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48 km op de fiets voor 1/ liter melk 
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Han Ketting zat in Bilthoven onderge-
doken toen hij het nieuws kreeg dat zijn 
oom was overleden. Dat was in Juni 
1944. Hij heeft daarna besloten om terug 
te gaan naar Den Haag. Tot het eind 
van de oorlog blijft hij ondergedoken 
bij zijn ouders. Ze richten een kleine 
schuilruimte in in de kruipruimte onder 
de vloer van het toilet. Tijdens een razzia 
in september 1944 maakt Han samen met 
een buurman succesvol gebruik van die 
ruimte.

A    
Han Ketting’s ouders woonden in Den 
Haag. Vader was opzichter van het 
Nederlands Gasbedrijf. Hij werkte ook 
nachtdiensten. Tijdens die nachtdiensten 
wist hij bij de haven, waar de schepen 
met voedsel werden gelost wel eens wat 
eten mee te krijgen. Op die manier was 

het mogelijk om het karige rantsoen wat 
aan te vullen. Moeder was gereformeerd 
en kreeg hulp via de kerk. Omdat haar 
man niet gereformeerd was kreeg moe-
der de helft minder mee dan de anderen. 
De hulp van de kerk was dus alleen voor 
haar! 
Ook de fietstochten naar het Westland 
kan de heer Ketting zich nog goed herin-
neren. Zo heeft hij wel eens een toch ge-
maakt naar Maasland voor anderhalf liter 
melk. Het Maasland is zo’n 24 kilometer 
vanaf het ouderlijk huis, oftewel 48 km 
heen en weer. Met zijn vader ging Han 
op de fiets naar Loosduinen om wat eten 
te halen. Han werd aangehouden door 
een landwachter. Deze betichtte Han er-
van dat hij voedsel had gehaald (zwarte 
markt was verboden). Han ontkende, op 
dat moment kwam er iemand anders snel 
langsfietsen. De landwachter verlegde 
zijn aandacht naar die ander waardoor 
Han kon ontkomen. 

 
Han gaat na een van de voedseldrop-
pingen naar het vliegveld Ypenburg om 
daar te helpen met het verzamelen van 
het voedsel. Hij weet niet meer precies 
hoe hij hierbij kwam, maar waarschijn-

lijk was van mond tot mond rondgegaan 
dat ze daar mensen nodig hadden. Als 
hij daar aankomt wordt een landwachter 
door een Duitse soldaat weggevoerd. De 
landwachter heeft tijdens de dropping 
met zijn dubbel loops jachtgeweer op de 
bommenwerpers geschoten. Dit mag niet 
van de Duitsers. De landwachter wordt 
na tips van de Nederlandse omstanders 
aangehouden. Hoe het ophalen van het 
voedsel werd geordend weet Han niet. 
Hij ging met anderen het veld op om het 
voedsel op te halen. Ze droegen zakken 
meel en blikken van het vliegveld af en 
laadden dit op karren. Waar het voedsel 
daarna bleef weet hij niet.

A  
Een andere keer ging Han op weg naar 
vliegveld Valkenburg om daar te helpen 
met het ophalen van het voedsel. Hij 
ging op de fiets zoals altijd. Onderweg 
werd hij aangehouden door een land-
wachter. Deze wilde zijn fiets invor-
deren. De landwachter nam Han mee 
naar een Duitse officier. De officier zag 
blijkbaar aankomen dat het allemaal een 
aflopende zaak aan het worden was voor 
de Duitsers. De landwachter gaf aan dat 
Han opgepakt moest worden omdat hij 

een vals ausweis bij zich had (zo kon 
de landwachter dan zelf vervolgens de 
fiets inpikken). De Duitser woof dit weg 
en zei dat het ausweis wel goed was en 
dat Han mocht gaan. Afgeschrikt door 
dit voorval maakte Han zijn toch naar 
Valkenbug niet af. 
Van de bevrijding zelf herinnert Han zich 
met name het moment waarop hij op 5 
mei langs het NSB Kringhuis fietste op 
de hoek van de Grote Marktstraat en het 
Spui in Den Haag. Een menigte had de 
inventaris buiten op straat gegooid en in 
de brand gestoken. Voor het pand stond 
een paal met een afbeelding van Adolf 
Hitler. Han zette zijn fiets tegen een 
muur om een foto te maken. Een Duitse 
soldaat riep dat hij weg moest gaan en 
begon te schieten. Han weet de foto toch 
te maken - die u in De Oud-Hagenaar nr. 
9 van 4 mei zult kunnen zien.

Han Ketting
Amersfoort
han@goudplaat.nl

(Dit relaas is door Han Ketting beschik-
baar gesteld, maar voor hem geschreven en 
eerder gepubliceerd op de website
 operationmanna.secondworldwar.nl)

-  Voedseldropping van Operatie Manna boven Den Haag eind april 1945 (Fotoburo Thuring). -

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

Inboedels

-  Han Ketting met collega’s bij de 
Topografische Dienst in Den Haag.  -
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Dit is een tuin waarin kinderen van 
een naschoolse opvang samen met 
de bewoners van verzorgingshuizen 
bloemen en gewassen zaaien, planten, 
verzorgen, oogsten en consumeren.
Ongebruikte grond in de binnensteden 
kan worden ingezet voor deze tuinen 
om kinderen kennis te laten maken 
met de verschillende fasen en aspecten 
van het groeiproces. Stadskinderen 
komen zodoende op een leuke manier 
met groen en de natuur in aanraking. 
Spelen in het groen is niet alleen 
leuk, maar ook gezond. Het draagt 
er bijvoorbeeld aan bij dat kinderen 
minder snel te dik worden. Een positief 
neveneffect is dat het isolement wordt 
doorbroken waar steeds meer ouderen 
in verzorgingshuizen in terecht komen.
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Over afscheid nemen 
& verder leven
Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding U.A. Sinds 1935.

45ZONDER AUTORIJBEWIJS
Nog nooit was er zoveel keuze bij de
brommobielspecialist voor Groot Den Haag
Ook voor rijopleidingen

Autobedrijf HOUTWIJK bv
Zichtenburglaan 82, Den Haag
Tel. 070-3295051
www.autohoutwijk.nl
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Mijn verhaal over het bombardement op het 
Bezuidenhout en het Korte Voorhout op  maart 
1945 is als volgt. k was toen 19 jaar en was 
in de Boskantkerk (op de plaats waar nu het 
ministerie van nanci n staat  red.) en volgde 
de laatste Heilige mis van die dag. De priester 
stond op het punt om de hosties uit te reiken tij-
dens de Heilige communie, toen plotseling het 

lawaai van het bombardement begon. De ramen 
stortten in en wij vluchtten naar de pastorie. 
Ook de priester wilde vluchten, maar een mis-
dienaar waarschuwde dat het tabernakel open 
stond. De priester ging terug om het alsnog te 
sluiten. n de pastorie hebben we samen zolang 
het bombardement duurde de rozenkrans zitten 
bidden. as toen alles weer rustig was hebben 
we afscheid van elkaar genomen. De kerk was 
nog intact, alleen de ramen waren kapot. k 
ging snel naar huis, op de Z.O. Binnensingel, 
om te kijken of daar alles nog in orde was. Er 
was niets ergs gebeurd, ze waren thuis wel op-
gelucht dat ook ik weer gezond terug was. Later 
hoorde ik dat de Boskantkerk er niet meer was, 
veel mensen dachten dat hij was weg gebom-
bardeerd. Maar ik kan vertellen dat dat niet zo 
was. k denk dat de kerk uiteindelijk is afge-
brand door een vermoedelijk op zolder begon-
nen brand. Omdat de dakpannen van de kerk 

uit hun verband lagen, zullen er denk ik vonken 
naar zolder zijn overgewaaid die de boel later 
in lichterlaaie hebben gezet. Maar na het bom-
bardement hebben ze nog veel dingen uit de 
kerk kunnen redden, zoals het prachtige altaar, 
dat nu nog steeds wordt gebruikt (in de in 9 4 
ingewi de nieuwbouw van de oskantkerk op de 
hoek van Korte Koedie straat  red.). De grote 
en kleine staande kandelaars werden ook gered. 
Misschien zijn er nog meer mensen die zich 
deze gebeurtenissen herinneren.

ruus ieland - elau
alissanderhout 

9 K   oetermeer 

( aschri t redactie  op pagina  van deze krant 
staat het verhaal van . . . ubben, die ook 
in de oskantkerk was toen het bombardement 
losbarstte.)
---------------------------------------------------------
B  D  

k ben op zoek naar .H. van der Lek  ( or-
rie of obie ) uit Den Haag, die op 4 oktober 
2 8 een alleraardigst stukje in het Algemeen 
Dagblad schreef over haar herinneringen aan de 
tijd die ze op de Buitenschool aan de Doornik-
sestraat doorbracht in de jaren 19  tot 194 . 
Dat was de eerste buitenschool in Nederland. 
Daarin sprak ze o.a. over de heer Minderman. 
k heb ook herinneringen, niet als leerling, maar 

als dochter van de heer Minderman en mijn 
eerste bezoek aan de school was in het voorjaar 
van 19  om het lammetje te komen bewonde-
ren. Over die goede tijd ben ik altijd bereid nog 
eens na te babbelen.

Drude onnell - inderman
drudeconnell @btinternet.com

, Horsburgh ardens, 
dinburgh H 4 
chotland

---------------------------------------------------------
D  D  S
n de Oud Hagenaar  van 2  maart jl. heeft het 

artikel van de Stem des Volks en de Kleine 
Stem e.e.a. bij me losgemaakt. Zelf was ik in de 
jaren  lid van dit koor en vervolgens kwam 
ik veel in het Volksgebouw aan de rinsegracht 
ook wel in de volksmond De Drie Stoepen ge-
noemd. Met recht was hier sprake van het ode 
bolwerk. Zo hadden het Nivon en het NVV hier 

hun afdeling. Destijds werkte ik bij de grootste 
krant van Nederland Het Vrije Volk, wat ook 
binding had met De Drie Stoepen. Mag ik erop 
wijzen dat het rinsegracht is en geen rinsen-
gracht, zoals in betreffend artikel vermeld staat. 

an van s
c.vanes@planet.nl
oudenregenzoom 9

9 HD  oetermeer
---------------------------------------------------------

  

n De Oud-Hagenaar van 2  mei vorig jaar 
stond een stukje over het voor oudere Hage-
naars beroemde Minangkabause huis. (Het werd 
in 9  gebouwd voor de ndische tentoonstel-
ling in het estbroekpark (zie oto), en het werd 
daarna nog twee keer elders opgebouwd  bi  de 
schooltuint es aan de ient en later op een wei-
land bi  h teau leu, in de buurt van aleis 
Huis ten osch  red.) n het stukje stond dat 
er inmiddels waarschijnlijk niets meer van over 
is. Maar dat is niet juist. Jaren geleden werd 
het Minangkabause huis namelijk wederom 
opgebouwd, maar in het Kralingse Bos in ot-
terdam! Helaas is het daarna weer gedeeltelijk 
verwoest door brand, maar het is ook daarna 
weer op dezelfde plek gerestaureerd. Bij mijn 
weten doet het daar in otterdam  nu nog steeds 
dienst als eetgelegenheid.

. immermans  van Opstal
erstkamp 
9    Den Haag

--------------------------------------------------------

Bij het opruimen van het ouderlijk huis vond 
ik een poesiealbum van Truusje van der Harst. 
Zij woonde in 1952 nog aan de Brouwersgracht 
29 te Den Haag. k bezorg het graag terug aan 
haar.

. van der urg - i tvliet
vanderburg-wi tvliet@zonnet.nl
el.  - 44

--------------------------------------------------------
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irst o al Telecom BV
ostbus 2 4 ,  25 2 GA Den Haag

Tel.  ( ) 42 5 9
Email  info deoud-hagenaar.nl
Website  www.deoud-hagenaar.nl

U
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl

A
Op donderdag en vrijdag van 1 .  tot 1 .  uur
Mw. ita van der Velde
Tel.  ( ) 42 5 9

rans M. Ho nck van apendrecht 
redactie deoud-hagenaar.nl

Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publi-
caties zonder bronvermelding, wordt verzocht 
met de uitgever contact op te nemen voor het 
treffen van een regeling.

eclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den Jssel
www.baasimmedia.nl

D
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distribu-
tiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen 
(distributie deoud-hagenaar.nl  of telefonisch  42 5 9 ).
Displa s voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen 
beschikbaar. 

E    D  O
nne enten abonnementen deoud-hagenaar.nl ( ) 42 5 9

Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl     - 2 2
Administratie rita deoud-hagenaar.nl ( ) 42 5 9
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl ( ) 42 5 9
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de 
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, West-
land, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, ijswijk, ijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 5 .  e emplaren, via circa 28  distributie-
punten, waar de krant kan worden afgehaald of 
onder bewoners wordt verspreid, als in verzor-
gingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of 
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan 
een a nne ent nemen voor   per jaar 
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).

o
lo

fo
O ROE JES EN BRIE EN

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 
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

s  r idst rt
n de Oud-Hagenaar nr. 5 van 9 maart las ik over de fabriek 

van Hus, gevestigd in de Jacob atsstraat. Daar heb ik een 
bijzondere herinnering aan. Wij trouwden in september 
19  en woonden toentertijd in de Lijnckerstraat. We had-
den niets, er heerste nog veel armoede in die tijd. Maar 
op onze trouwdag werd er gratis een mooie bruidstaart 
bezorgd, en wel door Hus! De taart bestond uit een grote 
onderlaag, met daar bovenop een wat kleinere laag die mooi wit was geglazuurd. Helemaal bove-
nop stond een bruidspaar. Het was ons mooiste huwelijksgeschenk.

 
We wisten trouwens dat er een taart zou komen, want v r ons trouwen ontvingen we een bon-
nenboekje met daarin ook een bon van Hus. De voorwaarde om voor een bruidstaart in aanmerk-
ing te komen was dat je vaste klant werd bij Hus, wat we dus deden. Dat hield in dat er dagelijks 
een broodverkoper in uniform met een broodkar aan deur kwam, meestal in de ochtend belde hij 
aan. k nam dan meestal een halfje wit, wat in die tijd 25 cent kostte. Ondanks de armoede herin-
ner ik het mij als een mooie tijd, met rijkdom van je eigen bakker aan de deur, iedere dag.

n ortier
anportier@live.nl

- en broodbe orger van Hus met ’n ar in 19  in de jaren ’5  droegen 
e trou ens een licht ge leurd uni orm  met een pet (Fotoburo Me er). -
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De gemeente Den Haag gaf stads-
bouwmeester H. . Berlage begin 
vorige eeuw opdracht om de grote 
contouren van een stadsuitbreidings-
plan te maken. Daarbij moesten de 
zeer slechte woonomstandigheden 
in de binnenstad en in Scheveningen 
worden verbeterd. Helaas bleef het 
particulier initiatief achterwege om 
voor arbeiders te bouwen, waarop de 
gemeenteraad zelf die verantwoorde-
lijkheid nam en het gemeentelijk wo-
ningbedrijf’ in het leven riep. Zij het 
met strenge randvoorwaarden, want 
de liberalen hadden daar principieel 
moeite mee. Er mocht van hen beslist 
niet concurrerend worden gebouwd 
met overheidsgeld. Dat mondde er 
in praktijk in uit dat de arbeiderswo-
ningen allemaal net wat kleiner en 
minder uitpakten dan die welke met 
particulier geld tot stand kwamen.

 
Ter vervanging van de hofjes in 
Scheveningen werden woningen 
gebouwd in Duindorp en daarna zou 
Spoorwijk worden gebouwd, maar 
pas in 1918 na de Eerste Wereldoor-
log kwam de bouw echt op gang. 

it ijswijk werd grond aangevoerd 
om dit zuidoostelijk deel van de stad 
bouwrijp te maken. Het openlucht-
zwembad De ut aan de Huis te Lan-
delaan in ijswijk is daar trouwens 
nog een erfenis van. n 19  was de 
bouw min of meer afgerond. opulair 
was de wijk in de beginperiode niet. 
Veel Hagenaars vonden het veel te 
ver weg, dat koperen knopendorp’, 
zoal het wel werd genoemd. Je ging 
toch niet in Nova Zembla wonen. Het 
lag inderdaad ver van de bestaande 
bebouwde kom van Den Haag.
De gegoede Haagse burgerij vond het 
eerder, toen Berlage zijn plannen had 

gepresenteerd, om andere reden, trou-
wens ook maar niks en roerde zich 
danig. Men sprak er schande van dat 
op zulke dure grond in de zoom van 
de stad arbeiderswoningen gebouwd 
zouden worden. Maar Spoorwijk 
moest in navolging van Amsterdam 
en otterdam het tuindorp’ van 
Den Haag worden. Arbeiders, in 
lichte eengezinswoningen met een 
tuintje, moesten er na hun noeste 
arbeid goed kunnen ontspannen. De 
woningen waren door Berlage zo 
gesitueerd dat de slaapkamer altijd op 
de koele windrichting was gelegen en 
de woonkamer aan de zonnige kant. 
De straten moesten kindvriendelijk 
zijn en uitnodigen om lekker buiten 
te spelen.

   
De slechte economische omstandig-
heden noopten de Haagse gemeente-
raad ertoe om het tuindorpplan te ver-
laten, en over te gaan tot gestapelde 
bouw. Wel moest het vriendelijke 
karakter blijven behouden. Maar de 
krappe kas maakte nog meer bezuini-
gingen nodig, zodat ook de geplande 
schuine daken en spouwmuren uit de 

ontwerpen verdwenen.
Halverwege de jaren 2  nam de 
katholieke woningbouwvereniging 
VZOS ( Vooruitgang Zij Ons Stre-
ven’) het initiatief om woningen in 
Spoorwijk te gaan bouwen. Ook de 
bouw van de Sint Jeroenkerk werd 
gestart. Helaas was er in het bouw-
plan een fout geslopen. De ingang 
van de kerk was gepland aan het 
Ledeganckplein, maar dat was in de 
verkeerde richting en daarom werd de 
ingang gerealiseerd aan de wat smalle 
Dr. Schaepmanstraat.
Met veel creativiteit ging het ge-
meentelijk woningbedrijf door met 
de bouw van de huizen. Zo werd er 
inpandig een raampje in de eet- en 
woonkamerkamers geplaatst dat 
zorgde dat er licht was op de trap 
van de buren  en tussen de keukens 
en toiletten kwam ook een raampje, 
zodat niemand in het donker hoefde 
te zitten en mannen konden zien waar 
de pot stond.
Helaas leidde de bezuinigingsellende 
ook tot de bouw van zogenaamde 
minimumwoningen’ in de Douwes 

Dekkerstraat e.o.. n plaats van een 
keuken zat er een spoelhok in en 

slaapkamertjes paste slechts een 
opklapbed dat alleen neergelaten 
kon worden als de deur open stond. 
De overige kavels aan de rand van 
Spoorwijk werden met betere wonin-
gen volgebouwd door particulieren.
Om voor een gemeentewoning in 
aanmerking te komen moest je te 
goeder naam en faam bekend staan. 
n je oude woning controleerde de 

woonmaatschappelijk werkster zelfs 
de linnenkast en het toilet, het moest 
proper en opgeruimd zijn. H gi ne 
werd belangrijk gevonden. Ook 
werd bij de winkeliers in de buurt 
ge nformeerd of je alles netje en op 
tijd betaalde. Zo ja, dan kwam een 
verhuizing in beeld.

n de jaren ’5  en ’  kwam er al 
weer doorstroming op gang van 
Spoorwijk naar de nieuwbouwwijken 
Morgenstond en Bouwlust, waar 
betaalbare moderne woningen werden 
gebouwd met grote ramen en veel 
groen in de buurt. De vrijkomende 
woningen in Spoorwijk werden vaak 
bestemd voor Haagse binnenstadsbe-
woners die wegens renovatie of sloop 
moesten verhuizen.
n de jaren  ontkwam ook Spoor-

wijk niet aan een eerste renovatiegolf, 
de overlast die dit gaf in straten 
hinderde veel bewoners. Steeds meer 
mensen vertrokken op eigen initiatief, 
met leegstand als gevolg, kraakacties, 
brandstichtingen en andere ellende, 

als de bekende rellen op en rond de 
jaarwisselingen. Het toezicht liet 
sterk te wensen over. Bovendien 
was de kwaliteit van de na renovatie 
weer opgeleverde woningen vaak 
bedroevend. Gaandeweg bouwde 
Spoorwijk een steeds slechtere naam 
op, bijna geen Hagenaar wilde zich 
er meer vrijwillig gaan wonen. Een 
groot probleem daarbij was ook het 
veranderende culturele karakter van 
de wijk, door de vestiging van steeds 
meer gastarbeiders die zich er binnen 
het kader van de gezinshereniging’ 
en door de lage huren wel graag een 
woning betrokken.  
n de tweede helft van de jaren ’9  

werd de goede weer ingeslagen, 
door een wijzer geworden gemeen-
tebestuur en de woningbouwver-
enigingen, in samenwerking met de 
bewoners die een tomeloze inzet aan 
de dag legden om hun wijk te redden 
en te verbeteren. De Bewonersorga-
nisatie Spoorwijk (BOS) deed zeer 
veel goed werk. Het resultaat mag 
er inmiddels wezen. Veel buurten 
zijn vernieuwd met mooie moderne 
woningen en midden in de wijk is nu 
een mooi buurtpark. Zelf bracht ik in 
Spoorwijk de eerste 15 jaar van m’n 
leven door en werkte er in de jaren 
’8  als opbouwwerker.

ob eimerink
oetermeer

rob.reimerink@gmail.com
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Meneer Bennik
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pkomst  o der  e  erstel v  poor i k

-  ob eimerin  lin s  bespree t met voor itter illem van chijndel van O  en teamleider Her van der ast ( uurthuis de Fram) de mogelij heid vanartistie e gra fi ti als oplossing voor minder unst innige be ladding (Foto 19 5  Het innenho ).  -

-  ucht oto uit 19 5 van poor ij  in aanbou . n de rechter bovenhoe  de arallel-
eg  die daarvoor de bebou de om van Den Haag in het uiden begrensde. -



pagina  Dinsdag 20 april 2010 De Oud-Hagenaar  -  Krant voor de 50-plusser

Deze week:

Ki   et a t e e nie  e e a te it en ti en en 
ee  g a a in atie   e t e t  e t n ine n

-advertentie-

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 20.00 uur
Bloemencorso Special
TV West Sport

zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport
Haagse Iconen
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

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

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
12-18 u Non-stop muziek
18-19 u Ouwe Joekels (hh)
19-21 u Klassiek op West (hh)

Tijl Beckand opent nieuwe serie Haagse Iconen
e Haagse cabaretier en oud-lama  l ec and

is zondag 25 april te gast in Haagse Iconen
op V est. ec and opent daarmee een 
nieu e ree s an de succes olle program-
maserie aarin Fred Zuider   met be-

ende Hagenaars door de stad tre t. 
Vol enthousiasme begint Fred Zuider-

  met een nieu e ree s Haagse Iconen.
In de eerste a  e ering gaat h   op 
stap met  l ec and. e populaire 
cabaretier groeide op in de Haagse Archi-
pelbuurt. Voor Haagse Iconen neemt Fred 
Zuider   hem daarom mee naar deze 

ara teristie e   en z  n ouderl   huis
om herinneringen op te halen aan de

leine  l. an tre en ze samen
de duinen in  de a oriete ple  an ader ec and en ze bezoe en de Vr  e
chool  aar  l als - arige ongen z  n eerste toneelstu  schree . e uitzending

eindigt aar  ls carri re begon  in heater ep  n. Haagse Iconen met  l ec and is
zondag 25 april ana  .  uur te zien op V est.

e omende maanden z  n onder anderen essica endels  oan Haanappel en e  e 
leinsma nog te zien als gast in Haagse Iconen. rogrammama er Fred Zuider   is bl   

met dit er olg op de serie aar an al   ig a  e eringen erden gemaa t. aarin a-
ren Haagse Iconen ozias an Aartsen  ees an ooten  arel de oo   rica erpstra

im A erman  as uis en  andere be ende Hagenaars te gast. Al deze a  e e-
ringen z  n nog terug te zien ia de ebsite an mroep est  . estonline.nl. 

Bloemencorso uitgebreid bij West
eis door uropa  dat is het thema an het e loem-

encorso an de ollenstree . Het leurr  e oor-
aars eest is zaterdag 2  april uitgebreid te olgen 
b   mroep est. e bonte stoet an praal agens 
en muzie  start om .  uur ana  de boule ard in 

oord   op de oet ge olgd door de erslagge-
ers an adio est die gedurende de dag li e er-

slag doet in de radio-uitzending. Het bloemencorso 
is natuurl   oo  te zien b   mroep est. i e ia 
de ebsite estonline.nl en s a onds ana  2 .  
uur in een uitgebreide samen a  ing op V est. 

TV West Ochtendnieuws
egin e ochtend goed met V est chtendnieu s. l e er dag start V est direct na 

het - ournaal an ze en uur met een ort  actueel bulletin met het laatste nieu s  actu-
ele er eersin ormatie en de eers er achting oor de regio. V est chtendnieu s is 
el e er dag te zien an ze en tot negen uur.

Elke werkdag tussen 7.00-9.00 uur TV West Ochtendnieuws

TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989 

Goetzee DELA is gespecialiseerd in de 

complete verzorging van begrafenissen 

en crematies. Met ruim 100 jaar ervaring 

en een team van betrokken medewerkers 

kunnen we iedere uitvaart in stijl en met 

aandacht verzorgen.

Rouwcentrum ’t Clingendaelhuys

Benoordenhoutseweg 279

2596 BJ ’s-Gravenhage

t (070) 324 00 77

’t Clingendaelhuys
van Goetzee DELA

vertrouwde uitvaartzorg 
in uw regio

HEREDITAS

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

Smaragd 34
2651 RW  Berkel en Rodenrijs

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Vragen of wensen over wat er na de uitvaart met uw nalatenschap moet 

gebeuren? Wij helpen u met advies, registratie en met de uitvoering.

Kunstgebitten specialist
•  Klikprothese uit basisverzekering
• Onbezorgd functioneren
•  Weer normaal kunnen lachen, eten en pijnvrij
• Een gratis consult
•  Eventueel GRATIS halen & brengen
• Tandarts heeft nog plaats voor nieuwe patiënten

www.multidental.nl

Meer 
informatie?

070 - 325 58 59

GRATIS
Klikgebit

  D    
    

 
klarinetten,trompetten, trombones, hoorns, 
fagotten, een hobo en de grote trom.

Het Haags Dagorkest is een harmonie-
orkest (ca 5  musicerende leden) met 
als doelstelling een ieder, die overdag 
over vrije tijd beschikt en een instrument 
bespeelt, in de gelegenheid te stellen onder 
deskundige leiding te musiceren.
De leden zijn over het algemeen ouderen 
waarvan de meesten niet meer deelnemen 
aan het arbeidsproces. Het orkest brengt 
een zeer gevarieerd en leuk in het gehoor 
liggend repertoire van muziekwerken, 

uiteenlopend van concertmarsen, 
ouvertures, walsen, potpourri’s, 
lichte concertstukken.
Elke woensdagmiddag wordt gerepeteerd 
van 1 .  tot 15.  uur in de rederik 
kazerne te Den Haag. Een ieder die 
belangstelling heeft om eens te komen 
luisteren, wordt vriendelijk verzocht  
contact op te nemen met de voorzitter 
H.J.J. de Bruijn, 
telefoon -5 12 8 5
email bertdebruijn wanadoo.nl

a

ik te  e o t

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

e ga e
Naam  
Straat en huisnr.  

ostcode                                         Woonplaats  

a t a e
r Gelijk als het bezorgadres, of
Naam  
Straat en huisnr.  

ostcode                                         Woonplaats  
Telefoon                                                              E-mail  
Betaling    r overmaking          r via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar
 

t      en Haag



Als de dag van gisteren weet ik nog, 
dat op 1  mei 194  de oorlog uitbrak 
en we s morgens vroeg om ongeveer 
5.  uur werden gewekt door vele 
laagvliegende Duitse vliegtuigen. Zij 
werden beschoten door mitrailleur-
vuur van onze Nederlandse militairen. 
Al spoedig werd er een vliegtuig 
neergeschoten, dat neerstortte in de 
Adelheidstraat, wat voor ons wel heel 
bijzonder was. Om 1 .  uur werd er 
een Duitse Heinkel bommenwerper 
geraakt, die in het Haagse Bos achter 
de Maliebaan terecht kwam. Even later 
werd er nog zo’n toestel geraakt, dat 
zijn e plosieve last  in een poging tot 
redding liet vallen in de tuin van de 
Vrouwenkliniek Bethlehem, waardoor 
dit gebouw en de naast gelegen Bos-
kantkerk ernstig werden getroffen.

Op 1 -jarige leeftijd ben ik met een 
valse ausweis’ tijdens de Hongerwin-
ter met mijn oudste broer, die ook een 
vals persoonsbewijs had met een foto 
als priester, met een bakfiets en een 
normale fiets naar Middenmeer in de 
Noordoostpolder gereden. Het was 
een ellendige tocht, waar we heen en 
weer vijf dagen over deden, in de kou 

en de sneeuw. Maar tot vreugde van 
onze familie kwamen we weer thuis 
met heel veel aardappelen en een mooi 
lendestuk spek.

Ons gezin was goed katholiek en 
daarom kwamen we vaak ook doorde-
weeks in die mooie Boskantkerk. En 
bovendien  nood leert bidden!  Zo ging 
ik met mijn moeder broer en twee zus-
sen op  maart 1945 naar de kerk voor 
de mis van 9.  uur. We waren amper 
in de kerk of het luchtalarm ging af, 
we hoorden de vliegtuigen aankomen. 
De bommen kwamen werkelijk gie-
rend naar beneden en een donderend 

geweld kwam vervolgens over ons. 
De zeer grote glas-in-lood ramen van 
de kerk kwamen met een enorme knal 
naar binnen vallen. We werden met 
z’n allen achterover geblazen. Licht 
bekomen zochten we vervolgens 
beschutting tussen de muren van de 
kerk en de pastorie. Maar er waren ook 
mensen die naar buiten vluchtten, van 
wie er veel werden getroffen door het 
bombardement en het niet overleefden.
Toen het over was hebben we daar 
buiten met de oude ater Vriend zeker 
een uur staan bidden.

 
Op het moment dat mijn moeder, 
broer en zussen en ik op weg naar huis 
gingen was het buiten al donker. k zag 
dat de tramrails bij het eindpunt van 
Lijn  vele meters van de grond  om-
hoog stonden, en bij de tekenacademie 
lagen doden. Op de brug van de He-
rengracht kwamen we mijn vader, die 
ik toen van het eerst in mijn leven heb 
zien huilen. Bij ons thuis lagen alle 
ruiten eruit. Samen met mijn broertje 
werd ik uit logeren gestuurd bij familie 
in ijswijk. Onderweg daarheen zagen 
wij op de Binckhorstlaan de toren 
van de Schenkkadekerk en honderden 
huizen in brand staan. Wij waren vre-
selijk bang door wat er was gebeurd 
en wat we zagen. Na een paar dagen 
in ijswijk konden we weer naar 
huis, het was m’n vader gelukt om de 
firma Zalm  uit de rinsenstraat nog 
wat matglas in de sponningen te laten 
plaatsen, gewoon glas voor de ruiten 
was nergens meer verkrijgbaar.

W
Op de hoek van de Zwarteweg en 
de Herengracht was destijds een 
politiebureau en daar stonden een 
paar dagen na het bombardement drie 
kerels vastgebonden aan een hek met 

op hun borst een bordje  k ben een 
plunderaar . Deze lieden hadden in het 
rampgebied de vingers van lijken af-
gesneden om de ringen mee te nemen. 
Ze werden door iedereen bespuwd en 
geslagen, wat weerzinwekkend was.
Mijn oudste zuster had haar uitzet 
opgeslagen staan in het Bezuidenhout 
en zijn haar goed met een handwagen 
in veiligheid gaan brengen. k mocht 
en kon op straat komen omdat ik 1  
jaar was, maar mijn broers waren 
ondergedoken. Tijdens het vervoer 
van m’n zuster’s uitzet heb ik op 
zijn verzoek nog een brandweerman 
geholpen met blussen, want hij was 
oververmoeid. We moesten echter ook 
zorgen, dat we v r de spertijd om 
acht uur ’s avonds thuis waren. k heb 
later ook nog geholpen bij het opslaan 
van de resterende boedel van de 
Vrouwenkliniek Bethlehem, dat werd 
gestald bij ouppe van der Voort op de 
Amsterdamse Veerkade.

W   
De zusters van de Vrouwenkliniek 
Betlehem hebben in overleg met 
mijn moeder nog in ploegen bij ons 
thuis gegeten, wat een hele klus was 
voor moeder. k heb zelf met iemand 
diverse keren s nachts gewaakt in het 
ziekenhuis om diefstal te voorkomen. 
Om de resterende boedel van het 
ziekenhuis veilig te stellen werd het 
uiteindelijk opgeslagen bij ouppe 

van der Voort op de Amsterdamse 
Veerkade, daar heb ik ook nog bij 
geholpen.

echt tegenover de plek waar 
het ziekenhuis stond werden toen 
trouwens V2-raketten afgeschoten. 
We sidderden dan angst! We hoopten 
steeds maar dat zo’n raket goed weg-
ging, want menigmaal was het mis en 
kwamen ze direct na lancering weer 
naar beneden, met soms rampzalige 
gevolgen zoals een keer bij de Schenk-
kade en ook bij de ndigostraat.
Het mag een wonder genoemd wor-
den, dat ons gezin heelhuids door de 
oorlog is gekomen. Na de bevrijding 
werden in het politiebureau Heren-
gracht - Zwarteweg de heren’ Anton 
Mussert en Ma  Blokzijl opgebracht, 
de leider en de grootste propagandist 
van de NSB. Terwijl dat gebeurde 
stonden we daar met veel mensen, 
met tramblokjes’ in de handen, te 
schreeuwen  Voor het raam, voor het 
raam, voor het raam!
Op die Zwarteweg heb ik veel meege-
maakt, dat me nog steeds erg kan emo-
tioneren. We moesten er destijds weg 
voor de stadsvernieuwing, die kort 
later werd afgeblazen op die plek. Ons 
huis staat er nu nog steeds, zonder ons.
           
J.A.M. Wubben
uweellaan 
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l der rs erde  esp d e  esl e   

- anger en journalist Ma  lo ijl  die tijdens de oorlog ervent Duits ge inde radio-
praatjes hield  ordt hier in mei 1945 opgebracht naar het politiebureau. De oto is 

genomen door H. Dou es in de asuaristraat. lo ijl erd ter dood veroordeeld en op 
1  maart 194  ge usilleerd op de aalsdorpervla te. - 

- Het geboortehuis van de schrijver aan 
de arte eg  (lin s) . - 

- a het bombardement van  maart 1945  helemaal lin s is nog een ragment te ien van 
de os ant er  direct daarnaast de Vrou en linie  etlehem  en vervolgens het antoor 

van automobielclub K  rechts het compleet geru neerde antoor van justitie. - 

CoornhertCentrum
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p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
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en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

 activiteiten en cursussen
  wijkrestaurants
 1 .  maaltijden per jaar
 4  plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl
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Al ruim 14 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen

   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

• Samenwerking met Goede Doelen

• Voor u als executeur optreden

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..

...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)

Uniek voor Nederland heeft Fitál Vakanties de hand weten te leggen op een beperkt aantal
entreekaarten voor een optreden van André Rieu. Geniet van een betoverend optreden van
André Rieu en zijn showorkest in de schitterende ambiance van de stad die romantiek en muziek
uitstraalt. In combinatie met een bezoek aan deze prachtige stad bent u er even helemaal uit.

Enkele highlights: 
• Stadsrondrit door Wenen o.l.v. gids
• Bezoek met gids aan Benedictijner Klooster van Melk
• Boottocht over de Donau
• Bezoek aan Slot Schönbrunn
• Op uw gemak romantisch Wenen ontdekken met talrijke musea en paleizen 
• Heerlijk shoppen
• En als onvergetelijk hoogtepunt: Het André Rieu Concert in de Stadthalle

Een heerlijke voorjaarsvakantie om nooit te vergeten!

(0184) 61 00 62
vakantie@fital.nl

LEZERSVOORDEELBON f 50 pp!
Wanneer u wilt deelnemen aan deze unieke eenmalige vakantiereis krijgt u tegen inlevering van deze bon
f 50 korting Stuur de ingevulde bon naar de uitgever van de krant: De Oude Stad bv, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel. Na ontvangst van de bon neemt Fitál Vakanties dan contact met u op. 

Ik wil/wij willen graag naar Wenen

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

E-mail adres:

❑ Ik reis alleen   ❑ Wij gaan samen   ❑ Wij reizen met een gezelschap van ............ personen 

7 Dagen Wenen, incl. concert André Rieu
Exclusieve vakantie

voor de lezers van

De Oud-Rotterdammer

en De Oud-Hagenaar

Inclusief
• Ontspannen reizen

per Top Class Touringcar

• Verblijf in comfortabel (uitstekend
beoordeeld) hotel: Moderne
2 pers. kamer met bad/douche,
toilet, TV, radio, internet, safe,
telefoon, airconditioning, lift,
restaurant en bar

• Halfpension: 6 x ontbijtbuffet en
4 x drie gangen diner

• Concertkaarten André Rieu

• Bezoek Benedictijner Klooster

• Nederlands sprekende begeleiding
en gidsen

• Stadsrondrit Wenen, Boottocht
over de Donau naar Krems

• In- en uitstappen in Rotterdam,
Den Haag, Alblasserdam of bij
Van der Valk Nuland

Vertrek & prijsinfo (Z273)
Vertrek op woensdag
26 mei f 599
Toeslag 1 pers. kmr b 105

TIP
Boek snel, het aantal

concertkaarten voor

André Rieu is beperkt!

Voor reserveren en meer informatie:

www.fital.nl

Westelijke Middellandse 
Zee Cruise

MSC Cruises – MSC Fantasia 

Barcelona - vertrek 10 sept.2010 
8 dagen

Voor snelle beslissers 

Nu  v.a. € 915,00 p.p. 
Genoemde tarieven zijn incl. vlucht 

v.a. Amsterdam met KLM en 
transfers

Inschrijven en info: 

Atlantic Dream Vacations
Tel. 070-320 94 99 (lid SGR)

Delftsekade 22, Leidschendam
www.atlanticdreamvacations.nl

WIJ BIEDEN EEN TOTAALPAKKET, 

INCL. HORREN, ROLLUIKEN EN ZONWERING!

Of 50% korting* op de zonwering bij aankoop van 

kozijnen, tuindeuren, schuifpui of dakkapel.

* Informeer naar de voorwaarden bij onze adviseurs. Bel voor een afspraak 

0182 52 70 89 of bezoek de showroom aan James Wattstraat 5 

(Gouwestroom) in Gouda. 

‘ZONNIGE’ OPEN DAGEN
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 APRIL
VAN 10.00 - 16.00 UUR

ACTIE 
alléén dit weekend

KNIKARM ZONNESCHERM

elektrische bediening 

500cm breed x 300cm uitval

v.a. € 989,-*



k las voor het eerst over deze sinaas-
appelen in het boek  Den Haag in de 
Tweede Wereldoorlog’ van Bart van 
der Boom, in feite zijn proefschrift. De 
gemeente Den Haag en de niversi-
teit Leiden steunden zijn onderzoek 
fi nancieel.
Toen ik het boek las, moest ik aan een 
verhaal denken, dat mijn vader mij 
lang geleden verteld heeft. 
E n van de vele zaken waarmee mijn 
vader zich tijdens de Tweede Wereld-
oorlog heeft bezig gehouden, was het 
leiding geven aan uitdeelposten van 
de Gaarkeuken. Op diverse plaatsen 
in onze stad  meestal in schoolge-

bouwen  werd voedsel verstrekt. k 
zie mezelf nog met een pannetje staan 
bij de speelplaats van de Louise de 

olign school in het Bezuidenhout. 
Soms mocht ik de melkbussen waarin 
dit voedsel vaak werd vervoerd tot op 
de bodem leegschrapen. Gewapend 
met een lepel hing ik dan met m’n kop 
naar beneden in die melkbus.

 
Dit uitdelen vond vanzelfsprekend 
ook plaats in scholen in de Schil-
derswijk. Een enkele keer kwam het 
voor dat er iets speciaals te verdelen 
viel. Op zekere dag had men de hand 
weten te leggen op enkele kistjes met 
sinaasappelen en na overleg besloot 
men deze sinaasappelen  het ging om 
drie kistjes  op een school waar echt 
honger geleden werd, uit te delen. De 
drie kistjes werden de dag hiervoor 
gebracht en in een kast, die op slot 
kon, neergezet. 
De volgende dag was n van die 
kistjes verdwenen!
Voordat ik verder ga, wil ik even dui-
delijk maken, dat mijn vader mij nooit 
verteld heeft om welke school het hier 

gaat. Terecht, ik was op dat moment 
zelf werkzaam in het onderwijs in Den 
Haag en het was niet ondenkbaar dat 
ik diegene die verantwoordelijk was 
voor het verdwijnen van dat ene kistje 
zou kennen. Toch ben ik hier  via een 
omweg  achtergekomen, maar u zult 
er begrip voor hebben dat ook ik voor 
me hou om welke school het hier gaat. 

  
Hoe kon dat  Hoe kon dat ene kistje 
verdwenen zijn  Wie hadden er een 
sleutel van de betreffende kast  Twee 
mensen, zo werd duidelijk, de con-
ci rge en het schoolhoofd. 

Vraag me niet waarom, maar aanvan-
kelijk werd de conci rge verdacht. 
Zoiets zou het schoolhoofd toch niet 
doen  . 

Ja, ja. We stonden in die tijd soms wel 
heel erg snel klaar met onze voor-
oordelen. Hoewel, in die tijd, zou dat 

nu niet meer het geval zijn  k vrees 
van wel! Maar u begrijpt het al, het 
schoolhoofd was de dader! Hij vond 
dat die twee kistjes voldoende waren 
voor de kinderen  en de inhoud van dat 
derde kistje had hij dus maar verdeeld 
onder het personeel. Daar maakte hij 
zelf natuurlijk ook deel van uit.

D   
k heb dit verhaal vol verontwaar-

diging aangehoord en dat was het, 
althans op dat moment.
Hoe ben ik er dan toch achtergekomen 
om welke school het hier gaat

Jaren later heb ik tijdens het schrijven 
van een boek, dat met het onderwijs 
in Den Haag te maken heeft, contact 
gezocht met enkele leerkrachten en 
oud-leerkrachten. Toen n van hen 
mijn achternaam hoorde, zei hij, dat 
hij die naam vaker gehoord had. Na 
enig denkwerk vertelde hij mij, dat er 
twee broers waren, die zich bezig hiel-

den met het uitdelen van voedsel op 
de school, waar hij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werkte. nderdaad, het 
ging hier om mijn vader en zijn broer. 
En toen vertelde hij mij spontaan het 
volgende, ik citeer hem zo letterlijk 
mogelijk  Bij hoge uitzondering 
kregen we enkele kistjes met sinaasap-
pels om uit te delen. Heel bijzonder 
in die tijd. Alle medewerkers van de 
school kregen van het schoolhoofd 
drie sinaasappels om mee naar huis te 
nemen. k had toen zo’n leren school-
tas, waar helaas een gat onderin zat en 
toen ik door de gang liep, viel n van 
de sinaasappels eruit. En wie liep er 
achter me  E n van die twee broers, 
die lange statige.  En zo kwam het 
verhaal na vele jaren toch nog rond. 
Mijn vader was toen al overleden dus 
ik heb hem nooit kunnen vertellen 
dat ik er toch achtergekomen ben om 
welke school het hier gaat.
         

arl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl 

(Het boek Den Haag in de weede 
ereldoorlog  van art van der oom 

is in 99  verschenen bi  ea ress, 
Den Haag   9 - 9 - - . raag 
ernaar in de bibliotheek o  bi  een betere 
Haagse boekhandel, zoals op www.
vanstockum.nl)                                                                                                          

Elke week trokken daar draaiorgels 
voorbij, die nog niet met motortjes 
werden bediend maar die volledig 
met mankracht aan de praat werden 
gehouden. Er kwamen in de Weimars-
traat ook heel vaak muziekkorpsen 
voorbij marcheren, de tram bleef daar 
dan keurig langzaam achteraan rijden. 
k herinner me nog wel wat namen 

van die korpsen, zoals Klein maar 
dapper’. Ook het muziekkorps van de 

TT zie ik nog voor me. n elk geval 
waren ze allemaal in schitterende uni-
formen gestoken en de instrumenten 
die ze meedroegen blonken allemaal.

B   
k herinner me ook dat een specifi eke 

bakfi ets, voorzien van een afdakje ter 
bescherming tegen de regen, vaak het 
straatbeeld sierde. Maar wat had dat 
nu met muziek te maken  Nou,  op 
deze bakfi ets stond een piano gepar-
keerd, die werkelijk voortreffelijk 
werd bespeeld, soms met begelei-
ding door een violist. n onze buurt 
stond op het Newtonplein een vaste 
muziektent waarin ’s avonds voor 
muziekminnende Hagenezen geregeld 
drukbezochte concerten werden 
gegeven.
Op de dag dat prinses rene werd 
geboren, op 5 augustus 19 9, stonden 
twee herauten bij ons op de stoep in de 
Weimarstraat. Hoog te paard gezeten 
in hun prachtige uniformen deden zij 
na enkele bazuinstoten kond’ van de 
geboorte ener rinses van Oranje. k 
herinner me nog heel in het bijzonder 
de eerste woorden van de aankondi-
ging  De herauten des Konings doen 
u kond  dat er heden een prinsesje is 
geboren!  rinses Margriet werd later 
in anada geboren en na de oorlog 
kwam het fenomeen herauten-te-paard 
om de geboorte van een Koninklijke 
telg aan te kondigen niet meer voor. 
Jammer, maar bij deze wel herdacht 
als mooie oude traditie.
      
Wil epping

i swi k
w mpepping@tiscali.nl                                                                                                                          

e pe d met ee  lepel i  ik met m  kop i  de melk s

e p se si s ppele  v  1 4

N  E    
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- - ethouder . Kuiper van 
ociale a en in Den Haag  benoemd in 

juli 194  geen sinaasappels voor 
onvol aardige inderen’.

J

- n 1944 moeders en inderen op straat achtend op de ar met het eten van de gaar eu en (Foto  . . van ool) -

- Kinderen lon end naar de restjes uit de bussen van de gaar eu en  hier in 194  in de Da ostastraat. -

- en van de herauten die de geboorte 
van rinses rene am aan ondigen 

(Foto 19 9  ol goon). -



Hans 
oodenburg

?
?

O      I

ragenrubrie  r le er  er uit eringen, c n u enten a en, rechten al  er recht , bela tingen en an ere inanci le a en.  ragen r en 
an nie  in e e uitga e behan el  en n e e un igen ullen r beren u een er nli  ant r  te ge en.  unt u  e tie  turen naar 
r enburg e u -hagenaar.nl  naar tbu  2 0 , 2502  Den Haag. raag et er el ing an rubrie  echten en lichten .

Op  j ni ijn er verkie ingen voor de eede er  elke p r ij  oe  kie en  l en ij n el  over  l n l eren ij door elke re e iniging regelen o deren in n ieel k nnen orden 
ger k  door e  nie e k ine  ee   ook erv ringen o  n dere vr gen  d n k n   die ren n r rooden rg deo d gen r nl

E   

I  
 5    

i n vrouw en ik, in gemeenschap 
van goederen getrouwd en beiden 
diep in de zeventig, hebben circa 

.  euro gespaard. e hebben 
geen eigen huis, maar wel drie kinde-
ren. Hee t het nog zin een langstle-
vende testament te laten opstellen

Als u bij het genoemde bedrag niets 
anders wil dan het wettelijk laten 
erven door uw kinderen, dan is geen 
langstlevende testament noodza-
kelijk. mmers als de eerste ouder 
overlijdt, krijgen de drie kinderen een 
vordering op de langstlevende.
De erfbelasting, die per kind bij 
overlijden van de eerste ouder, moet 
worden betaald, is volgens onze bere-
kening nihil. mmers voor ieder kind 
is de vordering voor 19.  euro vrij-
gesteld van erfbelasting. Hun vorde-
ring op de langstlevende is per kind, 

met het door u genoemde vermogen, 
kleiner. as als de langstlevende 
overlijdt, is er kans op erfbelasting, 
afhankelijk van de hoogte van het 
bedrag dat de langstlevende dan z lf 
aan ieder kind nalaat.

E   
  

Het geval wil dat een goede kennis 
van mi  hee t verteld dat zi  na een 
scheiding van vier  aar geleden de 
er enis van haar ouders alsnog moest 
delen met haar e . s dit op welke 
manier dan ook mogeli k

Dat lijkt ons heel vreemd. Als zij al 
gescheiden is, dan is haar huwelijk 
ontbonden en zal zij alleen erfgenaam 
van haar ouders zijn.
Het enige dat wij ons kunnen voor-
stellen, is dat in een testament van 
ouders met naam en toenaam ook hun 
schoonzoon, los van een scheiding, 
wordt genoemd. Maar meestal laten 
mensen in een testament een clausule 

opnemen dat het erfdeel uitsluitend 
het eigen kind toevalt en dat het 
kind zelf bepaalt of en welke partner 
eventueel meeprofi teert. Als haar 
langstlevende ouder is overleden net 
voordat de scheiding werd afgewik-
keld, dan valt de erfenis - als er geen 
testament is geweest dat anders 
bepaalt - inderdaad in de gemeen-
schappelijke huwelijksboedel en deelt 
de partner voor de helft mee.

N    
  

n april  heb ik via verhaal door 
de sociale dienst twaal  aar aan mi n 
e  alimentatie betaald. ls ik in april 

 mi n betalingsverplichting stop, 
hoe  ik dan ook geen bedrag aan de 
sociale dienst meer te betalen

it de wet blijkt, dat als de rechter 
geen (andere) termijn heeft vastge-
steld (in een echtscheidings- of ali-

mentatiebeschikking), er in principe 
twaalf jaar lang alimentatie moet 
worden betaald. Ook hangt het ervan 
af of er nog minderjarige kinderen 
zijn. w e  heeft ook rechten. ndien, 
na be indiging van de betaling door 
u, blijkt dat het voor haar naar rede-
lijkheid en billijkheid’ te ingrijpend 
zal zijn, dan komt de rechter er weer 
aan te pas. Zij zal haar verzoek echter 
uiterlijk drie maanden nadat uw beta-
ling is gestopt bij de rechter moeten 
indienen. We nemen aan dat de soci-
ale dienst zich bij de verhaaltermijn 
van twaalf jaar neerlegt.

 

E    
  

n onze huur  at hebben we plintver-
warming door een s steem van het 
hele gebouw. i  vragen al drie aar 
tevergee s s zomers de ketels uit te 
zetten o  laag a  te stellen. e betalen 
dus ook mee voor de andere bewo-

ners die in de zomer wel verwarming 
willen hebben. Door onze slaapka-
mer loopt voorts een dikke verwar-
mingsbuis. i  hoge temperaturen 
buiten is het niet uit te houden in de 
slaapkamer. at kunnen we eraan 
doen

n uw huurcontract staan de voor-
waarden van de gezamenlijke blok- 
of fl atverwarming en hoe de kosten 
worden verdeeld.  bent daarmee ak-
koord gegaan toen u de huur aanging. 
Dus daaraan is weinig te doen, tenzij 
de juridische term aan de orde is dat 
van u in redelijkheid en billijkheid’ 
niet kan worden verwacht dat u de 
betalingen blijft doen. Maar dan 
vervalt u in een juridisch mijnenveld. 
Aan de e tra warmte in een slaapka-
mer door de grote ( ) verwarmings-
buis is natuurlijk wel wat te doen. 
Neem contact op met de verhuurder 
of zorg zelf voor een goede isolatie 
die, naar wij aannemen, alleen in de 
zomer nodig is.

B     

Met de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in het vooruitzicht (op 9 juni) 
zullen de politieke partijen duidelijk 
moeten maken hoe zij de komende 
acht jaar denken ma imaal 29 miljard 
euro te bezuinigen op de overheids-
uitgaven. 
Om de kiezersgunst te winnen, zullen 
zij om de hete brij draaien en zoveel 
mogelijk de indruk willen wekken 
dat veel groepen bij hen het beste af 
zijn. Doorzie dat! ndien de ene groep 
wordt gespaard, wordt een andere des 
te harder getroffen.
Daarom, hoe mooi het ook zal klinken, 
geloof niet in praatjes van welke poli-
tieke partij dan ook dat zij lle ouderen 
willen sparen. Dan kan gewoon niet, 
nog afgezien van het feit dat hiervoor 
nooit een meerderheidscoalitie is te 
vormen.
De kans is vrijwel nihil dat de aller-
laagste inkomensgroepen (mensen met 
alleen AOW, bijstand of minimumuit-
kering) helemaal niet worden getroffen 
door een of meerdere maatregelen. 

olitieke partijen die dat beweren moet 
u met een korreltje zout nemen, want 
dat kan alleen als een zware wissel op 
de toekomst wordt getrokken door nog 
zwaardere lasten naar later te verschui-
ven, met alle gevolgen van dien voor 
de Nederlandse economie.

Linkse partijen willen de pijn vooral 
bij de hoogste inkomensgroepen 
leggen onder het motto de sterkste 
schouders moeten de zwaarste lasten 
dragen’. Deels zal dat ongetwijfeld 
gebeuren, maar dat betekent zeker niet 
dat de armste groepen niet getroffen 
worden.
Wie en waar men fi nancieel moet 
bloeden, wordt pas duidelijk na de 
vorming van het nieuwe kabinet. Toch 
dienen zich al enkele contouren aan 
voor de ouderen. Voor hen is het on-
ontkoombaar dat zij op een of andere 
wijze worden geconfronteerd met de 
bezuinigingen in de gezondheidszorg. 

artijen, die beweren dat vrijwel alle 
besparingen zijn te bereiken door ef-
fi cienc  en snijden in de bureaucratie, 
baseren die gedachte naar onze mening 
op drijfzand. n het verleden is dat 
talloze keren geprobeerd met te weinig 
succes. ndien hierin al bezuinigingen 
konden worden bereikt, vielen die in 
het niet tegen de almaar voortgaande 
kostenstijgingen (waaronder de sa-
larisverbeteringen van personeel en 
specialisten).

E  
Het dreigendst in de zorg tot nu toe is 
de verhoging van het verplichte eigen 

risico naar maar liefst 5 euro per 
jaar (thans 1 5 euro), die de ambtelijke 
werkgroep voorstelt. 
Dat is politiek volstrekt onhaalbaar, in 
welk kabinet ook. Sommige partijen 
suggereren de maandelijkse vaste 
eigen bijdrage inkomensafhankelijk 
te maken. Met andere woorden  hoe 
meer men verdient, hoe hoger de 
nominale premie. Het zou kunnen, 
maar dat maakt het hele s steem weer 
ingewikkelder en bureaucratischer. 
Bovendien rijst direct de kernvraag of 
je inkomenspolitiek moet voeren via 
de gezondheidszorg. 
Als je de sterkste schouders de zwaar-
ste lasten wilt laten dragen, gebruik 
daarvoor dan het toch al niet bijster 
populaire middel van belastingverho-
ging. We constateren dat de grootver-
dieners in hun hoogste belastingschijf 
52 procent betalen ( n dus ook te-
rugkrijgen’ als zij fi scale aftrekposten 
hebben, zoals h potheekrente).

B
Aan gezondheidszorg zullen ouderen, 
hoe dan ook, de komende jaren meer 
kwijtraken,  waarbij het gebruikelijk 
is in sociaal Nederland dat de laagste 
inkomensgroepen het minst worden 
getroffen. Ook zal er aan het basispak-
ket gesleuteld worden. Sommige niet 

noodzakelijke voorzieningen (die niet 
rechtstreeks met de gezondheid te 
maken hebben) zullen worden beperkt 
of helemaal uit het basispakket worden 
gehaald.
Een tweede gevaar voor 
ouderen is eerdere aanpak van 
de AOW dan gepland. ege-
ring en parlement hebben nog 
maar een paar maanden terug 
afgesproken dat de AOW in 
twee etappes (per 2 2  en per 
2 25) naar  jaar stijgt.

A  
n hun bezuinigingsdrift 

stellen sommige partijen voor 
de opschuiving van de AOW-leeftijd  
eerder en geleidelijker te laten ingaan. 
Of dit zal terugkomen in het nieuwe 
regeringsbeleid, hangt van de coalitie-
vorming af.
Onontkoombaar is dat er gesleuteld 
gaat worden aan de fi scale aftrek van 
h potheekrente, hoewel twee grote 
partijen ( DA en VVD) zich nog for-
meel verzetten. We mogen aannemen 
dat ouderen met een eigen huis hun 
schulden inmiddels zover hebben te-
ruggebracht dat zij slechts in beperkte 
mate door welke maatregel dan ook 
(op termijn) getroffen worden. 
Bovendien zullen de eerste maatre-
gelen vooral de hogere h potheken 
treffen en dan langzaam worden uitge-
smeerd om de huizenprijzen niet hard 
in een neerwaartse spiraal te brengen. 
Alleen ouderen met afl ossingsvrije h -

potheken (de hele schuld blijft staan!) 
gaan het op de duur merken. Vooral 
als de waarde van hun huis onder de 
zogenoemde e ecutiewaarde zakt, 
krijgen zij een groot probleem.

D    
Tenslotte wijzen wij nog op twee 
zaken  die deels ook ouderen zullen 
raken - uit het uitgebreide bood-
schappenlijstje van de ambtelijke 
werkgroepen om miljarden te vinden  
de auto blijft melkkoe (wellicht toch 
een vorm van beprijzen per kilome-
ter ) en mogelijke huurverhoging (in 
samenhang met de huurtoeslagen). Het 
zit er dik in dat daaraan deels niet valt 
te ontkomen.
Slotconclusie  ouderen gaan het in hun 
koopkracht merken en in sommige 
gevallen zullen zij er zelfs fors op 
achteruitgaan in hun jaarlijks inkomen 
(niet in hun spaargeld). Hoe het voor 
een ieder zal uitpakken, is nog niet 
in te schatten. Dat zal per individu 
verschillen.

              
            D     

      AOW        
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Rouwen is een proces dat ieder 

op z’n eigen manier beleeft. De 

een trekt zich terug, de ander zoekt 

juist zoveel mogelijk gezelschap; 

sommigen willen praten, anderen 

zwijgen. En juist dat persoonlijke is 

van essentieel belang, vindt Maria 

Louise Kool: “Goed rouwen is zó dat 

je de vrijheid neemt (en ook krijgt) 

het op jouw manier te doen, met 

alle tijd die je daarbij nodig hebt, 

met alle mensen die je daarbij nodig 

hebt, met alle rust die je nodig hebt. 

Dat staat de omgeving (en wijzelf) 

alleen niet altijd toe. Mensen om je 

heen vinden het soms beter ‘met het 

leven verder te gaan’. Als je je teveel 

laat beïnvloeden door zulke reacties 

kan het zijn dat je jezelf gaat forceren 

en het tempo waarin ‘het nu maar 

eens over moet zijn’ wilt afdwingen. 

Daarmee onderdruk je je gevoelens.” 

Onderdrukte gevoelens
Soms ligt dat ook aan onszelf. Maria 

Louise Kool: “In onze maatschappij 

nemen we niet zoveel tijd meer voor 

onszelf. We hebben soms ook het 

contact met spiritualiteit verloren. 

Rust nemen, in de natuur zijn waar je 

je verbinding met spiritualiteit kunt 

terugvinden, is ook niet meer zo mak-

kelijk in onze erg bebouwde wereld.  

Geen pijnlijker proces dan rouwen om het verlies van een geliefde 
persoon. Er is boosheid, twijfel, angst, soms wordt iemand ziek. Want 
emotionele reacties hebben hun weerslag op het lichaam. In beweging 
blijven, juist als je je mentaal niet sterk voelt, ondersteunt je fysieke 
gezondheid. Bijvoorbeeld door QiGong te beoefenen: bewegingen 
volgens een eeuwenoude bewegings- en ontspanningsleer die gebaseerd 
is op de principes van de Chinese Geneeskunde. Maria Louise Kool, 
verbonden aan het LaoShan Centrum Holland, geeft cursussen QiGong 
als onderdeel van rouwverwerking.

“Toch bewegen, ook als je je 
psychisch niet goed voelt”

De Volharding voorwaarts, 
 vernieuwend, vertrouwd
Coöperatieve Uitvaarvereniging De Volharding is sinds 1 januari van dit 
jaar weer helemaal terug. We staan weer zelf aan het roer: we bieden 
met De Volharding uitvaartzorg voor onze overleden leden en bouwen de 
vereniging weer stevig op. Dat heeft al resultaat gehad: nieuwe leden en 
deposanten melden zich aan. Het is goed om te zien dat de mensen weer 
vertrouwen hebben in de grondslagen van onze vereniging. Wij stellen de 
leden centraal, en zijn er niet op uit winst te maken op een begrafenis of 
crematie. Wij zijn en blijven een coöperatieve vereniging die voor elk van 
haar leden een respectvolle en financieel verantwoorde uitvaart binnen 
bereik brengt.

Jubileum 
Dit jaar zal De Volharding 75 jaar bestaan. Dat is aanleiding om onze 
plannen voor de komende 75 jaar vorm te geven. Maar eerst willen we 
herdenken. Binnen twaalf maanden brengen we voor alle leden een 
herdenkingsboekje uit. Met mooie verhalen om bij na te denken, en om 
overleden familieleden, vrienden en kennissen even terug te halen in de 
herinnering. Zolang we nog aan onze dierbaren blijven denken zijn ze nog 
immer in ons leven. Wij gaan voorwaarts maar vergeten niet.

Voor leden 
De Volharding is – geïnspireerd door ideeën van de leden van de 
Ledenraad - programma’s en activiteiten aan het ontwikkelen. Maar we 
vragen u mee te denken. Als u goede ideeën hebt of andere suggesties 
om de vereniging of de uitvaarten te verbeteren of te vernieuwen, stuur 
die ons dan toe. U ontvangt van ons nog een ledenbrief met de nieuwe 
gegevens voor uw lidmaatschap. 
We vragen leden die al eerder hebben gereageerd nog even geduld te heb-
ben. Er zijn 26.000 families lid van Uitvaartvereniging de Volharding en 
van 2500 van hen kregen we een reactie. Het heeft de nodige energie en 
tijd gekost om De Volharding Uitvaartzorg op te starten. Daarom hebben 
we nog niet al uw opmerkingen en vragen kunnen beantwoorden. 
Behalve dat we Tot Slot uitgeven, zult u ook eenmaal per jaar op uw 
woonadres De Zandloper ontvangen, het blad 
alleen voor leden met daarin onder meer infor-
matie over de vereniging en het lidmaatschap. 
Geef het aan ons door als de adresgegevens 
veranderen, van u zelf of van uw kinderen als zij 
lid zijn van de vereniging. Ook hiervoor kunt u 
ons antwoordnummer gebruiken: 
Antwoordnummer 13054, 2501 VC Den Haag. 
Informatie telefoon: 070 324 02 21.

We hopen van u te horen.
Constant Martini, voorzitter

ril 3
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Over afscheid nemen & verder leven
Een uitgave van 

Coöperatieve Uitvaartvereniging

 ‘De Volharding’ U.A.



Over afscheid nemen & verder leven er e2 Tot slot.

“Soms is het pas na 30 jaar de plek die je voor  o

Emotionele kant
Wille werd een autoriteit op het 

gebied van begraafplaatsen. Ze 

 verzorgde een 13-delige Teleac-

cursus over begraven en begraaf-

plaatsen in Nederland en schreef 

een handboek. “Ik wil mijn kennis 

graag delen. En mijn enthousiasme 

voor het vak. Want ik heb echt een 

mooi vak: als je een begraafplaats 

ontwerpt zijn er de technische 

aspecten, maar er is ook een emoti-

onele kant. En dat maakt het anders 

dan landschaps- of tuinarchitectuur 

in het algemeen. Je moet bedenken 

hoe de begraafplaats voor nabe-

staanden zal zijn, je inleven in hun 

beleving. Zal de plek troostend 

zijn, zullen ze er rust vinden. Het 

mooiste compliment is als mensen 

de plaats gebruiken. Ik zie natuur-

lijk pas later hoe de (begraaf)plaats 

die ik op mijn ontwerptafel heb 

bedacht, zich in werkelijkheid ont-

wikkelt. Het duurt soms wel dertig 

jaar tot het wordt wat jij voor ogen 

had. Er gebeuren wel eens dingen 

die ik niet voorzien had, plantjes 

groeien bijvoorbeeld op onverwach-

te plaatsen. En dat leidt dan weer tot 

een verrassend effect.”

dergelijk luguber onderwerp 

te maken hadden. Maar ik zelf 

was al langer lid van vereniging 

De Terebinth, een vereniging 

voor funeraire cultuur; sterker 

nog: als kind speelde ik al op het 

dorpskerkhof omdat ik de sfeer 

er prettig vond! Heb begraven, 

cremeren, de dood nooit een eng 

onderwerp gevonden dus.” Wille 

gaf in die tijd af en toe adviezen 

aan crematoria en werd adviseur 

voor De Terebinth als er vragen 

kwamen over (restauratie van) 

oude begraafplaatsen. “Een typisch 

geval van een hobby die uitgroeide 

tot professie. Ik houd me nu met 

mijn bureau vrijwel alleen nog 

bezig met begraafplaatsen en 

crematoriumterreinen.”

Landschapsarchitecten in 

Nederland zijn gewend zuinig 

met de ruimte om te gaan, alles op 

elkaar af te stemmen. Ada Wille: 

“Dat geldt zeker ook als je een be-

graafplaats ontwerpt of een bestaan-

de uitbreidt. Er zit een plan achter dat 

met allerlei factoren rekening houdt. 

Je hebt natuurlijk te maken met de 

juridische kant van begraven, de Wet 

op de lijkbezorging zegt bijvoorbeeld 

dat we onze doden niet in het water 

mogen leggen. In west Nederland be-

tekent dat, dat we de grond moeten 

ophogen. En er zijn de technische 

punten: je moet denken aan de capa-

citeit, het aantal graven, en wat voor 

graven: kelder- of zandgraven; je 

kijkt zo’n veertig tot vijftig jaar voor-

uit. Komt er een urnenmuur of –tuin, 

en ruimte voor asverstrooiing? Dan 

is er de vraag: wat voor landschap 

leggen we aan, hoe wordt de verhou-

ding groen/ graven. En ook: hoe past 

de begraafplaats in de omgeving. De 

openheid naar de omgeving is ove-

rigens een mooie ontwikkeling van 

de laatste jaren. Een begraafplaats is 

geen eiland meer, maar een plaats 

om te gebruiken, om te wandelen, te 

gedenken.”

Professie
Ada Wille zit al jaren ‘in het 

vak’, sinds 1995 met een eigen 

bedrijf. “Ik heb het taboe op alles 

wat met de dood te maken heeft 

langzaamaan zien verdwijnen. 

Toen ik studeerde waren er nog 

docenten die liever niet met een 

Niet meer anoniem
In de opdrachtenportefeuille van 

 bureau Wille zitten niet alleen be-

graafplaatsen. Ze ontwerpt ook urnen-

nissen en urnentuinen bij crematoria. 

Zoals voor crematorium Ockenburg in 

Den Haag en Eikelenburg in Rijswijk. 

“Het is ook een verandering van de 

laatste jaren hoe mensen tegen creme-

ren aankijken. Cremeren is pas vanaf 

de 20e eeuw toegestaan. In de jaren 

vijftig werden de eerste crematoria 

Een landschapsarchitect maakt (samen met stedenbouwkundigen) 
plannen voor de inrichting van de openbare ruimte in Nederland. Voor 
grote gebieden zoals polders bijvoorbeeld, maar ook voor pleinen, 
straten, parken en tuinen. Ada Wille is landschapsarchitect met een 
bijzondere specialisatie: zij ontwerpt en restaureert begraafplaatsen en 
crematoriumterreinen of richt ze opnieuw in. “Het mooiste compliment 
geven mensen me als ze de plek gebruiken.”

Urnentuin Ockenburg

Ada Wille
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Praten over een gebeurtenis die je raakt doe je doorgaans het eerst met een 
partner, familie, vrienden. Maar dat is niet altijd mogelijk. Vrijwilligers 
van het project Humanistische Dienstverlening Haaglanden zijn getrainde 
gesprekspartners. Mensen die behoefte hebben iemand te spreken kunnen 
een beroep op hen doen. Projectleider Peter Holman: “Het project heet ‘een 
luisterend oor en praktische hulp’. Dat zegt al genoeg.”

Een luisterend oor en praktische hulp

gebouwd en daar had je de keuze: 

je as wordt anoniem verstrooid op 

een grasveld, of hij wordt in een urn 

bijgezet in een urnennis. Toen ik aan 

het werk ging, was er veel behoefte 

aan urnentuinen, een plek waar je 

naartoe kunt gaan om te gedenken, 

net als bij een graf. En die vorm van 

nagedachtenis is nu ook op strooi-

velden gewild. Mensen willen geen 

anonimiteit meer.”

Wat vind jij mooi?
Hoezeer de belangstelling voor 

begraven en cremeren gegroeid is, 

bleek tijdens de Floriade van 2002. 

Daarvoor ontwierp Ada Wille ‘de 

laatste tuin’, een terrein van 2300 m2. 

In verschillende gebieden konden 

de bezoekers zien wat er allemaal 

mogelijk is aan gedenkstenen en 

beplanting op een begraafplaats. 

“Wille: 750.000 mensen hebben die 

tuin bezocht. En wat ik hoopte dat 

gebeurde ook. Ze gingen op bankjes 

zitten en vroegen elkaar: ‘Wat vind jij 

mooi?’ En: ‘Wil je eigenlijk begraven 

worden of gecremeerd?’ Ik ben jaren 

daarna nog gebeld met vragen naar 

een ontwerp dat ze in die tuin gezien 

hadden. Heel bijzonder.”   

Maria Louise Kool

De gesprekken die de vrijwilligers 

van het project Humanistische 

Dienstverlening ‘een luisterend 

oor en praktische hulp’ voeren, 

gaan over levensvragen. Mensen 

die overdenken hoe hun leven 

verder moet, die een verlies geleden 

hebben, die een probleem hebben en 

erover willen praten, kloppen aan bij 

‘een luisterend oor’. Peter Holman: 

“Soms komt iemand allereerst met 

een praktische vraag, want je zegt 

niet makkelijk ‘ik ben eenzaam, ik 

wil praten’. Dan is zo’n vraag om 

hulp een ingang naar een dieper 

liggend gevoel. Een gesprek kan 

helpen dat naar de oppervlakte te 

brengen. Maar het kan bijvoorbeeld 

ook gaan over een verstoorde 

relatie met kinderen, collega’s, 

vrienden, over de woonomgeving. 

Gesprekken brengen iemand, in 

combinatie met praktische hulp, 

zoals administratieve zaken waar 

iemand erg tegenop ziet, of kleine 

hand- en spandiensten zoals 

boodschappen doen, soms al veel 

verlichting.”

Zelf beslissingen nemen
Iedereen kan een beroep doen 

op ‘een luisterend oor’, maar de 

dienstverlening richt zich met 

name op mensen die zich humanist 

voelen en de uitgangspunten van het 

humanisme onderschrijven. Peter 

Holman: “De humanistische levens-

beschouwing gaat ervan uit dat elk 

mens verantwoordelijk is voor eigen 

keuzes en besluiten. In de praktijk 

betekent het dat jij als hulpverlener 

niet stuurt, maar het aan de ander 

overlaat om beslissingen te nemen.”

Vrijwilligers
De vrijwilligers die de gesprekken 

voeren, zijn goed getraind. 

Holman: “Het zijn mensen met 

veel invoelingsvermogen; daarop 

worden ze bij aanmelding ook 

beoordeeld. Ze krijgen maandelijks 

intervisie en trainingen. En er zijn 

soms lezingen van deskundigen op 

een bepaald gebied. Bijvoorbeeld 

over psychiatrische ziektebeelden, 

grensoverschrijdend gedrag, 

dementie, euthanasie. Intervisie is 

nodig om bepaalde onderwerpen 

met elkaar te bespreken en van je af 

te praten wat je hebt meegemaakt. 

Het zijn soms heftige, complexe 

onderwerpen waarmee iemand je 

confronteert. De vrijwilligers zijn 

dus goed onderlegd op verschillende 

gebieden, maar ze zijn geen 

therapeuten.”

Bellen
Mensen die gebruik willen maken 

van Humanistische Dienstverlening 

Haaglanden ‘Een luisterend oor 

en praktische hulp’ kunnen (tij-

dens kantooruren) bellen naar 

Peter Holman tel. 06 81 93 72 63.    

Wij - moderne mensen van de 

Westerse wereld - houden ons dus 

vaak erg in. Maar onderdrukte 

gevoelens blijven onderliggend 

aanwezig en hebben hun invloed op 

geest en lichaam. Ze zetten zich vast 

en komen als lichamelijke of psychi-

sche klachten weer naar buiten.”

Vijf-elementenleer
Iemand die rouwt, wordt geconfron-

teerd met een scala aan emoties, 

die elkaar in de loop van het proces 

regelmatig afwisselen. Deze emoties 

worden in de Chinese geneeskunst 

in verband gebracht met verschil-

lende orgaanfuncties. Maria Louise 

Kool: “Kort gezegd zijn verdriet, 

angst, boosheid, onrust en piekeren 

de vijf emoties die in de Chinese 

Geneeskunde gezien worden als 

functies van de vijf hoofd(Yin)orga-

nen. In dezelfde volgorde zijn dat 

longen, nieren, lever, hart en milt. Zij 

vormen samen de vijf-elementenleer 

van de geneeskunst. Deze organen 

en hun specifi eke inwerking op emo-

ties beïnvloeden elkaar. Ze voedden 

elkaar, versterken of verzwakken 

elkaar.”

Blijven bewegen
Bij acute of latente rouw gebeurt 

het dat de organen in hun functio-

neren gestoord raken. Het lichaam 

verzwakt, je krijgt lichamelijke 

klachten en die maken het verwer-

ken van het verlies extra moeilijk. 

Kool: “Daarom is het belangrijk, 

juist als je je psychisch niet goed 

voelt, tóch te gaan bewegen. Het 

maakt eigenlijk niet eens uit welke 

soort beweging of sport, maar het 

is ook belangrijk dat je buitenlucht 

inademt zodat je voldoende zuur-

stof opneemt. Door de lichaams-

beweging worden de meridianen 

(energiebanen van de organen) 

geactiveerd en blijft het lichaam 

gezond.”

 

QiGong 
Vanuit het LaoShan Centrum 

Holland bieden Maria Louise Kool 

en TaiChi- en QiGongleraar Gerhard 

Kustrung cursussen QiGong aan als 

onderdeel van rouwverwerking. 

Kool: “QiGong is een heel langzaam, 

sierlijk bewegen dat iedereen, 

ongeacht de leeftijd, kan doen. 

Het laat je energie stromen, biedt 

troost en warmte. Daardoor wordt 

je stemming wat ruimer en ben 

je beter in staat te verwerken. Je 

hoeft er niet sportief voor te zijn. 

De meeste oefeningen worden 

staande gedaan, maar je kunt  

ook veel bewegingen zittend 

meedoen. Je aandacht gaat naar 

bepaalde meridiaanpunten en 

naar de techniek van het natuurlijk 

bewegen van het lichaam: vanuit 

je centrum in spiraalvormige 

bewegingen van alle gewrichten en 

spieren.”

Cursussen
De cursussen worden in weken en 

weekends gegeven in Nederlandse 

– en buitenlandse - kloosters. “In 

kloosters zijn de rust en de stille 

sfeer eigenlijk al voor ons aan-

wezig. Je hoeft niet christelijk of 

katholiek te zijn, de cursussen 

staan open voor iedereen. Er wordt 

dagelijks gemediteerd, er zijn twee 

QiGonglessen per dag en overdag 

is er de vrije tijd voor een natuur-

verbonden vakantie zoals wandelen 

(met en zonder de groep) of gewoon 

rustig genieten van de natuur. Je 

hebt steun aan de gezelligheid van 

de groep, maar je deelt ook voor een 

groot deel van de dag de stilte en 

rust met elkaar.” 
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De fotoserie Trace elements is 

een tragische liefdesgeschiede-

nis in portretten. Vanaf het moment 

dat Seiichi Furuya de Oostenrijkse 

Christine in 1978 leert kennen, 

fotografeert hij haar. In de jaren 

die volgen, blijft hij dat doen. Ze 

trouwen, krijgen een kind en ver-

huizen naar Wenen, waar Christine 

drama wil gaan studeren. Maar 

haar gezondheid verslechtert, ze 

lijdt aan schizofrenie en depressies. 

Dat is ook zichtbaar in de portret-

ten. Uiteindelijk komt het tot een 

dramatische gebeurtenis in 1985. 

Dan springt Christine in depressieve 

toestand van de achtste verdie-

ping van de flat die ze samen met 

haar man en zoontje bewoont. De 

beelden van de laatste twee dagen 

van haar leven zijn geen portretten, 

maar kleine contactafdrukken op 

één vel.

Krabben legt in Balsemen ja/ nee 

onder meer uit wat de behan-

deling inhoudt en wat de voor- en 

nadelen ervan zijn. Waarom in ons 

land balsemen zo lang verboden 

was. En balsemers vertellen over 

hun werk. Balsemen ja/nee is een 

informatief boek, maar heeft ook 

uitdrukkelijk de functie te amu-

seren. U leest ook interessante 

wetenswaardigheden, rariteiten en 

hoogtepunten uit de geschiedenis 

van het balsemen en mummifi-

ceren. Het verhaalt o.a. over het 

meisje Rosalia, de mooiste mum-

mie van de wereld, van de Friese 

mummies in Wieuwerd en over de 

bizarre omzwervingen van de ge-
balsemde Evita Perón. Het boek telt 
112 pagina’s, bevat twintig foto’s en 
is mooi uitgegeven.  

De Japanse fotograaf Seiichi Furuya maakte 
veel indrukwekkende portretten van zijn 
vrouw Christine Gössler. Tot aan het moment 
waarop ze zelfmoord pleegde. Ook dit 
dramatische einde legde Furuya vast. De 
inmiddels wereldberoemde portretten worden 
nu voor het eerst samen met deze laatste 
beelden, als serie, in Nederland geëxposeerd. 
Nog tot en met 16 mei 2010, in De Gang van het 
Nederlands Uitvaart Museum.

De nieuwe wet op de lijkbezorging die 
vanaf 1 januari van kracht is, laat ten 
minste één grote verandering zien.  
Het is nu toegestaan om een overledene 
te balsemen. Het kan dus zijn dat de 
uitvaartondernemer bij het overlijden 
van uw dierbare vraagt of u wilt dat 
hij/zij een conserverende behandeling 
ondergaat. Maar weet u wat balsemen 
(of thanatopraxeren) eigenlijk inhoudt? 
Journalist Anna Krabben geeft antwoord 
in haar boek ‘Balsemen ja/nee’.

Uitvaart Museum Tot Zover

Kruislaan 124
1097 GA Amsterdam
Telefoon: 020-6940482
E-mail: info@totzover.nl
Website: www.totzover.nl
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Anja Krabben: Balsemen ja/nee

Prijs: € 17,95
Te bestellen bij Stichting Eindelijk 
(de uitgever van het boek), via:
E-mail: info@stichtingeindelijk.nl
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Trace Elements is de eerste van een 

reeks exposities die gastcurator Erik 

Kessels voor het uitvaartmuseum 

samenstelt. Kessels (1966), mede-

oprichter en creatief directeur van 

communicatiebureau KesselsKramer, 

publiceerde eerder fotoboeken en 

–magazines. Later dit jaar zal Kessels 

nog meer uitgesproken, persoonlijke 

visies van hedendaagse kunstenaars 

op de dood etaleren in kunst-

ruimte De Gang in het Nederlands 

Uitvaartmuseum Tot Zover.   



k herinner mij nog dat op hoek 
Valkenboschkade en Weimarstraat de 
zuivelhandel van de gebroeders Schou-
ten was gevestigd, een zuster van hen 
werkte daar ook. De heren Schouten 
droegen bolhoeden en bezorgden de 
bestellingen. Andere winkels in de 
Weimarstraat waren o.m. Drogisterij 
De Blauwe Vogel, slagerij Koppen, en 
verderop een sigarenwinkel, een vishal 
en wijnhandel De Kroon, die onder 
eigen merk heel lekkere advocaat 
verkocht. Nog verderop in de Wei-
marstraat zaten kolenhandel Solleveld, 
schoenenzaak Baardwijk en risia, 
waar ze ingredi nten verkochten voor 
koekjes en cake, alles wat je nodig 
had om een heel recept zelf te makent. 
Ook herinner ik mij Herenmode 

onderie, lampen en elektriciteitszaak 
rier, waar boven mijn grootouders 

Woortman woonden, en Banketbak-
kerij Snoek die van die overheerlijke 
gembercake maakte.

W   
Lijn 2 reed door de Mient en Wei-
marstraat, vanaf de ioenweg naar de 

iviervischmarkt, ook nog met sch’. 
Die tram konden we al van ver zien 
aankomen, als hij van de Laan van 
Eik en Duinen kwam. De bekende 
zesdaagserenner or Wals woonde 
in de Bo lestraat, vlakbij. Hij won 
er veel, samen met koppelgenoot Jan 

ijnenburg. We zagen hem in de buurt 
wel voorbij komen op de fi ets als hij 
ging trainen. Mijn vader ging zelfs 
naar het beroemde indoor-sportpaleis 
in Antwerpen om hen te zien rijden. 
Nogal een uitstapje voor hem, in-
clusief het nemen van de pont over 
het Hollands Diep bij de Moerdijk. 
Helaas nam Wals later in z’n leven de 

verkeerde afslag, in de oorlog kwam 
hij bij de SS terecht.
De Weimarstraat en de Valkenebos-
chkade waren in mijn jeugd nog 
rustige straten met mooie klassieke 
huizen. k ging in de buurt naar de 
lagere school aan de ederstraat 29, 
mijn moeder bracht mij meestal naar 
school  onderweg repeteerde ik dan de 
rekenkundige tafels. k herinner mij 
nog goed de namen de onderwijzers, 
de heren Wolda, Van der Jagt, Vos en 
Haring. Het hoofd der school was de 
heer Slikkerveer. Mejuffrouw Stokla 
gaf in de eerste klas les. Tot de derde 
klas heb ik daar gezeten, toen ging ik 

naar de Nutsschool aan de Laan van 
oot, een uitstekende school, rustig 

gelegen aan de voet van de duinen. 
Om die school heen was toen nog 
niet gebouwd, ik denk dat er door de 
economische crisis nog geen geld voor 
was. Een leuke herinnering is dat er s 
avonds nabij school modelvliegtuigjes 
werden opgelaten

B  
Mijn vader deed zaken in onroerend 

goed  en was eigenaar van Bureau Ha-
nenburg, gevestigd aan de Thomson-
laan 51, boven banketbakkerij Het 
Wittebroodskind, met eigenaar de heer 
Vonk. n 19 4 verhuisden wij naar de 
Laan van Eik en Duinen 2 4 2  dat 
was ook nieuwbouw en gebouwd door 
aannemerij Joh. Schippers, tussen de 
Druivenstraat en de Laan van Meer-
dervoort. Mijn vader verhuisde ook 
z’n bureau daarheen. We bewoonden 
een zogenoemd  dubbelbenedenhuis, 
dus ook de eerste etage. Het was een 
zeer ruime woning met grote kamers. 
Achter was een niet zo’n grote tuin 
en een rij schuurtjes, die waren ook te 

bereiken via een poort in de Druiven-
straat, er was daar ook een garagebo  
waar mijn vader zijn auto stalde.
k herinner mij ook de winkel van 

loodgieter Zandvliet, vlak naast ons 
op de Laan van Eik en Duinen, hij 
deed ook in haarden en kachels en 
elektriciteit. Op de hoek Druivenstraat 
en Laan van Eik en Duinen was de 
kruideniers- en vleeswarenwinkel 
gevestigd van de zusters Van Leeuwen. 
Jeanne trouwde later met de heer 
Vreugdenhil en onder diens naam werd 
het bedrijf voortgezet. n de Druiven-
straat grenzend aan Vreugdenhil was 
een garage alwaar een schoenmakerij 
was gevestigd van Hans Bonn . Er-
naast op nummer 4 woonde de familie 
Berg en daar tegenover de familie Van 
der Have, de heer Van der  Have was 
eigenaar van Wasserij Valkenbosch. 
Aan de overzijde van ons op 2 5a 
was de kunsthandel van Kurpershoek 
gevestigd, later kwam daar de groente-
zaak van Vu k. Daarnaast de fotograaf 

oret en op nummer 2 1 Handelsin-
stituut TEM O, met als eigenaar de 
heer De Groot. Men gaf er les in talen 
en machineschrijven, dat laatste werd 
op een bijzondere manier gedoceerd, 
namelijk ritmisch op muziek.

Op nummer 225 van 
de Laan van Eik en Duinen zat de 
kapperszaak van onken, die later ook 
in Duits uniform rondliep. Vlakbij de 
kom’ in de laan zat de bloemenzaak 
van ietbergen en in die kom de siga-
renzaak van Koppenhagen. Op de hoek 
Laan van Eik en Duinen en Mient 
zat de zaak van grafmonumenten van 
Keuzenkamp, strategisch dicht bij de 
begraafplaats. Aan de evenzijde waren 
gevestigd, ook in die kom, de drogis-
terij De Eik van mijnheer Janssen, met 
daarnaast kruidenier Keemink en een 
fi liaal van broodwinkel Hus. Aan de 
overkant van deze winkels zaten in 
de straat de kantoorboekhandel en het 
postagentschap Varossieau, dat tevens 
dienst deed als bibliotheek. Daarnaast 
de wijnhandel van Van Leeuwen.

W  D
Aan de oneven zijde in de kom een 
caf , waar in de oorlog nogal wat 
Duitsers kwamen die dan beschonken 
het caf  uit kwamen wankelen. Daar-
naast de slagerij Wimeler, dat was een 
zeer robuuste man met een zoon die in 
gewicht niet onderdeed voor hem.
k ging als jonge jongen wel eens 

spelen bij de villa’, samen met de 
kinderen van directeur Litoo  van 
de begraafplaats Oud Eik en Duinen. 
k droom s nachts nog wel eens van 

die mooie rustige tijd van voor de 
oorlog, in die geweldige buurt waar we 
woonden. Helaas is die tijd voorgoed 
voorbij.
Zo rond 19  werden de winkels 
voltooid op de hoek van de Laan van 
Eik en Duinen en de Laan van Meer-
dervoort. n volgorde  sportartikelen 
De Econoom, fotohandel Sanders, 
kruidenierswinkel Keemink, kantoor-
boekhandel De Vries, groenteboer Van 
Aken, banketbakkerij Huize Valkenet, 
slagerij Van der Laan en de Amster-
damse Bazar, die voorheen op de Laan 
van Meerdervoort zat. De eigenaar 
ervan werd tijdens WO  in een kamp 
gedetineerd en overleefde het niet  z’n 
pand werd na de oorlog overgenomen 
door ijzerwarenzaak Schild, die ook 
een zaak in de Vlierboomstraat had. 
Sanders, de man van de fotozaak, 
overleefde de oorlog wel, waarschijn-
lijk bij de gratie van het feit dat z’n 
vrouw christelijk was.
Banketbakkerij Huize Valkenet 
verhuurde zalen, ook aan de NSB, we 
konden buiten dan genieten van hun 

strijdliederen. Het was wel t pisch 
dat er zoveel Duitsgezinden waren in 
de buurt, Schild van de ijzerwaren en 
Van Aken met z’n groenten hoorden 
daar ook bij. Ook de eigenaar van de 
Econoom was ook al fout, als de WA 
in slagorde voorbijkwam droeg hij 
zelfs het vaandel, zeker om de buren 
te laten zien wie hij wel niet was. 

 W
Duits gezang klonk tijdens de eerste 
oorlogsjaren ook regelmatig uit de tuin 
van tandarts Bersma. Als de Duitsers 
een belangrijke slag hadden gewonnen 
werd daar feestelijk het Horst Wessel-
lied aangeheven. Met sommige Joodse 
families, als Wijnschenk van de 
slijterij op de hoek van de Druiven-
straat liep het slecht af, zij kwamen na 
de oorlog niet meer terug.  k herinner 
mij dat de heer Wijnschenk miniatuur-
fl esjes drank verzamelde, waarmee 
hij nog eens de kolommen haalde van 
het vooroorlogse zondagsblad van De 
Telegraaf. Na de oorlog werd in het 
pand van Wijnschenk de wijnhandel 
van Van der Velde gevestigd.

  4
M’n zorgeloze jeugd werd wreed en 
voorgoed verstoord op 1  mei 194 , 
zo rond 5 uur in de morgen. k wakker 
door de knallen van het afweerge-
schut. Oorlog. Op de hoek Laan van 
Eik en Duinen en Laan van Meer-
dervoort stonden mensen die Volk en 
Vaderland vekochten, de NSB-krant. 
Daar werd wel eens wat lelijks tegen 
gezegd. Als antwoord kwam op een 
zaterdag de gemotoriseerde WA de 
stoep oprijden om buurtbewoners af 
te ranselen. 
Die Duitsgezindheid in de buurt beviel 
bij ons thuis helemaal niet, daarom 
zijn we in 1941 ook verhuisd, naar de 
Kruisbessenstraat 21, recht tegenover 
de erziklaan  waar het beter was. 
Zelf bleef ik tot en met m’n ste 
in Den Haag wonen. Na eventjes in 
Leiderdorp en in Emmen te hebben 
gewoond verhuisde ik naar Ooster-
hout. Daar woon ik nu al weer zo’n 
4  jaar. k kom eigenlijk nooit meer 
in Den Haag, maar ik lees De Oud-
Hagenaar graag, omdat ik nog steeds 
naar de stad verlang.
           
Gerard H. Woortman (84)
 g.woortman @kpnmail.nl                                                                                                     
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- Deel van het bestuur van de ’s- ravenhaagse in eliersvereniging’ bij het 
5-jarig bestaan. T eede van rechts ittend . ijnschen . egens de

 tijdsomstandigheden vond er geen eest plaats. -

- in s op de hoe  van de Val enbos(ch) ade en de eimarstraat de uivel in el  op een oto uit 19 . -

- maa volle vooroorlogse nieu bou  aan de aan van i  en Duinen.-
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We wandelden over een  meter 
lange brug op palen aan de luwe 
kant achter een glazen wand naar de 

otonde aan het eind van de pier. Dat 
was zoals de naam al zegt een rond 
paviljoen, waarin een bar-caf  was 
gevestigd. Omdat de prijzen voor 
consumpties nog hoger waren dan op 
de boulevard, mocht ik alleen door de 
glazen wand naar binnen loeren. De 
entree alleen al kostte 1  cent!
Het zag er heel gezellig uit. Een 
Jugendstilinterieur met tafeltjes en 
Weense stoelen en een enorme bar 
tegen de achterwand met daarboven 
een soort loge, een podium waar vele 
beroemdheden hebben opgetreden voor 
soms wel 1.5  mensen tegelijk.

B  
Artiesten als oos Speenhoff, Louis 
Davids, Kees ruis, Will  Derb  en 
Lou Band  traden er op met liedjes 
en conferences. Maar ook bands, mu-
ziekensembles en vooral jazzorkestjes 
bepaalden er de sfeer. Artiesten die ook 
in het Kurhaus optraden gaven hier acte 
de pr sence, zoals de beroemde Duitse 

tenor ichard Tauber, de ranse chan-
sonnier Maurice hevalier. De cabare-
tiers Greta Keller, Jean Luis isuisse, 
Louis Davids en or u s boekten er 
hun successen. Vaak met bal na. Tot 
in de kleine uurtjes. Ja, Scheveningen 
bruiste toen nog! Het ging er soms heet 
aan toe, want zoals een gerant eens 
verklapte  We hielden ook op snikhete 
zomerdagen de ramen gesloten, want 
hoe warmer het binnen werd, hoe meer 
getranspireerd, hoe groter de omzet . 
Boven de entree was de wapenspreuk 
van Willem van Oranje aangebracht  

Saevis tran uillus in undis oftewel 
ustig te midden der woedende ba-

ren . Die woedende baren waren er op 
stormachtige dagen zeker , maar rustig 
in de otonde  Koningin Wilhelmina 
had deze spreuk tot de hare gemaakt en 
zij is nog te lezen bij het standbeeld van 
de koningin voor paleis Noordeinde. 
Haar kersverse echtgenoot Hendrik had 
trouwens de pier in 19 1 geopend. Het 
was zijn eerste offici le handeling als 
prins gemaal in Nederland.

T  
Aan het begin van de ier, die vanaf 
het Kurhaus over de boulevard heen 
was gebouwd, stonden twee Moors 
aandoende torentjes ter weerszij, die al 
in 192  wegens bouwvalligheid werden 
afgebroken. Op de pier was van alles te 
kopen  de Kurhauskapel speelde in de 
open lucht pittige marsmuziek, profes-
sor Wire gaf duik- en zwemdemonsta-
ties, je kon door een verrekijker turen 
 raison van 5 cent, een waarzegster 

las je voor  cent de hand en vissers 
waren met kruisboognetten in de weer. 
edereen was keurig gekleed. Vrijetijds-

kleding was nog onbekend. Zelfs waren 
er nog dames met parasols en waaiers 
te zien. En heren in pak met strohoed, 
dikwijls een dikke sigaar tussen de 

lippen. Het staat me allemaal nog voor 
de geest.

U    
n 194  was het uit met de pret. Sche-

veningen werd Sperrgebiet’. Een ver-
boden terrein voor badgasten. Overal 
kwamen prikkeldraadversperringen, 
de hotels werden gesloten en de Sche-
veningse bevolking moest evacueren. 
Het paviljoen werd hooiopslag voor de 
paarden. De brand die in maart 194  de 

ier verwoestte was veroorzaakt door 
hooibroei volgens de Duitse autoritei-
ten. edereen had daar zo zijn twijfels 
over! Misschien was de brand opzet-
telijk gesticht, om te voorkomen dat de 
geallieerden de ier als aanlegplaats 
zouden kunnen gebruiken. 
k heb nog vele jaren na de oorlog de 

ijzeren staketsels op die plek bij eb 
boven het water zien uitsteken, totdat 
ze uiteindelijk in 19 1 werden wegge-
haald, toen even verder naar het noor-
den de huidige ier werd gebouwd. Kil 
beton verving daarmee het ijzer dat in 
het begin van de 2 ste eeuw nog het 
materiaal van de toekomst leek.

Barend Jan Donker
linden @planet.nl                 
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iere ie  ls kle ter toe  et o  ko

- De t ee Moorse torentjes moesten egens bou valligheid orden a gebro en. - 

- Duidelij  ichtbaar op de e oto uit 194  
van ill  churman is de grote lo  op 

het ront van de rotonde. - 

- De rotonde op de ier gaat in maart 194  in vlammen op. - 

n de oorlogsjaren moest Scheveningen 
ontruimd worden voor de aanleg van 
de Atlanktikwall. Van de Scheveningse 
bevolking zijn velen naar het oosten 
van het land ondergebracht. Zo’n 5  
Scheveningers werden ge vacueerd 
in de gemeente Aalten. Nadien is de 
historische en emotionele band tussen 

beide dorpen gebleven. n 1998 is 
de Dorpenband opgericht waarbij de 
gemeente Den Haag en de gemeente 
Aalten zijn betrokken, met in beide 
dorpen plaatselijke comites. 
De Dorpenband heeft twee doelstel-
lingen  uitwisseling in brede zin op 
cultureel, sociaal en sportief gebied  in 

het Onderduik  en Verzetsmuseum’ 
inbreng van de geschiedenis van de 
Scheveningse evacuees in de provincie 
Gelderland. n het museum is zelfs 
een Scheveningse kamer ingericht met 
beelden uit de evacuatieperiode.

Op uitnodiging van de gemeente 
Aalten zal op woensdag 5 mei a.s. 
het Schevenings Vissersvrouwenkoor 
tussen 1 .45 en 12.  uur op het dorps-
plein optreden en van 14.  tot 15.  

uur in de Oude Helenakerk, ook aan de 
Markt, zingen.
Op initiatief van de comite Dorpen-
band Aalten- Scheveningen zal Evert 
de Niet, voorzitter van de Dorpenband 
Scheveningen  Aalten, een uitgebreide 
tentoonstelling plaatsen in de Aalten 
Musea van 1 mei tot 1 mei 2 1  over 
de evacuatieperiode in diverse plaatsen.                                      
Voor het uitgebreide activiteitenpro-
gramma op 5 mei in het kader van 5 
jaar bevrijding gemeente Aalten, zie 
www.aalten.nl                              
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Veel mensen bewaren mooie herin-
neringen aan gebeurtenissen uit 
het verleden. De verhalen die deze 
herinneringen oproepen, zitten vaak 
verstopt in de hoofden van mensen. 
Het besef groeit dat deze verhalen zul-
len verdwijnen als ze niet verzameld 
worden. Om de verhalen van de inwo-
ners van ijswijk voor het nageslacht 
te bewaren staat van 2  april tot en 
met eind juni het Verhalenkabinet in 
de entrale Bibliotheek (Generaal 
Eisenhowerplein 1 1).

nspreken of -t pen
Het vastleggen van de verhalen gaat 
via het Verhalenkabinet, een speciaal 
computermeubel waarin u uw verhaal 
kunt inspreken of int pen. Bij uw 
verhaal kunt u ook foto’s, filmpjes of 
ander beeldmateriaal toevoegen. De 
verhalen worden direct via internet 
gepubliceerd op de website
www.gister.nl. Het is ook mogelijk om 
verhalen van anderen te beluisteren en 
te bekijken. 
Dinsdag 2  april zal de heer J. Brand-
sen, voormalig correspondent van 
Groot ijswijk, om 11.  uur in de 

entrale Bibliotheek het eerste verhaal 
voor het nageslacht vastleggen in het 
Verhalenkabinet.

O   
Bibliotheek ijswijk nodigt iedere 

ijswijker uit om zijn of haar verhaal 
van vroeger in het Verhalenkabi-
net te komen vastleggen. Wij zijn 
benieuwd naar uw herinneringen aan 
bijvoorbeeld school, werk, huis, eerste 
verkering  Zelfs het kleinste verhaal 
kan geschiedenis schrijven. 

 kunt tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek langskomen om uw 
verhaal te vertellen. Bibliotheekmede-
werkers willen u hierbij graag helpen.
Wilt u liever een afspraak maken, 
neemt u dan contact op met Lia Bos-
hoven of ngrid Naaktgeboren van de 
bibliotheek ( - 9488 8).

- en speciaal computermeubel voor het 
inspre en o  int pen van u  verhaal. - 

HAND OND N ING 
T AN   

  K T  ANG N  
 H  IJ N N A TIJD 
INN N N DAG G D

  

DOORWERKEN NA

(PRE)PENSIONERING

IN HET ONDERWIJS?

www.OUDERWIJS.info

078 614 34 37 / 06 51 87 79 50



n 12  werd loris V meerderjarig en 
nam hij het bestuur in eigen handen. 
Hij heeft het Binnenhof uitgebreid. 
Om vers water in de grachten en vijver 
van het Binnenhof te hebben, lieten 
de graven de Haagse Beek aanleggen. 
De stadsgrachten waren sterk vervuild, 
dus vers water was heel erg nodig. Op 
oude kaarten kan men de loop van het 
open water nog nagaan  op den duur 
werd het steeds meer gesloten door 
de Hagenaars die er langs woonden 
en toestemming kregen om de Beek 
voor hun woning te overkluizen. De 
bedoeling om zoveel mogelijk de Beek 
te overkluizen in bewoond gebied had 
ook te maken met de verontreiniging 
van de Beek. 

N
 Zo liep hij door het Noordeinde en 
de huizen waren toen door middel 
van een bruggetje over het water met 
de openbare straat verbonden. De 
bewoners maakten dankbaar gebruik 
van het stromende water om hun afval 
in te gooien. Hoewel er ruimte tussen 
de overkluizing bleef om te kunnen 
controleren of de bewoners geen 
lozingen op de Beek deden, gebeurde 
dat toch wel. De Beek heette tussen de 
Scheevelingerbrug tot den Hofvijver  

dan ook tijdenlang de Verwulfde 
Stinkgracht . De bewoners van het 
Achterom, waar de Beek achterlangs 
liep, hadden regelmatig per ckelen  
met de bewoners van het Hof. Ook 
diverse ambachtlieden, zoals slagers 
en volders misbruikten het water 
van de Beek. rins Maurits had een 
bijzondere liefde voor de Beek. Hij 
zei dan ook  Het vraeiste en raerste 
in Hollandt is eene levendige beeck te 

hebben.  Hij wilde de beeck so krom 
als deselve tegenwoordig loopt, haeren 
cours laeten . Over de kwaliteit van 
het duinwater was de rins minder 
tevreden.
De Beek ontspringt grofweg bij 
Kijkduin en stroomt evenwijdig aan de 
Machiel Vrijenhoeklaan, Sportlaan en 
Segbroeklaan naar hetVerversingska-
naal. Vervolgens naar het Stadhouders-
plantsoen Zorgvliet ( atshuis), daarna 
buigt hij af naar het zuidoosten en 
stroomt door het oude duingebied aan 
de Buitenrustweg ( arnegielaan) en de 
tuin van het Vredespaleis.

De Beek liep destijds langs de buiten-
plaats Buitenrust, die afgebroken werd 
om het Vredespaleis te bouwen dat in 
191  in gebruik werd genomen. Daar 
duikt de Beek onder de grond en loopt 
onder de Zeestraat en het Noordeinde 
naar de plaats waar hij zich splitst. 

n tak vervolgt zijn weg langs de 
Hoogstraat en het Achterom naar het 
Spui, de andere mondt bij de Gevan-
genpoort uit in de Hofvijver die zo nog 
altijd van vers water wordt voorzien. 

De eigenlijke Beek heeft bij de laats 
geen natuurlijke vertakking gehad 
die naar de Hofvijver bij de Gevan-
genpoort leidde, maar kreeg daarmee 
verbinding door een buizenstelsel. Het 
is mogelijk dat de Beek voor 15  
wel rechtstreeks in de 
Hofvijver uitkwam, 
maar op alle kaarten 
die later zijn getekend 
is dat niet het geval. n 
15  is een groot deel 
van de Beek nabij de 

laats door overkluizing 
onzichtbaar geworden. 
Het grachtenstelsel van 
het Binnenhof werd al in 
de 1 e eeuw op de Beek 
aangesloten, evenals later 
de Voldersgracht. Eind 1 e 
eeuw bestond de enige ver-
binding van Beek en Spui 
met de Hofvijver aan de noordoost-
kant van het Binnenhof, bij de Korte 
Vijverberg, daar waar het Mauritshuis 
staat. De directe buisverbinding met de 
Hofvijver is later aangezien voor een 
van de geheime gangen waarmee Den 
Haag ondergraven zou zijn, maar daar 
is nooit iets is van gebleken. De buis 
op de laats is pas in de 18e eeuw aan-
gelegd. Er is verder nog een aftakking 
die langs de Javastraat en Nassaulaan 
loopt. Er is ook nog een geheimzinnig 
slootje  of watertje  dat achter de 

Groot Hertoginnelaan loopt en door 
velen voor een tak van de Beek wordt 
aangezien, mede omdat de Beeklaan 
hier in de buurt ligt. Of er een relatie 
bestaat of heeft bestaan is niet bekend.
Het landgoed Meer en Bos voedde het 
meer met water uit de Beek, maar is 
sinds enkele jaren dichtgemaakt om 
doorstroming van de Beek te bevor-
deren. Eveneens loopt een zijtak naar 
de Burgemeester atijnlaan en voor de 
voormalige Ale anderkazerne langs. 
Het water van de Burgemeester Mon-

ch plein komt van die zijarm, waarna 
het door gaat naar het laatste deel van 
de overkluizing van het Nassauplein. 
De Beek liep vroeger van de Ale an-
derkazerne door naar de Nassaugracht 
(later Nassauplein 

geheten) en de Schelpkade en kwam 
uit in de Singelgracht die om Den 
Haag liep.

A  
Van grote invloed op de loop van de 
Beek is de Atlantik Wall geweest. De 
Duitse bezetter was erg bang voor 
een geallieerde landing op onder 
andere de Nederlandse kust (1942). 
De Duitsers maakten ter bescherming 
van West-Europa tegen zo’n invasie 
van de kust een waar fort. De Atlantik 
Wall, zoals de verdedigingslinie werd 
genoemd, volgde de loop van de Beek 

van de Bosjes van e  (vernoemd naar 
Koos e  die op de boerderij Daal 
en Berg woonde) tot aan Zorgvliet. 
Bij de bouw werd niets ontzien. Vele 
huizen werden gesloopt en parken en 
bossen werden verwijderd. Zo gingen 

grote delen van Duinoord en 
de Bomen-en Bloemenbuurt 
verloren. Nabij de Hanenbur-
glaan en Kranenburg bij het 
afvoerkanaal sneuvelden de 
boerderijen. Het atshuis 
ontliep nog op het nippertje 
dit lot. De aanblik was nu 
een kaalslag met een tank-
gracht , bunkers en prik-
keldraad. Na afl oop van de 
oorlog vond de wederop-
bouw plaats van het zwaar 
gehavende gebied aan de 
hand van plannen van de 

architect Dudok. Daarbij 
werd de Beek waar dat mogelijk was 
opgenomen in plantsoenaanleg, zoals 
het ode Kruisplantsoen en het Stad-
houdersplantsoen.

S
n de tijd van Jacob ats, die de eerste 

eigenaar van Sorghvliet was, was het 
kennelijk beter met de kwaliteit van 
het water van de Beek gesteld. De 
Beek doorstroomde zijn buitenver-
blijf. Hij had een drietal vijvers laten 
graven, die in verbinding stonden met 
de Beek en waarin, zware karpers en 
vette brasems rondzwommen. Ook in 
de Beek zelf schijnt in die tijd vis ge-
zwommen te hebben, want de dichters 
Westerbaen en ats getuigden met een 
gedicht daarvan in het midden van de 
zeventiende eeuw - hier te lezen in het 
midden van de pagina.

           
Jaap Arends
Diever
aap.arends@tele .nl                                                                                                                          
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- a -restaurant De Haagsche ee  ge ien door de ingang van ames Turrell’s observa-
torium het Hemelse e el  in de duinen. Op de e ple  ontspringt de bron van de bee . - 

- n de jaren ’  as het stu  van de bee  bij de portlaan nog vijverbreed  oals hier is te ien op t ee prentbrie aarten. - 

Daer u t de koe e-kroes
en ongebrachten toogh van waeter is te drincken,

an waeter, dat van du n komt zeepelen en zincken.

n send een silvre beeck nae ilhelms vi ver toe

Daer nu het vis e drinckt met Ockenburgse koe.

ader ats hoorde zel s van de geneeskundige kracht 

van het water van de eek
en beeck e u t den du n, dat komt hier nederdalen

n gaet om onse wer  en door de klingen dwaelen,

Dit gee t ons beter nat alswel o  dieper put

n t is oock bovenal aen siecke lu den nut.

en beeck e u t den Du n , dat komt hier neder dalen
n gaet om onse wer , en door de klingen dwalen,

Dit gee t ons beter nat als wel o  dieper put
n t is oock boven al aen siecke lu den nut.
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- ee  naar het Vredespaleis. - 

-  Het dempen van de ee  op het as-
sauplein in 19 . - 
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Door Rob Nihot 
nihotdog@online.nl

De Tinaarlostraat, vlakbij de Le -
weg, bestaat uit drie blokken. De 
blokken, de twaalf portieken en de 
9  huizen zijn twee-, drie- en vier-
kamerwoningen. Jonge gezinnen en 
mensen op leeftijd’, zoals ze toen 

werden genoemd, gingen er wonen.
De straat heeft al gauw haar sfeer, 

haar ontspannen drukte en haar 
sociale omgang meegemaakt. 
Tegenover de woningen stonden 
drie langere scholen voor katholiek, 
openbaar en protestant onderwijs. 
De zuilen waren nog naast elkaar. 
Bij die scholen. Niet bij de wonin-
gen.

T  
De tuinfeesten begin jaren  
waren legendarisch, de vriendschap-
pen intens en het genot om er te 
mogen wonen groot. We wisten niet 
beter, maar we wilden ook niet beter 
weten.
Het spelletje stoepranden’ kon 
in 19  nog geheel zonder tussen 
de auto’s door, blikkiesbuut op de 
schoolpleinen (en maar zoeken) en 
een schoolplein onder water zetten 

om te kunnen schaatsen’ zijn mooie 
herinneringen.
Mooie herinneringen. Dit waren 

ze al wat langer. Na de gloriejaren 
1955 tot 19 5 ging de straat wat 
gevolgen krijgen van strenge uit-
loop en minder strenge inloop. De 
Tinaarlostraat werd minder de straat 
die we ons herinnerden.
En nu in 2 1  lukt het niet meer 
om de herinnering te ondergaan. 
Ook onze woningen worden of zijn 
gesloopt. Ze maken plaats voor 
nieuwe huizen. Ze vormen een 
nieuwe toekomst.

S  
We waren een sociaal netwerk in die 
jaren, zonder dat we dit sociaal wis-
ten. ob Nihot  toen uit het derde 
blok  en ens Korevaar  eerste 
blok  vinden het inmiddels wel tijd 
om de sloop van de woningen om 
te zetten in de oprichting van herin-
nerde bijdragen. Vandaar de start 
en het onderhoud van een speciale 
website

 www.vtvjohanna.nl Tinaarlostraat
 Een site met herinneringen, alsof 
ons verleden nooit is gesloopt. 
Als u ook woonde en leefde in de 
Tinaarlostraat in de gloriejaren 1955 
tot 19 5 en als u ook wilt bijdragen 
met uw liefde- en respectvolle her-
inneringen over die jaren aan deze 
site, dan bent u daartoe van harte 
uitgenodigd.

A  
Op deze website kan iedereen zo 
zijn of haar kraam op de stoep of in 
de tuin plaatsen (de toen jeugdigen 
en of de toen ouders)
- foto’s van de (mensen in de) straat, 
de woningen (buiten en binnen), de 
tuin en de scholen  graag elke foto 
met een capaciteit van 8  bij  
- korte verhalen over uw belang-
rijke, prettige en of unieke herin-
neringen
- verwijzingen naar andere websites 
over de na-oorlogse jaren en de 
opbouw van onze straat en buurt 
(met hierop kenmerkende foto’s, 
bewogende beelden (super 8 1  

fi lms), verhalen en of boeken over 
mensen en straatmeubilair uit onze 
periode).
Wilt u bij uw bijdragen vermel-
den  uw naam, uw huisnummer in 
de straat, de periode van wonen 
toen en uw wens voor wel of niet 
vermelding van uw e-mailadres op 
de site (voor contact door en met 
anderen).
We plaatsen dan uw bijdragen 
in een apart deel (pagina) van de 
site, zeg maar ingedeeld per blok 
vroegere woningen. En denkt u 
niet dat uw bijdragen een doublure 
kunnen zijn. Stoepranden deden 
we ook tot onze verhuizing!  kunt 
uw bijdragen per e-mail sturen aan 
renskorevaar hetnet.nl of aan 
nihotdog online.nl
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Terug naar...
- De amilie 

ihot oonde 
in het de blo  

op nr. 1 1 -

- De lagere school in 
de straat op een oto 

uit 195  -

- e er badderen in de tuin  aar e je goed in 
de gaten onden houden uit de  ats. -

- On e goede oude  ats slooprijp. -

Besparing op uw onderhoudskosten?

De Dienstenwinkel van Schroeder staat voor u klaar!

Waarschijnlijk kent u onze Kringloop Holland winkels wel, 

maar weet u dat wij ook werkzaamheden verrichten bij de 

klanten thuis? Deze werkzaamheden vallen onder de 

Dienstenwinkel van Schroeder. 

De Dienstenwinkel heeft zich gespecialiseerd in het 

opknappen en onderhouden van particuliere woningen 

en gebouwen van instellingen. We richten ons hierbij 

voornamelijk op schilderwerkzaamheden, witten en 

behangen. Ook doen we kleine klussen, zoals het 

repareren van een lekkende kraan of bijvoorbeeld het 

ophangen van een lamp of schilderij.

Wij kunnen u deze diensten tegen een scherpe prijs 

aanbieden!

Wij garanderen een prima kwaliteit en werken met een 

vaste prijs per aangenomen werk. Binnen een afgesproken 

tijdpad kunnen wij de gewenste diensten leveren. Al onze 

medewerkers worden begeleid door professionele en 

vakkundige werkbegeleiders.

Op de door Schroeder geleverde schilderwerkzaamheden 

krijgt u een jaar garantie, indien er gebruik is gemaakt van 

door ons geleverde verf.

Schroeder kent ook de inboedelservice!  Onze 

inboedelploeg kan een woning, indien nodig,  leeghalen 

en bezemschoon 

opleveren. 

Het eventueel 

opknappen van 

zo`n woning 

behoort ook tot de 

mogelijkheden.

Indien u 

geïnteresseerd 

bent in de 

diensten van de 

Dienstenwinkel 

van Schroeder, 

kunt u altijd een 

oriënterende 

afspraak maken 

over de 

mogelijkheden die 

wij u kunnen 

bieden.

Wij stellen natuurlijk, indien gewenst, geheel vrijblijvend 

een offerte voor u op!

U kunt ons bereiken op 070 - 360 14 65

(Niet geldig in combinatie met andere kortingsakties.)

 Originele kortingsbon geldig tot 1 juni 2010

10% KORTING

OP GELEVERDE ARBEID! 
BIJ AFNAME VAN 

ONZE VASTE KLANTENKAART
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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 
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

U    
Hierbij nog wat herinneringen van 
vroeger en uit de oorlog  bij keelpijn 
deed mijn moeder altijd een geprepa-
reerde, natgemaakte doek om onze 
hals, die pristnitz’ heette  zij ge-
bruikte een hooikist om rijst te laten 
garen en om pannen warm te hou-
den  iedere dag kregen we van haar 
een lepel levertraan  afschuwelijk  
de blikken oranje trommel die we in 
194  kregen met een gasmasker erin, 
om eventuele aanvallen met gifgas 
te overleven  in de Scheveningse 
Bosjes zat soms een man die heel 
mooie vogeltjes van hout sneed, met 
waaierende vleugels - die vogeltjes 
werden afgebeeld op het reclame-
boekje van de TT  de fl uoresce-
rende broches van Winterhulp, zodat 
je bij duisternis toch zichtbaar was  
het zwarte verduisteringspapier voor 
de ramen.

Dieuwke anssen van aa  
dieuwke @hotmail.com
---------------------------------------------

k herken het direct om een brom-
fi ets te moeten hebben met tegenzin 
via de ouders.
k hunkerde  naar de uch maar 

vooral de Kreidler en de Honda met 
liggende tank waren favoriet en ik 
spaarde geld met bollen pellen en 
auto’s wassen. Het mocht niet helpen 
want ik kreeg op mijn verjaardag 
de lullenbrommer’ van mijn vader, 
de Sparta 5 GL met zweefzadel en 
een kussentje achterop. Van alles 
ging kapot, de semmeringen in het 

motorblok, de handels, de benzi-
nekraan. Mijn vader werd kwaad 
en sloeg mij wegens gebrek aan 
betoonde dankbaarheid.  De uitlaat 
had een demper en die brandde ik 
ook schoon. Toen de brommer ging 
roesten zat ik alles bij te penselen. 
Op de aulus Buijs Mulo werd ik 
ook genegeerd door meisjes. Op het 
boekenrekje stonden de foldertjes 
van iets dat nooit zou komen. it-
eindelijk kon ik het loeder verkopen 
en een Honda motorfi ets kopen, die 
mijn neefje later meenam naar Au-
strali . Batavus had vlotte modellen, 
verder een beetje Honda modellen,  
DKW Hummel  heerlijke machines. 
De Kreidler lorett, de eerste model-
len met zweefvoorvork! Nog erger 
dan uw Monark was de Belgische 

abeneick. Of had u nog interesse in 
een Amstel met apmotorblok

obert van Kesteren
v.kesteren@hetnet.nl
---------------------------------------------

 5
Op zoek naar kleine nostalgie  De 
etalage’ van het perceel Vlierboom-

straat 151 geeft u voldoende momen-
ten van geluk. k neem aan dat de 
bewoner (lees  verzamelaar) u ook 
nog toelichting wil geven.

hrista . . ei ering
christamei ering@planet.nl
---------------------------------------------

    
Leuke column en heel herkenbaar. 
k realiseer mij wel dat ik met mijn 

59 jaar al aardig bij de oudere garde 

begin te horen. Hmm. Er schoten 
mij twee rijmpjes te binnen die mijn 
moeder wel eens gebruikte en ik 
af en toe ook. Als ik iets raars had 
gedaan zei ze   Moeder onze meid 
heeft altijd wat, pullukt in haar neus 
en krabbelt aan haar gat . En als ik 
naar bed ging zei ze  Ga je mee 
naar boven, ga je mee naar bed, 
onder de wollen dekens heb je de 
meeste pret .

arlous ash
lash-nl@planet.nl
---------------------------------------------

   
Een paar opmerkingen over de 
nostalgie  een hielspoor is een bles-
sure onder de voet  en de ontzet-
tend dikke krantenman riep geen 
Elsevier’ maar Ellevier’. Nog 

een paar nostalgiepuntjes naast die 
herkenbare bij jou  de sigarettenlucht 
op de tribune bij ADO (ik heb zelf 
nooit gerookt)  Dikke Gerrit, van 

adio Twente, eerst op het Groene 
Wegje, en de relatief vele winkeltjes 
met radio-onderdelen in het centrum 
van Den Haag   de drukkerij van 
de Haagse ourant, in de Grote 
Marktstaat met het planetarium  eten 
in ute  op het Spui.

ert entink
h.c.wentink@hccnet.nl
---------------------------------------------
W    
De kolenman moest op neergelegde 
oude kranten door ons huis lopen 
naar de achtertuin, waar wij ons 
kolenhok in een schuurtje hadden. 

Dat kranten neerleggen was een 
hoop werk. Door de voorkamer en 
het gangetje, dan de keuken in en 
naar achteren. Wij hadden mica 
ruitjes in de kachel die soms kapot 
gingen. Het was soms zo verlei-
delijk om er aan te peuteren maar 
natuurlijk mocht dat niet. En nog 
een herinnering  het wollen boordje 
met de 4 breipennen om de pols voor 
sokken, want je enkel had dezelfde 
maat als je pols. Het was gemak-
kelijker het over je hand te schuiven 
dan over je voet. Dus zo deed mijn 
moeder het ook. Ze breidde wollen 
onderbroeken van Jaeger wol’. Het 
kriebelde altijd verschrikkelijk. Wat 
ik wel handig vond was dat ze ook 
een zakje inbreide, dicht bij de boord 
waar het elastiek in zat. k gebruikte 
het als een knikkerzakje, even om-
draaien, rok omhoog, knikkers eruit!

ar cke assit
anada

mbassit@toronto.ca
---------------------------------------------
B     
Ook ik had zo’n breiende opoe’. We 
kwamen uit het noorden en waagden 
het niet om oma te zeggen. Ze breide 
voor mij borstrokken van Jaeger-
wol’ in een mooi ruitjespatroon. Ze 
waren heerlijk warm en ik heb nooit 
last van kriebelen gehad. Helaas 
vond mijn moeder dat ik de min of 
meer versleten borstrokjes in de zo-
mer wel als hemdjes kon dragen, zo-
dat er nog een foto is waar ik op een 
warme zomerse dag in mijn gebreide 
hemd op sta. Groot lachsucces bij de 

kleinkinderen tegenwoordig. Maar 
dit allemaal terzijde, want Julius, ik 
wil eigenlijk je kennis van gebreide 
sokken bijspijkeren. Die werden 
inderdaad op 4 pennen gebreid, maar 
tijdens het passen zaten er dan maar 

 in het breiwerk. En het werd om de 
pols gepast, omdat die ongeveer de-
zelfde omvang had als je enkel. Om 
de juiste lengte van de sok te bepalen 
werd deze dan om de gebalde vuist 
gemeten. Kwamen teen en hiel aan 
elkaar, dan was de sok groot genoeg. 
k paste’ op deze manier laatst nog 

huissokken bij mijn kleindochter en 
die stond net zo wazig te kijken als 
jij vroeger bij je oma. Ze had geen 
idee wat een vuist met sokken te 
maken had.

itske van enige 
itskeve@hotmail.com

---------------------------------------------
B     
Meneer asgeld, ik las u destijds 
graag in De osthoorn. k ben blij 
dat ik u terugvond in De Oud-
Hagenaar.  heeft het over de dikke 
krantenman op het strand. Er stond 
in de vijftiger jaren ook altijd een 
dikke krantenman op de Javabrug. k 
weet niet meer tot welk jaar hij daar 
altijd stond. Hij deed ook collectes. 
Tot bij de mensen aan huis toe. En 
dan is zo iemand verdwenen en min 
of meer vergeten. Maar dankzij u 
staat zijn beeld mij weer helder voor 
de geest. Dank.

w. . . resler
roos ebresler@hotmail.com

Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

Vroeger as heus niet alles beter. Maar el bijna alles. ant als je erop terug ij t blij t de 
narigheid vaa  versleten en vergeten. at overblij t ijn de spaar ame momenten van gelu . 

n natuurlij  oesteren e die.

R     
    

        T      
                

Nee, ik zit vol , zei ik als tienjarige 
wel eens als ik genoeg had gegeten 
en me werd gevraagd of ik nog iets 
bliefde. Dan werd ik bestraffend door 
mijn moeder aangekeken. k zit vol , 
dat zei je niet bij ons aan tafel. Dat 
was nou t pisch een uitdrukking die 
in minder beschaafde kringen werd 
gebezigd. En daar hoorden wij niet 
bij. Nee zeg. Daar keken wij thuis een 
beetje op neer. 
Wat een dedain toch. Achteraf gezien. 

angen en standen. Je had ze vroeger 
in soorten en maten. Niet alleen de 
graad van (vermeende) beschaving 
speelde daarin een rol. Ook afkomst, 
functie, gezondheid, kleding en  
taalgebruik bepaalden in welk hokje 

van de samenleving je paste. n n 
oogopslag kon je vaak zien of horen 
uit welke buurt iemand kwam of in 
wat voor salarisschaal iemand viel.
Ook de wijze waarop men elkaar 
aansprak luisterde nogal nauw. Er was 
een hemelsbreed verschil tussen ’, 
u’ en je’. Mevrouw asgeld heeft 

daar overigens nooit last van gehad. 
Die komt uit het Westland. En daar 
zeggen ze al sinds mensenheugenis 
meteen je’. Zelfs als de koningin 
zou aanbellen zou mevrouw asgeld 
vragen  Wat gezellig, kom toch even 
binnen  En heb je soms zin in een 
heerlijk kommetje zelfgemaakte as-
pergesoep. Of zit je al vol   Nu moet 
ik daar direct bij zeggen, dat men in 
het Westland van eenvoudige komaf 
is. En, tja, in die tuinderskringen 
luisterde het natuurlijk nooit zo nauw. 
Bovendien was de kans dat de konin-
gin op bezoek kwam in het Westland 
natuurlijk aanmerkelijk geringer dan 
dat ze bij ons ambtenarengezinnetje 
in Den Haag op de stoep zou staan. 
Grapje!

  
k bedoel maar  met waan en onver-

valste kouwe Haagse kak zaten al 
die rangen en standen vroeger nogal 
ingewikkeld in elkaar. Zonder dat 
dat overigens ten koste ging van het 
overzicht. Want een directeur was toen 
ook echt directeur. En een politieagent 
zag er vroeger uit als een politieagent. 
Daar was geen enkel misverstand over 
mogelijk. Als je vroeger een agent, 
zo’n echte bink, zag aankomen was 
het wegwezen. De agent in onze wijk 
had een speciaal plankje achterop zijn 
bagagedrager gemaakt. Daarop kon 
hij dan beter onze inbeslag genomen 
voetballen kapot snijden. Kijk. Dat 
waren nog eens tijden. Tegenwoordig 
worden voetballende jongetjes wel 
eens aangesproken door deelnemers 
aan een wielerronde, door kolen-
boeren of door toeristen in bloeme-
tjesoverhemden. Dat blijken dan bij 
nader inzien politieagenten ze zijn. 
Die trappen dan eerst eens een balletje 
mee om te laten zien dat ze ook maar 
gewone mensen zijn.

A   
Ook de outfi t van andere gezagsdra-
gers is aan ernstige devaluatie onder-
hevig. Stel je de e -ministers Bos en 
Eurlings eens voor met een steek op 
het hoofd en een gouden horlogeket-
ting uit hun vestzakje! 
Met die attributen zou 
het een stuk mak-
kelijker voor ze zijn 
geweest het rekening-
rijden en de verhoging 
van de AOW-leeftijd 
erdoor te drukken. 
Huisartsen met ste-
thoscopen om hun nek. 
Zie je ook nooit meer. 
Wat een wonder dat de 
gezondheidszorg op 
instorten staat. 
Wie voor een dubbeltje is geboren, 
wordt nooit een kwartje, zeiden ze 
vroeger. Louis Davids zong er een 
liedje over. Dat was natuurlijk v r 
de tijd van de bonussen. Want nu 
weten we wel beter. Met een beetje 
geluk kan elk dubbeltje een kwartje 

worden. Terwijl de originele kwartjes 
zeldzaam zijn geworden. Met het 
klassens steem lijkt ook het begrip 
kwaliteit uitgestorven.
Vroeger leerde ik op de kweekschool  
met macht word je bekleed, gezag 

moet je verdienen. Wel-
nu  als de machthebbers 
van nu te beroerd zijn 
om zich te onderscheiden 
met de versierselen van 
de macht en de leraren 
te ziek, te zwak en te 
misselijk om hun gezag 
te verdienen, moeten we 
niet vreemd opkijken 
als de samenleving n 
grote pot nat wordt 
zonder onderscheid des 
persoons.

Die rangen en standen van vroeger. 
Het sloeg natuurlijk nergens op. Maar 
er zijn momenten dat ik er hevig naar 
terug verlang.
Ook last van Kleine Nostalgie
Meld het aan
julius.pasgeld de-oudhagenaar.nl

B   J

- oseph uns (rechts) 
in vol ministerieel ornaat 
bij de ontvangst van het 

ritse vorstenpaar in de 
idder aal (Foto 195  

uro Me er).

- n dan hebben e o nog een le er 
aspergesoepje . O  it je al vol  -

-  o hoorde een do ter te ijn. -
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Voor ouderen die moeite hebben met 
kleine klusjes in en om het huis heeft 
het ouderenwerk van V  Welzijn 
Loosduinen een klussendienst. Deze 
dienst kan klusjes uitvoeren als  snoe-
ren, stekkers, lampen repareren  schilde-
rijen of plankjes ophangen  scharnieren 
repareren  etc. Kortom  kleine klusjes 
waar de vakman vaak niet voor komt. 
(Geen reparaties van gordijnrails, 
deursloten, wasmachines, stofzuigers, 
koffiezetapparaten e.d.) De kosten van 
 4,- per uur (e cl. materiaal  ook voor 

klusjes korter dan een uur) betaalt u aan 
de vrijwilliger. Voor aanmelding van 
klusjes  i-Shop De Henneberg, tel. ( ) 
9   1.

O  S   
 B   

Sportbureau Zebra verzorgt ook dit jaar 
een Ouderen Sport Kamp in Bennekom. 
Twee dagen, vrijdag 11 en zaterdag 12 
juni, zullen daar worden gevuld met 
sport, spel, cultuur en gezelligheid. 
Deelnemers worden vanuit de Julia-
nakerk opgehaald en gaan samen naar 
het terrein in Bennekom. s twee dagen 
sport wat te veel van het goede voor u  
Geen probleem  u kunt ook alleen de 
eerste dag mee en s avonds weer met de 
bus terug. Voor meer informatie kunt u 
bellen met John van der Kruk, tel. ( ) 
424 8218.

          
           A  
   S   S       
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De zomerperiode is traditioneel ook 
een periode van eenzaamheid. Dan 
zijn immers veel buurtcentra dicht en 
liggen vaste activiteiten stil. Binnen 
de Haagse kerken ontstond in 2  
daarom het idee iets voor die thuis-
blijvers’ te gaan organiseren. Toen we 
het daarover hadden, stelden we vast 
dat er in die wijkgemeenten ook veel 
mensen met talenten zijn,’ aldus Anita. 
We dachten  laten we die talenten en 

die thuisblijvers bij elkaar brengen.’ 
Zo werd Zomerstek geboren  een 
zinvol, recreatief zomerprogramma 
voor Hagenaars die s zomers in de 
stad blijven.
Het bleek een mooi, laagdrempelig 
initiatief, waar veel in past en veel uit 
kan voortvloeien  recreatie, ontspan-
ning, ontmoeting en nieuwe contacten. 
Na dat eerste jaar bleek Zomerstek een 
blijvertje. Dit jaar beleeft het zijn eer-
ste lustrum. Het is zo’n leuk project!’ 
straalt Anita.
 

Allerlei kerkelijke en welzijnsinstan-
ties stellen gratis accommodaties be-
schikbaar. Medewerkers doen vrijwil-
lig en belangeloos mee. Daardoor zijn 
de deelnamekosten heel beperkt. De 
meeste activiteiten zijn gratis,’ vertelt 
Anita. Voor sommige activiteiten 
vragen we een kleine bijdrage,  1,  
of ma imaal  2,5 , voor materiaal-
kosten.’ Dat zijn dan vooral materi-
alen die worden gebruikt bij diverse 

creatieve activiteiten. Vorig jaar waren 
daaronder bijvoorbeeld schilderen, 
kantklossen, vilten en fotografie.
Die activiteiten zitten trouwens altijd 

het eerst vol,’ gnuift Anita. Vorig jaar 
hadden we bijvoorbeeld Zomerschil-
deren , waarbij de deelnemers buiten 
in een tuin achter hun ezel zaten. Ook 
eetactiviteiten zijn altijd heel populair.’
 
T
Het programma omvat echter veel 
meer, zoals sportieve en muzikale 
activiteiten. Vorig jaar waren er ook 
intrigerende onderdelen zoals een 
wandeling door de Archipelbuurt, 
oud-Hollandse tafelspelletjes en 
Oude treintjes rijden weer’. Dat 

was in de Bosbeskapel,’ vertelt Anita 
enthousiast. Die leverde ook twee 
vrijwilligers, van wie er n heel erg 
in de weer was met modeltreintjes. Hij 
heeft een baan aangelegd in de kapel. 
Dat trok ook veel aanloop uit de buurt. 
Je zag kinderen aan een ijsje likken 
terwijl de opa’s op hun knie n bij de 
treintjes zaten!’
Dit mooie verhaal vertelt ook het 
probleem waar Zomerstek ieder jaar 
mee kampt  het combineren van een 
beschikbare ruimte met een activiteit 
en een of twee vrijwilligers daarvoor. 

nstellingen willen vaak best hun 
ruimte beschikbaar stellen,’ vertelt 
Anita. Die wordt in de zomer vaak 
toch niet gebruikt. Maar hun eigen 
beheerders en vrijwilligers zijn er ook 

niet altijd. Dus moeten we zelf zorgen 
voor mensen met activiteiten.’
 
T  
Dit jaar kampt Zomerstek daar meer 
dan ooit mee  er zijn accommodaties, 
maar wat gaan we daar doen  Kortom  
bij deze worden Hagenaars met een 
eigen hobb  of kunde van harte uitge-
nodigd!  kunt die komen presen-
teren tijdens Zomerstek. Hebt u een 
bepaald talent en wilt u dat delen met 
een groep Hagenaars die uit is op een 
zinvolle, plezierige en goed bestede 
dag  Kunt u iets wat niet iedereen kan 
of hebt u een passie waar u graag iets 
mee wilt doen  Zomerstek zoekt u!
Het kan zoals gezegd iets creatiefs 
zijn, iets technisch of een sportieve 
activiteit, maar ook een interessante 
lezing met bv. lichtbeelden of denk- en 
schrijfactiviteiten. 
Je kunt bij Zomerstek iets kwijt waar 

je vol van bent,’ aldus Anita. En je 

kunt daar anderen deelgenoot van 
maken.’
 

 
Hebt u idee n, interesse of eerst nog 
vragen  Anita Hendriks van Stek hoort 
u met plezier aan!  kunt haar bellen 
op ( ) 18 1  5 (maandag t m 
donderdag) of mailen via ahendriks
steknet.nl. Zomerstek gaat dit jaar op 
19 juli van start.
Ook deelnemers zijn dit jaar natuurlijk 
van harte welkom! Het definitieve 
programma zal in de loop van mei 
verschijnen. Aanmelden voor de acti-
viteiten is altijd noodzakelijk  dit jaar 
v r  juli! Betalen doet u ter plekke 
bij de activiteit. Het programma wordt 
op papier verspreid door de stad, bij 
Stek zelf ( arkstraat 2, tel.  - 18 
1  1 ) en bij O ( iviervismarkt 
5, tel.  - 4 8 21). En natuurlijk 
verschijnt het ook op www.steknet.nl 
en www.cipo.org.

W   
  

Met welke uitdagingen wordt u ge-
confronteerd als fietser, automobilist, 
voetganger of in het openbaar vervoer  
Waar ergert u zich het meest aan in het 
verkeer  Hebt u suggesties voor verbe-

tering van de verkeersveiligheid  Kom 
meepraten tijdens dit openbaar forum. 
Locatie  Vertegenwoordiging van de 
Europese ommissie, Mauritskade 5, 
18. -19.  uur. Aanmelden kan met 
een e-mail naar
geertrui.laleman paueducation.com.

D   
 T   

Leerlingen van Mondriaan Opleidin-
gen verzorgen in hun esto Kleurrijk’ 
aan het Leeghwaterplein een inmiddels 
bekende warme -gangenlunch. Er is 
nu ook zo’n esto in Escamp. Gast-
vrouw en docent ngrid en haar leer-
lingen heten u daar hartelijk welkom 
voor een smakelijke Turkse maaltijd. 
Vertrek vanuit buurtcentrum De Hen-
neberg, Tramstraat 15, om 11. 5 uur, 
deelnameprijs  , 5. nformatie en 
aanmelding  De Henneberg, tel. ( ) 
9   1.

D   
   

rans Hoogeveen, nieuwe lector 
ps chogeriatrie aan de Haagse Ho-
geschool, houdt een lezing over onze 
toenemende levensverwachting en een 
belangrijk gevolg daarvan  dementie, 
een ouderdomsziekte die tot ernstige 
ontwrichting van het sociale leven 
leidt. Betrokkenen ervaren de gevolgen 
ervan op zeer verschillende wijze. 
Zorg en begeleiding zullen daarmee 
meer rekening moeten houden. Geor-
ganiseerd door de Haagse Hogeschool 
i.s.m. Woonzorgcentra Haaglanden, 
Zorggroep lorence en Stichting Warm 
Thuis. Haagse Hogeschool, Johanna 
Westerdijkplein 5, 14. -1 .15 uur, 
aanmelden via www.dehaagsehoge-
school.nl lectoraatpg.

I       
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Jazeker! Het Haags itburo organiseert 
speciale 5  Theaterarrangementen’, 
met operette, ballet, klassieke concerten 
en populaire artiesten. Ta ibusjes halen 
en brengen u (van deur tot deur!) en er 
is begeleiding door een vrijwilliger. n 
de pauze kunt u koffie of thee drinken 
in een gereserveerd zitgedeelte van de 
fo er. er voorstelling kan een beperkt 
aantal rolstoelen met de ta ibusjes 
mee. Bij een aantal voorstellingen biedt 
de Ooievaarspas korting. nformatie  
Haags itburo, ngrid Schoenmaker, 

ostbus 859 8, 25 8  Den Haag, tel. 
( )   8 .

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

- en hit’ in 9 bij omerste  buiten schilderen  -
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dok  mee e  i

Verder is de procedure als gebruike-
lijk. De Sudoku’s zijn gerangschikt 
van A t m D. n elke Sudoku is een 
willekeurig veld 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 in het grijze vakje 
een 1’  in B ook een 1’ in  een 

’ en in D ook een ’, zodat het 
gevraagde antwoord dan bijvoor-
beeld luidt  1-1- - . Doe uw best en 
vergis u niet!

n De Oud-Hagenaar nr.  van 2  
maart presenteerden we ook vier 
Sudoku’s. Er kwam wederom een 
gemiddeld aantal inzendingen bin-
nen en er werden heel weinig fouten 

gemaakt. De gezochte reeks luidde 
9- -8- . We trokken vijf prijswin-
naars, die allen de dubbel D van 
Sjaak Bral krijgen opgestuurd

Ton van ijsbergen, te Maarssen
Jan Hondrop, te Lichtenvoorde
J. Lovink, te Wassenaar
J.H. Martens, te Den Haag
Tineke Slootweg  Wulfert, te Den 
Haag

We willen er nog eens aan herin-
neren dat vooral de mensen die hun 
oplossing per e-mail insturen toch 
vooral niet moeten vergeten hun 
postadres te vermelden! Dat wordt 
namelijk nogal eens vergeten.

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

binnen hebben op uiterlijk
W   

Stuur naar
uzzel De-Oud Hagenaar
ostbus 2 4

25 2 GA Den Haag

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

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

3
7 2 4
8 6

6 1 4
3 7 9 4

5 4 1 9
8 2 3 9 4

3 7
9

9 8
8 1 4 7

4 6 1
2 4

5

9 8 4
1 9 4 8

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

9 2
6 9 4 7

8 5 4

S  A                                S  B                                 S  

7 3 9 5
3 7

5 1 8 3
6

1 7 4 5 2 3
4
1 3 7 8

6 9
2 5 4 6

S  D                                

B     E       N           
       S  T            

               
      

De Dementieprijs wordt uitgereikt aan 
personen die de zicht- of bespreekbaar-
heid van dementie hebben vergroot. 
B re Miesen heeft dat als bedenker van 
het Alzheimer af  zeker gedaan en 
doet dat ook tijdens zijn werk binnen 
WZH, waar hij het management en de 
medewerkers ondersteunt bij de ver-
dere ontwikkeling en verdieping van de 
behandeling, begeleiding en zorg voor 
mensen met dementie en hun familie. 
Daarnaast heeft Miesen diverse publi-
caties met betrekking tot dementie op 
zijn naam staan, waaronder zijn vorig 

jaar verschenen boek Bij Alzheimer 
op schoot’.

N    
n een bevlogen aanvaardingsspeech 

vertelde Miesen dat hij de Dementie-
prijs niet alleen ziet als een erkenning 
en bekroning van zijn werk van de 
afgelopen veertig jaren. Hij ziet de prijs 
vooral als een stimulans om gewoon 
door te gaan op de ingeslagen weg, 
want er valt nog heel veel te doen.  
B re Miesen won de Dementieprijs 
met ruim vijftig procent van de stem-

men. n de motivatie die de stemmers 
konden achterlaten, noemde men hem 
de vader van het Alzheimer af ’, 

maar bovendien een motivator’ en een 
goeroe’. Het Alzheimer af  werd 
een warm bad van herkenning en er-

kenning’ genoemd. Steeds meer steden 
in Nederland hebben een Alzheimer 

af , waar mensen terecht kunnen voor 
informatie, lotgenotencontact en steun. 
n Nederland hebben ruim 2 5.  

mensen een vorm van dementie. uim 
de helft van deze mensen heeft nog 
geen diagnose. WZH ondersteunt 
mensen met dementie, zoals Alzheimer, 
waar ze kan, of men nu bewoner is in 

n van de dertien woonzorgcentra of 
bezoeker van een van de vele speciale 
dagvoorzieningen. B re Miesen heeft 
hiertoe voor de medewerkers een speci-
ale cursus ontwikkeld.

B      A     
 W Z   WZ    
      O   

          
D      B   

  A  N

re iese  i t eme tiepri s

- De beden er van het l heimer a e 
ontvangt ijn prijs. -

  S  
  

HWW Zorg start in samenwerking met 
een di tist van Liv voeding-  leefstij-
ladvies op woensdag 12 mei de cursus 

it en Slank met siofi tness. Er starten 
twee groepen op 12 mei. Een groep 
begint om 18.  uur, de andere groep 
begint om 19.  uur. De cursus vindt 
plaats bij siotherapeutisch entrum 
Wateringse Veld op de Laan van Wate-
ringseveld 224b in Den Haag. De laatste 
cursusdag is  juni. Deze cursus is 
bestemd voor iedereen met overgewicht 
die onder begeleiding op een sportieve 
en gezonde manier wil afvallen of niet 
verder aan wil komen. De cursus bestaat 
uit 8 bijeenkomsten van 2 uur, bestaande 
uit voedingsvoorlichting en f siofi tness 
onder begeleiding van een f siothera-
peut. De kosten bedragen  5 ,-.  Voor 
informatie of aanmelding kunt u contact 
opnemen per telefoon  ( ) 95 85 of 
via internet  www.hwwzorg.nl

Zorgen voor een dementerend familie-
lid kan op den duur zo zwaar worden 
dat opname in een verzorgingshuis 
of verpleeghuis de beste oplossing is. 
Om de belangen van uw dementerende 
familielid zo goed mogelijk te kunnen 
behartigen, ontwikkelt u (onbewust) 

bepaalde verwachtingen ten opzichte 
van verzorgenden die de zorg min of 
meer hebben overgenomen. Als de 
zorg die de verzorgenden geven niet 
overeenkomt met uw verwachtingen 
kan dat  tot irritaties, teleurstellingen 
en zelfs tot confl icten leiden. Wie heeft 

het voor het zeggen  Wie bepaalt wat 
goed of slecht is voor de demente-
rende  Deze en andere vragen worden 
in de thematafel besproken. Na de 
inleiding worden de bezoekers van de 
Thematafel Houtwijk  uitgenodigd 

om ervaringen en vragen hierover met 

elkaar te bespreken.
Thematafel Houtwijk  is bedoeld 

voor partners, kinderen, hulpverleners 
en andere betrokkenen van ouderen 
die lijden aan een dementies ndroom. 
n een gemoedelijke sfeer kunnen zij 

lotgenoten ontmoeten, een gesprek 
aanknopen en herkenning vinden bij 
anderen. Met daarbij een kopje koffi e, 
een drankje en muziek. 
De Thematafel is van 19.  - 21.  

uur. Het programma start om 19.  uur 
en vindt plaats in restaurant Oase van 
Verpleeghuis Houtwijk, Architect Dui-
kerstraat 19 te Den Haag. De toegang 
is gratis. Na afl oop is er nog gelegen-
heid iets te drinken. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met verpleeghuis Houtwijk,  
telefoon ( ) 9  21 21 en vragen 
naar neke Diemel of Kitt  Sanches.

 W   W Z        
             

         

em t fel over ver ti e  i  deme tie or
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