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Eten met gesloten mond was de kinderen moeilijk aan te leren

Kolonies voor Haagse bleekneusjes
Wat we onder ‘bleekneusjes’ moeten verstaan ligt nogal voor
de hand, maar waarom het zo vaak vooraf
wordt gegaan door de
aanduiding ‘Haagse’,
is mij nooit duidelijk
geworden. Zo ongezond is en was het
leven in Den Haag nu
ook weer niet.
In 1884 werd in Den Haag de “Vereniging voor vacantiekolonies” opgericht
en deze vereniging heeft tot 1970
goed werk verricht al zal niet iedere
deelnemer hier ook zo over denken. Het
aanvankelijke doel was om kinderen
uit sociaal achtergestelde gezinnen een
week of zes te laten aansterken in de
bossen of aan zee, teneinde ze minder
bevattelijk te maken voor ziektes, zoals
de gevreesde ziekte tuberculose.
Het verblijf in zo’n koloniehuis werd
zeker niet door alle kinderen als een vakantie gezien. Orde, fatsoen en hygiëne
stonden bovenaan de lijst. Soms waren
de kinderen nog veel te jong om zo lang
van huis te zijn en in sommige gevallen
waren de gehanteerde regels verre van
kindvriendelijk. Zo werden bedplassers
wel eens met het natte laken om de hals
voor de groep gezet. Gelukkig ging het
hier om uitzonderingen. Veelal werd er
uitstekend werk verricht.
‘Den beschavenden invloed’
Enkele inwoners van onze stad, kwamen
in 1905 op het idee om een dergelijke
kolonie dichtbij huis te stichten:
de ’s Gravenhaagse Stads-Gezondheidskolonie. In het eerste Jaarverslag valt te
lezen wat de voordelen hiervan waren:
“De kinderen kunnen blijven zoolang
als ze het noodig hebben, zoolang tot
dat een terugkeer in het gewone leven
en op de school geen nadeeligen invloed
op hen hebben kan. Ook het dagelijksch
terugkeeren naar hun woning blijkt
een groot voordeel. De kinderen toch
vertellen thuis van alles wat ze geleerd
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en gehoord hebben en zonder er zelf
van bewust te zijn, brengen ze den beschavenden invloed der kolonie op hun
omgeving over.”
Tot 1913 was deze kolonie gehuisvest in
een villa op het adres: Benoordenhoutscheweg 27. Het bestuur bestond uit
drie leden: mejuffrouw A. Kalff, de heer
Dr. W.J. van Gorkom en jonkvrouwe
H.J. van Panthaleon van Eck.
Goede voeding en rust
Los van de lessen, die gegeven werden
in een ruime kamer met uitzicht op het
Haagse Bos, werden het eten en rusten
als zeer belangrijk gezien. De kinderen
arriveerden ’s morgens tegen acht uur en
kregen dan een uitgebreid ontbijt. Zowel
tussen de middag als om een uur of half
zes werd er weer gegeten. Hierbij wordt
één probleem genoemd: het eten met
gesloten mond lukte niet erg!
Van één tot drie uur werd er – op stromatrassen - in twee grote kamers gerust,
met de ramen wijd open en hierna werd
er in de tuin gespeeld. Om zes uur keerden de kinderen, lachend en zingend,
arm in arm, naar huis terug. De kinderen
die ver weg woonden gingen met de

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

tram naar huis.
Het succes van het verblijf - in 1905 bezochten 72 kinderen deze kolonie - werd
uitgedrukt in de gewichtstoename van
het kind en die was vaak opmerkelijk.
Een goede samenwerking met het gezin
en het afleggen van huisbezoeken was
uiteraard ook van groot belang.
Buitenschool
In 1913 is deze stadskolonie verhuisd
naar een terrein achter de gevangenis
in Scheveningen en in 1917 werd de
naam veranderd in: Herstellingsoord
De Eerste Nederlandsche Buitenschool.
Wanneer u door de Doorniksestraat rijdt,
ziet u op nummer 28 nog steeds een
groot bord, met als opschrift: Eerste Nederlandse Buitenchool. Achter de bomen
bevindt zich het schoolgebouw dat rond
1930 gebouwd is. Haagse bleekneusjes
– zo die nog bestaan – treft u er echter
niet meer aan. Op dit moment wordt
er les gegeven aan kinderen met een
psychiatrische problematiek.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

GROOTS JUBILEUM CONCERT

D
DUTCH SWING COLLEGE BAN
m.m.v. FREEK de JONGE- LAURA FYGI
Mrs.Einstein - Dim Kesber

el 7

Dr.A.Philipszaal - Den Haag za. 8 mei
Kassa : 070 – 88 00 333

80-jarige voetbalscheidsrechter
Wim Nooteboom traint nog mee
In een goed gevulde kantine van de Haagse Scheidsrechters Vereniging (H.S.V.)
heeft een huldiging plaatsgevonden van
Wim Nooteboom die kortgeleden 80 jaar
is geworden en die nog elke week twee
keer mee traint bij de H.S.V.
In gezelschap van zijn charmante vrouw
Sietske werd hij vanwege zijn unieke
voorbeeldfunctie in het zonnetje gezet
door Peter den Breejen en Eric Roeten,
die het initiatief voor deze avond hadden
genomen.

- De nestor onder de Haagse arbiters,
sinds 1932 verenigd in de H.S.V. -

Strenge arbiter
Wim had in 2000 de eerste Scheidsrechtersprijs van de Gemeente Den Haag
ontvangen van toenmalig sportwethouder
Wilbert Stolte, die ook donderdagavond 25 maart 2010 aanwezig was.
Jeugdarbiter Nooteboom heeft 34 jaar als
scheidsrechter opgetreden en daar
nimmer problemen bij ondervonden, mede
omdat hij een strenge arbiter was.
Onder uitreiking van de geslaagdenlijst
van de cursus van 1966 van de HVB,
een kopie van zijn eerste en laatste aan-

Inboedels
www.woningontruiming.nl
www.keestaleninboedels.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen.
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of
overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha v. Hennenbergweg 63
06-53621962 / 070-3238260

stelling, een fraai boeket bloemen voor
zijn vrouw, kreeg Wim een enveloppe met
inhoud die door de leden bijeen was
gebracht. Vermoedelijk zal hij in Turkije
tijdens zijn vakantie dan nog wel even
terugdenken aan een bijzonder geslaagde
avond voor de man die eigenlijk niet
zo graag in het zonnetje staat.
Op zijn beurt dankte Wim iedereen die had
bijgedragen en wenste elk gezondheid toe
om de fijne hobby van scheidsrechter te
kunnen blijven uitoefenen.
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

a gaan ui nobele o ieven
et belangstelling neem ik
steeds kennis van de inhoud
van uw blad. Ik doe dat als in
1919 geboren en getogen Hagenaar, die het grootste deel
van zijn leven in Den Haag
gewoond heeft. Het artikel in
de rubriek Kleine Nostalgie
over de nobele kunst van
het belletjetrekken vormt de
aanleiding voor deze reactie.
Ongeveer 80 jaar geleden,
- De mp restraat in 1931, ge ien van de
dus omstreeks 1930 woonde
opernicusstraat naar de Valkenboslaan. ik in de Amp restraat bij de
Valkenboslaan. Aan die tijd heb ik nog altijd goede herinneringen, die o.a. betrekking hebben op
belletjetrekken. Ik woonde tegenover kruidenier Johan Schrevel. Zijn zoon Kees was in die tijd
mijn boezemvriend, zodat ik veel over de vloer kwam bij de winkel en het daarachter gelegen
woonhuis. Dat had in die slechte economische tijden ook zijn voordelen. Er viel af en toe wel
eens iets af in de zaak, wat voor mij, die altijd wel kon eten, heel aangenaam was. Erg kostbaar
waren die emolumenten niet. Ik herinner me goed, dat het wel eens een beschimmelde sinaasappel was, waar nog een goed stuk aan zat of een handje pinda’s, die zo oud waren, dat ze niet meer
verkocht konden worden Voor mij waren dat uiterst welkome tractaties!

Strooibiljetten
Als jongetje van een jaar of tien wilde ik ook wel wat terugdoen voor Schrevel, mijn toenmalige
weldoener. Wekelijks werden strooibiljetten- tegenwoordig noemt men dat flyers- gedrukt met de
meest fantastische aanbiedingen, die verspreid moesten worden in de omliggende straten. Ik zelf
werd daarbij ingeschakeld om die reclameboodschap in de brievenbussen te doen. Het was naar
mijn mening heel belangrijk nieuws voor bewoners. Bij voorbeeld de mededeling, dat men twee
ons bonbons kon kopen voor de somma van een kwartje! In die tijd waren er nog postbodes, die
enkele keren per dag de post in de bussen deden en om te laten weten aan de bewoners, dat de
post aangekomen was trokken ze aan de deurbel. Dat dienstbetoon kende ik ook wel en paste ik
eveneens toe, als ik de weekreclame van de kruidenier in de brievenbussen deed.
Goede tijding
Op zekere dag deed ik mijn werk in de Copernicusstraat, ging de buitentrap op naast de zuivelwinkel van Bakker en bracht daar het goede nieuws. Een bewoner van die bovenwoning, blijkbaar ge rriteerd door het naar haar mening onnodige bellen, probeerde dat in een keer te corrigeren en mikte tot mijn grote schrik een emmer water over mij heen, toen ik de trap afdaalde.
Die ervaring is mij altijd bijgebleven. Natuurlijk hoorde belletjetrekken in die tijd wel tot een
van de vormen van kattekwaad, zoals uit het stukje in uw blad van 9 maart duidelijk blijkt, maar
dat belletjetrekken ook wel kon gebeuren uit heel nobele motieven om de medemens te gerieven
moge blijken uit mijn ervaring in die goede oude tijd!

r. . an er r
en aa
r
@planet.nl

olo on

undus vult deci i
Ik woon weliswaar in Spanje, maar onlangs
was ik weer eens in Den Haag en las ik in de
bus uw krantje De Oud-Hagenaar van 26 januari. Daarin las ik o.a. het stuk van uw medewerker de heer Roodenburg over oplichting en
dergelijke zaken.
Ik moest meteen denken aan een heerschap
dat nu alweer 8 jaar geleden er vandoor wilde
gaan met een flink deel van de erfenis van mijn
moeder. Laten we hem de Heer B. noemen.

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, idden-Delfland, LeidschendamVoorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 53.000 e emplaren, via circa 280 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan
een abonnement nemen voor € 49,90 per jaar
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).
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Hij deed zich voor als belastingconsulent. Hij
behartigde de belangen van een vriendin van
mijn moeder, en zo leerde mijn moeder hem
kennen. Die vriendin was “als een tante” voor
hem en hij kwam daar wekelijks koffie drinken.
Dan haalde hij ook geld voor haar met haar
pinpasje... Omdat hij charmant was, vertrouwde mijn moeder hem, en besloot ze hem
te benoemen tot haar e ecuteur-testamentair,
toen ze haar einde al voelde naderen. Op deze
manier wilde ze ons “werk uit handen nemen”.

De ud-Hagenaar is een uitgave van:
irst Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Tel.: (070) 4275097
Email: info deoud-hagenaar.nl
Website: www.deoud-hagenaar.nl
itgever:
r. Constant V. artini
martini deoud-hagenaar.nl
dministratie:
Op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
w. Rita van der Velde
Tel.: (070) 4275097

Niets was minder waar. Nog voor de begrafenis
kwam hij mijn pinpasje als zijnde haar gemachtigde al ophalen. Ik vond dat raar, maar hij zei
dat het nodig was om alvast de begrafenis te
kunnen betalen enz.. Natuurlijk was het dom
van mij om haar pasje af te staan, maar op zo’n
moment... .
Vervolgens duurde de afwikkeling heel lang.
Wel zag ik dat er telkens flinke bedragen van
mijn moeders giro werden afgehaaald, maar hij
verklaarde dat die bedragen te maken hadden met de begrafeniskosten. Het duurde lang
voordat het huis was verkocht, maar ook daarna
kwam hij maar niet met de beloofde eindafrekening. Wel kregen we telkens een deel van ons
geld toegestuurd, zodat we niet te veel argwaan
zouden krijgen. Pas na twee jaar staken wij,
kinderen, de koppen bij elkaar en hebben we
de e ecuteur bij ons geroepen. Omdat hij een
gladde prater was, leek zijn verhaal bijna te
kloppen. aar toen hij de ordners met papieren
mee naar huis wilde nemen, zei mijn zwager:
“Die mappen blijven hier”. Dat was zowat het
enige dat hij gezegd had, maar het was zeer
effectief. Want daarna begon voor mij was
het echte werk. De papieren bleken voor geen
meter te kloppen. Hij was ons nog veel geld
schuldig. Hij had mijn moeders overlijden nog
niet eens kenbaar gemaakt aan haar diverse
banken! Ik stuurde de Heer B. herhaalde malen
een aangetekende brief, maar daar reageerde
hij niet op. Ik deed aangifte bij de politie, maar
die vond deze zaak “niet ernstig genoeg”. We
namen een advocaat in de arm, en kennelijk
was haar briefpapier voldoende om hem wel te
laten reageren. Omdat ik de zaken inmiddels tot
op de bodem had uitgezocht en met keiharde
getallen kon komen, kregen we de Heer B. op
de knieën, onder dreiging van juridische stappen. Hij heeft uiteindelijk alles tot de laatste
cent terugbetaald en ik kon zelf de eindafrekening maken met een verantwoording
naar mijn broer en zus toe.
Dit was een zeer onverkwikkelijke zaak. ijn
moeder had het zo zeker niet gewild! Ik schrijf
dit stukje ter nagedachtenis van haar en hoop
dat dit verhaal een waarschuwing mag zijn
voor andere mensen, die in hun onschuld een
aardig uitziende “jongeman” machtigen om
hun zaken te behartigen na hun overlijden. Ik
heb de vriendin van mijn moeder nog willen
waarschuwen, maar zij wilde mij niet op de
koffie ontvangen, met telkens een ander e cuus. Ik zie de Heer B. ervoor aan dat hij haar
gezegd heeft geen contact met mij te nemen.
“ undus vult decipi”, denk ik dan maar (de
mensheid wil bedrogen
worden).
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mram n@ se.nl

Hoofdredacteur:
rans . Hoynck van Papendrecht
redactie deoud-hagenaar.nl
oto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicaties zonder bronvermelding, wordt verzocht
met de uitgever contact op te nemen voor het
treffen van een regeling.
ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Rectificatie
Bruidsmeisje in de oorlog
et veel plezier raapte ik De Oud-Hagenaar
nummer 6 van de deurmat om te kijken of mijn
stukje Bruidsmeisje in Oorlogstijd’. En ja hoor
het stond er in, op pagina 7. aar toen ik verder las zag ik dat de laatste 4 regels ontbraken
alsmede mijn naam er onder. De laatste 4 regels
luiden: ante st n ie a n een eet e
ieli aan e ant ant at a e raa mee
e alst. m c t le er lan p li en. en i
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Buurtkamers en Humanitas
Wat heeft de advertentie van Humanitas
Haagland op pagina 8 van de uitgave van 23
maart te maken met het overigens voortreffelijke stukje over de buurtkamer in Spoorwijk
op pagina 3 van de vorige De Oud-Hagenaar
Het idee Buurtkamers is bedacht door de
afdeling Enschede van Humanitas. Vervolgens
heeft de gemeente Den Haag – samen met de
plaatselijke afdeling van Humanitas, enkele
woningcorporaties en de stichting Boog – er
voor gezorgd, dat er ook in onze stad een aantal
Buurtkamers zijn geopend. Een prima initiatief
van de gemeente!
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re nie 0-jarig jubileum
Gezocht: oud PL -leden die over de jaren zoek
zijn geraakt door o.a. het fenomeen mobiele
telefoon’. Het gaat hier om de Haagse jeugdbende van de jaren zestig. Er zal in oktober
dit jaar een grote re nie gehouden worden.
Eventuele gegadigden kunnen contact opnemen
met ondergetekende.
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n p@casema.nl
Boek over Groenestein gezocht
Wie kan mij helpen aan het boek “Het Groenestein Syndroom’ van Hans Koekoek. Het
gaat over de mensen die hun kinderjaren in dit
voormalige Katholieke Haagse Weeshuis hebben doorgebracht.
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Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De ud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl 06 - 23700323
Administratie
rita deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
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oen we rond
0 vanuit de ransvaalwijk naar de an Blankenstraat verhuisden ontvouwde zich aan mijn
kinderogen een magische wereld. De onvrije tweede etage bood een rachtig uitzicht o het levendige lein
van het Station Hollands S oor. De jonge, gekuifde fietsenmaker van de naast ons huis gelegen stalling van
Hoefnagels waar achter het uitstalraam d namo’s en fietslam jes lagen uitgestald, zag er zelfs in zijn vettige grijze stofjas, nog uit als Elvis.
De client le van de bejaarde, in wit
jasschort gehulde kapper van het
naastgelegen kapperspand waar voor
het raam een filmaffiche hing van
jaren her, droegen allemaal coupe
Colijn.’ it de jukebo van café de
Delftse Poort verklapten de Andrewsisters wat de client le zoal dronk:
”Drinking rum and coca- cola.” Aan
de overkant, onder de overkapping
van het station, stonden de lichtgele
tramwagons van lijn 11 geduldig te
wachten om het Haagse publiek van
en naar de Scheveningse Boulevard
te brengen. Als de wagens piepend
terugkwamen konden de conducteurs na het roepen van: “Eindpunt
Hollands Spoor”, in koffietent de
Kap’ onder de Stationsoverkapping,
even op adem te komen. Op het
kleine terras van de broodjeszaak van
Everstein, dat uitzicht bood op de
uitgang van het station, verorberden
de blonde kapstertjes van de bovengelegen: Salon Antoine’ tevreden
hun broodje ei.
Buurtbordelen
Er waren tingelende trams en ronkende bussen. Ta i’s reden vanaf hun
standplaats onder de overkapping
af en aan, en in de achterlig-

- ietsen en brommers, waa
ronder uchs natuurlijk,
konden veilig worden gestald
in de an lankenstraat.
-

naar Dierenpark Wassenaar, Haarlem
of Leiden brachten, zich met de walm
van bakolie. Om af te drijven naar het
aan de overkant gelegen café Rondeel
op de hoek van de Hofwijkstraat
waar de beroemde Antilliaanse
Honkbalspeler: Simon Arrindel na
een succesvolle carri re, een paar jaar
later de deuren van de Hudson bar
zou openen.

- us 22, geel van onderen en groen van boven, rijdt over het stationsplein. en klassieke fauteuil met teckelpootjes siert het troittoir. -

gende Poeldijkse en Naaldwijksestraat waar mijn nieuwe vriendinnetjes huisden, hing de spannende
lichtzinnige sfeer van bordelen. Na
vlaggetjesdag keken we toen hoe haringboer Arie zijn bakfiets strategisch
op de hoek van onze straat parkeerde.
Op de hoek van de Krayenhoffstraat
parkeerde de firma linterman zijn
nieuwe motorfietsen achter de ramen
van zijn showroom. Zodat het glimmende chroom van de motoren schril
af stak tegen het naastgelegen pakhuisje dat dateerde uit 1835. Vanachter de grote ramen van de nieuwerwetse counter van hotel Astoria hield
de bloemenman zijn fleurige bakfiets
in de smiezen.
Terwijl de jeugd
bij radio Bolland

gkar in de
rie’ met ’n harin
- Visboer ‘ ome

aan de Stationsweg naar plaatjes
luisterde, werden dagjesmensen,
de inwendige mens versterkt bij
de naastgelegen broodjeszaak van
Rhijnsburger’ verrast door een met
Leica en beroepsgrijns uitgeruste
straatfotograaf, die hen lachend vereeuwigde.
De hotels hadden namen als: Terminus, Astoria, Atlantic, Rondeel en
E celsior.
Het café van Zeeuwse Annie’ werd
door een drukbeklante automatiek,
waar uitgaand Den Haag na een
avondje stappen een half haantje verorberde, gescheiden van concurrente
Spoorzicht.’ Voor de geopende deur
van cafetaria anne hotel: Limburgia,’ mengden de uitlaatgassen van de
gele NZH bussen, die reizigers van en

buurt. -

Meneer Bennik

- Voor de kappers aa
k aan de an lanke
nstraat 1 3 . -

areltje de oo
Ook de pensions en kamerverhuurbedrijven zaten vol spannende
personages. In de kleine zwartharige
man, met een atoomkuif herkende ik

musicus, die later als concertpianist
furore zou maken, naar buiten kwam.
Het mimische gebaar waarmee Karel
ter begroeting zijn denkbeeldige
hoedje lichtte, zou later in het duo:
“ ini en a i” zijn handelsmerk
worden.
Vanaf ons zolderplatje had je wijds
uitzicht over treinen en de, met antennes en duiventillen uitgeruste, daken
van het achterliggende Rooie Dorp en
de Schilderswijk.
De lange, glinsterende railzen
waarover de blauwverlichte wagons
soepeltjes de prachtige ijzeren
constructie van het station uit gleden

- Herdenking op mei op de arallelweg van de 12 ederlanders die hier op 31
maart 19 , vlak voor de bevrijding, door de a i’s werden gefusilleerd. -

de gitarist: Ren van de Alligators.
Hij werd vergezeld door zijn beeldschone verloofde Bea, de Haagse BB,
compleet met petticoat en weelderige
blonde suikerspin.
Vanaf een nabijgelegen etage aan het
eind van onze straat en de hoek van
de Parallelweg waar op 4 mei voor
het monument van de gevallenen de
dodenherdenking plaatsvond, klonk
virtuoos vioolspel. “Da’s Kareltje
de Rooy,” fluisterden mijn nieuwe
buurtgenootjes, toen een kleine donkerharige jongen uitgerust met een
vioolkist samen met zijn oudere broer
Nico, net als zijn vader een begaafd

gaven me, ondanks het zo regelmatig
omgeroepen: “Eindpunt Hollands
Spoor,” het gevoel aan het begin van
een heel nieuw leven te staan.
ijn straat, de kappers, sigarenwinkels, broodjeszaken, cafés’s, pensions, hotels en de grandeur van Hotel
Terminus: het is allemaal verleden.
Wat bleef is een mooie, onuitwisbare
herinnering die in donkere dagen nog
wel eens aan me verschijnt, als een
licht door een raam.

Lucy Naberman
na c @ i

.nl
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Hotel “De Lochemse Berg”

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
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
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

’t Clingendaelhuys
van Goetzee DELA

vertrouwde uitvaartzorg
in uw regio

Hoe moet het
met mijn zorg?

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.

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of
Centrum Carel van den Oever

Onze Ouderenconsulent weet hoe zij u kan helpen met uw
‘zorg’problemen en dat doet zij graag. Zij heeft antwoorden op
uw vragen, geeft advies en weet u de snelste weg naar oplossingen.
Vraag de raad-en-daad brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kopzorg.
Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00
E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl
Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Carel van den Oever

zorg voor zorg
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oon entru
ag ag evindt zi h in de agenstraat iddenin het entru van en Haag.
oor de vele tra - en uslijnen die door het entru lopen is de ereik aarheid uitstekend. lle
elangrijke voorzieningen liggen op loopa stand.
r zijn 111 woningen en er is een grote daktuin.
ewoners kunnen a hter het ge ouw gelegen
parkeerplaatsen huren.
ag is gelegen aan de her erstraat.
et het open aar vervoer is het o ple akkelijk
te ereiken. e elangrijkste winkels zijn o de
hoek in de etje ol straat. Het woon entru
hee t drieka erwoningen van a. 0
verdeelt over drie etages

oon entru
a gg ligt aan de
o turnestraat halverwege het oude dorps entru van Loosduinen en Kijkduin. p loopa stand
evinden zi h winkels en een postkantoor. r is
parkeergelegenheid rondo het woon entru . Het
entru hee t woonlagen en evat twee en
drieka erwoningen.

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Rouwcentrum ’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
t (070) 324 00 77

g

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

is gelegen aan de eresteinlaan
in de wijk ouwlust. et het open aar vervoer
is het o ple akkelijk ereik aar. elangrijke
voorzieningen zoals levens iddelenzaken zijn op
loopa stand gelegen. Het ge ouw evat tweeka erwoningen.

a a evindt zi h aan
oon entru a a
de Tak van Poortvlietstraat. Het open aar vervoer
evindt zi h op korte a stand van het o ple . e
elangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 inuten
loopa stand. Het woon entru hee t driekaerwoningen van a.
en drie tweeka erwoningen van a.
.

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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a e bevrij ing o en
e een a le ea lan en
ijdens de oorlog slie en wij voor de veiligheid met z’n vieren o
n kamer, mijn broer en ik
in de serre, al naast de aangrenzende slaa kamer van a en ma. aar mijn vader was vanaf
ondergedoken.
een dag vluchtte hij vroeg in de morgen rond vijf uur met zijn tasje ons
ouderlijk huis uit. k zag hem vertrekken, hij kuste mijn moeder en weg was hij.
Als de grond te heet onder zijn voeten
werd, zwierf vader vaak van de ene
naar de andere onderduikplek. In de
N.O.-polder waar hij zich vaak schuil
hield, werd het te gevaarlijk toen de
Duitsers daar razzia’s organiseerden.
Hij kroop daar door het oog van de
naald. Vader overleefde de oorlog,
maar veel van onze familieleden werden in de kampen vermoord.

Al gauw na de bevrijding kwamen
de Canadese militairen bij ons thuis
en dronken we thee in onze gezellige
tuin. Ze deelden sigaretten uit, Lucky
Strike. ijn vader die een kantooropleidingsinstituut op de Valkenboslaan
had, Het Haagsch Studiehuis,’ sprak
vloeiend Engels.
V r die tijd was hij kamerstenograaf

den op het erepodium
- Vader met bril) at mid

bij het feest. -

samen met Willem Drees, die in de
jaren 20 en ’30 ook wethouder was
van Den Haag en van 1948 tot 1958
minister president. Als stenografen
schreven zij 200 lettergrepen per minuut! Als je de heer Drees tegenkwam
zag hij er altijd zeer eenvoudig uit, een
oude regenjas en verder geen poespas.
Hij woonde bij ons in de buurt op de
Beeklaan.
Ook is mijn vader bij Koningin
Wilhelmina gevraagd , die iemand
zocht om de arshallhulp te begeleiden, dus iemand die goed Engels
sprak. aar omdat ons gezin in de
oorlog uit elkaar was geweest, vond
mijn moeder het beter bij elkaar te
blijven. Anders had mijn vader namelijk naar Amerika moeten gaan.
eest in de buurt
Toen de bevrijdingsfeesten
losbarstten vroeg ik mijn vader of
we op de Valkenboslaan ook een
feest konden organiseren. ijn
vader stak toen met de middenstanders in de buurt de koppen

ierre anssen vertelde de schooljeugd in

lo seling er

dembenemend verhaal
“Lieve jongens en meisjes”, zo begon
hij. “Ik was net zo oud als jullie toen
de oorlog begon en bijna negentien
toen die eindigde. En ik ga jullie
vertellen wat ik denk en voel als ik
over de Waalsdorpervlakte loop en bij
een oorlogsmonument sta, hier in Den
Haag.”
Plotseling werd het stil in de Houtrusthallen. Heel stil.
Hij vertelde over de paniek bij de
Hagenaars door de vliegtuigen die vlak
over de daken van de huizen vlogen en
over de bommen die op het Bezuidenhout en het Haagse Bos werden
gegooid. En over onschuldige mensen
die toen stierven tussen de puinhopen.
En dat allemaal omdat de Duitsers
ons land wilden inpikken. Ademloos
luisterden honderden Haagse pubers
naar zijn verhaal.
“Je voelde de angst ook op school,”

bij elkaar. De sigarenhandelaar, de
groenteman en het schildersbedrijf. Zij
vormden samen het feestcomité. Er
zou een groot feest komen waarbij wij
kinderen een maple leaf’, een Canadese esdoorn, mochten planten.
Op de foto’s bij dit artikel zijn ook de
Canadese officieren te zien, zittend
op de eretribune. ijn vader zit in het
midden, met bril, en naast mijn vader
staat locoburgemeester eber van Den
Haag. Ook nog wat jongens links met
oranje sjerpen. Zo zagen wij er uit in
mei 1945. Het meisje met de vlechten
ben ik, 11 jaar en ernaast zit mijn
broer, 9 jaar.
Hemelse modder
Helaas was ik te jong voor de Canadezen. Zij kwamen Den Haag binnen met
jeeps en daar klommen wij dan op, we
kregen chocola en biscuitjes, maar als

de meiden van 15 en 16 op hun voertuigen klommen werden wij kinderen
er vanaf gegooid. aar de chocola,
die we jaren niet geproefd hadden,
smaakte als hemelse modder.
In mijn hele leven heb ik geen grotere
feestvreugde gekend dan na de bevrijding. De Duitsers verlieten op een
slof en een oude voetbalschoen met
hun ijzeren etenspannetjes via de Laan
van eerdervoort Den Haag. Wat
heb ik met veel plezier gekeken naar
een leger dat met gebogen hoofden
en totaal verslagen terugkeerden naar
hun Heimat. De dag van de bevrijding
herinner ik mij beter dan alle andere
dagen van mijn leven.

Bea Bloksma-Lewin

l smale in@ etnet.nl

0 over de oorlog

e s il in e Hou rus allen

Het was
0, ik was
jaar.
de televisie zag ik een lange slungelige man van wel twee
meter vijf die met zijn armen stond te zwaaien en met trillende handen iets duidelijk robeerde te maken. Hij stond in een lege studio en had het over een schilderij of een ets en
soms lag er een voorwer o een tafeltje waarover hij uitvoerig s rak. k begree toen nog
niet zo veel waar ierre anssen de eerste kunstverteller o de Nederlandse televisie
het over had. aar de bezieling en liefde waarmee hij s rak had een enorme indruk o mij
gemaakt.
Korte tijd later kreeg ik de kans om
hem in het echt te zien! Het was eind
april toen onze leraar op plechtige toon
kwam vertellen, dat de hele Haagse
Jeugd’ naar een herdenkingsbijeenkomst over de Tweede Wereldoorlog
zou gaan in de Houtrusthallen.
En Pierre Janssen kwam over die
oorlog vertellen.
De dag van ons schoolreisje’ brak aan
en bijna iedereen had van thuis iets
lekkers meegenomen om de lange en
waarschijnlijk saaie middag door te
komen. We waren allemaal van plan er
een ontspannen en dus lawaaiige middag van te maken. In de verte stond
een podium en na een tijdje kwam
hij aanwandelen, Pierre Janssen. Die
indrukwekkende man van de televisie
zag ik nu in levende lijve! Om mij
heen was het een lawaai van jewelste
maar ik keek vol verwachting toen hij
naar de microfoon liep.

- De hele buurt rond de Valkenboslaan in Den Haag op het middenpad waar
het of ci le bevrijdingsfeest werd gevierd en de esdoorn werd geplant, met o.a.
locoburgemeester eber, anadese of cieren en de winkeliers van de laan. -

zei hij. Ineens moest je bijvoorbeeld
een boek inleveren. In dat boek stond
dan iets over Duitsland. Of er stond
iets in over onze vrijheid. Dat mocht
niet, dat was verboden. Soms kreeg je
het boek weer terug, maar dan waren
er een paar bladzijden uitgescheurd.
Veel leraren durfden toen niet meer
te zeggen wat ze dachten. Op een dag
kwam onze leraar binnen en zei dat
de Duitsers meester Cohen hadden
ontslagen. Later hoorden we waarom
dat was: hij was een Jood”.
rijheid van mening
Ook legde Pierre Janssen ons uit over
de vrijheid die we toen verloren hadden, hoewel we niet zo goed wisten
wat vrijheid eigenlijk was. En hij ging
verder.
“Vrijheid is ook, dat je gewoon mag
zeggen dat je het ergens niet mee eens
bent. Je mag op straat zeggen of in de

krant schrijven wat je maar wilt en zelf
bepalen welke kleding je draagt.
aar toen de Duitsers eenmaal ons
land hadden veroverd, schaften ze
onze vrijheid af. Toen maakten zij
de regels. We moesten doen wat zij
wilden. We mochten niet zeggen dat
we het daar niet mee eens waren. We
mochten het niet in de krant schrijven
maar we konden het ook niet meer op
straat zeggen. Want als ze dat hoorden
werd je gevangen genomen. Iedereen
zag dat de Duitsers één groot wapen
gebruikten. Het wapen van de angst.”
erdraagzaamheid nodig
ijmerend over Pierre Janssen
realiseer ik me dat zeventig jaar na het
begin van de Tweede Wereld Oorlog
het nog steeds nodig is om te blijven
vertellen wat vrijheid is. En dat we
altijd voor die vrijheid moeten blijven
vechten. Zeker nu de wereldbevolking
zich steeds sneller vermengt en ook in
ons land nieuwe culturen en religies
elkaar steeds vaker botsend tegenkomen. Angst voor het onbekende blijkt
ook hier weer een slechte raadgever
te zijn.
et elkaar moeten we ons blijven
inzetten voor een samenleving waarbij

- ierre anssen 192 2 ) werd
landelijk vooral bekend door ijn
televisiepraatjes over kunst. -

verdraagzaamheid en respect voor
ieders achtergrond, identiteit en religie
de boventoon zal voeren. Laten we
blijven praten over onze verschillen en
van elkaar blijven leren, zodat we ook
écht samen kunnen leven! Laten we
hier op 4 en 5 mei bij stil staan. Want
vrijheid maak je samen!

Ton Kant

t n ant@ nnet.nl
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FIT EN SLANK
MET FYSIOFITNESS
HWW ZORG START IN SAMENWERKING MET EEN DIËTIST VAN LIV VOEDING- & LEEFSTIJLADVIES OP DINSDAG 13 APRIL DE CURSUS FIT EN SLANK MET FYSIOFITNESS.
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Er starten twee groepen op 13 april. Een

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van

groep begint om 18.00 uur, de andere

2 uur, bestaande uit voedingsvoorlichting

groep begint om 19.00 uur. De cursus vindt

en fysioﬁtness onder begeleiding van een

plaats bij Fysiotherapiepraktijk ’aan de Laan’,

fysiotherapeut. De kosten van deze cursus

Laan van Nieuw Oost Indië 256, Den Haag.

bedragen € 50,-.

De laatste cursusdag is 1 juni. Deze cursus

Voor informatie of aanmelding kunt u

is bestemd voor iedereen met overgewicht

contact opnemen met het cursusbureau,

die onder begeleiding op een sportieve en

telefoon: (070) 379 57 85 of u kunt zich

gezonde manier wil afvallen of niet verder

aanmelden via www.hwwzorg.nl

aan wil komen.

en
en

pecialisten in maat er
eef o oor o eratie e
it aart ereniging e ol arding
Sinds 1935 verzorgt onze vereniging begrafenissen en crematies. Meer dan
33.000 mensen zijn lid. Dit jaar zullen we naast onze vertrouwde uitvaarten
ook met nieuwe diensten beginnen. Als eerste stap is de vergoeding voor de
leden bij een uitvaart verhoogd. In geval van overlijden is er voor de leden in
2010 een tegemoetkoming 165 euro ter beschikking.
De coöperatieve vereniging De Volharding wil aan meer mensen hun diensten
aanbieden. Vandaar deze ledenwerfactie. Voor een kosteloos lidmaatschap
in 2010 kunt u zich als lid aan melden door onderstaande bon in te vullen.
Daarna ontvangt u een lidmaatschapsbewijs. Vanaf het moment dat u zich
heeft ingeschreven, heeft u ook recht op de tegemoetkoming van 165 euro.
Als u zich meldt dan zijn tevens uw minderjarige kinderen en partner medelid
en ontvangen dezelfde rechten als u.
Wij hopen u als nieuw lid te begroeten.
U kunt schrijven aan:
Aan de Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding U.A.
Antwoordnummer 13054
2501 VC Den Haag

4Ik maak gebruik van deze ledenwerfactie en meld mij aan als lid van
de vereniging en maak gebruik van de korting

Over Haagse Wijk- en WoonZorg
HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie. HWW Zorg wil dat iedereen kan
leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een
woonzorgcentrum of verpleeghuis.
HWW Zorg is een belangrijke zorgaanbieder in Den Haag. We verlenen zorg voor
Hagenaren, door Hagenaren. Dichtbij en vertrouwd.

Zorg met een hoofdletter Z

Hartweek

11 t/m 17 april 2010
Geef aan de collectant
of stort op giro 300
www.hartstichting.nl

THE MAGIC OF EUROVISION
Direct uit Engeland, de lied successen van weleer.
Een avond vol MOOIE herinneringen! toen het songfestival nog
HITS voortbracht!
Deze tribute show brengt U 2 uur lang de klassieke EUROVISIE
songfestival hits, die iedereen kent in een nostalgische reis
langs “memory lane”
Herinnert U zich deze nog?
Sandy Shaw Puppet on a string- The Allisons, Dana, ABBA,
The New Seekers, Cliff Richard, Bucks Fizz, Johnnie Logan,
Celine Dion, Teach In, Lulu, The Shadows e.v.a.
Uit de pers:
”superb West End style show”

NIEUWE LUXOR – Rotterdam 29 april
Tel : 010 – 484 33 33, www.luxortheater.nl
Te zien in 24 theaters.
Info : www.jamesdixonproductions.com

oor al uw tuin- en straatwerkzaa heden
a
Uw tuin is onze zorg
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Naam
(Eventueel ook de naam van
de partner en de kinderen.)

Adres
Postcode en plaats
Of u geeft u op via het internet:
info@devolhardinguitvaartzorg.nl

Vragen of wensen over wat er na de uitvaart met uw nalatenschap moet
gebeuren? Wij helpen u met advies, registratie en met de uitvoering.

HEREDITAS
Smaragd 34
2651 RW Berkel en Rodenrijs

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling
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e geblin oek e an
en n ark orloge
Zoals zo veel mensen ging ik als schooljongen ook nog wel eens
naar de markt om zo maar eens wat rond te kijken. Zo ook o
een zaterdagse namiddag.
Tussen de vele kramen stond één
kraam waar, behoudens een man met
een koffer, niets te zien was. Als je
enige interesse toonde voor de inhoud
van de koffer lichtte de man het deksel
op en gaf je een blik op een hoeveelheid horloges. Het was kort na de
oorlog en op dat vlak was er nog niet
erg veel te koop. Er zaten niet te dure
horloges tussen en één horloge met
een vuurrode seconde wijzer sprak mij
erg aan.
ijn eigen horloge was in de oorlog
kapot gegaan en kon toen, bij gebrek
aan onderdelen, niet gemaakt worden.
IJlings ben ik toen naar huis gegaan,
ik woonde met mijn ouders in de
Scheepersstraat, keerde mijn spaarpot
om en kocht het horloge. Trots als een
pauw met mijn nieuw verworven bezit
vervolgde ik mijn slentertocht over
de markt. Al gauw trof ik een paar
standwerkers met een grote kring ge nteresseerden er om heen. In het midden
van de (grote) kring stond een man op
een sinaasappelkist met een blinddoek
om. Zijn collega ging de kring rond en
vroeg aan de man op de kist bijzonderheden van omstanders die hij uit de
kring benaderde.
Ik was verbaasd over het vertoonde.
Langzamerhand had ik mij naar voren
geworsteld. Op een gegeven moment
kwam de man bij mij, greep mijn hand
en vroeg de man op de kist wat voor
een persoon hij “onder handen” had.
De man zei dat het om een jonge man
ging en vertelde iets over mijn kleding.
Tot slot zei hij dat de betreffende
jongeman een horloge om had wat
niet liep. Dat klopte inderdaad. Ik als
een haas terug naar de verkoper. Deze
had als verklaring dat de horloges uit
Zwitserland waren gesmokkeld en nog
moesten worden gesmeerd. Hij druppelde er wat olie in en waarachtig het
horloge heeft nog jaren goed gelopen.
oevallige ontmoeting
Op bezoek bij twee tantes van mijn
vrouw in Zierikzee maakten wij ken-

ohm...

nis met een zekere Narda Dorlas, een
dame die zij kenden van bezoeken
aan het ziekenhuis in Goes en uit deze
ontmoetingen was een soort vriendschap ontstaan. Tijdens onze gesprekken vertelde de dame in kwestie dat zij
in Den Haag had gewoond. Als oud- en
geboren Hagenaars vroegen wij natuurlijk waar zij had gewoond. Tot mijn
stomme verbazing vertelde zij dat zij
als kind in de Kaapstraat had gewoond.
In die straat had ik ook gewoond. ijn
vader had daar een dames- en herenkapsalon gehad. Doorvragend kwamen
wij er achter dat wij betrekkelijk dicht
bij elkaar hadden gewoond doch wel
aan verschillende kanten van de straat.
Deze straatkanten werden van elkaar
gescheiden door een met een laag
hekje omzoomde grasstrook. Deze
scheiding heeft er waarschijnlijk voor
gezorgd dat wij elkaar niet kenden.
llochtonen
Buitenlandse werknemers kenden we
in de dertiger jaren ook al. Zo woonde
er bij ons in de straat een Italiaanse
familie. et hun zoontje “Luciano”
trok ik als kind veel op. De vader was
terrazzo werker, maakte vloeren en
aanrechten. Als de heer des huizes
van zijn werk thuis kwam wilde hij
nog wel eens in de keuken aria’s gaan
zitten zingen wat op mij als kind een
geweldige indruk maakte. De vrouw
des huizes sprak weinig of geen Nederlands en was in dat opzicht dus weinig
ge ntregeerd. Als Luciano door haar
tot de orde moest worden geroepen
geschiedde dat in rap Italiaans. De
reactie van heer zoon kwam, en u zult
de reden wel begrijpen, dikwijls in het
Nederlands.
Zo schrijvende komt bij mij de vraag
naar boven wat er van deze mensen
zou zijn geworden. Zouden zij zijn
teruggegaan naar Italië of wonen zij
nog steeds hier

G.P. van de Graaf
p

raa @ etnet.nl

- Voor kinderen in de buurt was de leine oko vooral een snoepparadijs, dat ver achtte het feit dat e er niet o vriendelijk waren. -

et voor een kwartje aan snoe de hele straat gelukkig

Kleine oko voor ag
e buur van allerlei
Het woord toko heeft vandaag een hele andere betekenis dan in de jaren ‘ 0. Het heeft
veelal betrekking o een winkel of eethuis, dat zich vooral richt o ori ntaalse roducten van
oors rong is het dan ook gewoon het aleise woord voor ‘winkel’. Soms wordt het woord tegenwoordig ook gebruikt in reclames, waarin uiterst merkwaardige en niet levensechte managert es het hebben over hun toko nadat ze eerst een beker hete koffie over hun schouder
hebben gegooid. Daarmee suggereren ze, dat het managen van hun bedrijf eigenlijk makkelijk
is, want het gaat immers slechts over een toko.
In mijn jeugd stond het begrip toko
voor een buurtwinkel, waar je heel
veel kon krijgen voor weinig geld.
Onze Kleine Toko’, zoals ook de
naam op de winkelruit meldde,
was gevestigd op de hoek van de
Weesperstraat en de uiderbergsestraat en lag eigenlijk een beetje uit
de buurt van mijn lagere school, de
Theo Thijssenschool, die vandaag
Gelderlandschool heet.

kies, engels drop (echte kwaliteit) en
nog veel meer. Voor een dubbeltje had
je je zak vol, voor een kwartje kon je
de hele straat gelukkig maken.

ieze man en a lodder
Overigens waren de man en vrouw,
die deze toko runden, niet de meest
appetijtelijksten. Het stel liep er altijd
wat beduimeld bij. Het is niet helemaal ondenkbaar dat Kees van Kooten er een deel van zijn vieze man’
inderfietsje huren
personage aan heeft ontleend. De man
aar toch kwam ik er veel, zeker in
was bovendien ook nog kolenboer en
het jaar waarin mijn school tijdelijk
vond het niet nodig eerst z’n handen
een dependance gebruikte in de
te wassen als hij de winkel betrad
school aan de Weesperstraat. Bijvoorom onze koopwensen te bevredigen.
beeld om een kinderfietsje te huren.
Had ook meestal een stoppelbaard en
Want dat was geen vanzelfsprekend
vieze zwarte nagels. Vrouwlief was
bezit in die jaren, waar zo’n rijwiel nu
van het type a lodder. Een perfecte
– in alle leeftijdsmaten – tot de stancombinatie eigenlijk, maar wel voor
daarduitrusting van het hedendaagse
zichzelf, niet voor anderen. Echt
kind behoort. Het hedendaagse
vriendelijk waren ze ook niet.
- ougatblokken in ilverkind, dat immers, geneAls je met je dubbeltje
papier, het
raliserend gesproken, een
of kwartje binnenkwam
scoren
waard. aanmerkelijk beter welvaartskreeg je meer het gevoel,
niveau kent dan wij toen.
dat je ze tot last was dan
Zo’n kinderfietsje huurde je
dat je als gewaardeerde
in die tijd – als m’n geheugen
klant binnentrad.
me niet in de steek laat - voor
“ oet je ” was zo ongeveer
25 cent per dag. Circa 11 eurocent
de meest gebruikelijke comdus. Het waren geen topfietsen, maar
municatievorm waarmee begonje kwam er mee weg. Ik fietste er, 9
nen werd. Het geheim van dit
jaar oud, zelfs op een goede zondag
gedrag kon ik toen niet begrijpen en
mee naar Rotterdam om met mijn
ik had er waarschijnlijk ook niet heel
schoolvriendje de reus van Rotdiepe gedachten over, want het scoren
terdam’ te kunnen zien, maar dat viel
van een nougatblok of iets soortgeniet binnen de afsprakenset met mijn
lijks was toch de primaire drijfveer
vader en moeder, die daar dan ook
om de toko te bezoeken.
niet alleen verontrust, maar ook boos
Ik denk overigens, dat ik waarschijnover waren.
lijk vooral heb bijgedragen aan ’s
In die toko bij ons in de buurt kon je
mans omzet aan fietsenverhuur, want
van alles kopen: drop, zoethout, spekik mocht er toch zeker wel één keer

in de twee weken eentje gaan huren.
Op zondag, dat wel natuurlijk. En
behalve naar Rotterdam fietste ik
ook een keer op een avond naar de
Naaldwijksestraat, waar een vriendin
van mijn oudste zus woonde, die een
voorraadje van die minicolaflesjes
had, waar elk kind in die tijd van een
jaar of 8 9 gek op was. Als je zo’n
colaflesje kon laten zien aan je vrienden, dan was je wat. aar ik trof het
die avond niet, dat het op de terugweg
vreselijk begon te regenen en ik langs
de huizenkant op de Vaillantlaan
moest schuilen. Wat niet verhinderde,
dat ik toch zeiknat werd. En ik door
een medelijdend echtpaar werd binnengehaald om te schuilen en later te
drogen voor de meest gastvrije kachel
van de Schilderswijk. De vader des
huizes reed later met me mee op zijn
fiets om het een en ander uit te leggen
aan mijn pa en ma. Die wederom
boos waren, want ik was zonder hun
nadrukkelijke toestemming, enzovoorts, enzovoorts. aar ik had wel
dat minicolaflesje. Waar zou dat toch
gebleven zijn

Ton van Rijswijk

a anri s i @ pnplanet.nl

- en waardevol be it destijds, een klein
ola esje uit de jaren ’ .-
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Entre Nous, met de baseline ‘net als u’

Haagse oli ie annen ijn al

jaar goe bij s e

van het dagrapport’, dat ook werd
officiële naam ’s-Gravenhaagsche
Oom agent’, de vriendelijke bewaker
doorgestuurd naar de negen andere
Politie annenzangvereeniging Entre
van de orde in de buurt in de jaren
sectiebureaus in Den Haag. Er werd
Nous.
’50, liep in de jaren ’60 door harde
door 35 politiemensen enthousiast op
Dat ging trouwens niet helemaal
confrontaties met opstandige studenten
gereageerd, waarmee het fundament
zonder problemen. De aanvankelijk
en o.m. relletjes bij het huwelijk van
voor Entre Nous was gelegd!
op het mededelingenbord opgehangen
Beatri en Claus in 1966 wat deuken
De oprichting werd daarmee een feit
oproep van de initiatiefnemers tot
op in z’n imago. De opkomst van de
en vervolgens werd in de in Den Haag
het oprichten van de zangvereniging,
televisie vergrootte ook ineens alles uit
wonende dirigent P.H. Kwakernaat
werd enkele uren later verscheurd
wat gebeurde in het publieke domein,
door Entre Nous haar eerste directeur
terug gevonden in de prullenbak. Het
met de impact en effecten daarvan wist
gevonden. Na de oprichting had de
waarom is onduidelijk, al laat het zich
eigenlijk nog niemand om te gaan. In
ontwikkeling een vlot verloop. Het
raden dat er tenminste één collega was
1968 lanceerde de overheid, inmiddels
is niet bekend waarom men de naam
geweest die een zangvereniging niet
ook al wat bekend met het nieuwe
Entre Nous’ heeft gekozen. Het zou te
vond rijmen met het strenge’ karakter
medium, daarom een voorlichtingsfilm
maken kunnen hebben met het feit, dat
van het ambt.
met de succesvolle
slogan de
in Den Haag op 10 december 1906 het
politie is je beste
mannenkoor Inter NOS’ was
vriend’. Het was er
opgericht en op 16 september
eentje die in het ach1908 ook het Haagsch Geterhoofd van menig
mengd Koor Onder Ons’.
50-plusser vandaag
De eerste repetities werden
de dag net zo is
gehouden in één der zalen van
blijven hangen als
J.W. van Vendeloo, dansmeester,
Joris Driepinter,
gevestigd in het perceel Hoge
met z’n drie glazen
Zand 38, waarin thans het automelk per dag.
bedrijf Van der Bijl is gevestigd.
De sterke arm
Na enkele jaren repeteerde het
der wet’ wordt in
koor in een zaal van
de praktijk van alledag uitgeoefend - n 19 3 brengt
ntre ous een auba
de aa
van rechts, met bril),
door gewone
op dat moment jaa n ijn anger G. de oel tweede
r lid van het koor.
oto Stokvis) mensen, die getraind en opgeleid
zijn voor hun beroep als ieder ander,
Nog
maar net zo zeer met liefde voor het
v r de oprichting van
mooie en bijzondere, waaronder voor
Entre Nous trok de
menigeen de muziek. Dat was 100 jaar
politiezang vanuit het
geleden ook al zo. In sommige tijdsbureau aan het Huygewrichten en een zeldzame keer door
genspark echter al de
een naar incident is het even nodig
belangstelling van het
om daaraan te herinneren, maar het is
publiek. Voorbijgangers
nooit anders geweest. Onder ons’, met
bleven zelfs staan luisteren
de baseline net als u’!
naar het vrolijke gezang dat
april 191
s bij de oprichting in
- Het koor ntre ou
daarvandaan opklonk uit de
monden van onder anderen
n de rullenbak
J.C. van Zeventer, C. van
De aanleiding om dit op te rakelen is
ille Colonnes, gevestigd in het perPutten, J.W. rancimon en J. van
het 100-jarig bestaan deze maand van
ceel Boekhorststraat 24, waarin thans
Ballegooijen. Die publieke waardering
de legendarische Haagse politiezanghet modehuis Eshamo’ is gevestigd.
was een stimulans om door te zetten
vereniging Entre Nous, wat rans is
Dit pand bevatte destijds meerdere
de initiatiefnemers lieten zich daarom
voor onder ons’. Die werd op 28 april
zalen die door verschillende koren als
niet op de kop zitten en zorgden ervoor
1910 opgericht door enkele graag zinrepetitieplaats werden gebruikt. In die
dat de tekst van de verscheurde oproep
gende politiemensen van het Bureau
tijd waren er in de Boekhorststraat
werd gepromoveerd tot onderdeel
Huygenspark in Den Haag, onder de

meerdere panden waarin zalen werden
verhuurd.
De burgemeesters van ’s-Gravenhage
zijn, met enkele korte onderbrekingen, sedert 23 januari 1911 steeds
beschermheer van de vereniging
geweest, terwijl de hoofdcommissarissen, tegenwoordig trouwens korpschef
genoemd, het erevoorzitterschap op
zich namen. De huidige beschermheer
van Entre Nous is burgemeester van
Den Haag c. . korpsbeheerder J.J.
van Aartsen. Erevoorzitter is thans
korpschef mr. H.P. van Essen

udste olitiekoor
Entre Nous is het oudste politie mannenkoor in Nederland en, samen met
de helaas niet meer bestaande politiekoren uit Amsterdam en Rotterdam,
oprichtster van het Nationaal Politie
Concert, een periodiek terugkerend
evenement, waaraan politiekoren uit
geheel Nederland deelnemen. Het evenement wordt bij toerbeurt door een
der deelnemende koren georganiseerd
in haar thuisstad.
Gedurende zijn bestaan
maakte Entre Nous concertreizen naar rankrijk, België, Duitsland, Engeland
en Tsjechië. Onder andere
werd gezongen in Parijs in
de Notre Dame, bij de Arc
de Triomphe, in de Sacre
Coeur, in aastricht in
de Sint Servaas, in Praag
in de Heilig Hartkerk, in
Gent in de Sint ichielskerk, alsmede in diverse
gerenommeerde burger.
lijke concertzalen.
Vele bekenden uit de
zang- en muziekwereld, onder
wie arie Cecile oerdijk,
arco Bakker, Paul Derksen, Germaine Stordiau, Jenny Veeninga en Rudolf
Schock verleenden hun medewerking
aan concerten van Entre Nous.
Naast talrijke benefiet concerten in
onder meer verzorgings- en bejaardentehuizen, wordt de vereniging veel

Vanaf 19 april is er iedere werkdag vanaf 7.00 uur ’s morgens een
actuele live nieuwsuitzending
te bekĳken met daarin natuurlĳk het
laatste nieuws, maar ook de weersverwachting voor die dag en de
stand van zaken op dat moment in het verkeer in onze regio. Tot 9.00 uur worden
er meerdere live uitzendingen gemaakt, waardoor alles altĳd actueel is.
Vaste gezichten van het TV West Ochtendnieuws zĳn Debby Roukens, Menno Tamming en
Sharma Chin a Foeng. Het TV West Ochtendnieuws is vanaf 19 april elke werkdag te zien
op TV West. Tussen 7.00 uur en 9.00 uur, afgewisseld met het NOS Journaal. Hiermee zĳn de
kĳkers van TV West weer helemaal bĳgepraat over het laatste nieuws: zowel het wereld- en
landelĳk nieuws als dat van de eigen regio.

Ziggo digitaal?
- Het jubilerende ntre ous in de huidige koorbe etting anno 2 1 . -

gevraagd medewerking te verlenen
aan uitvoeringen van andere koren en
muziekverenigingen. Ook organiseert
Entre Nous zelf concerten, waaronder
vele kerstconcerten.
Traditie waren de Kerstconcerten in
de Heilige Gerardus ajellakerk aan
de Wenckebachstraat, daarna in de Julianakerk aan de Kempstraat en in de
Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat.
Een nieuwe traditie is bezig zich te
ontwikkelen met Kerstconcerten in de
Abdijkerk aan de Willem III straat in
Loosduinen.

vant garde Bob
Entre Nous heeft in de afgelopen
honderd jaar trouwens een zeer uitgebreid repertoire gezongen. Er werden
operawerken uitgevoerd, geestelijke
werken, Nederlandse volksliederen
en die uit andere Europese landen
en fragmenten uit musicals. En ja,
ook drankliederen, uit volle borst,
stammend uit de tijd dat er nog geen
gemotoriseerd verkeer bestond, zullen
we maar zeggen, laat staan een blaaspijpje. Avant-garde Bob’ dus.
Door het koor werd een aantal grammofoonplaten gemaakt en twee CD’s.
De vereniging ontving ter gelegenheid
van het 65-jarig bestaan in 1975 de
Cultuurpen ning van de Gemeente
’s-Gravenhage. Ter gelegenheid van

De acht koordirigenten
Sinds de oprichting tot op heden heeft Entre Nous acht dirigenten geteld, van wie de meesten zeer lang met het koor bleven verbonden. Anton Smit spant de kroon met zijn verbintenis van 1925 tot 1950, de oorlogsjaren incluis maar de huidige dirigent Jeroen
Bosman, die de stokjes al 23 jaar in handen heeft, maar pas 50-jaar oud is, zou dat record nog wel eens kunnen gaan breken.
P.H. Kwakernaat
H. van Loo
W. van eel
Anton Smit
o.l.v. dirigent ad Vos een jubileumconcert in de ieuwe
erk. oto eroen de ong) -

van 28 april 1910 tot 1 juni 1915
van 1 juli 1915 tot 1 februari 1917
van 1 maart 1917 tot 1 april 1925
van 1 april 1925 tot 31 mei 1950

TV West Ochtendnieuws
inds aar en dag n de
ers
van TV West gewend om iedere
dag om 17.00 uur een nieuwe
nieuwsuit ending te
e
en.
Vana 1 a ri omt ier veran
dering in met de start van et
TV West
tendnieuws.

nder ons. Zou het kunnen o de aan van eerdervoort, om een beetje la de musical Westside-stor door een agent in bariton
stem vermanend toegezongen te worden bij een verkeersovertreding en in bas terug te stemmen dat die diender maar eens
echte boeven moet gaan vangen Welzeker. Dat kan deze maand, tenminste in ’s-Gravenhage, al 00 jaar dat wil zeggen, als het
aan de olitie ligt. Die hebben daar al een eeuw s eciale dienders voor, verenigd in de zangvereniging ‘Entre Nous’

- ntre ous geeft in 19
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Jan van der Waart van 1 juni 1950 tot 30 augustus 1972
René Verhoeff
van 30 augustus 1972 tot 11 januari 1977
Aad Vos
van 26 januari 1977 tot 16 december 1986

het 75-jarig bestaan in 1985 werd door Hare ajesteit de Koningin aan het koor de Koninklijke
Erepenning toegewezen en door de Gemeente
s-Gravenhage werd in dat jaar ook de Penning
van Bijzondere Verdienste uitgereikt.

l
jaar eroen Bosman
Ten gevolge van de regiovorming in de organisatie van de politie in Nederland, waardoor
lokale politiekorpsen ophielden te bestaan, werd
in 1993 tijdens een ledenvergadering van Entre
Nous besloten de naam van het koor te wijzigen
in Haaglands Politie annenkoor Entre Nous.’
Het koor bleef echter tot op vandaag onder

Steeds meer mensen kĳken digitaal, in deze regio veelal via Ziggo. TV West is in het digitale
pakket van Ziggo te vinden op kanaal 989.

Twaalfuurtje

leiding staan van dirigent Jeroen Bosman, die
het koor deze week op de kop af al 23 jaar
met verve aanvoert. De in 1959 in Zandvoort
geboren Bosman begon zijn muzikale loopbaan aan het Conservatorium te Arnhem, waar
hij koordi rectie studeerde bij Joop Schets en
orgel bij Bert atter. In het westen des lands
vervolgde hij zijn studie koordirectie aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jan
Boogaarts en Lucas Vis en aan het Rotterdams
Conservatorium bij Barend Schuurman. Op 18
juni 1988 sloot hij zijn studie af met een concert
in de Sint Laurenskerk te Rotterdam.

ubileum rogramma
ontact ersoon ad a Ha e:
0 8 of 0 0- 8 88

De jubileumcommissie van Entre Nous, bestaande
uit voorzitter Kees Wenneker, secretaris Hans den
Ouden, Aad La Haye, Bas Nugteren, Dirk Biever
en Jo elis, heeft in opdracht van het bestuur het
volgende programma samengesteld.

ubade
Tussen 20 en 28 april wordt een muzikale aubade gebracht aan een 100-jarige inwoner van Den
Haag – het wordt nog geheim gehouden wie de eer ten deel valt
ubileumrece tie
In het atrium van het Haagse stadhuis aan het Spui wordt op 28 april vanaf 17.00 uur een
receptie aangeboden door het Haags Gemeentebestuur
ubileumconcert
Op 1 mei wordt om 19.30 uur een jubileumconcert gegeven in de Nieuwe Kerk aan het Spui in
Den Haag, met het koor o.l.v. Jeroen Bosman, met begeleiding op piano door Gregor Bak en
medewerking van het vocale ensemble Wishful Singing. De presentatie is in handen van Ruub
Petow
En verder
Het koor zal van 19 t m 24 mei een 6-daagse jubileumreis maken naar Berlijn (met een optreden in de Sankt atthias Kirche), en in 2010 verder in Den Haag e.o nog optreden in het Loosduinsehof (23 september), Huize Oostduin (28 september), Duinrust (5 oktober), De Strijp (14
oktober) en tenslotte met een Kerstconcert op 16 december in de Abdijkerk van Loosduinen.

Elke werkdag tussen twaalf en één uur praat Michiel
Steenwinkel de luisteraars van Radio West bĳ over het
laatste regionale nieuws in het programma Twaalfuurtje.
Hĳ zoekt contact met de West-verslaggever die ergens
in de regio op zoek is naar nieuws en live verslag doet
in de uitzending. In de rubriek ‘Steentĳd’ duikt Michiel,
samen met een luisteraar, in het West-archief en kĳkt
terug naar opvallende of ingrĳpende nieuwsfeiten.
Ondertussen gaat een verslagegver op zoek naar bĳzondere verhalen bĳ iemand in de regio.
Twaalfuurtje is elke werkdag tussen twaalf en één uur te
beluisteren op Radio West, 89.3 fm.

FC Utrecht - ADO Den Haag live op Radio West
Radio West Sport verslaat elke uit- en thuiswedstrĳd van ADO Den
Haag live. Zo ook de wedstrĳd van ADO tegen FC Utrecht zondag 11 april. Het TV West-programma Vak W brengt op vrĳdagavond 9 april natuurlĳk alvast een voorbeschouwing op deze treﬀer.
Het live-verslag van de wedstrĳd FC Utrecht ADO Den Haag is komende zondagmiddag vanaf 12.30 uur live te beluisteren op 89.3
Radio West.

Deze week:
woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal
donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal
vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Verkeersjournaal

zaterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport
zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport
‘t is Fijn achter het Rijswijkseplein
Verkeersjournaal

maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Nachtegaal en Zonen
Verkeersjournaal
dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer

Deze week:
maandag t/m vrijdag
06-09 u West wordt Wakker
09-12 u de Ochtendshow
12-13 u het Twaalfuurtje
13-14 u West weet het
14-16 u de Middagshow
16-18 u West komt Thuis
18-19 u Gesprek van de Dag

mee

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

zondag
08-09 u ZEP
09-10 u Ouwe Joekels
10-12 u Klassiek op West
12-15 live FC Utrecht-ADO DH
15-18 u Non-stop muziek
18-19 u Ouwe Joekels (hh)
19-21 u Klassiek op West (hh)

oo et a t e e n e
, e e a te t en t en en
o amma n o mat e o
e t e to
e ton ne n
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ver adverteerders
en hun gewoontes:

Blijf er allert bij

angstlevende
testament weer actueel

Het valt aan te nemen dat de adverteerders in deze krant weten dat hun doelgroe ouderen zijn, die soms wat e tra service nodig hebben. ndien nodig mogen ze daarvoor best wel iets meer in rekening brengen als ze de oudere klant
daarover maar eerlijk en duidelijk o de hoogte stellen. De consument o zijn
beurt moet ook niet automatisch denken dat ‘een rijsbreker’ alle bijkomende
zaken voor zijn rekening neemt. raag altijd wat het kost indien u e tra service
wenst. ndien de totaal rijs u niet bevalt, dan stelt u gewoon eerlijk dat u toch
eerst maar eens bij een andere aanbieder gaat kijken. zult merken hoe de
leverancier dan vaak wat soe eler wordt.

Sinds januari 00 is in het wettelijk erfrecht de langstlevende ouder beschermd tegen het o eisen van het erfdeel door kinderen. Zij krijgen namelijk
een vordering o de langstlevende ouder, die as o eisbaar is n zijn of haar
overlijden. ch kan het zeer wenselijk zijn een ouderwets langstlevende
testament te laten o stellen. Belangrijke redenen dat ouders wederzijds een
langstlevende testament laten maken zijn bijvoorbeeld het o nemen van uitsluitingen van aangetrouwd om meedelen aan de nalatenscha bij echtscheiding van het kind te voorkomen , andere verdelingen dan de wettelijke en ook
om de betaling van successierechten zo gunstig mogelijk te organiseren.

De adverteerders met de beste bedoelingen in deze
krant – natuurlijk willen zij hun normale winst
kunnen maken – zullen u overigens zeker tegemoet komen in hun service als u bijvoorbeeld wat
meer hulp nodig hebt. We noemen als voorbeeld
zwaar witgoed en meubels die bij u mogelijk driehoog (de trap op) moeten worden bezorgd.Er zijn
leveranciers van witgoed die voor bezorging en
aansluiting (zoals een wasmachine) een e tra bedrag in rekening brengen. Bij anderen is dat in de
prijs inbegrepen. Prijsvergelijkingen zijn daardoor
vaak heel moeizaam te maken. Een kleine middenstander in uw buurt – misschien wel wat duurder
– zal sneller geneigd zijn de wasmachine te bezorgen op een tijdstip dat het u uitkomt. oet er een
aantal kleinere en onverwachte werkzaamheden
worden verricht, dan zal hij daarover niet zo gauw
moeilijk doen. Bij de grote ketens zit u vrijwel
altijd vast aan vaste dagen of dagdelen wanneer
uw aanschaf wordt gebracht en aangesloten.
En als bijvoorbeeld e tra materiaal nodig is voor
aansluiting of blijkt dat bij een wasmachine de
elektrische installatie onveilig is (vaak het geval
als wasmachines of drogers in een oude douche
staan) dan mogen de bezorgers het nieuwe witgoed
zelfs niet in bedrijf stellen.
Dan zit u met de gebakken peren en zal u alsnog
een elektricien of installateur moeten inschakelen
om uw installatie in orde te maken. Een kleine
middenstander in uw buurt zal u waarschijnlijk
meteen of op heel korte termijn daarbij helpen en,
afhankelijk van de hoeveelheid werk, u een redelijke e tra rekening sturen. Dus pas op: goedkoop
kan ook duurkoop zijn.
Het moge duidelijk zijn dat ouderen, die zelf aardig wat mans zijn (zoals handige doe-het-zelvers),
het goedkoopst uit kunnen zijn als zij gericht
kopen. Want de garantietermijnen zijn vrijwel
overal hetzelfde.

Dit alles is pas raadzaam als er voldoende vermogen bij de ouders in het spel is. Zeker bij inmiddels
lastenvrije eigen woningen is dat al gauw het
geval. De kwestie van het langstlevende testament
is volgens notaris ichiel van Ravesteyn (van het
notariskantoor Van Ravesteyn en Van der Wee)
weer actueel geworden door de wijziging van de
successiewet per 1 januari 2010, waarbij onder
meer de tarieven en de vrijstellingen zijn gewijzigd. Het successierecht heet sinds die wetswijziging ook erfbelasting.

E tra garantie
Wij zijn ook geen voorstander van e tra verzekeringen voor langduriger garanties. Op het meeste
witgoed zit al een garantie (de leverancier moet
daarvoor borg staan) van twee jaar. Elke leverancier is verplicht het oude witgoed mee terug te
nemen (u betaalt voor een verwijderingsbijdrage).
De tegenwoordige apparaten gaan bij normaal
gebruik (dat staat ook in de meeste garantievoorwaarden) zonder mankementen veel langer mee.
Er zijn zelfs televisiemerken en wasmachines
die zonder enig probleem meer dan vijftien
jaar draaien. Sommige winkeliers en (vooral)
grote ketens willen u maar wat graag een langere
garantietermijn aansmeren’, want op die premie
worden grote winsten gemaakt of hoge provisies
(soms ook voor de verkoper zelf) verkregen.
Wij kennen een voorbeeld van een wasmachine,
gekocht (en thuis bezorgd) bij een grote keten
(geen adverteerder in deze krant), waarbij de koper
dringend werd aanbevolen de garantietermijn met
vijf jaar te verlengen. De wasmachine kostte in totaal 469 euro (inclusief bezorging en aansluiting).

Voor de e tra garantietermijn van vijf jaar telde
de consument nog eens 80 euro contant neer. Had
hij deze 80 euro op een eenvoudige spaarrekening
vastgezet, dan was dit bedrag aan het eind van de
zevenjaarlijkse periode uitgegroeid tot circa 100
euro. itgaande van voorrijkosten van 70 euro van
een servicemonteur plus een kwartier arbeidsloon
(elk merk biedt die) is een eventuele reparatie nog
goed betaalbaar. Want de kans is heel klein dat in
die zeven jaar een mankement aan het apparaat
ontstaat. Waarom zult u dat risico afdekken En
dan hebben we het hier nog niet over de financieringsmogelijkheden van witgoed die soms ook zijn
gekoppeld aan de betaling van de e tra garantietermijn. Consumenten beseffen te weinig dat zij
op een consumentenkrediet heel hoge rentepercentages betalen. Het komt zelfs voor dat over een
periode van vijf jaar gerekend mensen eigenlijk
de dubbele aanschafprijs hebben betaald. Bij het
kopen van meubels gebeurt het regelmatig dat de
bezorgers niet de oude driezitsbank of de stoelen
mee terugnemen. De consument moet die zelf bij
het grof vuil zetten. Voor oudere hulpbehoevenden
kan dat een grote zorg zijn.

Niet o ouderen gericht
n de woninginrichting zijn grote ketens vaak niet
in staat op ouderen gerichte service te verlenen.
Wij hebben zelf meegemaakt dat de stoffen
vloerbedekking van onze moeder van 98 jaar in
een verzorgingshuis moest worden vernieuwd uit
hygiënische overwegingen.
De verkoopster in de winkelketen vond dat zij
daarvoor perfect laminaat had dat in de aanbieding’ was. Dus tot aanschaf besloten je gaat op
een goed advies af. aar daarna ontstonden de
problemen. Het laminaat kon slechts op één dag
in de week worden gelegd en daarvoor moest de
hele kamer al ’s morgens vroeg (om 09.00 uur)
ontruimd zijn. evrouw moest de avond daarvoor
maar even in een andere kamer worden ondergebracht. Dat zij daardoor helemaal van slag zou
raken, vond de verkoopster niet haar probleem.
Bovendien zou er voor het aanbrengen van het
laminaat vijf uren arbeidsloon staan (wel in de
prijs inbegrepen).
Na veel overleg, waarbij uiteindelijk de filiaalmanager eraan te pas kwam, hebben we de order kunnen veranderen in veel gemakkelijker (ma imaal
anderhalf uur) te leggen (en hygiënischer) vinyl.
Vervolgens kostte het erg veel moeite het door ons
gewenste tijdstip voor het stofferen vast te leggen.
Voor het zware werk van de stoffeerders niets
dan lof. Ze moesten echter die middag nog drie
klussen doen en lieten alle restanten liggen. Geen
punt, maar dit is niet de service die wij wensen en
waarvoor we desnoods bereid zijn een normaal
e tra bedrag te betalen.
Reactie van de bedrijfsleider van het zorgcentrum:
“Oh, maar wij kennen wel een leverancier die het
helemaal naar onze planning en met de gewenste
service doet. Niet of nauwelijks duurder dan de
door u genoemde grote keten.”

Erfbelasting
De vrijstelling voor de partner is verhoogd naar
600.000 en die voor de kinderen is een voetvrijstelling geworden van 19.000. Boven deze vrijstellingen betaalt men aan erfbelasting 10 procent
tot 118.000 en daar weer boven 20 procent.
Die erfbelasting voor (vooral) de kinderen heeft
onlangs veel aandacht gekregen in het tv-programma Radar. Om betaling van erfbelasting na overlijden van de eerste ouder te voorkomen, spreekt
men daarom in het notariaat van Radartestamenten’. In deze krant hebben we in de afgelopen
jaren meerdere malen aandacht besteed aan de
kwestie van de langstlevende.
ichiel van Ravesteyn komt met een voorbeeld:
“Laten we een echtpaar nemen dat een leven lang
heeft gesappeld voor het eigen huis. De hypotheek
is afgelost. Vervolgens komt de man te overlijden.
Het huis heeft een WOZ-waarde van 380.000.
Daarnaast bezitten ze een auto, caravan en wat
spaargeld. Hun gezamenlijk vermogen bedraagt bij
overlijden 400.000.”
Zij waren in gemeenschap van goederen gehuwd,
zodat de helft voor de langstlevende ouder is. De
andere helft is wederom voor de helft voor de
langstlevende ouder en voor de andere helft voor
het enig kind. Het erfdeel van het kind bedraagt
derhalve 100.000.
Volgens het erfrecht (er is geen testament) gaat
alles naar de langstlevende ouder en krijgt het kind
een vordering op de langstlevende van 100.000.
De fiscus belast het erfdeel van het kind, ook al
is het slechts een vordering. Die vordering mag
je waarderen afhankelijk van de leeftijd. In dit
voorbeeld is de langstlevende 76 jaar en dus is het
erfdeel voor de fiscus gewaardeerd op 70 procent.
Van Ravesteyn: “De vordering is derhalve
70.000 waard. De vrijstelling voor het kind is
19.000. Zodat uiteindelijk de erfbelasting voor het
kind 5100 bedraagt. Dat vinden een heleboel
mensen onrechtvaardig. Je betaalt belasting over
iets dat een kind alleen op papier krijgt en tevens
beschikbaar blijft voor de langstlevende.”
De oplossing is volgens de notaris het maken
van een testament waarin de andere ouder wordt
benoemd tot enig erfgenaam. “Je hebt dan alleen
met de vrijstelling van de langstlevende te maken
en die bedraagt 600.000. Dus in heel veel gevallen betaal je geen erfbelasting meer als de eerste
ouder overlijdt.”
Dan kan de langstlevende vervolgens ook vrolijk

alles opmaken. “Neem in het testament een tweetrapsmaking op, wat betekent dat je de echtgenoot
tot erfgenaam benoemt (de eerste trap) en daarbij
bepaalt dat als de langstlevende overlijdt het restant terug gaat naar de kinderen (de tweede trap)”,
aldus Van Ravesteyn.
oordeel
Bijkomend voordeel voor de kinderen is, dat je
daarmee voorkomt dat de langstlevende in het
bejaardenhuis een oude jeugdliefde vindt en die
tot erfgenaam benoemt, vertelt hij. “Dat kan dan
niet, want je hebt al bepaald dat dit deel naar je
kinderen gaat.”
Het voorgaande wil volgens hem niet zeggen dat
de tweetrapsmaking altijd voordeliger is. Soms
kan het nuttig zijn al een deel van het vermogen
bij overlijden naar de kinderen te laten gaan of
schuldig te blijven, zodat de langstlevende daarover met de rente een schuld opbouwt, waardoor
de nalatenschap van de langstlevende vermindert
en uiteindelijk minder successierecht wordt betaald als het vermogen niet verandert.
Hij rekent voor dat het omslagpunt ligt bij een
vermogen van circa 200.000. Leg een notaris
voor in welke gevallen dit interessant kan zijn.
et een testament kan het voorts handig zijn te
bepalen dat de erfenis van de kinderen niet valt
in de gemeenschap van goederen die zij door
huwelijk of samenwonen zijn aangegaan waardoor
bij echtscheiding de helft van de erfenis met de
vertrekkende partner meegaat. In een volgende
rubriek komen wij daarop wat uitgebreider terug.
Overigens hoeven de kosten voor het opstellen
van een langstlevende testament niet hoog te
zijn. Vraag bij meerdere notarissen offertes aan,
want ze mogen niet allemaal meer hetzelfde tarief
rekenen. Het tarief voor twee langstlevende testamenten inclusief btw en kosten van het centraal
testamentenregister is er al vanaf circa 250. Bij
het maken van slechts één testament is dat vanaf
circa 205.
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0
en Haag. raag et ver elding van ru riek Re hten en Pli hten .
ten opzichte van de andere kinderen
jaarlijks een (schriftelijk) verslag
moeten uitbrengen van de handelingen
die hij met de rekening van uw moeder
heeft gedaan. Hij kan er ook niet
omheen duidelijk te maken hoeveel
hij van uw moeder heeft geleend’ en
tegen welk rentetarief.
Zijn handeling om geld over te maken
naar zijn eigen rekening onder de
noemer lening’ verdient zeker niet de
schoonheidsprijs. Leg hem voor dat
u evenveel ook van uw moeder wil
lenen’.
Als uw moeder overlijdt, treedt het
wettelijk erfrecht in werking (aannemende dat zij geen testament heeft
laten opmaken). Dan zal uw broer
alle leningen moeten terugbetalen
of moeten laten verrekenen met zijn
eventuele erfdeel. Op dat moment kunt
u de financiële gang van zaken bij uw
moeder met terugwerkende kracht
opeisen en eventueel claims leggen.
Door nu informatie te geven aan alle
kinderen over de rekening van uw
moeder bij haar leven kan een hoop ruzie achteraf voorkomen worden. Gaat
het straks om een flinke nalatenschap,
dan valt het aan te bevelen een notaris
in te schakelen. Indien uw broer onwillig blijft, kunt u hem vertellen dat u bij
de kantonrechter een procedure start
om officieel onder bewind stellen van
uw moeder te verkrijgen, omdat zij
waarschijnlijk handelingsonbekwaam
is. Hij zal dan beseffen dat hij te ver is
gegaan. De druk op hem zal dan heel
groot worden om toch maar met eigen
familie eruit te komen.

iscale zaken
egemoetkomingen
voor ouderen
e eel is e aste te em et min
p e
en aar an i ie ter
in en in mi n aan i te in msten e
lastin
In uw AOW zit al een tegemoetkoming
van 34,26 (bruto per maand). Die is
mede gebaseerd op het wegvallen in
het verleden van aftrekposten voor ouderen. Daarnaast is er de tegemoetkoming buitengewone uitgaven’ van de
Belastingdienst die vaak in december
automatisch wordt uitgekeerd. Deze
heeft betrekking op mensen die steeds
e tra aftrekposten hebben opgevoerd
vanwege chronische ziekten. Heeft u
sinds kort een chronische ziekte dan is
het aan te bevelen via aangifte te bekijken of er nog iets in de aftrekpost voor
specifieke zorgkosten’ aan betaalde
inkomstenbelasting is terug te halen.
amilierecht
Broer rommelt aan
met rekening moeder
i n r er is emac ti
r e
an re enin an mi n m e er. i
e en et erm e en at i al eel
lan stelselmati r te el e ra en
naar i n ei en re enin ermaa t
n er ermel in lenin . i n
m e er is p it m ment niet meer
aanspree aar en ster en e r een
are ersen l e in . ls mi n m e
er erli t nnen i an et el
ter
r eren at i an nrec tma
ti ee t er e e t

Erf- en schenkingsrecht
ans rakelijkheid voor
kinderen bij schulden
i n in eren na et erli en an
e laatste er alti erant r
eli
r e ent eel ac ter elaten
sc l en
Nee. Ze zijn pas aansprakelijk voor
nagelaten schulden van de overledene
indien zij de nalatenschap accepteren.
Om te voorkomen dat zij opdraaien
voor de schulden moeten zij de
nalatenschap beneficiair’ (met beschrijving van de te erven boedel) accepteren. Als duidelijk is dat er alleen
maar schulden over blijven, kunnen ze
de nalatenschap afwijzen.
Dat laatste heeft wel een aantal conseuenties voor de kinderen. Ze mogen
dan ook niks aan de boedel onttrekken, want alles van waarde is in eerste
instantie bestemd voor de schuldeisers.
Bovendien geeft het nogal procedurele
verplichtingen.
Verwerping van een erfenis of het beneficiair aanvaarden vindt plaats door
een verklaring af te geven op de griffie
van de rechtbank in het arrondissement waarin de overledene het laatst
woonde. Dat kost ruim 100 euro.

Na overlijden van uw moeder bent u
in principe erfgenaam. Een notaris zal
hoe dan ook met u contact zoeken of
u een nalatenschap wilt aanvaarden
(misschien beneficiair) of verwerpen.

Van 19 tot 24 april wordt de week van het testament gehouden. De deelnemende
notarissen geven bij het laten opmaken van een testament 150 euro korting
indien daarin wordt opgenomen dat minimaal 2500 wordt nagelaten aan een
van de vijftig goede doelen die meedoen aan de campagne.
De korting geldt tot 24 april. Kijk voor meer informatie en voor de deelnemende
notarissen in uw woongebied op www.nalaten.nl
De meeste goede doelen zijn vrijgesteld van betaling van successierechten. Zij
zijn in toenemende mate voor de financiering van hun activiteiten afhankelijk
van inkomsten uit nalatenschappen.

Goede Doelen
organiseren van
19 t/m 24 april
de Week van het
Testament.
Profiteer nu van
de aantrekkelijke
korting voor het
opstellen van
uw testament.

Ik ben voor de tweede keer getrouwd.
it mijn eerste huwelijk heb ik drie
kinderen van wie één geestelijk
gehandicapt is en niet thuis woont.
ijn tweede vrouw heeft vier kinderen
uit een eerder huwelijk. Als mijn
geestelijk gehandicapte zoon van 50
jaar - met een verstand van iemand
van twee jaar - overlijdt, wie erft dan
zijn geld

Als de echtscheiding zijn beslag heeft
gekregen, is uw schoondochter sowieso geen erfgenaam meer van u. ocht
u onverhoopt tussen nu en de officiële
echtscheidingsdatum overlijden, dan
zou het kunnen dat zij nog wel van u
mede (samen met uw zoon) erft als
zij in gemeenschap van goederen met
uw zoon is getrouwd en er niet eerder
een testament is opgemaakt dat anders
bepaalt.

Zussen houden broer
buiten nalatenscha
e al aren een c ntact meer met

Indien uw zussen alles zelf regelen,
zullen ze u t ch op de hoogte moeten
stellen. Ze kunnen u dus niet buitensluiten. Doen ze dat wel en u weet dat
uw moeder is overleden, dan moet u
ze daarop aanspreken (of misschien
een jurist inschakelen als het de
moeite loont).
Als zij het onderling regelen en zij
willen u er niet bij betrekken en u
wil er ook niet bij betrokken worden,
houdt natuurlijk alles op. Later kunt u
daarop alleen via ingewikkelde juridische procedures terugkomen.

Week van het estament

Erfgenamen van zwaar
gehandica te zoon
en r e t ee e eer etr
.
it mi n eerste
eli e i rie
in eren an ie n eesteli e
an icapt is en niet t is
nt. i n
t ee e r
ee t ier in eren it
een eer er
eli . ls mi n eesteli
e an icapte n an aar met
een erstan an ieman an t ee aar
erli t ie er t an i n el

Echtscheiding van zoon,
schoondochter onterven
n e n aat innen rt sc ei en.
i illen n e sc n c ter nter
en. eten i at r een n taris
laten astle en

Dit is een onverkwikkelijke affaire die
het best kan worden opgelost door een
open’ gesprek met uw broer aan te
gaan. Dat gesprek zal zakelijk - zonder
venijnigheden naar elkaar - moeten
worden gevoerd.
Waarom zou uw broer geen inzage
geven in de bankafschriften van uw
moeder Het is geen kwestie dat u
uw gemachtigde broer niet vertrouwt,
maar omdat u op de hoogte wilt
blijven van de gang van zaken. w
broer kan daarover niet moeilijk doen,
want als hij dat niet wil, heeft hij wat
te verbergen.
Als financieel beheerder zou uw broer

mi n irecte amilie
ers en ssen.
i n a er is erle en aar erle en.
i n m e er is aar ie . ls mi n
m e er mt te erli en llen mi n
ssen an alles re elen. e en e
an
n een an te enin n i
an mi
r allerlei a en
nnen
i mi aar an iten sl iten e i
als n
n rec ten en plic ten

Kijk voor meer informatie op www.nalaten.nl of bel 0900 2 100 200

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

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

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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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.

De werkwijze is als volgt:

Kiest u dan voor de inboedelservice van
Schroeder!

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.

Bel voor de voorwaarden:

(070) 389 57 24

Als u de Inboedelservice belt, komt een
medewerker langs om te beoordelen hoeveel
mensen nodig zijn om de inboedel op te
halen.

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.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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onsultatiebureau
voor senioren, ook
in onker rans en
ostduin
Zorgorganisatie lorence biedt het Consultatiebureau voor senioren nu ook aan
in de woonzorgcentra Jonker rans en
Oostduin in Den Haag. Dit consultatiebureau is gericht op het bevorderen van
de gezondheid en welzijn van 60-plussers. kunt zich, zonder verwijzing
van uw huisarts, kosteloos aanmelden
voor een afspraak. Een verpleegkundige
meet daarbij uw bloeddruk, bloedsuiker,
cholesterol en gewicht. Daarnaast geeft
zij tips en adviezen over gezondheid
en welzijn. Het Consultatiebureau voor
senioren is te bezoeken in de woonzorgcentra Jonker rans, Oostduin en
Loevestein in Den Haag en in de Zorgwinkel in Voorburg. Voor meer informatie en een afspraak kunt u bellen met
lorence, tel. (070) 41 31 000, of kijken
op www.florence-zorg.nl.

Eenzaamheid is tegenwoordig harde
werkelijkheid voor veel mensen, zowel
jong als oud. Door een verhuizing,
scheiding of het overlijden van de
partner komen zij er opeens alleen voor
te staan. amiliebanden zijn niet meer
zo hecht als vroeger en buren kennen
elkaar vaak niet eens. In Den Haag zijn
er naar schatting 6000 e treem eenzame
ouderen. Zij hebben minder dan eenmaal per vier weken sociaal contact! De
nieuwe website
mee oenmet en aa n wil
eenzaamheid bespreekbaar maken.
Leeft dit onderwerp ook in Den Haag
Wat weet en vindt ervan Op de
website kunt u hierover een en u te
invullen. Het zal u bewuster en hopelijk ook wijzer maken over dit onderwerp. Tegelijk helpt u bij het verzamelen van belangrijke informatie over
eenzaamheid voor de samenleving.
Doe dus ook mee en breng een bezoek
aan www.meedoenmetdenhaag.nl. Als
u de en u te invult, maakt u kans op
een irische ue. eedoen met Den
Haag’ is een initiatief van Sensoor
Haaglanden, telefonische hulpverlening, en CIPO.
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ras us niversi ei on er oek
a oren voor geluk van
ers
Door welke manier van leven voelen vijftig lussers zich gelukkig
Welke vorm van tijdsbesteding geeft voldoening ver ‘succesvol
ouder worden’ is nog maar weinig bekend. ok de wetenscha heeft
er tot o heden weinig aandacht aan besteed. Nu kunt u zelf meehel en om daar verandering in te brengen
Aan de Erasmus niversiteit Rotterdam hebben ze grote belangstelling
voor het fenomeen geluk’. Zo houden
ze zich daar bijvoorbeeld bezig met het
bijhouden van een World Database
of Happiness’. Ook proberen ze uit
te vinden of er een verband is tussen
geluk en langer leven. Daarnaast loopt
er aan de Erasmus niversiteit een
belangrijk en groot onderzoek naar de
levensstijl van vijftigplussers: Succesvol Ouder Worden’.
Heilzaam
Wido Oerlemans is senior onderzoeker
aan de Erasmus niversiteit, gespecialiseerd in het onderwerp geluk’ en
betrokken bij het onderzoek Succesvol Ouder Worden. Geluk is voor
de wetenschap een lastig onderwerp,
weet hij als geen ander. Want hoe moet
je gevoelens van geluk (en ongeluk)
meten
ede daarom is dit een
langlopend onderzoek,’ vertelt hij. We
zijn drie jaar geleden gestart en gaan
nog wel even door.’ Het moet leiden

Nieuwe website over
thema eenzaamheid

e 5 5 -p u s s er ui t D en H a a g

tot internationale publicaties over de
levensstijl en het geluksgevoel van
vijftigplussers. In Rotterdam zijn ze
vooral ge nteresseerd in het effect van
werken en tijdsbesteding op het geluksgevoel. Vijftigplussers stoppen op
zeker moment met werken. Dat heeft
over het algemeen een flinke impact
op hun leven. Het dagelijks ritme en
de activiteiten veranderen van de ene
op de andere dag. Wij zijn daarom
benieuwd naar mensen die ook na hun
loopbaan nog een actieve leefstijl hebben, door bijvoorbeeld te gaan studeren,’ vertelt Oerlemans. Heeft zoiets
invloed op blijvend gelukkig zijn, ook
na die loopbaan isschien kan zulke
kennis heilzaam zijn voor mensen die
met werken stoppen.’
Dagboek van gisteren
Speciaal voor Succesvol Ouder
Worden is een nieuw onderzoeksinstrument ontwikkeld: het dagboek van
gisteren’. Deelnemers vullen maandelijks hun eigen dagboek van gisteren

- ctief blijven, maakt het gelukkiger -

in. Daarin geven zij aan hoe de dag
van gisteren eruitzag en hoe zij zich
daarbij voelden. De gegevens worden
altijd anoniem verwerkt.
Zo’n duizend mensen doen op dit moment mee aan het onderzoek. Behalve
het dagboek krijgen zij ook regelmatig
een vragenlijst over zaken die in de
achterliggende periode een rol in hun
leven hebben gespeeld.
Nieuwe deelnemers zijn hiervoor nog
steeds welkom! We hopen vooral dat
ze bereid zijn om voor langere tijd aan
het onderzoek mee te werken,’ aldus
Wido. Het waarnemen en meten van
veranderingen in het leven is voor het

Div. dagen
a ril t m mei:
heater over bombardement
De maand april staat bij theatergroep
Epicentrumtoneel uit Naaldwijk in het
teken van “Struisvogels op de Coolsingel”, een theatrale herdenking van
het bombardement op Rotterdam van
zeventig jaar geleden. De tekst won in
2005 de prestigieuze Taalunie Toneelschrijfprijs voor de beste Nederlandse
theatertekst. Bij het bombardement
kwamen velen om en werden 80.000
mensendakloos. Ook Blijdorp werd
verwoest. Sommige dieren ontsnapten

Doe zelf mee
Wilt u meer informatie over het
onderzoek of wilt u zich aanmelden
Kijk dan op
bo o e en t n o
Daar vindt u alle informatie over het
dagboek van gisteren, meedoen en
aanmelden. Een lijst met veelgestelde
vragen is eveneens voorhanden. Direct
aanmelden kan ook, met een e-mail
naar levensstijl risbo.org. Voor
vragen kunt u contact opnemen met
Sanne van Herpen (projectmedewerker), tel. (010) 408 21 16.

G HE

genda
Dinsdag
a ril:
Dementie juridisch
Alzheimer Café Den Haag over
juridische aspecten van dementie.
et welke wetten en regels krijgt u te
maken bij dementie Wat moet en kunt
u zelf regelen Wat is het nut van een
euthanasieverklaring Het Nutshuis,
Riviervismarkt 5 (t o de Grote Kerk),
Den Haag, zaal open 19.00 uur,
programma 19.30-21.30 uur, toegang
gratis en zonder aanmelding vooraf.
eer informatie bij CIPO, tel. (070)
364 38 18 of e-mail cipo cipo.org.

onderzoek namelijk heel belangrijk.’

gezamenlijk. ondriaanlocatie Leeghwaterplein, 14.30 uur, deelnamekosten
50,-. Het aantal plaatsen is beperkt,
dus wacht niet te lang met aanmelden.
Voor meer informatie en inschrijving:
De Henneberg, Tramstraat 15, tel.
(070) 397 60 01.
in de stadsgrachten zwommen zeeleeuwen en over de Coolsingel liepen
struisvogels. De voorstellingen vinden
plaats in sociëteit “De Zolder”, gelegen
aan de Hoogwerf 8c te Naaldwijk.
Aanvang 20:15 uur, entree 12,50.
Reserveren gewenst (070-3687146 of
reserveren epicentrumtoneel.nl beperkt aantal plaatsen aanwezig). Data:
15-16-17-22-23-24-28-29 april en 1
mei 2010. De data 18, 21 en 25 april
zijn al uitverkocht!
Dinsdag 0 a ril:
‘ annen aan de annen’
Een cursus koken voor beginners, in
het bijzonder voor senioren! In vijf
bijeenkomsten leert u onder begeleiding van een ondriaan-docent de
basis van het koken. bereidt 3-gangenmenu’s en nuttigt die vervolgens

Woensdag
a ril:
‘ link oud’, films en debat
link oud’, films en debat over de
kunst van oud worden. Nederland
vergrijst. Is dat allemaal kommer en
kwel, met hangouderen en eenzaamheid achter de geraniums, of valt er
ook nog iets leuks te beleven met
oudjes et vier korte documentaires
over ouder worden en bijzondere ouder
wordende mensen die daar kleur aan
geven. Na afloop debat met gasten over
thema’s uit de films, zoals aftakeling,
de kwaliteit van zorg en bijzondere initiatieven om ouderen te betrekken bij
de maatschappij. ilmhuis Den Haag,
Spui 191, 19.00-22.00 uur, toegang
film 8,- (standaardkortingen van
toepassing), debat gratis. Reserveren:
tel. (070) 365 60 30. Informatie
www.het-portaal.net.

Nu het lente is, zou ik
er graag weer o uit willen.
Weten jullie waar ik me kan
o geven voor groe swandelingen in de natuur
De stichting IVN organiseert iedere
maand Stappen in de natuur’. et
een ervaren natuurgids maakt u in
groepsverband natuurwandelingen in
en rond Den Haag. In april bijvoorbeeld: park Te Werve (Rijswijk), de
Joodse begraafplaats, het laarzenpad in
Leidschendam, de Heimanshof in het
Zuiderpark, het heempark H.J. Bos in
adestein, het Haagse Bos, Park Sorghvliet (met de Sorghvlietzusters) en het
Westduinpark. De wandelingen duren
meestal 1,5 tot 2 uur. Geef u altijd even
van tevoren op! Een maandoverzicht
van de wandelingen is op te halen bij
CIPO, Riviervismarkt 5 (tegenover de
Grote Kerk).
Inlichtingen: IVN Den Haag, tel. (070)
368 14 00 of www.ivndenhaag.nl.
Hebt u ook een vraag?
Schrijf, bel of mail CIPO:
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. (070) 364 38 18, cipo@cipo.org.
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl
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- De hoge kenmerkende pijpen van
de vuilverbranding aan de Gaslaan
oto 19
uro e er -

- De snoepfabriek
aan de Schapenlaan, bij de
outkeetsingel.
Hier op een foto
uit 19 1. -

e oos uinse eg
e an ijks ra

- Hui e Groenestein, op een prentbriefkaart uit 19 . n 19 1 werd het
weeshuis afgebroken voor nieuwbouw
eeuwig onde, vinden veel oudere
Hagenaars. -

Het is begin jaren veertig wanneer an Dijkstra, van rofessie machinaal houtbewerker, wordt
geboren o de oosduinseweg. Hij was het eerste kind in het gezin waar vader Dijkstra de
kost verdiende als gemeenteambtenaar bij de sociale werk laats aan de mmunitatiehaven.
Van jongs af aan ging Jan regelmatig na schooltijd met zijn vader
mee om klusjes te doen bij de
sociale werkplaats. “Het was een
hele speciale werkplaats, alleen
voor blinden en zeer slechtzienden.
Zij repareerden daar de fietsen
van de gemeenteambtenaren, en
voor mensen met een dergelijke
handicap was het natuurlijk een
hele klus om alles precies te doen
zoals het moest. Er werden spaken
vervangen, banden geplakt en
wielen opnieuw gedraaid. Ik vond
het heel bijzonder wat die mensen
deden, allemaal op de tast. aar ze
deden het met een tomeloze inzet
en interesse voor hun werk.”
Snoe bietsen
Naast het werken bij zijn vader
vermaakte Jan zich buiten schooltijd
met zijn vriendjes op een aantal
markante plekken in de omgeving.

Kleine
Nostalgie

met ulius asgeld

“We zaten op de lagere Hervormde
school op het Westeinde, als de
lessen waren afgelopen gingen we
eerst altijd even langs de snoepjesfabriek aan de Zoutkeetsingel.” Iets
wat ik mij ook nog heel goed kan
herinneren, die heerlijke zoete lucht
die daar in de nabije omgeving van
de snoepjesfabriek in de lucht hing,
dan liep het water je in de mond,
maar dit terzijde. “Wij gingen daar
altijd staan bietsen om snoep. Dat
had niet altijd succes, maar toch
gingen we regelmatig naar huis met
een snoepketting of een schuimblok.
aar binnen in de fabriek mochten
we niet komen, het bleef voor ons
dus bij fantaseren over hoe het er
daar uitzag en hoe dat snoep maken
nou precies ging.”
aar ook in het gebied achter de
woning van het gezin Dijkstra lag
een voor kinderen interessant terrein. “De Gasfabriek en Gemeen-

tereiniging lagen echt pal achter
ons huis, we klommen dan over de
muur en scharrelden echt het hele
terrein daar af, maar het mooiste
waren natuurlijk die hoge kenmerkende pijpen, daar wilde je zo graag
inklimmen, maar dat kon je wel op
je buik schrijven, die werden echt
zwaar in de gaten gehouden, ” zegt
Jan.
Winkels in de oort
Onmiddellijk naast het ouderlijk
huis lag een poort waarin winkeltjes
waren gevestigd, zoals de kruidenier, een sigarenboer en een slagerij.
“En ook Wasserij Eigen Hulp, waar
de hele buurt kwam. Ik ging daar
ook vaak naartoe, niet voor de was
hoor, maar meer voor de meiden
die daar kwamen en werkten.” Het
meest bijzondere gebouw in de
buurt was natuurlijk het Katholiek
weeshuis, Huize Groenestein , in

1885 verrezen op de plek van het
voormalige en gelijknamige buiten
Groenestein. “Dat was inderdaad
het meest markante gebouw in de
buurt,” herinnert Jan zich, “het leek
net op een klooster. Die kinderen
die er woonden zag je eigenlijk
maar heel weinig buiten op straat,
en als je ze zag liepen ze altijd
groepsgewijs met de broeders. Ze
droegen ook gewone kleding, dus
geen uniformen of zo. Wel hoorden we de kinderen binnen vaak
schreeuwen of bl ren. Wij als kleine
gastjes vroegen ons altijd af waarom
ze toch geen ouders hadden, dat
vonden we wel vreemd.”
rouwe kostershond
Eén van de bekendste verhalen over
dit weeshuis, betreft natuurlijk het
hondje van de koster’. “Ik heb dat
bewust meegemaakt, boven in het
pand was een glas-in-lood raam en

op een keer hing de koster van het
weeshuis uit dat raam. Een beetje
te ver want hij viel naar beneden,
morsdood. Zijn hondje dat altijd bij
hem was, sprong zijn baasje achterna en dus ook de dood tegemoet.
De hele buurt had het erover, over
dat trouwe hondje. Ter herinnering
hebben de broeders toen boven in
het torentje een beeld van de hond
gemetseld.”
ooskleuriger
Voor Jan Dijkstra verliep het leven
gelukkig rooskleuriger, hij verhuisde naar de Stieltjesstraat en leerde
op zijn 14de jaar zijn huidige vrouw
Loes kennen. Nu vele jaren later
kijkt hij met veel plezier terug naar
zijn jeugd op en rond de Loosduinseweg – en met nog altijd een grote
voorliefde voor kleine hondjes!

Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de
narigheid vaak versleten en vergeten. at overblijft ijn de spaar ame momenten van geluk.
n natuurlijk koesteren we die.

Een werkende moeder

Nu is het raar als je moeder niet werkt. aar vroeger was het andersom. ls je een buitenshuis
werkende moeder had zat er een steekje aan je los.
Halverwege de jaren vijftig ging mijn
moeder werken als onderwijzeres in
het lager onderwijs. Vreselijk. Jarenlang was ik gewend geweest dat er
iemand met thee voor me klaar zat als
ik thuis kwam uit school. En nu was
er ineens niemand meer.
Dat klinkt vreselijk zielig. En dat was
het ook. Ik viel uit de toon. Al mijn
vriendjes hadden moeders die zich
een slag in de rondte werkten in het
huishouden. Wassen, verstellen, eten
koken, poetsen, bedden opmaken,
kinderen opvangen, noem maar op.
aar dat heette toen kennelijk nog
niet werken’. Werken was iets dat je
deed om geld mee te verdienen.
Hoewel ik mijn best deed mijn
werkende moeder vooral geheim te
houden voor mijn vrienden, raakte
dit op de een of andere manier toch
bekend bij de moeders van mijn
vriendjes. Die verzochten mij dan ook
niet zelden met enige klem om de tijd
na schooltijd dan toch vooral maar bij
hen door te brengen. Want een jongen
die na schooltijd alleen thuis zat en
daar verder niemand had, daar kon
toch weinig goeds van komen.

Smack uit blik
Hoe mijn moeder het huishouden
combineerde met haar betrekking
staat me niet goed meer bij. Wel
weet ik nog, dat ze weinig gevoel
had voor soppen en boenen. En ook
(laat ik het nu maar eens heel zachtjes
uitdrukken) heb ik in mijn latere leven
wel eens lekkerder gegeten dan in die
tijd waar witte bonen in tomatensaus,
pannenkoeken en plakjes Smack uit
blik eerder regel dan uitzondering
waren. Toch was het wel gezellig. Zo
herinner ik me de gewoonte om met
een lepel vol stroop op je stoel te gaan
staan om dan je lepel
om te keren in de hoop
dat de klodder stroop
precies op je pannenkoek op je bordje

op tafel viel.
Daarna kon je
dan vanuit die
grote hoogte
proberen je
voorletter met de restanten stroop op
je pannenkoek te schrijven.
aar ik dwaal af. We hadden het over
het huishouden. Ik herinner me nog
een heimelijk afgeluisterde woordenwisseling tussen mijn vader en mijn
moeder. ijn vader, accountant van
beroep, beweerde, dat het loon van
onze hulp, ingetreden op het moment
dat mijn moeder het onderwijs inging,
nauwelijks
lager was dan de
wedde van mijn
moeder. Zodat al
die feministische
inspanningen op

financieel gebied nauwelijks enig nut
afwierpen. Toch steunde mijn vader
mijn moeder in haar emancipatorische
pogingen omdat hij ook
wel inzag, dat het niet alleen om het geld ging.
leedgeld
En het moet gezegd: sinds
mijn moeder werkte’ gingen we opeens op kampeervakantie in het buitenland.
Weliswaar met de fietsen
en een raar fietskarretje vol
kampeerkisten en tenten
op de trein. aar toch. Ook mijn wekelijkse toelage werd als compensatie
voor het gebrek aan aandacht aanzienlijk verhoogd en zelfs uitgebreid
met kleedgeld. Zodat ik zelf mijn
sokken, onderbroeken en overhemden
kon kopen. Dat was goed voor mijn
zelfstandigheid, zei mijn moeder. Een
zeer korte periode was dat ook wel
zo. aar met het schaamrood op de
kaken moet ik nu, een halve eeuw
later bekennen, dat het ondanks al die
goede wil toch verkeerd is afgelopen.
Vanaf het moment dat ik een vriendin

kreeg heb ik nooit meer zelf kleren
voor mezelf aangeschaft.
Nog een voordeel van een werkende
moeder was, dat er na enige
jaren flink sparen een splinternieuwe Volkswagen Kever
van maar liefst 4.500 gulden
voor de deur stond. Ik hoor
het mijn moeder nog tamelijk
venijnig tegen mijn vader
zeggen: “Dat had natuurlijk
nooit gekund als k niet gewerkt had”. Wat ik nou ook
weer niet zo leuk voor mijn
vader vond.
Water bij de wijn
Want een werkende moeder Dat was
in die tijd op het gebied van stevige,
traditionele rolverdeling toch echt wel
een hele hoop water bij de wijn.
En als ik nu om me heen kijk kan ik
me niet aan de indruk onttrekken dat
er op z’n minst nog steeds een klein
beetje water bij de wijn moet.
Last van Kleine Nostalgie eld het
aan julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl
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Wederom vier Sudoku’s deze week. De vorige keer waren de Sudoku’s wat moeilijker dan normaal,
dit keer is het andersom. Ze zijn wat makkelijker dan meestal, om ook ‘beginners’ eens een kans
o een rijsje te geven.

We herhalen de gebruikelijke procedure nog eens. De Sudoku’s zijn
gerangschikt van A t m D. In elke
Sudoku is het veld links bovenin
grijs gekleurd. De cijfers die daarin
thuishoren zijn de sleutel tot de
oplossing.
Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen!
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links

bovenin een 8’ in B ook een 8’ in
C een 4’ en in D een 2’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 8-8-4-2. Zoals gebruikelijk dus.
rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 5 van 9
maart presenteerden we ook vier
sudoku’s. Er kwam een gemiddeld
aantal inzendingen binnen, waarvan

Sudoku

We trokken vijf prijswinnaars, die
allen de dubbel CD van Sjaak Bral
krijgen opgestuurd:
arie-Jose van Eijk, te Den Haag
W.N. Wijbenga, te Den Haag
Willem Rotteveel, te Zoetermeer
W. van Zeeland, te Vlaardingen

Sudoku B

3

6 2
4
1
1 5

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

5 1 6 8

nzendingen
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,

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

2

3

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

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

Sudoku D

8
3

2 1
4
9

binnen hebben op uiterlijk:
Woensdag 8 a ril

7 2
5

7 6

A.C. Bakker – de Winter, te Baflo
We willen er nog eens aan herinneren 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.

Sudoku

3

4
8 9
6
4

de meesten het goede antwoord
bevatten. De gezochte reeks luidde
2-4-3-4.

3
7 6

5
6
5

2
8

9 2

1 2
6

1
2
6

9
2

1 7

3

8
1

6
8 2
4
9

6
4 7

2 4
6
9 5
4
5
1

2
3 6

3 2
5

6
7 3

5 6
1
9 8

eestal stuurden je ouders je erheen

elevenissen e
e kna enkoor

Wie komt ons helpen op de

52e Tong Tong Fair?
Zonder de enthousiaste inzet van
tijdelijke medewerkers kan de Tong
Tong Fair (voorheen Pasar Malam
Besar) niet worden georganiseerd. Elk
jaar breiden wij ons vaste team uit met
ruim tweehonderd vrijwillige en betaalde
krachten. Ook dit jaar zijn we op zoek
naar liefhebbers van de Indische sfeer die
zich willen inzetten voor de 52e editie van
het evenement.
De 52e Tong Tong Fair zoekt
momenteel nog medewerkers voor de
volgende onderdelen:
•
•
•
•

Horeca (ook coördinatie)
Garderobe
Enquêteurs (vrijwillig)
Gastheren/Gastvrouwen (vrijwillig)

Belangstellenden kunnen geheel vrijblijvend
één of meer sollicitatieformulieren aanvragen
via info@tongtong.nl of 0900 – 7272 762
(€ 0,45 p.min.). De formulieren gaan vergezeld
van een uitgebreide beschrijving van de
verschillende functies. Zelf downloaden op
www.tongtongfair.nl kan ook (kies tabblad
Tong Tong Fair, en dan ‘Vacatures’).

52e tong tong fair
19 T/M 30 MEI 2010 – MALIEVELD – DEN HAAG
Pasar Malam Besar BV, Bezuidenhoutseweg 331, 2594 AR Den Haag

ok ik heb o het hristelijk Haags na enkoor leren
zingen, hoewel ik waarschijnlijk van een andere zanggeneratie
ben dan eter Willems, die in De udHagenaar nr. van februari schreef over het koor. Dat
kan al gauw want een generatie kna enzangers had
slechts een ‘houdbaarheidsduur’ van een jaar of acht, al
naar gelang hoe vroeg je naar het koor werd gestuurd.
Gestuurd’ ja, want meestal ging het
initiatief van de ouders uit, slechts
een klein aantal jongens koos uit
zichzelf voor het koor. Voordat je
werd aangenomen moest je trouwens nog wel eerst proefzingen om
te laten horen wat je in je mars had.
Zaterdags werd er dus gerepeteerd
in de Bavinckschool aan de Kastanjestraat en elke week liepen wij met
zijn drieën vanaf de Perenstraat naar
koor en weer terug. Het bijzondere
hierbij was dat mijn broer Rienk
tweede sopraan zong, mijn broer
Arie bij de alten zat en ikzelf een
sopraan was. Wij konden dus thuis
de ingestudeerde stukken driestemmig zingen. Het teruglopen naar
huis leverde tevens mijn eerste kennismaking met patat frites op, wat
plaatsvond bij de Gouden Paraplu
(De Plu) in de Goudenregenstraat.
risse orgellucht
Het jaarlijks terugkerende concert

werd uitgevoerd in de Grote Kerk.
Wij zongen dan vanaf het balkon en
arius Borstlap dirigeerde vanuit
een bakje’ dat over het balkon hing.
Je moest als solist geen hoogtevrees
hebben want tijdens een solo moest
je naast de dirigent in datzelfde
bakje gaan staan en uiteraard richting publiek zingen.
Wat ook jaarlijks plaatsvond was de
uitvoering van de attheus Passion
in K W. Het onwennige daaraan
was dat je dan ineens een heel
andere dirigent voor je kreeg. Onder
de lampen die boven het orkest en
de koren hingen was het tijdens
zo’n uitvoering altijd bloedheet en
ik weet nog dat ik dan altijd zat
te wachten op het moment dat het
orgel voluit ging spelen, want dan
kwam er een grote hoeveelheid
frisse lucht binnen.
Naast allerlei optredens her en der
in den lande zijn er twee absolute
hoogtepunten in mijn herinnering

- p 29 november 19 2 ong het gemengd kinderkoor op de achtergrond van de foto) o.l.v.
arius orstlap bij de herdenkingsdienst wegens het overlijden van koningin ilhelmina. -

blijven hangen. Dat was een concert
met overnachting in Vriezenveen.
Een spannende gebeurtenis omdat je
voor de nacht ondergebracht werd in
een gastgezin.
Het tweede hoogtepunt was een trip
van enige dagen voor een concert
in D sseldorf, waarbij overnacht
werd in een jeugdherberg in Wuppertal. Daarvoor moesten er met de
bus gevaarlijke haarspeldbochten
genomen worden, waarbij we zelfs
een keer weer achteruit moesten om
de bocht te kunnen maken. Wanneer
je dan op de achterbank van de bus
zit en je ziet de afgrond dichterbij
komen, dan voel je je toch even niet
zo prettig. Daar heb ik ook gemerkt
wat een indruk onweer in de bergen
maakt.
name kerst laat
Zo kon het gebeuren dat er een
plaatopname met kerstliederen
werd gemaakt midden in de zomer.
Deze vond plaats in de kerk aan de
Keizerstraat in Scheveningen, een
verstandige keuze. Andere opnames
werden meestal in de Grote Kerk
gedaan, maar die werden gehin-

derd door de piepende trams die
buiten langs reden. Deze specifieke
opname was overigens niet met het
knapenkoor maar met het gemengde
koor van arius Borstlap, waarvan
ik tijdelijk ook nog lid ben geweest.
et meisjes erbij dus.
Een soortgelijk gevoel over het
verkeerde jaargetijde heb ik nog
eens gehad toen ik jaren later in een
bandje The Needles zong en op een
snikhete dag, tijdens de opening van
een winkelcentrum in aassluis, het
toen zeer populaire Tombe La Neige
van Adamo ten gehore bracht.
The Needles waren overigens in
Den Haag en omstreken zeer bekend
door hun vertolking van Beatlenummers. Samen met mijn broer Arie
nam ik het vocale gedeelte voor
mijn rekening. ijn twee broers
zijn vocaal nog steeds actief, ik
niet meer. Hoewel ik zingen niet
verleerd ben, heb ik mijn zangstem
rond m’n twintigste aan de wilgen
gehangen.
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