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Herinneringen aan een kabeljauw
 Uit de verstopte riolering kwam een forse gullekop tevoorschijn

Op 22 januari 1953 
arriveerden we na 
een avontuurlijke reis 
met het ms. “Willem 
Ruys” in Rotterdam. 
Avontuurlijk, want we 
maakten de histori-
sche aanvaring met 
het ms. Oranje” mee. 
Mij onbewust van de 
woningnood in Neder-
land, had ik vanuit 
Indië het thuisfront 
gevraagd alvast een 
huis voor ons te hu-
ren. Maar zo werkte 
dat toen niet, daar 
kwamen woonvergun-
ningen en wachtlijs-
ten bij kijken.  

We werden door mijn ouders opgevan-
gen en trokken voorlopig in mijn oude 
slaapkamertje. “Kamertje” want het mat 
4 bij 2,5 meter en daar sliepen we met 
zijn drieën in. Het was nog winter en het 
was er koud. ‘sOchtends zat onze adem 
als een laagje ijs op de ruiten. Centrale 
verwarming in woonhuizen bestond 
nog lang niet en dus sliep ma soms met 
handschoenen en sokken aan. Al met al 
geen toestand om lang te laten duren. 
Maar als de nood het hoogst is, is de 
redding nabij en kwam mijn geluk weer 
eens te hulp. Op een wandeling kwamen 
we Cootje tegen, een collegaatje uit de 
tijd dat ik vòòr mijn militaire dienst bij 
de Distributiedienst werkte. Co werkte 
nu bij de Huisvestingsdienst en vertelde 
dat er een regeling was ter ondersteuning 
van emigranten. Als je hun complete 
inboedel overnam verstrekte de Huisves-
ting je een woonvergunning. En wat nog 
mooier was, Co had bij de Huisvesting 
een collega die op het punt stond naar 
Zuid Afrika te emigreren. Ik kreeg zijn 
adres en om een lang verhaal kort te 
maken, binnen een week hadden we een 
vergunning en dus een huis. Zo kwamen 
we in de Fisherstraat 381 te wonen. Het 
was een fijn huis op de 2e etage. Het lag 

recht tegenover de Stellenboschstraat, 
een vrij korte straat die uitkwam op de 
markt waarvan we vanuit onze huiska-
mer een stuk konden zien.

Goedkoop en gezellig
Die nabijheid van de markt beviel ons 
bijzonder goed, niet alleen was het 
lekker goedkoop en gezellig, het deed 
ons ook aan de pasar in Indië denken. 
Die herinnering was nog zo vers dat we 
soms de neiging kregen om af te dingen, 
waar niet elke kraamhouder enthousiast 
over was. Het was een sport om tegen 
sluitingstijd koopjes te zoeken. Span-
nend hoogtepunt was kerstavond waarop 
we probeerden om op het laatste moment 
een afgeprijsde of zelfs gratis boom te 
bemachtigen. Het is ons altijd gelukt. 
Maar ook zaterdagavond deden sommige 
kooplui liever iets van de prijs af dan al-
les weer in te moeten pakken en voor het 
weekend mee terug te nemen. 

Monsterlijk formaat
Zo liep ik op een zomerse zaterdag een 
rondje en kwam langs een viskraam. Daar 
lag op brokken ijs een monster van een 
kabeljauw - vaak gul genoemd trouwens. 
Ik schat van kop tot staart zo’n tachtig 

centimeter. De Scheveningse vrouw die in 
vol ornaat in de kraam stond zag mij kijken 
en vroeg of ik kabeljauw moest. Ik zei van 
niet maar merkte op dat ik nog nooit zo’n  
knaap had gezien. Ze was het met me eens 
dat hij behoorlijk aan de maat was. “Wat 
moet die nou kosten?” wilde ik weten. Ik 
mocht hem voor drie gulden meenemen. 
Nu klinkt dat belachelijk goedkoop, maar 
in die tijd toen er nog volop werd gerekend 
en betaald met centen was het toch een 
hoop geld. Ik schudde van nee en liep door 
hoewel ik de vis graag wilde hebben.

Voor een daalder
Na zo hier en daar wat te hebben rondgeke-
ken liep ik dezelfde weg terug. Ze zag me 
en riep wijzend op de vis “hij kijkt je nog 
steeds aan hoor”. Dat was een opening dus 
ik zei dat ik hem voor een piek wel mee 
wilde nemen. “Nou moet je het niet te gek 
maken” deed zij verontwaardigd, “maar 
vooruit dan, twee gulden”. Dat ging de 
goede kant uit maar ik zei “nee” en maakte 
aanstalten om door te lopen. “Wat wil je 
dan” vroeg zij. Ik keek haar aan en deed 
mijn laatste bod “een daalder” en ik had 
hem. Voor een gulden en vijftig cent. Een 
potje pingelen of “tawarren” zoals dat in 
Indië heet werd met voldoening afgesloten. 

Ik kon het nog.Zij pakte de vis in een soort 
vetvrij papier en daarna in kranten. Een 
plastictasje zou handig zijn geweest maar 
het zou nog tientallen jaren duren voor 
iemand het plastic uitvond en weer een 
ander bedacht dat je daar van die handige 
tasjes van kon maken. Dus nam ik het beest 
op mijn arm en ging naar huis. Ik kan niet 
zeggen dat ik daar overenthousiast werd 
ontvangen. Waar ik gevallen was voor  wat 
een generatie  later  een  “impulsaankoop” 
zou heten vatte Ma de situatie nuchter 
samen in de verzuchting “wat moet ik daar 
mee?”.

Geen koeling
Dat was een goeie. Het was hartje zomer 
en ijskasten of vrieskisten waren nog lang 
geen gemeengoed in de huishoudens. 
“Stoven en bakken” zei ik rustig en begon 
de vis te fileren. En daar was ik goed in 
want als jongen had ik menige snoek die 
door mijn vader was gevangen schoon en 
panklaar gemaakt.                                                                          
De  zekerheid waarmee ik te werk ging gaf 
iets geruststellends. Zo er al problemen 
waren, we hadden ze onder controle. Toen 
ik klaar was droeg ik de moten over aan 
Ma die uiteraard het culinaire gedeelte 
voor haar rekening nam. Bleef voor mij 

-  Sinds jaar en dag een goede gewoonte bij de viskramen op de Haagse Markt, even een ‘haringkie pikken’ (Foto uit 1956: H. Pril). -
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nog een probleempje, het afval. Visafval 
een paar dagen op een warm balkon in een 
warme asemmer bewaren leek me geen 
goed idee. Daar had ik een betere oplossing 
voor. Ik sneed vinnen, staart, vel, graten en 
dergelijke zo klein mogelijk en verdeelde 
het in handzame porties die ik een voor een 
door het toilet spoelde. Dat ging prima. Bleef 
die grote kabeljauwkop over. Hoewel ik er 
niet helemaal gerust op was dat hij ook in de 
afvoer zou passen besloot ik het te proberen. 
Ik liet hem in de juiste positie in de pot zak-
ken, trok door en hij verdween. Eind goed, 
al goed. Dacht ik. Toen ik ‘s maandags in de 
lunchpauze thuis kwam was het trottoir voor 
ons portiek opengebroken. In een soort loop-
graaf waren twee man bezig met de riolering. 
De oorzaak van de verstopping hadden ze 
gevonden en op een stapeltje tegels gelegd. 
Een gullekop. Ondanks alles wat hij had 
meegemaakt zag hij er nog verrassend gaaf 
uit. Om met de Scheveningse te spreken hij 
keek me nog steeds aan en ik meende zelfs 
even dat hij mij een knipoog van verstand-
houding gaf.
Maar dat zal wel verbeelding zijn geweest.

Leo Meershoek (83)
Den Haag
lmeershoek@ziggo.nl
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chietbaan Ockenburg
Vanaf ongeveer 1  tot de Tweede Wereld-
oorlog heeft tussen landgoed Ockenburg en 
de duinen een schietbaan gelegen. Op deze 
baan stond ook een gebouw waar de schutters 
samen kwamen, door de bezetters is het geheel 
helaas vernield. De schietbaan van Loosduinen 
was zo beroemd dat zelfs in het jaar 1 1  en 
1 28 internationale schietwedstrijden werden 
houden, georganiseerd door de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandsche Scherpschutters  
In 1 28, het Ol mpisch jaar, was er zelfs een 
delegatie uit Amerika die heeft meegedaan  met 
de wedstrijden te Loosduinen.
Een oproep aan een ieder  wie heeft nog ma-

teriaal van de Schietbaan te Loosduinen. Wie 
zijn vader of opa heeft mee geschoten op deze 
baan. Wie is nog in het bezit van prijsmedailles 
of andere dingen van de wedstrijden? Eventuele 
kopieën zijn ook welkom

H. . Klok
loos inen@ lane .nl
---------------------------------------------------------
Anna-stichting
Vanwege ziekte van onze moeder zijn mijn 
broer en ik in 1 4 , we waren respectievelijk 
twee en drie jaar oud, voor een periode van 
enige weken in ‘de Anna-stichting’ opgenomen 
geweest. Mijn broer en ik kunnen ons uiteraard 

daarvan niets herinneren. Ik heb me laten ver-
tellen dat dit tehuis in de oorlogsjaren verwoest 
is, misschien wel door een bombardement. Zijn 
er nog Hagenaars die ons meer kunnen vertellen 
over dit tehuis? Het schijnt dat er lieve nonnen 
de scepter zwaaiden. 

w bericht wordt door ons zeer gewaardeerd. 

Annie Heeringa - van der Lans
aheeringa@ asema.nl 
---------------------------------------------------------
Verkennersgroep: int Victor
Wij zoeken oud leden van de Haagsche welpen- 
en verkennersgroep Sint Victor. Dit in verband 
met een in oktober 2 1  te houden re nie. Deze 
katholieke verkennersgroep was van 1 45 tot 
circa 1  verbonden met de Heilige Sacra-
mentskerk aan de Sportlaan in Den Haag. De 
welpen kwamen samen in een ruimte achter de 
kerk, ingang Sijzenlaan, de verkenners hadden 
hun hoofdkwartier aan de Bevelandsestraat 44 
in Duindorp. Veel oud leden zijn al getraceerd 
maar een aantal anderen is nog spoorloos. Bij 
deze verzoeken wij oud leden die nog niet be-
naderd zijn en ook familieleden die tips kunnen 
verstrekken omtrent de verblijfplaats van oud 
leden, contact met ons op te nemen. eacties 
gaarne naar  robertpeterluijer hetnet.nl of naar 
ondergetekende.
Voor een indruk van wat er al bereikt is kijkt u 
op ons weblog  stvictorgroep.blogspot.com
 
Anton Harland
Den Haag
amaharlan @ ersa el.nl
---------------------------------------------------------
Vriendinnen chalkburgerstraat
Ik woonde van 1 41 tot 1 5  in de Schalkbur-
gerstraat op nummer 23, boven de loodgieter. 
Het was een fijne tijd  en ik zou graag eens wil-
len weten hoe het gaat met mijn buurvriendin-
nen van destijds. Bijvoorbeeld Annie en Corrie 
Visser, Annie ek, Corrie Everstijn en aula 
Dekker. Op de hoek bij ons in de buurt was de 
melkwinkel Vink, ik weet nog precies waar ie-
dereen woonde. In 1  ben ik naar Apeldoorn 
gegaan. Mijn eigen meisjesnaam was Will  
Bronkhorst, ik heb een broer die Dries heet. 
Meiden laat iets van jullie horen

Wil van Wijk  Bronkhorst
Apeldoorn

il. an i k@ lane .nl
---------------------------------------------------------

otsing straaljagers
In de begin jaren ‘5  heeft er voor de kust van 
Scheveningen, boven zee, voor de Keizerstraat 
een botsing voorgedaan tussen twee straalja-
gers. Een vloog in brand, de ander niet maar 
deze piloot kon zich redden met zijn schietstoel. 
Beiden toestellen verdwenen in zee. Ik was een 
dagje aan het strand en heb dit als kind van  
of  jaar gezien. Maar later heb ik nooit meer 

iets terug kunnen vinden over het ongeluk, geen 
krantenbericht of wat dan ook. Ik ben nu aan 
een levensboek bezig en zou er daarin graag 
iets over willen schrijven. Ik hoop dat er een le-
zer is meer weet over de gebeurtenis. Eenzelfde 
vraag heb ik over een ernstig ongeluk dat ik 
in die jaren als kind heb zien gebeuren bij het 
viaduct ‘de ut’ op de kruising arallelweg en 
Vaillantlaan. Een vrachtwagen waarvan de rem-
men weigerden reed in op een groep wachtende 
fietsers. 

Wilma Dekker
ilma ekker@ is ali.nl

---------------------------------------------------------
Datum van ongeluk
Ik zoek de juiste datum van een hele nare erva-
ring die ik als kind had in de jaren ’5 . Ik liep 
als kind van  of  jaar langs de stoeprand ter 
hoogte van de brug bij de Troelstrakade, waar 
toen een bruidswinkel zat. Er werd een rood-
harig meisje op een fiets overreden door een 
kolenvrachtauto die onvoldoende afstand hield. 
Het was fataal. Ik had zelf ook onder de wielen 
kunnen komen. Het is nog steeds een trauma-
tische herinnering. Als de precieze datum niet 
meer is te achterhalen, weet iemand misschien 
nog wel in welk jaar het was.

Hans van Oel 
hans @ho mail. om
---------------------------------------------------------
RR - abaret
In de jaren ‘5  bestond er het C-Cabaret 
onder leiding van ‘ a’ Schouten. Het was een 
amateurvereniging en verzorgden een hele 
avond, met o.a. een cowbo band, Zuid-Ame-
rikaanse muziek en ook een groep die het ‘bal 
na’ verzorgde. Ik maakte daar onderdeel van uit 
met zang en mijn gitaar. Een paar namen ken 
ik nog wel, namelijk Dick (accordeon) en Ab 

e  (gitaar). En Nel Schouten (viool) en zang. 
raag zou ik nog eens in contact willen komen 

met een of meerderen en weten hoe het met hen 
gaat.

Corrie van der Meijden
Den Haag

an ermei en@ asema.nl
---------------------------------------------------------
amilie s  Neeleman

Ik ben op zoek naar foto’s van de Neeleman fa-
milies. Er was een  melkwinkel op de ijswijk-
seweg en ook in de eilstraat en op de hoek van 
de Hobbemastraat Vaillantlaan. Ook heeft een 
familie Neeleman gewoond in de molen aan de 
Trekweg. Ik wil graag in contact komen met 
de familie Neeleman, omdat ik een vrij grote 
stamboom heb gemaakt. Ik hoop dat er mensen 
zijn die mij verder kunnen helpen.

Els Neeleman
els ei neeleman@gmail. om
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en en ie je n i  ergee
Mei 2 5. Wij vieren uitbundig ons 
bevrijdingsfeest, met optochten van 
Oud-strijders, muziek uit vervlogen 
tijden, oude legervoertuigen, bra-
derieën en straatfeesten, in een poging 
het oude beeld weer op het netvlies 
te krijgen. Ik ga terug in mijn herin-
nering toen ik met mijn zoon Maurice 
(hij was toen  jaar oud), een paar 
dagen na de vierde mei naar de Waals-
dorpervlakte ging om daar met hem 
stil te staan bij wat er lang geleden 
gebeurde. In de hoop dat hij er iets van 
zou begrijpen. Ik heb mezelf wel altijd 
afgevraagd  zou hij niet te jong zijn 
geweest om dit te kunnen plaatsen? 
Later, toen hij ouder was, heb ik nog een aantal keren op de vierde mei de herdenking van de 
gevallenen in de Tweede Wereldoorlog met hem bijgewoond en in de stille tocht meegelopen.
Toen ik dat weer eens voor de geest haalde, besloot ik om daar nog eens met Maurice over te 
praten. Het doel van het gesprek was of het verantwoord zou zijn om onze kleinzoon Floris, die 
in september  jaar wordt, uit te nodigen om bij ons te komen logeren en dan eens met hem naar 
de Waalsdorpervlakte te gaan.
Het was 5 mei 2 5 toen mijn zoon belde met de vraag of het goed was dat Floris een paar dagen 
zou kunnen komen logeren. Dat is uiteraard altijd goed en hij vroeg meteen het volgende  “zou jij 
met Floris eens naar de Waalsdorpervlakte willen gaan, zoals je vroeger met mij deed” en vervol-
gde “wij hebben 4 mei op de televisie naar de doden herdenking gekeken en ik heb hem daarover 
iets verteld.

elemaal begrepen
Mijn vraag was beantwoord. Enige dagen later ben ik met mijn kleinzoon Floris naar de Waals-
dorper vlakte gegaan en getracht op een voor hem begrijpelijke manier uit te leggen dat mensen 
uit Duitsland en Nederland elkaar dood schoten omdat zij ruzie met elkaar hadden en dat dit 
verschrikkelijk is voor de Nederlandse papa’s en mama’s, oma’s en opa’s. En op de plaats waar je 
nu staat denken wij er ieder jaar op 4 mei aan dat dit nooit meer mag gebeuren. Een paar minuten 
later, hij had er kennelijk over lopen nadenken, zei hij  “opa, maar dit is toch ook erg voor alle 
Duitse opa’s en oma’s?” Wauw, dacht ik, bingo  Hij heeft het helemaal begrepen. Dat zijn ant-
woorden waar je wat aan hebt.
Toen ik terug wandelde naar de auto en hierover nog eens goed liep na te denken, kwam hij naast 
mij lopen, stak zijn hand in mijn hand en lachte. Samen liepen we verder. Toen dacht ik  dit zijn 
momenten die je nooit mag vergeten en begreep ik nog beter “een glimlach van een kind doet je 
beseffen dat je leeft”.

Cees de Steur
eesen ine es e r@he ne .nl
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Meneer Bennik

Standhouders, verzamelaars, hobb -
isten, militaria en muziekgroepen ko-
men bij elkaar om dezelfde interesse 
te delen  de periode 1 4  tot 1 5 . Er 
worden artikelen verkocht worden die 
met dit onderwerp te maken hebben, 
militaire voertuigen worden getoond 
worden, maar ook verzamelaars laten 
hun collecties zien, verkopen en of 
ruilen enzovoorts. Met medewerking 
van o.a. ekwisieten Commissie 
Koninklijke Landmacht, Haagse Bun-
ker loeg en Bill Baker’s Big Band 
willen we tijdens dat weekeinde een 
beeld geven van de Tweede Wereld-
oorlog en vooral van de Bevrijding. 

Op de link www.grandebazaar.nl arti-
kelen bevrijdingshal 45.html vindt u 
meer informatie over dit evenement  
Zaterdag 8 mei en zondag  mei is 
Darling Market geopend van .   
1 .  uur. De entree voor deze drie 
evenementen is  3,-.
Verder is er weer een Neuzelbeurs en 
ook de standhouders van de wekelijk-
se ANDe BAZAA  verwelkomen 
u graag. Ook is er de ‘Darling Kids’ 
waar kinderen van 3 tot 12 jaar onder 
toezicht lekker kunnen ravotten.

Darling Market is prima bereikbaar 
met de tram- en buslijnen 1 , 13  

en 33. Ook de bereikbaarheid met 
de auto is uitstekend en parkeren is 
gratis  

Meer informatie over Darling Market 
kunt u altijd vinden op de website 
www.darlingmarket.nl

n e  weekein e an  en  ei i  er an alle  e bele en

e rij ing al arling arke  ij wijk
Mei is bevrijdingsmaand. We mogen nooit vergeten wat voor 
offers er tijdens de weede Wereldoorlog zijn gebracht om 
in vrijheid te kunnen leven. Op zaterdag  en zondag 9 mei 
wordt daarom voor de tweede keer in de Darling Market in 
Rijswijk evrijdingshal 5  gehouden.

De Hart Vaatgroep wil zich aan u 
presenteren op zaterdag 15 mei in de 
Hoofdbibliotheek, Stadhuisplein 2 
te Zoetermeer. Wij staan daar tijdens 
de openingstijden van 11. -1 .  
en willen  graag laten zien wat deze 
patiëntenvereniging u te bieden heeft 
aan folders en kennis op het gebied 
van hart- en vaataandoeningen en 
erfelijk hoog cholesterol en wat wij 
organiseren en onderzoeken. 
Wilt u meer weten  bezoek de websi-
tes www.hartenvaatgroep.nl of 
www.hartenvaatgroep-zh.nl of bel  
88-1111  

De lengte van de wandeling is circa 
5 kilometer en neemt 2 uur in beslag. 
De start en het einde is in bibliotheek 
Loosduinen. Om 13.  uur bent u 
welkom in de bibliotheek, waar we 
beginnen met een kopje koffie en een 
korte inleiding.

Ooggetuige
Om 13.15 zal de heer Wim de Bie 
aanwezig zijn om het eerste e em-
plaar van de wandelroutebeschrijving 
in ontvangst te nemen. Wim de Bie 

woonde tijdens de oorlog met zijn 
ouders op korte afstand van Loosdui-
nen en kon vanaf het balkon zien hoe 
duitsers V2 raketten afvuurden op 
Engeland.

Deelname is gratis, maar wel graag 
reserveren, want er is een ma imum 
aan het aantal deelnemers. Biblio-
theek Loosduinen, Loosduinse 
Hoofdstraat 555, Den Haag. Tel. 

-35344  of per e-mail
loosduinen dobdenhaag.nl  

De art  Vaatgroep
in bieb oetermeer

Op  mei met Wim de ie

Oorlogswandeling oosduinen
Na het overweldigend succes van vorig jaar organiseert 
bibliotheek oosduinen in samenwerking met tichting Oud 
oosduinen en tichting Atlantikwall Museum chevenin-

gen op donderdag  mei een historische wandeling, met het 
thema erugblik oosduinen 19 -19 5.

De cursus Waterdeskundigen is opge-
deeld in drie modulen

Module Oevervegetatie  
les op 18 en 25 mei en 1 juni  
e cursies op 23, za 2  mei en  juni

Module Watervegetatie
les op 15, 22, en 2  juni  
e cursies op 2 , 2  juni en 4 juli

Module Waterbeestjes  
les op , 21 en 28 september  
e cursies op 12 en 2  september 
en 3 oktober.

De kosten bedragen  2 ,- 
per module of  5 ,- voor de hele 
cursus voor leden van de KNNV  
  25,- per module of  ,- voor de 
hele cursus voor niet-leden. 

Opgave via 15 - 213 8  5  of 
afdelingDel and knnv.nl. Voor 

instanties gelden andere tarieven. De 
lessen vinden plaats in het natuur- en 
milieucentrum De apaver in Delft.

Natuurvriendelijke oevers
De e cursies zullen plaatsvinden 
in penburg omdat dat bij de aan-
leg veel natuurvriendelijke oevers 
zijn aangelegd. Want de KNNV is 
nieuwsgierig naar de waarde voor 
de natuur van deze oevers. De gege-
vens en de conclusies die tijdens de 
cursus worden verzameld worden ter 
beschikking gesteld aan het Hoog-
heemraadschap van Del and en de 
gemeente Den Haag.

Deze cursus wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Hoogheemraad-
schap van Del and en de gemeente 
Den Haag.

ursus Waterdeskundige van 
mei t m oktober in penburg
De oninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
afdeling Delfland organiseert de cursus Waterdeskundige. 
De deelnemers leren methoden en technieken voor water-
onderzoek  ook het herkennen van soorten staat op het 
programma.

WW org start dinsdag 
25 mei een cursus Nordic 
Walking voor mensen met 
Diabetes Mellitus type 2. 
De cursus wordt gegeven 
door Anneke van anten, 
gecertificeerd INWA instruc-
teur Nordic Walking en zal 
worden begeleid door de 
diabetesverpleegkundigen 
van WW org ellen orst 
en Maiko ngelse.

De cursus bestaat uit 4 lessen van 
2 uur op dinsdagochtend van 
1 .   12.  uur. 
Locatie  De Haagsche Beek, Machiel 
Vrijenhoeklaan 1 5, 2555 NA Den 
Haag (Kijkduin). 
De laatste les is op 15 juni. De les-
sen bestaan uit   uur voorlichting, 
gegeven door de diabetesverpleeg-
kundige en eenmalig de diëtiste van 
Liv voeding-  leefstijladvies. Daarna 
volgt 1  uur Nordic Walking, waarin 
ook instructie zal worden gegeven. De 
kosten bedragen  25,- voor de gehele 
cursus.
Het doel van de cursus is om mensen 
met Diabetes Mellitus t pe 2 kennis te 
laten maken met Nordic Walking en 
op een gezonde en sportieve manier te 
motiveren in beweging te zijn.
Voor informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met het cursusbu-
reau, telefoon  ( ) 3  5  85 of u 
kunt zich aanmelden via 
www.hwwzorg.nl

Nordic Walking 
voor mensen 
met diabetes



De co peratieve uitvaartvereniging De Volharding is op zoek naar 
zijn vaandel. In het kader van het 5 jarige bestaan zijn we op 
zoek gegaan naar herinneringen van onze vereniging. Wat blijkt  

ijna alles is weg.

Oproep aan de leden van de 
co peratieve vereniging De Volharding 

aar i  e  aan el

(Advertorial)

Het verenigingssecretariaat waarvan we dach-
ten dat het bij cuvo b.v. op de Bautersemstraat 
lag, bestaat niet meer. Zelfs het archief van 
voor 2 5 is weg. Nu weten we dat vele leden, 
wel stukken uit het verleden hebben bewaard. 
Maar de grote vraag is  weet iemand waar het 
vaandel van De Volharding gebleven is?
Verder zijn we benieuwd wie er verhalen kan 
vertellen over de wederwaardigheden van het 
vaandel. Hoe kwam het de oorlog door en wie 
heeft het gemaakt en bij welke gelegenheden 
werd het vaandel meegevoerd? Zijn er nog 
foto’s van optochten waarbij het vaandel werd 
getoond.?

Nog meer gezocht
Behalve het vaandel zoeken wij ook de her-
denkingsboeken, oude verenigingsbladen en 

ook de stadspenning die de gemeente ongeveer 
3  jaar geleden aan De Volharding heeft 
uitgereikt.

raag komen we ook in het bezit van de oude 
lidmaatschapkaarten.
Zo willen we ons verleden terugkrijgen. Zon-
der het verleden geen toekomst.

Stuur een berichtje naar  
De Volharding 
Antwoordnummer 13. 54
25 1 VC Den Haag

of bel  324 221 of een e-mail naar
info devolhardinguitvaartzorg.nl

We maken graag een afspraak om iemand van 
het bestuur de spulletjes bij u te laten ophalen.
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Deze week:

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

-advertentie-

Deze week:

Elke werkdag tussen 7.00-9.00 uur TV West Ochtendnieuws

TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989 

Helderziende Peter van der Hurk in Haagse Iconen
eter van der urk is op zondag  mei te gast 

in aagse onen. e aagse paragnost is een 
bekendheid sinds hĳ  in het programma ‘het 
Zesde Zintuig  als beste uit de bus kwam. et 
presentator Fred Zuiderwĳ k trekt hĳ  door de 
stad en vertelt over zĳ n leven en zĳ n gave.

as Hagenaar en paragnost, o omschr    eter 
van der Hurk ich el  op  n e site  e helder
iende, helderhorende n heldervoelende eter 
et  n gaven in om de medemens te helpen  ede 

dank    n optreden in het programma het 
Zesde Zintuig’ geniet de Hagenaar inmiddels 
nationale en internationale ekendheid  eden genoeg voor presentator red Zuider  k 
om an der Hurk uit te nodigen voor de  est serie Haagse Iconen  red neemt eter 
mee door de stad langs plaatsen die voor eter elangr  k  n o  aren in  n leven  Zo gaan 
e samen varen en rengen een e oek aan de sportschool aar eter graag komt  H   vertelt 

over  n leven,  n helder iende vader en  n eigen talenten

Bram, Jetta en Michael
Haagse Iconen is elke ondagavond vana   uur te ien is op  est  eter
van der Hurk is op ondag  mei te gast  e komende eken  n onder meer ram 
van der lugt, e  a l  nsma en ichael oogerd nog te gast in het programma  
Eerdere a  everingen uit de ruim v   igdelige serie Haagse Iconen  n terug te ien via de 

e site van mroep est estonline nl  Hier vindt u ook in ormatie over de dvd o  
met de eerste  a  everingen van Haagse Iconen  

Luisteraarsvragen in West weet het
Een topkok, de dierenarts, een hovenier, 
allergoloog o  paragnost  e e heel verschillende 
specialisten komen allemaal naar de studio van 

est eet het, het adio est programma aarin
de vragen van luisteraars centraal staan  an de 
hand van een thema komen daar dagel  ks de 
meest uiteenlopende onder erpen komen aan 

od, oals snoeitips voor hortensia’s, hooikoorts, 
de kookt  d van asperges, de toekomst in de lie de 
o  het ge la  van u  kat  us at men ook il 
vragen, het ant oord komt op erkdagen tussen 

 en  uur in est eet het op adio est  
resentatie e  oukens  

TV West Ochtendnieuws
egin e ochtend goed met  est chtend

nieu s  Elke erkdag start  est direct na 
het ournaal van even uur met een kort, 
actueel ulletin met het laatste nieu s, actuele
verkeersin ormatie en de eersver achting 
voor de regio  Het regionale ochtendnieu s is op 

erkdagen vana  even uur te ien op  est

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
Van W
Verkeersjournaal

zaterdag vanaf 20.00 uur
Nieuwsweek
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
Van de Kaart
Verkeersjournaal

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)

prachtigevierkamerhoekmaisonnette
Nieuwbouwinbestaandeomgeving•NabijStadshart•Oudecentrum(Dorpsstraat)op
loopafstand•Gunstiggelegentenopzichtevanuitvalswegen•Rustigewoonomgeving

Vierkamerhoekmaisonnette
Prachtigevierkamerhoekmaisonnetteinhetappartementencomplex
LivornoaandeVanGalenstraat.Gelegenopde2eetagemetuitzicht
opdevijver.
Woonoppervlakte:circa160m2

Huurprijs,inclusiefservicekosten:€908,97

Omschrijvingappartement
Opde1eetageeenlichtewoonkamermetruimeopenkeuken,
slaapkamer,toiletenzeerruimebadkamer.Opde2eetagetwee
slaapkamersenopbergruimte.Balkonophetzuidoosten.

Wiekomtinaanmerking?
Minimaleleeftijdbeidepersonen:45jaar
Minimaalenmaximaalaantalpersonen:2
Minimaalbrutoinkomen(gezamenlijk):€3640
Hetappartementisnietgeschiktvoormensenmetinwonende
kinderen.

Interesse?
IndienugeïnteresseerdbentindezevrijesectorwoninginhetDorp
kuntutelefonischcontactmetonsopnemen,(079)3161818ofper
mailviazoetermeer@vestia.nl.UwcontactpersoonisEricavanEe.
Natuurlijkbentuookvanhartewelkominonzewoonwinkel,
Bijdorplaan12inZoetermeer.
Wijzijngeopendvanmaandagt/mdonderdagvan8.00tot16.30uur
enopvrijdagvan8.00tot12.00uur.

www.vestia.nl



In het seizoen hoorden boeren, burgers en buitenlui deze zin 
tenminste vele malen per week op de renbaan Duindigt, het 
Walhalla van de paardensport in ren en draf. Was je een-
maal door de sport gegrepen dan liet die je niet meer los. 

ij het betreden van de lommerrijke laan die naar de tribu-
ne leidde, liep je langs de paddock waar de renpaarden hun 
opwachting voor de race maakten en waar de jockey s hun 
instructie kregen. Dit was op zich al een belevenis.

erinneringen aan de jaren 5  en  op Duindigt 

 uw laa en  n  wee  rie a
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Soms moest je even wachten als er 
een draver langskwam op weg naar 
de baan voor zijn warming-up. Naast 
liefhebbers van alle rangen en standen 
waren er ook veel gokkers onder de 
toeschouwers. Tenslotte was de paar-
densport de enige mogelijkheid om in 
Nederland naast de Staatsloterij een 
legaal gokje te wagen. Helemaal legaal 
ging het wedden niet altijd. articulie-
ren wierpen zich op als bookmakers 
Bij hen kon je per telefoon je wedden-
schappen opgeven. Werden ze betrapt 
dan kwamen ze nooit verder meer 
dan het hek. De toegang werd hen 
levenslang ontzegd. Ook de spelers 
waren strafbaar.

Gezellig en gezapig
In de jaren vijftig ging het nog al-
lemaal gezellig en gezapig. De oude 
tribune was een verzamelplaats van de 
harde kern die bijna alle koersdagen 
aanwezig was. Elk half uur was er een 
race en werden de kansen afgewogen. 
De gemoederen liepen soms hoog op 
en de ‘tips’ werden afgewogen. Onder 
de achttien mocht je niet wedden 
maar er was altijd wel iemand die een 
ticket voor je haalde. We waren gek 
op voorlopige uitslagen. We keken 
dan wie zijn wedbiljet weggooide, 
raapten het op en wachtten geduldig 
op de defi nitieve uitslag. Zo hebben 
we menigmaal een e tra zakcentje 
binnengesleept.
Het belangrijkst waren natuurlijk de 
paarden. Mijn eerste kennismaking 
met Duindigt was toen de generatie 
T zijn intrede op de baan deed. Theo 
Messodor, Tabor, Tarantulla, Trudi 
Trothan noem ze maar op. Hiervan 
was Theo Messidor uit de stal van 
Willem eersen wel de top van zijn 
generatie. Helaas was het paard een 
ruin en mocht dus niet meedoen met 
de klassiekers. eersen vocht menig 
duel uit met zijn rivaal Bram Nottel-
man, de dominee genoemd omdat 
hij zo sto cijns zijn koersen 
reed. Zijn paarden 

waren gevreesd om hun formidabele 
eindsprint waar we echt van konden 
genieten. Een andere markante fi guur 
was an de Vlieger die volgens de 
kenners, meestal voor de tweede plaats 
reed. Een wedmogelijkheid voor die 
plek heette covercal. an werd dan 
ook in de wandelgangen an Covercal 
genoemd. Hij heeft in zijn leven meer 
tweede plaatsen gereden dan dat hij 
gewonnen heeft.

De kar trekken
Vaak liepen er paarden die eigendom 
waren van meerdere personen. Die 
deelden dan de kosten en de eventuele 
prijzen. oed gefokte dravers verdwe-
nen om jaren later op straat voor een 
schillenkar of melkwagen te worden 
teruggevonden. Zo werd de ruin New 
Vlamingman door zijn oude eigenaar 
os van den Broek ontdekt, gekocht en 

weer koersklaar gemaakt. Tot ieders 

verbazing won het paard nog vele 
prijzen. Na doorverkocht te zijn werd 
het een crack in coursen voor dames-
pikeurs. Alie Bruinsma werd zelfs 
kampioen van Nederland met hem.

Evenementen waar de liefhebber elk 
jaar weer naar uitkeek waren de Derb  
voor dravers en renpaarden. Een 

draversderb  die me het meest is 
bijgebleven is die van de Derb  

. aarden als  Norton, 
svogel S en ssel-

monde waren de 
favorie-

ten. Toen iedereen dacht dat een van 
hen ook zou winnen spoot ineens 
uit het niets en uit vrijwel kansloze 
positie be van apenhoef naar voren. 
De leerling-pikeur Manus Visser 
stuurde het paard langs de buitenkant, 
passeerde het hele veld en ging als 
winnaar over de fi nish. Dat niemand 
dit verwacht had bleek uit de de uitbe-
taling voor het winnende paard van  . 

1 ,  voor elke ingezette gulden. Het 
paard verbeterde ook nog het koersre-
cord en bracht het op een kilometertijd 
van 1.25. .  Derb winnaars zoals 
Zippora, A it Hollandia en zelfs Henri 
Buitenzorg maakten niet zo een indruk 
als de winnaar van 1 .

De Grote rijs
De Derb  der renpaarden was niet 
altijd even spectaculair. Toch werd 
ook die meestal op het laatste rechte 
eind beslist. De start vond plaats achter 
elastieken en zorgde vaak voor ver-
warring. De latere startbo en brachten 
veel verbetering. Voor de Derb  
werden ze uit het buitenland geleend 
tot Duindigt er zelf een kreeg. Mooie 
Derb winnaars waren Sambo, oll  

eter en in 1 5 , Comet die met de 
sterke fi nishrijder Francois Delbrassine 
de huizenhoge favoriet  Killalane van 
Henk van der Kraats klopte. Hiermee 

zijn ook meteen twee toprijders uit 
de jaren vijftig en zestig genoemd die 
samen met Frans van Deuren en Dries 
van Dijk lange tijd tot de top van de 
Nederlandse jocke ’s behoorden. 
Maar de rote rijs der Lage Landen 
was het evenement waar iedereen op 
afkwam. Na jaren van Nederlandse 
overwinningen zoals die van Mac 
Kinle , O Mar ke, oland en eterhof 
kwam het buitenlandse geweld op 
ons af. Vooral Franse paarden als 

elinotte, amin, Icare IV en de in 
Italiaans bezit zijnde ariolain waren 
de creme van de Europese drafsport. 
Op 2  juni 1 58 deden topbuitenlan-
ders hun intrede op Duindigt en Icare 
IV ging meteen met de eer strijken. 
De Nederlandse vertegenwoordiger 

uintus Harvester werd derde. Nie-
mand lette er op de vierde plaats van 
ene Hairos II, een paard dat niet veel 
later geschiedenis zou schrijven in de 
Nederlandse drafsport. 

oppaard airos II
Hairos II werd tijdens een verkoop 
bezit van de Nederlandse eigenaar, 
de heer Voordouw. Het paard kwam 
in training bij Willem eersen die er 
een toppaard van maakte. Naast vier 
overwinningen in de rote prijs der 
Lage Landen won het paard onder 
meer de prestigeuze ri  d’Ameri ue, 

versloeg de Amerikaanse toppers op 
eigen grond en werd uiteindelijk we-
reldkampioen. Een ongekende crack 
die zijn gelijke nooit heeft gevonden. 
Later verdiende de hengst zijn sporen 
in de fokkerij. Ondanks dit alles 
was de meest emotionele rote rijs 
die van 1 4 toen de legendarische 
Nederlandse draver uicksilver S de 

rijs met een neusje van de Zweedse 
Othka won. Het gejuich na de fi nish 
was enorm. Tijdens het spelen van het 
volkslied stonden bij velen de tranen 
in de ogen. Ook dit paard kreeg na-
komelingen die een aardige boterham 
hebben verdiend.
Zo amuseerden vele Hagenaars en an-
deren zich met de prachtige paarden-
sport. De sterke verhalen hoorden bij 
het wereldje en werden gevoed door 
de vele geruchten in het circuit. Vooral 
de oudere liefhebbers konden er wat 
van.. De honderden anecdotes die er 
nog moeten zijn kunnen vele artikelen 
en boeken vullen. Daarom is het zo 
jammer dat de sport langzaam ter ziele 
gaat en vele banen als het schilderach-
tige Mereveld en het mooie Hilversum 
verdwenen zijn. De ware liefhebber 
hoopt op een opleving, maar de reali-
teit is waarschijnlijk anders.
           
Frans van der Leeuw
f.n.leeuw ziggo.nl                                                                                                                        

- Prinses eatri  kijkt in september 195  bewonderend toe bij de uitreiking van 
de ‘steeple hase’ prijs. - 

- Hairos  was een toppaard dat onder (veel) meer ook de 
prestigieu e Pri  d’ meri ue won. - 

- n 196  won de toen de legendaris he ederlandse draver ui ksilver S de rote Prijs der age anden 
met een neusje voorsprong van de weedse thka. - 

- e totalisator-kaartjes: een gokje wa-
gen is vaste prik in de dra - en rensport. - 
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Maak kennis en geniet van de adem-

benemende natuur en de interessante cultuur 

van de Eifel-Moezel en Hunsrück vanuit het 

centraal gelegen Haus am Kurpark

Informeer naar meer aantrekkelijke arrangementen:

tel. 0049 6541 819820
of  www.moezelmosel.nl

Haus am Kurpark***
56841 Traben-Trarbach [ Moezel ]

Bij een bezetting van 2p. 
op een 2p. kamer 

€ 339,-
o

Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p

Lochemseweg 42, 7244 RS  Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

5OND R AU ORI WI
og nooit wa  er oveel keu e ij de
rommo iel peciali t voor root Den Haag

Ook voor rijopleidingen

Auto edrij  HO I K v
ichtenburglaan , Den Haag
el  0 0- 505

www.autohoutwijk.nl

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

In oedel

De Nederlandse dirigent Law-
rence enes opent de avond 
met de vier tussenspelen die 
Benjamin Britten schreef voor 
zijn opera ‘ eter rimes’. Dit 
zijn muzikale schilderingen 
van de zee en de lucht, die als 
evenbeeld fungeren voor de 
emoties van de personages. 
Daarna het Vioolconcert van 
Anton n Dvor k  een melodi-
eus werk waarin de solist alle
gelegenheid krijgt de viool te 
laten zingen. Dat zal Akiko 
Suwanai wel lukken  Ten 

slotte Beethovens Zevende 
s mfonie, een van de meest 
geliefde s mfonieën in het 
repertoire  een werk dat ieder-
een een keer moet horen.

Ook speciaal 
voor kinderen
Het concert van zondag 23 
mei is ook speciaal toeganke-
lijk gemaakt voor de jonge 
muziekliefhebber (geschikt 
voor kinderen van  tot 14 
jaar). Kinderen volgen tijdens 
de eerste helft van het concert 

een workshop. Daarin worden 
ze voorbereid op de muziek 
die het orkest na de pauze 
speelt. Ze maken kennis met 
orkestmusici, beluisteren mu-
ziekfragmenten of gaan zelf 
muziek maken. Na de pauze 
nemen de kinderen plaats in 
de zaal om mee te genieten 
van het concert. Toegang 
 1 ,- voor concert en work-

shop. raag van tevoren 
aanmelden bij het Bespreek-
bureau van de Dr Anton 

hilipszaal, T  88  333. 

Vrijdag 21 mei - 2 .15 uur en zondag 23 mei om 1 .15 uur 
Residentie Orkest met Dvor k, eethoven en ritten

awrence Renes dirigent
Akiko uwanai viool

ritten Four sea interludes uit ‘ eter rimes’
Dvor k Vioolconcert

eethoven S mfonie nr. 

clusief voor de lezers van de Oud agenaar

Residentie Orkest met Dvor k, eethoven en ritten
Vrijdag 21 mei 2 .15 uur en zondag 23 mei 1 .15 uur
Voor  2 ,- naar het esidentie Orkest bij inlevering van deze bon bij de kassa. 

eserveer uw kaarten via -88 333 en lever de ingevulde bon in. 

Naam 

Adres 

Woonplaats

E-mailadres
Deze kor ing is nie  gel ig i. .m. an ere aan ie ingen.
De a ie ri s gel  oor e es  es hik are laa s. .resi en ieorkes .nl



as zes dagen na de bevrijding mag 
de krant gedrukt worden. Tot grote 
opluchting van de redactie. Nog wel 
op een vlakpers in de drukkerij van de 
fi rma NV Ten Hagen in de Nobelstraat 
in Den Haag. De oude rotatiepers van 
De esidentiebode, die domicilie had 
aan de iviervismarkt, was geclaimd 
door vier andere kranten, waaronder 
De Waarheid. De esidentiebode zelf 
had zich voor en tijdens de oorlog 
zozeer met de vijand geëngageerd, 
dat het blad na de oorlog onmiddellijk 
een langdurig verschijningsverbod 
kreeg opgelegd. Maar katholiek Den 
Haag wilde niet van een eigen krant 
verstoken blijven.

Uitgebroed plan
Het is C.M. Drabbe, die toen hij 
door de Duitsers was opgepakt en in 
Duitsland een straf uitzat daar een 
plan uitbroedde. Hij was in juni 1 44 
nog niet vrijgelaten of hij wendde 
zich daarmee tot het comit  Katholiek 
’s- ravenhage. Dat was enthousiast 
en ook bisschop Huibers van Haarlem 
gaf zijn fi at. Op 12 september 1 44 
kwamen dr. os de Boer, dr. . Kor-
tenhorst en de heren W. C. van Breda, 
W. . . Dreesmann en de tot directeur 
benoemde C. M. Drabbe in het diepste 
geheim in een pand op de hoek van 
de Schoolstraat en de Vlamingstraat 
bijeen om defi nitief tot de oprichting 
van een nieuw dagblad te besluiten. 

In de vele geheime vergade-
ringen die daarop volgden, 
werden de noodzakelijkste 
maatregelen getroffen om 
direct na de bevrijding een 
krant uit te brengen, die de 
naam Het Binnenhof zou 
krijgen. Een naam die men 
vol betekenis vond voor elke 
Nederlander, maar vooral 
voor de katholieken van Den 
Haag.
Al in de hongerwinter werd 
de eerste hoofdredacteur 
benoemd, afkomstig van 
de Leidsche Courant, Frans 
Schneiders. Hij slaagde erin 
een kleine redactie samen 
te stellen, die na de oorlog 
meteen aan de slag zou gaan. 
Er was echter nog niets. een 
gebouw, geen machines, geen 
kantoormeubelen en zelfs 
geen ruimte om te werken. 
De fa. Verhulst aan de rote 
Markt was uiteindelijk bereid 
een enigszins gemeubileerde etage van 
zij gebouw tijdelijk af te staan. 

atholieke Garde
Later werkte men ook geruime tijd op 
een etage boven restaurant iche aan 
het Buitenhof.
Hemelvaartsdag 1 45 was een bijzon-
der drukke werkdag voor het schaarse 
Binnenhofpersoneel. Er moest een 
krant gemaakt worden met primitieve 
middelen, die de volgende dag zou 
moeten verschijnen en verspreid wor-
den. Tijdens alle heilige missen in de 
dekenaten Den Haag en het Westland 
werd de krant vanaf de kansel aan-
gekondigd. Leden van de Katholieke 

arde noteerden bij de uitgang van 
de kerken de eerste mensen die zich 
opgaven als abonnee. Het gebruik van 
de vlakpers leidde ertoe, dat de laatste 
abonnee de krant op die elfde mei pas 
zeer laat in de avond in de bus vond. 

Later kon ook Het Binnenhof op de 
pers van de esidentiebode aan de 

iviervismarkt worden gedrukt, waar 
de krant ook zijn intrek in nam. as in 
1 54 kreeg Het Binnenhof een eigen 
gebouw aan de rinsegracht 42, waar 
met een eigen zetterij en sinds 1 5  
ook een eigen drukkerij glorietijden 
werden meegemaakt. Zo groeide de 
krant onder leiding van eerst Frans 
Schneiders en daarna drs. A.H.M. 
Wijffels uit tot een regionaal dagblad, 
dat ook in het Westland, Delft, de 
Vlietstreek en Zoetermeer voet aan de 
grond kreeg.

weekvijver coryfeeën
In 1 54 werd Frans lug hoofdredac-
teur. Aan hem is het vooral te danken, 
dat de krant landelijk is gaan samen-
werken met andere regionale bladen. 
Eerst in nitas, later in ers nie. 
De krant timmerde altijd  ink aan 
de weg. Dat kwam niet in de laatste 
plaats door de opvallende activiteiten 

van de legendari-
sche fotojournalist 
Simon E. Smit en 
journalisten als Leo 

Thuring, die een column schreef onder 
de naam Eric Sorel. De stadsredac-
tie  jarenlang onder leiding van im 
Vollebregt  was een kweekvijver 
voor journalisten, van wie er enkele 
grote bekendheid verwierven zoals Ad 
Langebent, Han Mulder, en ac ues 

rijpink via K O’s Brandpunt.
In de jaren zestig kocht Het Binnenhof 
de Leidsche Courant op en heette het 
bedrijf voortaan Westerpers BV. De 
technische ontwikkelingen gingen 
daarna echter zo razendsnel dat er  ink 
ge nvesteerd zou moeten worden. Daar 
was het bedrijf te klein voor. Aanvan-
kelijk werd daarom  C.M. Drabbe 
was toen als directeur al opgevolgd 
door . Brader - toenadering gezocht 
tot Het Kwartet, waarvan ook de pro-
testantschristelijk georiënteerde Nieu-
we Haagse Courant deel uit maakte. 
De redacties van beide bladen hadden 
toen al een nauwe samenwerking met 

elkaar. Men wisselde bijvoorbeeld 
kopij uit. Er waren zelfs al plannen 
in uitvoering tot het plaatsen van een 
tweede pers aan de rinsegracht voor 
het drukken van beide bladen.

Verrassende fusie
De directie van Het Kwartet voelde 
er echter niets voor. Na besprekingen 
met Audet in Nijmegen en ook De Te-
legraaf kwam in 1  het verrassende 
nieuws van de fusie met de grootste 
concurrent  de Haagsche Courant. 
Na verloop van tijd trok de redactie 
in bij de Haagsche Courant aan de Wa-
genstraat. Dat duurde tot 1 81, toen 
er een nieuw modern krantengebouw 
naast de al sinds 1 1  het begin van 
Sijthoff ers BV - in gebruik zijnde 
drukkerij in de laspoelpolder in 

ijswijk kon worden betrokken. Daar 
werden ook het otterdams Nieuws-
blad en later nog tal van andere kanten 
gedrukt..In 1  volgde aap Hallewas 
tot 1 1 Frans lug als hoofdredacteur 
-directeur op. De laatste twee jaar was 

 tot 1 mei 1 3 - an Leune hoofdre-
dacteur-directeur, nadat de Leids(ch)e 
Courant al eerder was opgegaan in het 
Leidsch Dagblad. 
De o o s i  i  ar ikel zi n an e He  

innenho  o ogra en imon . mi  
en ilan on alinka.
           
Aad van Holstein
o re a e r an Dag la  He  

innenho

Wie je ook van de ouderen in Den aag en omgeving spreekt, iedereen kent dagblad et in-
nenhof nog Ook al is het sinds 1 mei 1993 opgegaan in de aagsche ourant en die later weer 
in het AD. ebben ze de krant niet zelf gelezen, dan hebben ze hem vaak toch bezorgd. Velen 
kennen dan ook het nauwe steegje aan de rouwersgracht achter het krantengebouw rinse-
gracht 2, waar de kranten werden uitgedeeld. as dit jaar zou et innenhof de pensioenge-
rechtigde leeftijd hebben bereikt. Want het eerste nummer dateert van vrijdag 11 mei 19 5.

et innenhof verscheen 5 jaar geleden voor het eerst 

e kran  wer  aangek n ig  ana  e kan el

- Modemaga ijn erhulst, het eerste kantoor van de krant.in 19 5. - 
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- arenlang was de krant gevestigd aan 
de iviersvismarkt. - 

- Het eigen gebouw aan de 
Prinsegra ht . - 

- Het laatste nieuws te le en in de rote Marktstraat - - Het gebouw in de Plaspoelpolder- 

- ware ma hines oals de e Pr g tilt 
men naar boven. - 

- Het eerste e em-
plaar van dagblad 
Het innenho : d.d. 
11 mei 19 5. - 
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Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect 
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor 
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van 
gemotiveerde mede werkers kunnen wij u met raad, 
daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle 
moderne faciliteiten.

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

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

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

U maakt zich
zorgen om zorg?

Centrum Carel van den Oever
en Centrum Bezuidenhout 

zorgen ervoor

zorg voor zorg

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

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

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

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

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

CoornhertCentrum
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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Wijndaelercentrum
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atharina an ennesstraat 
    Den Haag
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

l activiteiten en cursussen
l 3 wijkrestaurants
l 1 .  maaltijden per jaar
l 4  plaatsen wonen met zorg
l verpleeghuiszorg 

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

19 T/M30 
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DEN HAAG

voorheen:

52e tong tong fair
 FAIR – FOOD – FESTIVAL – DE BESTE MIX VAN OOST EN WESTWWW.TONGTONGFAIR.NL

W W W. J O B R E N T. N L

Voor een goed relatie zijn wij op zoek naar 
gemotiveerde mensen die gepensioneerd, of met 
functioneel leeftijdsontslag zijn en nog graag een 
paar dagen per maand / week actief zijn

U KUNT HIERBIJ DENKEN AAN:

Het inventariseren van informatie op het 
gebied van gemeentelijke belastingen en 
openbare ruimte.

FUNCTIE EISEN:

•Goedecommunicatievevaardigheden;
•InbezitvaneigenautoenrijbewijsB;
•Metenigeregelmaatvoorminimaal 
3dagenperweekbeschikbaar.

WIJ BIEDEN:

•Goedefinanciëlevoorwaarden;
•Veelvrijheidenzelfstandigheid;
•Kortlopendeopdrachtenveelalvanpaar
dagenperweek;

•Wijzijninstaatrekeningtehoudenmet
uwpersoonlijkewensenmetbetrekking
totdedagendieuwiltwerken.

BENT U GEÏNTERESSEERD:

NeemdancontactopmetMarloesBodde
vanJobrentB.V.
Florijnweg11c6883JNVelp,
tel.026-3840567.Uiteraardkuntuzich
ookaanmeldenviaonzewebsite
www.jobrent.nlofuwgegevensenCVper
e-mailaanonsdoorgeveninfo@jobrent.nl

Gepensioneerd
 MAAR NOG NIET UITGEWERKT?!

 Nieuw!!

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 
van nieuwe protheses of het corrigeren en 
repareren van uw huidige prothese. Met 
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 
perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw 
 basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding 
 door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen 
 10% korting op de eigen bijdrage

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag



A U

Allereerst in scamp, cheveningen en het entrum

e wijk u er i  weer erug

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

AgendaVRAAG  I O

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

NI UW :

Voorall herhaalt 
wegens succes

ennismaking met 
RandstadRail
5  mensen met een beperking maakten 
onlangs onder begeleiding van een 
coach kennis met andstad ail. Voorall, 
de organisatie voor Hagenaars met een 
beperking, organiseerde dit project. Doel 
was om mensen met een rolstoel, scoot-
mobiel, rollator of gezichtsbeperking 
vertrouwd te maken met andstad ail. 
De deelnemers waren zo enthousiast 
dat Voorall dit project herhaalt.  kunt 
er weer voor inschrijven  Deelnemers 
leren in drie ritten van ma imaal twee 
uur de fijne kneepjes van het reizen met 

andstad ail. Deelname is gratis, HTM 
levert de kaartjes. Aanmelden  Voor-
all, Van Diemenstraat 1 , 2518 VH 
Den Haag, tel. ( ) 3 5 52 88, info
voorall.nl. Contactpersoon is Margreet 

oemeling.

Maak het gezelliger 
en leg contact met 
eef- ijd

Het project ‘Leef-Tijd’ van espect 
Zorggroep Scheveningen en Welzijn 
Scheveningen biedt u verschillende gra-
tis workshops aan. Die staan in het teken 
van de ontmoeting tussen verschillende 
generaties. Er zijn workshops dans (u 
bedenkt samen een dans), muziek (maak 
een muziekstuk), fotografie (fotografeer 
uw eigen leefomgeving), creativiteit 
(leer een levensschilderij maken) en 
poëzie (u schrijft gedichten of interviewt 
elkaar). Alle workshops staan onder 
deskundige begeleiding. In september 
wordt ‘Leef-Tijd’ afgerond met een 
theaterpresentatie, film, boek en een 
tentoonstelling van de diverse resultaten. 
Meedoen, of eerst meer informatie? 
Neem contact op met Inez van Belle 
van espect Zorggroep, tel.  41 54 28 
3 of i.vanbelle rzgs.nl, of met Mar-

tin Bruijn van Welzijn Scheveningen, 
tel.  43 12 3  43 of martin.bruijn
welzijnscheveningen.nl.

Vroeger was ze een begrip: de wijkzuster. en vertrouwde, enigszins 
moederlijke verschijning die iedereen wist te vinden. Aankomende 
moeders en alleenstaande ouderen konden bij haar terecht, want zij 
wist hoe aan de juiste zorg en hulp te komen. De laatste jaren raak-
ten de wijkzusters een beetje op de achtergrond. e kregen geen 
tijd en geld meer om zich echt aan patiënten te wijden. Die werden 
op andere manieren geholpen, maar dat liep niet zo goed. n zie-
daar, de wijkzuster maakt haar comeback. De inmiddels afgetreden 
staatssecretaris ussemaker riep het project ichtbare chakels in 
het leven.

www.cipo.org
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Marian, Sandra, Adriënne, Len  en 
Karin zijn de nieuwe wijkzusters in 
Escamp. Dat is een van de Haagse 
stadsdelen waar Zichtbare Schakels 
van start is gegaan. Ook in Centrum en 
Scheveningen zijn of komen wijkzus-
ters. Het project is vooral gericht op 
de zogenaamde ‘prachtwijken’, wijken 
met achterstandssituaties op financieel, 
sociaal en welzijnsgebied. 
De Zichtbare Schakels zijn in Escamp 
ingebed in het project WoonService-
Wijken. Dat is een veel groter initiatief 
gericht op de leefbaarheid in de 
wijk. De nieuwe wijkzusters houden 
zich daarbinnen vooral bezig met de 
gezondheid.

Verwaarlozing
Escamp kent bijvoorbeeld een groot 
aantal mensen met een chronische 
aandoening  3  maar liefst. Velen 
bevinden zich achter deuren die vaak 
gesloten blijven. In de prachtwijken 
tieren eenzaamheid en verwaarlozing 
welig. Er komen ook relatief veel 
daklozen voor en mensen die wantrou-
wig zijn tegenover de professionele 
zorg. ‘We hoorden van een dame 
die veel deed voor een buurvrouw,’ 
vertelt Sandra. ‘Een beetje t  veel. De 
buurvrouw wilde geen thuiszorg en 
dergelijke in huis. Ondertussen had de 
dame die zich over haar ontfermde het 
heel zwaar. Zij verloor zelfs de regie 
over haar eigen leven. Zo’n geval kan 

grondig mislopen. elukkig werden 
wij erover ingelicht en konden we voor 
hen aan de slag.’
Ingelicht worden  daar draait het 
eigenlijk allemaal om voor de nieuwe 
wijkzusters. Ze zijn bezig een netwerk 
van contactpersonen in Escamp op te 
bouwen. ‘Dat kan bijvoorbeeld een 
huisarts zijn, iemand van een woning-
bouwvereniging die klachten krijgt, 
een wijkagent die ergens binnenkomt, 
een apothekersassistente of anderen 
die op de hoogte zijn van “onzicht-
bare’” gevallen. Mensen die de weg 
naar zorg niet vinden, over het hoofd 
gezien worden, en dus die broodnodige 
zorg niet krijgen. Zij kunnen onze hulp 
inroepen om die gevallen zichtbaar te 
maken. Wij nemen de tijd voor ieder-
een en kunnen er echt iets aan doen.’

Niet pluis
Maar niet alleen hulpverleners kunnen 
bij de wijkzuster terecht  ieder n 
kan dat. Iemand die bijvoorbeeld 
een buurvrouw langere tijd niet heeft 
gezien, of op een andere manier het 
gevoel heeft dat er ergens iets ‘niet 
pluis’ is. ‘ e kunt als wijkzuster natuur-
lijk niet zomaar op iemand afstappen. 
Informatie van bijvoorbeeld buren is 
heel belangrijk. Dan kunnen we eens 
gaan aanbellen.’
Marian vertelt over een dame met 
wie ze wekenlang letterlijk door de 
brievenbus heeft gecommuniceerd. 

‘Een andere hulpinstelling was al 
ingeschakeld, maar die kwam niet 
bij haar binnen. Het was een oudere, 
alleenstaande vrouw. Ze had een ta i-
chauffeur in vertrouwen genomen om 
aan haar boodschappen te komen. Ik 
ben begonnen met haar mijn telefoon-
nummer te geven. Daarna begon ze te 
bellen en stelde vragen. En zowaar, op 
zeker moment deed ze de deur open. 

iteindelijk heb ik haar vertrouwen 
gewonnen, maar eer ik zover was en 
bijvoorbeeld doorkreeg dat die ta i-
chauffeur erbij betrokken was, was er 
een jaar verstreken.’ Ze heeft niettemin 
nog veel voor deze vrouw kunnen 
betekenen.

ijd
Het voorbeeld is t perend voor de 
nieuwe wijkzuster. De Zichtbare 
Schakels hebben geduld en nemen 

de tijd, tijd die andere hulpverleners 
vaak niet hebben. ‘Wij zijn een mis-
sing link in de zorg. We kunnen hulp 
bieden op plaatsen waar die anders 
niet aankomt.’ Iedereen kan de nieuwe 
wijkzusters dan ook bellen. ‘Dat hoeft 
echt niet via de wijkagent te gaan, en 
het hoeft ook niet altijd om een groot 
probleem te gaan. Wie iets denkt te 
vermoeden, kan gewoon bij ons te-
recht. ratis, vertrouwelijk en zonder 
drempel.’

De Zichtbare Schakels van Escamp 
zijn

Marian van 
der Steen, tel. ( ) 54 18 3
Sandra Harthoorn, tel. 8 - 233 43
Adriënne Slaman, tel. ( ) 8  2  
Len  Hazebroek, tel. ( ) 54 14 44
Karin Schut, tel. ( ) 33  3  3

Dinsdag  en woensdag 5 mei:
Voorstelling Mensch  
met korting
De jonge acteurs van S theater bren-
gen een interessante nieuwe voorstel-
ling over het ouder wordende lichaam. 
Theater Zeebelt en CI O bieden u een 
entreekaartje aan voor de halve prijs. 
Als u bij telefonische reservering of 
aan de kassa ‘CI O’ vermeldt, betaalt 
u slechts  5,- in plaats van   1 ,-. De 
Constant ebec ueplein 2 A (tram 11 
en andstad ail 3), tel. ( ) 3 5 5 
4 . Let op  u kunt in het theater niet 
pinnen  Informatie  www.zeebelt.nl.

Dinsdag 11 mei:
Alzheimer af  Den aag 
Alzheimer Caf  Den Haag over 

hulpverleners bij dementie. Welke 
hulpverleners zijn er en wat kunnen zij 
voor u betekenen? Waar kunt u terecht 
voor informatie als u te maken krijgt 
met dementie? Een huisarts en een 
case-manager zullen antwoord geven 
op specifieke vragen. Het Nutshuis, 

iviervismarkt 5 (t o de rote Kerk), 
zaal open 1 .  uur, programma 1 .3 -
21.3  uur, toegang gratis en aanmel-
ding niet nodig. Meer informatie bij 
CI O, tel. ( ) 3 4 38 18 of e-mail 
cipo cipo.org.

Dinsdag 1  mei:
Voici aris  aute outure
Tentoonstelling Voici aris  - Haute 
Couture met de 5  Theaterarrange-
menten van het Haags itburo. Een 

groot overzicht van 15  jaar haute 
couture, met o.a. Audre  Hepburns 
originele roze jurk van ivench  uit de 
film ‘Breakfast at Tiffan ’s’.
Ta ibusjes halen u thuis op, rijden tot 
voor de deur van het emeentemu-
seum en brengen u ook weer terug. Een 
vrijwilliger rijdt mee die desgewenst 
helpt in de garderobe.  krijgt een 
rondleiding en kunt u daarna nog zelf 
rondkijken. Tussendoor kunt u koffie of 
thee drinken.
In de busjes kan een beperkt aantal 
rolstoelen mee.

emeentemuseum, 11.3  uur, toegang 
 2 ,-, met Ooievaarspas  15,5 . 

Informatie  Haags itburo (Ingrid 
Schoenmaker), tel. ( ) 3 33 833.

- “Ik heb niet zo n goede band met mijn buren. In mijn buurt 
wonen ook bijna geen andere 55-plussers. ent u woningen 
of een buurt met veel ouderen en waar zij ook regelmatig 
contact met elkaar hebben ”

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

- e i htbare S hakels, voor een ge ond s amp   -

Misschien is groepswonen dan een 
idee. roepswonen is een speciale 
woonvorm voor actieve mensen van 
5  jaar en ouder.  woont met anderen 
in n gebouw. Iedereen heeft een 
eigen woning. In een gemeenschap-
pelijke ruimte kunt u elkaar ontmoeten 
en zo nodig de helpende hand bieden. 
Behoud van persoonlijke vrijheid en 
privac  is een uitgangsppunt. 

Om in een groepswoning te komen 
wordt u eerst ge ntroduceerd in de 
groep. Daarna stemt de groep over 
toelating van een nieuw lid. 

Meer informatie  de Vereniging 
roepswonen door Ouderen ( DO), 

tel. ( ) 3 4 1  83
 www.gdo-denhaag.nl
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Op de lagere school in de emsterhuisstraat werd ik soms wel eens gepest door een agressief 
rot jongetje. Als ik hem naar school zag komen, verstopte ik mij achter de grote ijzeren deur die 
de school van de straat waar ik woonde afsloot. Meestal ontdekte hij mij en kwam dicht achter 
die deur tegen mij aan staan en fluisterde dan: “ik ga je lekker pijn doen”. n dan begon hij 
meteen op mijn pas herstelde blauwe plekkenarm te stompen.

tripheld getekend naar aagse jiujitsu-legende Maurice van Nieuwenhuizen

i k  weiger e een uni r  aan e rekken

Als ik later met betraand gezicht in 
de klas plaats nam en de onderwijzer 
mij vroeg wat mij scheelde, zweeg 
ik. De dader die voor mij in de bank 
zat, keek mij grijnzend en gemeen aan 
en  uisterde bijna geluidloos  “als je 
iets zegt ga ik je weer pijn doen”.  Na 
zo’n pestdag rende ik na schooltijd 
richting Zoutmanstraat naar het rins 
Hendrikplein waar in een kleine kiosk 
het nieuw uitgekomen boekje lag van 
mijn held Dick Bos. Van de vrien-
delijke meneer mocht ik meestal het 
boekje even vasthouden en doorbla-
deren, want 5  cent hadden jongens 

van 12 nooit bij zich. Van vriendjes 
uit de straat hoorde ik op een dag dat 
er jiujitsu-les werd gegeven in het 
Westeinde. In een zaal van Amicitia 
was de sportschool van Maurice van 
Nieuwenhuizen. Toen ik aanbelde deed 
een man in judopak open en keek ik in 
een markant en bekend gezicht, Dick 
Bos uit de boekjes van Alfred Mazure. 
Op mijn vraag of ik op jiujitsules bij 
hem kon, schudde hij zijn hoofd  “je 
bent nog te jong, kom maar terug als je 
wat ouder bent”, zei hij.

ekenaar Alfred Mazure
In de jaren dertig waren er in de grote 
steden van Nederland verschillende 
sportclubs waar het jiujitsu werd 
onderwezen. Er was zelfs een jiujitsu 
kampioen van Nederland  Maurice 
van Nieuwenhuizen. Hij stond voor de 
held die vele Nederlandse jongenshar-
ten sneller deed kloppen  Dick Bos. 
De generatie die vlak na de oorlog 
opgroeide verslond de stripverhalen, of 
‘beeldboekjes’ zoals ze toen heetten. 
Met titels als Misdaad in de Bocht, 
Sporen in het Zand en Dick Bos 
Bedrogen.
De tekenaar van de Dick Bos verhalen, 

Alfred Mazure, leerde 
op het instituut van 
Maurice van Nieu-
wenhuizen in het 
Westeinde de technische 
kneepjes van de grepen 
waarmee zijn held al 
het kwaad in de wereld 
wist te overwinnen. Van 
Nieuwenhuizen zelf deed 
zijn kennis op uit boeken 
die er in het Frans, Engels 
en Duits bestonden en hij 
ging regelmatig bij col-
lega’s in het buitenland op 
bezoek.
In de jaren twintig en dertig 
gingen wel apanners van-

uit de Kodokan in apan naar Europa, 
maar in Nederland kwamen ze toen 
nog niet. aap Nauwelaerts d’Ag , die 
zich in 1 3  aanmeldde als leerling bij 
Van Nieuwenhuizen , herinnert zich 
dat judo hier werd ge ntroduceerd door 
een man die het judo had leren kennen 
in Nederlands Indië. Deze ohan van 
der Bruggen (1 1 -2 1) had een 
sportschool in otterdam, die hij bij 
het bombardement verloor. Hij kreeg 
onderdak bij Maurice van Nieuwen-
huizen (1 12-1 8) en later had hij 

jarenlang tot op hoge leeftijd in het 
tweede gedeelte van de Zoutmanstraat 
de sportschool Nakada (opgericht in 
1 3 ). Van der Bruggen werd later de 
Dan Kendo. Net als bij Van Nieuwen-
huizen was de sfeer daar enigszins 
elitair. ohan van der Bruggen zag ik 
vaak bij Florencia in de Torenstraat 
koffi e drinken en op zijn damesfi etsje 
naar zijn sportschool peddelen.

Nauwelaerts d’Ag  zette het judo op 
het programma van de sportschool die 
hij zelf direct na de oorlog oprichtte 
in Bloemendaal. Die school bestaat 
nog en er wordt nog steeds judoles 
gegeven. Hij werd een grote promotor 
van het judo, zowel in Nederland als 
internationaal. In 2 4 werd hij door 
de E  onderscheiden met de zeer 
zelden behaalde de Dan en het ere-
voorzitterschap van de E  voor zijn 
verdiensten. Op 15 November 2 8, 
zes dagen voor zijn 1ste  verjaardag 
, is hij door de 
BN gepromo-

veerd tot de 1 e 
dan. Niet alleen 
in Bloemendaal, 
ook elders in 
Nederland wer-
den na de oorlog 
sportscholen 
opgericht die zich 
specialiseerden in 
jiujitsu en judo.

Oprichting 
N
De sportscholen die 
judo en jiujitsu-lessen 
gaven waren allen lid van de door 
Maurice van Nieuwenhuizen en ohan 
van der Bruggen begin 1 3  opgerich-
te N B (Nederlandse udo en iujitsu 
Bond ). De lesgelden voor deze bij de 
N B aangesloten sportscholen waren 
vrij hoog. Een beroemd lid was Anton 

eesink. Hij begon al vroeg met judo 
en behaalde uiteindelijk de 1 de Dan. 
Met een lengte van 1, 8 meter en een 
gewicht van 121 kilo had hij een impo-
sant fi guur. Hij werd 14 keer Europees 
kampioen in verschillende klassen, 
en in 1 1 als eerste niet- apanner 
wereldkampioen, in 1 4 Ol mpisch 
kampioen en in 1 5 weer wereld-
kampioen. Begin jaren vijftig werd er 
een amateurvereniging opgericht de 
NA A (Nederlandse Amateur udo 
Associatie) met als voorzitter  dhr. 
(‘Opa’) .F.M. Schutte, een tandarts 
uit Haarlem, eveneens een pionier 
op judogebied . Hij richtte in 1 48 
sportschool Kenamju op. Een bekend 
judoka en lid van de NA A was on 

Bluming, een leerling van opa Schutte. 
Hij trainde in 1 5  aan het Koreaans 
udo College (K C) in Seoel onder 

leiding van Choi In-Do en wijdde zich 
aan de traditionele Koreaanse vecht-
sport Taeg on. Ook on Bluming werd 
1 de Dan judo en in karate, en 4de 
Dan in Bo- itsu en tal van hoge graden 
in andere gevechtssporten.

Geen luming 
- Geesink
Begin jaren 
zestig daagde on 
Bluming Anton 

eesink tever-
geefs uit tot een 
tweegevecht. 
Omdat beide 
judoka’s waren 
aangesloten bij 
rivaliserende 
judobonden 
(dus NA A en 
N B) is het 

nooit tot zo’n 
krachtmeting gekomen. Ook had dit 
tot gevolg dat Bluming, anders dan 

eesink, niet mocht deelnemen aan 
internationale kampioenschappen.
Als vijftienjarige heb ik mij bij de 
NA A aangemeld en heb de les-
sen gedurende  jaar gevolgd in een 
kleine judozaal in de an Hendrikstraat 
( udoclub Shi-Sei). Wij kregen les 
van ac ues van Brakel, 1ste Dan, die 
ook de leiding had van de sportclub 
en soms kwamen on Bluming en 
(Opa) Schutte langs om ons wat bij 
te leren. Vooral in grondtechniek had 
dhr. Schutte een internationale naam. 
De Koreaanse judoka Choi-In-Do 
(toen 4de Dan) was regelmatig onze 
gasttrainer. Na mijn militaire dienst-
tijd heb ik in 1 58 in Zoetermeer 
een sportschool overgenomen van 
een militaire sportinstructeur. In 
de avonduren ging ik met mijn 
broer op een oude scooter naar 
Zoetermeer om in een houten 
schuur achter een caf  in de 

Dorpsstraat judoles te geven aan een 
aantal jongens en meisjes en op de 
latere uren aan grotere jongens. In die 
tijd ging alles nogal primitief. een 
echte judomatten maar schuim- ma-
trassen waar een zeil overheen werd 
getrokken wat het vallen op de houten 
vloer nog wat moeilijker maakte. De 
eerste sportschool in Zoetermeer was 
dus van een amateur. Later volgden 
er meer sportscholen in Zoetermeer 
die aangesloten waren bij de offi ciële 
judobond.

onflict met Moffen
Alfred Mazure werd geboren in 
Nijmegen op 8 september 1 14. De fa-
milie verhuisde naar Den Haag, waar 
Alfred het Alo siuscollege bezocht. 
In 1 33 begon hij te tekenen voor 
het e llustreerde Stuiversblad. Hier 
publiceert hij zijn eerste stripverhalen. 
Zijn bekendste strip was  De Chef, 
later ook in boekvorm verschenen. 
In 1 4  verschijnt dan de beroemde 
strip Dick Bos. Tot 1 42 verschijnen 
er vijftien deeltjes. De reeks stopt 
in 1 42, toen Mazure weigerde van 
Dick Bos een Duitse spion te maken. 
Hij kon er zelfs een fortuin mee gaan 
verdienen,  maar hij geloofde niet dat 
een SS-uniform zijn held goed zou 

staan. Dat werd 
Mazure door de 
bezetter kwalijk 
genomen  alle 
Dick Bos-boekjes 
moesten vervolgens 
van de Duitsers  uit 
de winkels worden 
gehaald en Mazure 
werd verboden nog 
verder te werken aan 
zijn reeks. De bezetter 
beschouwde de boekjes 
nu als verkapte Engelse 
propaganda. De uitgever en Mazure 
kregen bovendien beiden een boete 
omdat de boekjes niet tijdig genoeg 
uit de kiosken verdwenen. Het eerste 
nummer van de Dick Bos-reeks, 
Het geval Kleijn, verscheen in het 
voorjaar van 1 41 en was trouwens 
geen verkoopsucces. Het was een 
beeldroman ter grootte van een 
pakje sigaretten en kostte 3  cent. 
Net iets te duur waarschijnlijk 
voor die tijd. De latere nummers, 
voor een kwartje, liepen wel. 
Tot aan het verbod door de Duitsers 
verschenen er 15 edities.

etze V -minister
Na de oorlog wordt de reeks weer 
voortgezet en verschijnen de deeltjes 
1  tot en met 2 . In 1 4  verhuist 
Alfred Mazure naar Engeland. Hij 
probeert ook daar Dick Bos te gaan 
uitgeven. iteindelijk geeft Litar  

ress Ltd. aan uitgeverij Ten Hagen 
de opdracht om twee Dick Bos-titels 
te drukken (oplage 25.  stuks). Het 
worden de verhalen Het geval Kle n 
en Te as, maar vertaald als The case 
of Dr. Watton en Dick Boss in Te as. 
De serie wordt geen succes en stopt na 
de tweede uitgave. Ook andere landen 
worden benaderd voor uitgave, echter 
zonder resultaat. Alleen in België, een 
land met een traditioneel vrijzinnige 
waardering voor beeldverhalen, ver-
schijnen de eerste twee titels nogmaals, 
met een 1  frank opdruk.

In 1 48 krijgt Mazure een nieuwe 
tegenslag. Er ontstaat in Nederland een 
door het kabinet Beel opgezette hetze 
tegen de beeldroman en ook Dick Bos 
moet het ontgelden. KV -minister van 
Onderwijs prof. Dr. os ielen schrijft 
een brief aan alle schoolbesturen in 
Nederland, waarin hij er voor waar-
schuwt “ dat het gewenst is toe te 
zien, dat de leerlingen de beeldromans 
niet in de school brengen of onder hun 
makkers verspreiden. ( ). Waar de 
omstandigheden dit wenselijk maken, 
waren de leerlingen te wijzen op het 
zeer oppervlakkige karakter van deze 
lectuur en op de talrijke boeken, die 
hun belangstelling meer waard zijn.”
Tsja. Overigens steunden de kranten 
in hun commentaren doorgaans die 
visie, net als de directies van de meeste 
bibliotheken. Met als gevolg dat het de 
jeugd in menig gezin er niet bepaald 
makkelijk op werd gemaakt om z’n 
enthousiasme voor de Dick Bosjes te 

beleven  ze werden als ‘vieze boekjes’ 
over en weer uitgeleend en thuis ver-
stopt en stiekem gelezen.

as eind jaren zestig normaliseert de 
publieke opinie een beetje over het 
‘lezen’ van stripboeken, al blijven ze 
verdacht. Zelfs anno 2 1  moet het 
C NB (de club van boekverkopers 
in Nederland) nog promotiemateriaal 
verspreiden in winkels, met een uitleg-
verhaal voor de consument waarom er 
niks mis is in literaire of kunstzinnige 
zin met de ‘graphic novel’ of beeld-
roman. Al gaat het dan niet om Suske 
en Wiske, maar bijvoorbeeld om het 
oorlogsverhaal Maus, a Survivor’s Tale 
van Art Spiegelman.

erdrukken
Vanaf 1 52 wordt de serie van Dick 
Bos al wel weer herdrukt. Dit keer zijn 
de verhalen ingekort tot 1 2 bladzij-
den. Deel 1, 2, 1  en 1  worden niet 
herdrukt, omdat er uit de vorige reeks 
nog voldoende voorraad is. Een nieuw 
deel verschijnt er wel in 1 53, getiteld 
Soho.
De herdrukken worden  in 1 2 ver-
zorgd door uitgeverij ‘Nooitgedacht’ in 
Hilversum 
(5de serie). De eerste 2  (originele) 
deeltjes worden  in een willekeurige 
volgorde opnieuw uitgebracht, maar 
vaak met een andere titel. Zo heet 
de eerste herdruk bij Nooitgedacht 
bijvoorbeeld Dick Bos in Actie, terwijl 
het origineel werd uitgebracht als De 

aaf.
In deze periode van heruitgaven door 
Nooitgedacht ben ik  de schrijver van 
dit artikel, aap Arends -  de nieuwe 
herdrukken gaan verzamelen. Mijn 
oudste zoon Michel, geboren in 1  
heeft ze in zijn puberperiode stuk gele-
zen en tot nu toe zorgvuldig bewaard. 
Onlangs las ik dat voor een herdruk 
uit 1 3 Knock Out   1  werd 

gevraagd en voor udo eveneens uit 
1 3  5 . Een beetje bizar wellicht, 
maar N C Handelsblad berichtte nog 
onlangs over veilingprijzen tot ver 
over de 1 .  dollar voor sommige 
originele Batman-, Superman- en 
Spiderman-comics in onbeduimelde 
staat. 

Dick os nieuwe stijl
In deel 2  verschijnt plotseling een 
nieuwe Dick Bos. Alfred Mazure heeft 
gekozen voor een nieuwe directe en 
snelle tekenstijl. In tegenstelling tot 
de oude, met zwarte schaduwvlak-
ken gevulde stijl die hij hanteerde in 
de veertiger jaren. De wat hoekige 
tekeningen zijn nu veel losser en wat 
zwieriger. Ook zijn de verhalen wat 

ingekort (1  blz.)
Dick Bos woont nu in 
Londen en heeft een blonde 
secretaresse, Sheila. In deze 
stijl tekent Mazure nog 44 
nieuwe verhalen ( de serie). 
Dan stopt de standaardreeks in 
1 8. In 1  verschijnt er nog 
een speciale uitgave, genaamd 

lashard. Het is een reclame-
uitgave voor Vegecon beaut -
glass, een moderne gordijnstof.  
In 1 8 wordt ook nog het ‘ root 
gedenkboek van de jaren vijftig’ 
uitgegeven.
Behalve tekenen, schrijft Mazure 
ook een aantal boeken. In 1 1 
publiceert hij de eerste uit een 
serie van romans en detectives. 
Ook schrijft hij voor verschillende 
tijdschriften, in Nederland o.a voor 
de ‘Wereldkroniek’. 
Na een lange tijd gewoond te hebben 

in diverse landen keert Mazure terug 
naar Engeland. Hij zit vol ideeën en 
plannen. In Engeland wil hij Dick Bos 
weer oppakken en er zijn zelfs gesprek-
ken om fi lms van Dick Bos te gaan ma-
ken. iteindelijk komen deze plannen 
niet van de grond. Zijn oudste dochter 
komt in 1 2 door een verkeersongeluk 
om het leven. Deze klap is te veel voor 
hem en later dat jaar wordt hij getroffen 
door een hartaanval. In februari 1 4 
overlijdt Alfred Mazure, op 5  jarige 
leeftijd. Daarmee komt helaas een 
einde aan het leven van n van Neder-
lands grootste striptekenaars.

aap Arends
r isakkers 

  Die er
aa .aren s@ ele .nl

                                                                                

Geen luming 
- Geesink

- l red Ma ure -

- Sports hool akada in de outmanstraat, opgeri ht in 19 . - - Ma ure met onders heiding -
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Wat ons ook goed doet is de hele 
hoge waardering die door de familie-
leden van de overledenen aan onze 
uitvaartzorg wordt gegeven, namelijk 
meer dan een  (op een schaal van 
1 ). 

Het aantal nieuwe leden neemt weer 
gestaag toe. Dat is fijn omdat het 
aangeeft dat De Volharding itvaart-
zorg als partner voor de toekomst 
wordt gezien. De leden kunnen de 
bon in De Oud-Hagenaar  invullen en 
vergeet dan vooral niet om ook uw 
kinderen op te geven. Deze zijn dan 
kosteloos  verzekerd van alle voor-
delen van een lidmaatschap van De 
Volharding en krijgen bij gebruikma-
king van onze uitvaartzorg later ook 
de ledenkorting.

et depositofonds 
Een aantal leden van onze co pera-
tieve vereniging heeft geklaagd dat 
ze de afgelopen jaren door de C VO 
B.V. agressief zijn benaderd om een 
verzekering of e tra verzekering te 
nemen om hun uitvaart te gelegener 
tijd te betalen. Het zou hier om een 
koopsom of naturapolis gaan.
Als u van mening bent of het gevoel 
heeft dat ook u onvoldoende bent 
voorgelicht of dat u ten onrechte een 
e tra verzekering heeft genomen, dan 
kunt u zich voor nadere informa-
tie tot ons wenden. De Volharding 
onderzoekt thans of de bestaande 
klachten gebundeld kunnen worden 
om te komen tot een collectieve 
claim jegens de verkopende instanties 
en bedrijven.

De Volharding zelf heeft geen enkele 
bemoeienis heeft gehad met het 
afsluiten van dergelijke  polissen. Wij 
raden ook onze leden aan om eerst 
met ons contact op te nemen.

tra bedrag storten
Leden die uit voorzorg een bijdrage 
willen leveren aan hun begrafenis of 
crematie, om zo de financiële lasten 
voor hun partner, man of vrouw of 
kinderen uit te sluiten of te vermin-
deren, kunnen in onze ogen het beste 
een bedrag storten bij
De Volharding Depositofonds
Antwoordnummer 13 54 
25 1 VC Den Haag 
Of bel eerst voor informatie naar 

 - 324 221 of een e-mail naar      
info devolhardinguitvaartzorg.nl

Het depositofonds van De Vol-
harding bestaat sinds 1 8 en is 
ondergebracht in een onafhankelijke 
stichting. eeds meer dan .  le-
den hebben hier een bedrag voor hun 
uitvaart gereserveerd. Zij ontvangen 
trouwens jaarlijks een rentevergoe-
ding op het reeds gespaarde bedrag.

Er is veel toekomst voor onze ver-
eniging. Wij zullen u in de komende 
maanden op de hoogte houden. Door 
mededelingen in de pers maar ook 
door ledenbrieven. 

e ek  an e l ar ing i aar rg
(Advertorial)

De afgelopen drie maanden hebben vele leden gebruik gemaakt van onze nieuwe 
Volharding Uitvaartzorg. De verwarring die ontstaan is doordat het telefoonnum-
mer dat bij de oude  lidmaatschappapieren zit, niet van de Volharding is, levert 
veel misverstanden op.  Gelukkig vragen de mensen die bellen uitdrukkelijk naar 
De Volharding.

entuop oeknaareennieuwewoning? om aneenkeernaaronsOpenHuis

taatunogmi eninhetleven,maarkijktuwelnaar etoekomst?Wonenuwkin erenenkleinkin erenin
enHaag ui westenwiltuin e uurtwonen? aniswoneninHet triumietsvooru.Het triumiseen

nieuwwoonge ouwaan eHermelijnra ein enHaag ui west.Hier ouwtVestia enHaag ui West
7levensloop esten igehuurwoningenvoormensenvan jaarenou er. aarvan ijn21woningen e oel 

voor evrijesector.
e oningen
VestiaDenHaagZuid WestverhuurtinHet trium21vrijesectorhuur
woningenendaarnaastnog36socialehuurwoningen,dieinmiddelszijn
verhuurd.Debrutovloeroppervlaktenvandewoningenzijn90m2tot102m2.
Dehuurprijsvoordevrijesectoris€701, (excl.servicekosten €61, ).
Huurtoeslagisnietmogelijkvoordezewoningen.Elkappartementis
voorzienvanvloerverwarming.Dewoningenwordenstandaardzeer
compleetopgeleverd.Naasteenuitgebreidekeukenopstelling,voorzienvan
kookplaatenwasemkapisereentweedetoiletensomseenligbadinde
woningaanwezig.

agen aopenh is
15en29meivan10.00tot13.00uur
11junivan9.00tot12.00uur,26junivan10.00tot13.00uur
Opzaterdag5junizijnwijvan10.00tot17.00metprojectinformatiete
vindenopde55 plusBeursinhet tadhuisvanDenHaag. omtuook 

meerin ormatie
BentugeïnteresseerdineenwoninginHet trium Bel(070)3215353
envraagnaar ngelovanLoenenofLindaLeidelmeijerofkomdaneen
keernaareenvanonzeOpenHuisdagen.

openh ishetatri m
21vrijesectorwoningen

nog
enke e
teh reerstvo gen eopenh is

ater ag1 mei2010
Van10.00tot1 .00uur
Hermelijnra e120in enHaag

Ondervoorbehoudvanwijzigingen.



Hans 
oodenburg

?
?

Opinie     Informatie

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken  w vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen roberen u een ersoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus 0 , 50   Den Haag  raag met vermelding van rubriek ‘ echten en lichten

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag  ei 2010 pagina 1

inanciële kwesties

Onder uit de kan,
deksel op de neus  
an rkel n es men  ro eer  mi  e 

in eresseren oor he   on s. n
leg  . .  aarli kse ren e  ro
en  i gekeer  elke maan   . 
oo i  rie aar. nleg is ge aar
org  oor er i  a es o  De osi . 
angeko h  oor een merikaanse 
ank  erzeker  oor e e eral De
ar men  ns ran e or ora ion en 

gegaran eer  oor e merikaanse 
s aa .   . ali in es men s.nl 
is een en an er e lezen. Hoor graag 

 mening o er i  on s. 

Aan positieve (of negatieve) adviezen 
over allerlei zogenoemde mooie 
beleggingsproducten wagen wij ons 
niet. Hoe hoger het voorgespiegelde 

rendement, hoe hoger de risico’s. 
Soms kunt u beter met uw geld naar 
het casino gaan.
Ook allerlei garanties waarmee aan-
bieders schermen, maken op ons geen 
indruk. Hoeveel keer is het al niet 
voorgekomen dat (na eve) beleggers 
op het woord ‘garantie’ zijn afgegaan 
en - vooral bij buitenlandse beleggin-
gen - het schip zijn ingegaan?
Dus als u een gokje wilt wagen, 
ga uw gang. Maar stelt u zich dan 
allereerst goed op de hoogte van alle 
valkuilen (kleine lettertjes en voor-
waarden), die dreigen. 
Ook is het opvallend dat het B I 
Fonds een minimale inleg vereist van 
 5. . Op vele (adviserende) sites 

op internet wordt alleen daarvoor al 
gewaarschuwd. Omdat bij beleg-
gingen boven die grens het toezicht 
van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) niet van toepassing is. 
De AFM hanteert als regel dat men-
sen die deze bedragen te beleggen 
hebben, zelf moeten kunnen beoorde-
len of het project betrouwbaar is. Die 
regel is natuurlijk koren op de molen 
voor aanbieders die in principe niet 
zo betrouwbaar zijn. een toezicht, 
geen controle, lekker onbelemmerd 
gouden bergen beloven waar mensen 
in geloven.
Maar goed, uw tussenpersoon (wat 
verdient hij eraan?) Van Arkel Invest-
ment en de door u genoemde site zijn 
niet (direct) in verband te brengen 
met onbetrouwbaarheid. Opvallend 
is wel dat het investeringsbedrijf 
heeft opgetreden in het tv-programma 
Business Class van Harr  Mens 
waarvoor doorgaans een behoorlijke 
‘sponsorbijdrage’ moet worden be-
taald. Als aanbieders al op die manier 

aandacht willen vragen voor hun 
beleggingsproducten dan krijgen wij 
altijd meteen negatieve kriebels.
Wilt u op zekerheid spelen, neem dan 
genoegen met een lager rendement of 
rente. Mogelijkheden te over. Wie het 
onderste uit de kan wil hebben, krijgt 
soms het deksel op z’n neus

onsumentenzaken

ontributieverhoging,
automatische inning 
k en al aren li  an een ri mis he 

g mnas iekgroe  oor o eren. Die 
il e on ri ie ssen i s erho

gen en s el  e eis a  a oma is h 
ge n  moe  or en. n ers mag ik 
nie  meer eelnemen. k en o h e 
aas o er mi n eigen ankn mmer  
n mag men ssen i s e on ri

ie erhogen

Het staat natuurlijk iedere aanbieder 
vrij een automatische betaling te 
eisen voor een dienst of product. Net 
zo goed als het u vrij staat daarop 
niet in te gaan. Of de contributie 
tussentijds mag worden verhoogd, 
weten wij niet. Dat hangt van de 
voorwaarden van uw overeenkomst 
af.  bent hoe dan ook ‘baas’ over 
uw eigen bankrekening. Als u niet 
mee wil doen aan de automatische 
betaling, stel dan voor per acceptgiro, 
contant of per pin te betalen elke 
keer vooraf dat u meedoet. Misschien 
kost het dan wel iets meer, maar dan 
kunt u ook stoppen wanneer u wilt. 
Overigens is het ook heel eenvoudig 
- indien u bankiert op internet -  zelf 
een automatische periodieke betaling 
te regelen en te stoppen.

e e  voor nder  en egen nder  v n de oe l g op de O  en v n de i e ling v n de e ing kor ing n en en die geen inko en e en  n de e Opinie de ken op een rij je  
ee   ook erv ringen o  n dere vr gen  d n k n   die ren n r rooden rg deo d gen r nl

oeslag op AOW verdwijnt en 
mogelijk einde aan aanrechtsubsidie

Deze verdere uitholling van de ‘Neder-
landse verzorgingsstaat’  of zoals 
anderen stellen ‘een terechte bijstelling 
daarvan’  zal deels vooral worden 
gevoeld door traditionele ouderenpa-
ren van wie n (vaak de vrouw) heeft 
gekozen om alleen het huishouden te 
doen. Als de man (daarvan gaan we 
gemakshalve maar even uit, maar het 
geldt ook andersom) met AOW gaat, 
kan hij voor zijn jongere vrouw zonder 
inkomen een toeslag op z’n AOW krij-
gen van dit jaar bijna   bruto per 
maand. Voor nieuwe gevallen vervalt 
dit mooie e traatje vanaf 1 januari 
2 15. Dat betekent dat echtparen van 
wie de man thans jonger is dan  jaar 
deze toeslag voor de niet-werkende en 
jongere partner zullen gaan missen.
Hetzelfde dreigt voor de zogenoemde 
‘aanrechtsubsidie’. Die is gebaseerd 
op de algemene heffi ngskorting (dit 
jaar  1 8 ) die een ieder van zijn 
belastingheffi ng op loon of uitkering 
mag aftrekken. Voor partners zonder 
inkomen   vaak vrouwen ‘aan het 
aanrecht’ dus  wordt dat bedrag uit-
betaald. Na de verkiezingen op  juni 
lijkt een meerderheid in de Tweede 
Kamer te ontstaan die deze uitbeta-
ling wil beëindigen, omdat een aantal 
politieke partijen vindt dat vrouwen 
hiermee gestimuleerd worden betaald 
werk te zoeken.

oeslag op AOW
In steden als otterdam en Den Haag 
zijn thans nog vele huishoudens te 
vinden  zeker in de allochtone sferen 

 van wie de man thans jonger dan  
jaar is en die een partner heeft zonder 
inkomen of uitkering. Zij kunnen na 
2 15 de toeslag op de AOW niet meer 
krijgen. Dat betekent dat deze huis-
houdens een behoorlijke veer in hun 
inkomen moeten laten, want de man 
zal sowieso al bij zijn pensionering 
in inkomen er fors op achteruitgaan. 
Denkbaar is dat het huishouden zelfs 
onder het minimuminkomen gaat zak-
ken en een beroep moet gaan doen op 
aanvullende bijstand met alle nadelige 
voorwaarden (vermogenstoets, sol-
licitatieplicht voor de jongere partner, 
enz.) van dien. Over die AOW-toeslag 
blijven grote misverstanden bestaan. 
Nog steeds gaat de mare  zelfs ook 
onder mensen die hoger opgeleid zijn 
en hogere inkomens hebben -  dat de 
werkende jongere vrouw met een klein 
baantje beter kan stoppen, omdat dan 
de man (weer uitgegaan van die klas-
sieke situatie) op 5 jaar de ma imale 
toeslag kan krijgen.
We hebben hieraan op deze plaats al 
eerder uitgebreid aandacht besteed. De 
kleine baantjes van de partner jonger 
dan 5 jaar leveren in een huishouden 
altijd  ook netto  een stuk meer op 

dan toeslag die de 5-jarige op de 
AOW krijgt. 
Nog maar eens een voorbeeld. Een 
vrouw jonger dan 5 jaar werkt tien 
uur per week in de schoonmaak tegen 
iets meer dan het minimumloon. Zij 
verdient daarmee circa  4  per 
maand bruto (dat ook bijna netto is).
De man van 5 jaar wordt door het 
inkomen van zijn jongere vrouw dan 
voor bruto slechts  125 per maand 
gekort op z’n toeslag. Nu zullen vele 
mensen zeggen  voor het positieve 
verschil in het huishouden van in 
totaal  2 5 bruto per maand blijf ‘ik 
niet werken’. Dat zou te billijken zijn 
als men niet met plezier naar zijn werk 
gaat of een rotbaantje heeft.
Om het ingewikkeld te maken  op 
netto basis is het verschil  afhankelijk 
van het inkomen van de man -  in dit 
voorbeeld overigens groter ten op-
zichte van het alleen genoegen nemen 
met de AOW-toeslag.
Het is een gegeven dat als een echt-
paar  vaak dankzij de man  toch 
al een heel goed pensioen ontvangt, 
de teruggang in inkomen doordat de 
vrouw stopt nogal eenvoudig op te 
vangen is. Maar in huishoudens met 
lage inkomens  en bijvoorbeeld al-
leen AOW - wordt het meteen ‘op een 
houtje bijten’.
Conclusie  met het verdwijnen van de 

toeslag op de AOW vanaf 2 15 zullen 
de aanhangers van stoppen met werken 
zich niet meer achter het mislopen van 
dit AOW-e traatje kunnen verschuilen.
Overigens, als de jongere partner 
van de AOW’er m r dan  125 , 1 
per maand verdient, dan krijgt men 
helemaal geen toeslag meer. Maar dan 
is het e tra inkomen in het huishouden 
van het echtpaar ook al tweemaal zo 
hoog als de toeslag. Een dergelijk 
e tra inkomen zal men niet gauw laten 
schieten om (alleen) de toeslag binnen 
te halen.

Aanrechtsubsidie
Over een andere opzet van de hef-
fi ngskorting, die uitbetaling aan 
mensen zonder inkomsten mogelijk 
maakt, is nog niet veel te vertellen. 
Wel is duidelijk dat politieke partijen 
als VVD, roen Links, en D  al wel 
wat voelen voor het laten vervallen 
van deze ‘aanrechtsubsidie’. Andere 
partijen twijfelen nog. Tegenstanders 
zijn de traditionele ‘gezinspartijen’ 
CDA en Christen nie.
Mensen die de heffi ngskorting uitbe-
taald krijgen (vaak ook weer vrouwen 
zonder werk of uitkering) hoeven 
overigens nog niet te wanhopen. De 
politieke besluitvorming zal nog lang 
duren en  zoals gewoonlijk in ons 
land  zullen voor de bestaande geval-

len ongetwijfeld compensaties worden 
bedacht.
Een grote pleitbezorger voor af-
schaffi ng van de aanrechtsubsidie 
is voorzitter ia Dijkstra van de 
Taskforce Deeltijd lus, de organisatie 
die als opdracht heeft vrouwen te 
stimuleren m r aan het werk te gaan. 
Zij vindt dat de heffi ngskorting de 
arbeidsparticipatie en emancipatie van 
vrouwen blokkeert. Zij staat ook op 
een verkiesbare plaats van D  voor 
de Tweede Kamerverkiezingen.
Vinden wij deze mogelijke afschaf-
fi ng van de aanrechtsubsidie redelijk? 
Enerzijds w l, omdat zij - heel 
ingewikkeld  deels ook samenhangt 
met de belastingbetaling van de fi scale 
partner (in ons voorbeeld de man dus). 
Anderzijds heeft een ieder recht op de 
heffi ngskorting en waarom zou je haar 
dan onthouden aan mensen die geen 
inkomen hebben?
Wil men uitbetaling voorkomen, dan 
zal technisch gezien de heffi ngskorting 
alleen nog toegepast kunnen worden 
als belastbaar inkomen wordt genoten. 
Worden voor bestaande gevallen weer 
allerlei compensaties verzonnen, dan 
maakt dat ons belastingstelsel weer 
ingewikkelder.

Oudere stellen en fiscale partners staan nog  niet stil bij twee maatregelen die hen op termijn rechtstreeks in hun 
inkomen dreigen te treffen: de afschaffing in 2 15 van de toeslag op de AOW voor de partner zonder of met weinig 
inkomen, die jonger is dan 5 jaar n het mogelijk beëindigen van de zogenoemde aanrechtsubsidie  waarvoor waar-
schijnlijk een parlementaire meerderheid is te vinden.
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ooncentrum ag ag  bevindt zich in de a-
genstraat, middenin het centrum van Den Haag  
Door de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lo en is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belangrijke voorzieningen liggen o  loo afstand
r zijn  woningen en er is een grote daktuin  

Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
arkeer laatsen huren

ag  is gelegen aan de chermerstraat  
et het o enbaar vervoer is het com le  makkelijk 

te bereiken  De belangrijkste winkels zijn om de 
hoek, in de Betje olffstraat  Het wooncentrum 
heeft  driekamerwoningen van ca  0 m
verdeelt over drie etages

ooncentrum  a gg  ligt aan de
octurnestraat, halverwege het oude dor scen-

trum van oosduinen en Kijkduin  O  loo afstand 
bevinden zich winkels en een ostkantoor  r is 
arkeergelegenheid rondom het wooncentrum  Het 

centrum heeft 5 woonlagen en bevat  twee en
5 driekamerwoningen

  is gelegen aan de Beresteinlaan, 
in de wijk Bouwlust  et het o enbaar vervoer 
is het com le  makkelijk bereikbaar  Belangrijke 
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn o  
loo afstand gelegen  Het gebouw bevat  twee-
kamerwoningen

ooncentrum a a  a a bevindt zich aan 
de ak van oortvlietstraat  Het o enbaar vervoer 
bevindt zich o  korte afstand van het com le  De 
belangrijkste winkels zijn o  ongeveer 0 minuten 
loo afstand  Het wooncentrum heeft  drieka-
merwoningen van ca  5 m  en drie tweekamer-
woningen van ca   m

Hu anistis e ti ting
 es ut- en roepswonen

 orenstraat  5   Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 
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Geef u op voor Coöperatieve 
Uitvaartvereniging De Volharding

DOORWERKEN NA

(PRE)PENSIONERING

IN HET ONDERWIJS?

www.OUDERWIJS.info

078 614 34 37 / 06 51 87 79 50

oor al uw tuin- en straatwerkzaamheden
 a  

 in i  on e org
070- 1100

Hart, hoofd, longen, benen

Trombose moet je 
bloedserieus nemen



elena chuemie uit Rijswijk schreef voor De Oud- agenaar recht uit het hart en in een dagboekach-
tige stijl haar mijmeringen op bij het begrip vrijheid, geënt op haar persoonlijke herinneringen aan de 
oorlogsjaren en de bevrijding. en gevoelig en mooi poëtisch geschreven verhaal, dat nog weer eens 
duidelijk maakt wat een blijvende indruk en invloed die periode heeft gemaakt en gehad op hen die 
hun jeugd onder die abnormale omstandigheden van toen beleefden. 
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en aa , a  9 9 - Mijn zusje en 
ik liggen samen in bed in onze kleine 
slaapkamer. We praten over ditjes en 
datjes. Dan vertelt ze me  “Ik vind 
school iedere dag toch zo verschrikke-
lijk. e moet daar de hele dag dingen 
doen die de juffrouw je zegt. Zit stil, 
kijk voor je, armen over elkaar, zit 
rechtop, loop behoorlijk, spreek met 
twee woorden, pak je boek, pak je 
schrift, maak die les. e mag nooit 
eens doen wat je zelf leuk vindt.”
Dan kijk ik maar naar buiten. Daar 
vliegen de vogels zo heerlijk rond en 
denk ik  was ik ook maar een vogel, 
dan vloog ik hier weg en liet ik me 
zweven op  vleugels die wiegen met 
de wind, hoog in de lucht. Daar zou ik 
me vrij voelen en gelukkig zijn.  

eschrokken luister ik naar dat trieste 
verhaal van mijn zusje. Wat gek, denk 
ik dan, ik vind school wel gezellig en 
ik voel me echt niet opgesloten. Op 
school voel ik me wel veilig met al 
mijn vriendinnen om me heen en de 
meester neem ik op de koop toe. Ik 
zou echt geen vogel willen zijn en al 
de leuke dingen die ik nu doe willen 
missen. Alleen maar vliegen en veel 
korter leven, nee hoor, daar moet ik 
niet aan denken. Ik zou ook mijn fami-
lie niet willen missen. Vogels hebben 
geen familie, ze kennen nog niet eens 
hun eigen moeder. Wil mijn zusje dat 
echt allemaal missen om zich vrij te 
voelen? Hoe kan ik dat meisje helpen 
om dat rot gevoel kwijt te raken? 
Voorzichtig ga ik rechtop zitten en 
kijk opzij van me naar mijn zusje en 
tot mijn grote verbazing zie ik dat ze 
slaapt als een roos.

en aa , a t  94  - Nu we 
al een hele tijd in een bezet gebied 
wonen, denk ik terug aan het gesprek 
dat ik met mijn zusje had nu een paar 
jaar geleden. Na vijf oorlogsdagen met 
veel terreur, geweld en groot verdriet 
zijn we in Nederland nu al een paar 
jaar bezet gebied van Duitsland. We 
vallen onder Duits gezag en we heb-

ben als Nederlanders niet veel meer te 
vertellen. Veel verworven vrijheden 
hebben we verloren.
a, nu voel ik me ook vaak een 

gekooide vogel. Vrijheid is ver te 
zoeken. Zo af en toe kijk ik naar de 
blauwe hemel, daar zie ik de meeuwen 
in volle vrijheid zweven boven de 
stad. Nu zou ik ook wel een tijdje een 
vogel willen zijn. Zij zijn niet beperkt 
door landsgrenzen en komen en gaan 
waar ze willen. Ze vliegen over landen 
en oceanen, over bergmassieven, over 
steden en dorpen.  
Wij zitten hier nu opgesloten. Tussen 
’s avonds tien en morgens zes uur is 
het spertijd, dan mag niemand buiten 
komen. Alleen mensen met een aus-
weis, zoals artsen en verloskundigen. 
Buiten is het aardedonker door de 
verduistering van alle huizen en straat-
verlichting is er ook niet meer.
Veel oodse gezinnen om ons heen 
zijn weggevoerd naar concentratie-
kampen. 
Ook de hele familie van mijn zusje’s 
vriendinnetje. Toen mijn zusje na 
schooltijd naar haar vriendin wilde 
gaan, stond daar een grote Duitse le-
gerauto voor de deur waar alle spullen 
van het hele huis in werden gedumpt. 
Ze zag nog net het speelgoed van haar 
vriendin verdwijnen in de massa. Hui-
lend kwam ze naar huis en wat konden 
wij doen om haar te troosten? Onze 
wereld wordt steeds kleiner.
Onze rantsoenen worden steeds 
beperkter en veel mensen, hier in 
het westen van ons land, sterven de 
hongersdood. Wij dromen van vrijheid 
en hopen het nog mee te maken. De 
Duitse troepen verliezen veel terrein 
en dat geeft ons weer hoop op een 
snelle a  oop van de oorlog. Mijn 
vader koopt veel e tra voeding op de 
zwarte markt. Hij heeft al een vermo-
gen uitgegeven om ons gezin in leven 
te houden.
We hebben al veel spullen moeten 
inleveren aan de Duitsers. adio’s, 
fi etsen koperen voorwerpen en al ons 

mooie Nederlandse geld. Daarvoor in 
de plaats kregen we zinken muntstuk-
ken en al vanaf een gulden bankbiljet-
ten.
Iedereen mag nog maar twee dekens 
op zijn bed hebben en dat in onze on-
verwarmde huizen. Hitler heeft dit zelf 
bevolen. Die man is echt krankzinnig. 
Hoe kan een heel leger achter een gek 
aan lopen, denk ik. Wij zijn niet van 
plan om ook maar n deken af te 
staan. We liggen nu al met jassen over 
de dekens heen om warm te blijven.
De spertijd is ook weer langer gewor-
den. We moeten nu al om acht uur 
binnen blijven. 
Nu is het zuiden van ons land bevrijd 
en de Duitsers nemen ons steeds meer 
af. 
Even hadden wij ook de illusie dat 
de bevrijders in aantocht waren. Ze 
werden al opgewacht door veel Hage-
naars met vlaggetjes en toeters op de 

ijswijkseweg
De menigte werd al snel door SS’ers 
uit elkaar geslagen toen bleek dat het 
een loos gerucht was.
De toestand wordt steeds nijpender 
voor ons. Er is geen openbaar vervoer 
meer. De elektriciteit is afgesloten en 
brandstof krijgen we ook niet meer. ’s 
Avonds zitten we nu om een oliepitje 
met een noodkacheltje op het grote 
keukenfornuis. Veel mensen zagen 
hun houten vloeren in stukken om 
als brandhout te gebruiken om op 
te koken en nog een beetje warmte 
te hebben. We hebben de hele dag 
honger en alleen als we slapen hebben 
we dat knagende gevoel niet. We gaan 
al vroeg naar bed en staan wat later op 
om brandstof en energie te sparen. De 
Duitsers hongeren ons nu echt bijna 
dood.

Op de distributiebonnen is bijna niets 
meer te koop. er persoon krijgen we 
nu nog maar een half broodje per per-
soon voor een hele week. Dat noemen 
ze regeringsbrood en dat is een klef 
en klein broodje. Een schep waterige 
soep van de gaarkeuken en wat sui-
kerbieten is ons dagelijks menu. In het 
voorjaar doen er geruchten de ronde 
dat er Zweedse schepen met voedsel 
onderweg zijn met levensmiddelen 
voor het hongerende westen. Bin-
nenkort kunnen we Zweeds wit brood 
met margarine verwachten. Een tijd 
lang horen we er niets meer van. Maar 
dan op een dag mogen we op onze 
bonnen het beloofde voedsel halen. 
Dat wordt een feest  De ergste honger 
is even gestild. Maar er volgt weer een 
periode van enorme schaarste. Mensen 
uit de grote steden eten van alles om 
maar in leven ter blijven.

en aa , a  94  - Als de dagen 
weer gaan lengen en de ergste kou 
verdwenen is, is het of er al iets van 
bevrijding in de lucht hangt en wat 
een wonder op 2  april, op mijn zusjes 
vijftiende verjaardag, verschijnen er 
Engelse bommenwerpers boven onze 
stad. Ze vliegen laag over de huizen 
en ze werpen op het vliegveld pen-
burg voedsel pakketten af.
Mijn vader en ik staan weer op het dak 
van ons schuurtje net als bij het begin 
van de oorlog. Toen dropten de Duitse 
vliegtuigen een heel leger militairen 
op penburg en liepen de rillingen 
van ontzetting ons over de rug en 
kijk nu toch, de Engelse groeten de 
bevolking door met de vleugels van de 
vliegtuigen te wiegen. Van ontroering 
grijp ik de hand van mijn vader en 
met onze vrije arm zwaaien we uit alle 

macht naar de Engelse piloten, onze 
weldoeners.
Nu staat de bevrijding toch wel echt 
voor de deur. Als de Duitsers dit 
toestaan, zijn ze duidelijk in het nauw 
gedreven.

en aa , me  94  - Nog voordat 
het afgeworpen voedsel de bevolking 
heeft bereikt, krijgen we op 4 mei 
te horen dat de volgende morgen de 
algehele overgave van Duitsland zal 
worden getekend. Is onze nachtmerrie 
werkelijk voorbij?
Onze bevrijders, Amerikaanse, Cana-
dese en Engelse militairen hebben in 
samenwerking, onze onderdrukker, de 
dictator en tiran een halt toegeroepen. 
Na een paar dagen verwelkomt Den 
Haag onze Canadese bevrijders. 
Bij ons in de buurt rijden de Canadese 
jeeps en tanks de Soestdijksekade 
op en ze worden met groot gejuich 
begroet door de Haagse bevolking. 
ongens en meisjes rijden mee op de 

voertuigen van de jonge Canadezen. 
Door de hele stad worden wijkfeesten 
georganiseerd.
De Haagse bevolking gaat de toe-
komst met optimisme tegemoet.
Boven een zon overgoten Den Haag 
laten de meeuwen zich in alle vrijheid 
wiegen op de wind.
           
Helena Schuemie

ees er hili slaan 
  i s i k 

  
helena.s h emie@ziggo.nl
                                                                                                                        

elena chuemie uit Rijswijk schreef voor De Oud- agenaar recht uit het hart en in een dagboekach-
tige stijl haar mijmeringen op bij het begrip vrijheid, geënt op haar persoonlijke herinneringen aan de 
oorlogsjaren en de bevrijding. en gevoelig en mooi poëtisch geschreven verhaal, dat nog weer eens 
duidelijk maakt wat een blijvende indruk en invloed die periode heeft gemaakt en gehad op hen die 

e rij ei  en e eeuwen

-  (...) was ik ook maar een vogel, dan vloog ik hier weg en liet ik me weven op vleugels die wiegen met de wind (...) -

-  (...) lleen maar vliegen en veel korter leven, nee hoor, daar moet ik niet aan 
denken. k ou ook m’n amilie niet willen missen. (...) -



Bij de Statenverkiezingen van 1 35 
deed de NSB voor het eerst mee als 
politieke partij, er werd campagne 
gevoerd met slogans als ‘Mussert of 
Moskou’ en ‘Democratie is Bonzen-
t rannie’. Met bijna 8 procent van 
de stemmen boekten de nationaal 
socialisten een enorm succes  het 
merendeel van de kiezers stemde tot 
dan toe nog vrijwel een levenlang op 
dezelfde partij. as in 2 2 overtrof 

im Fortu n met de L F als nieuw-
komer dit resultaat. Met iets meer 
dan 12 procent kwam de NSB in Den 
Haag ruim boven het gemiddelde uit, 
maar Zandvoort spande de kroon, daar 
koos maar liefst n op de vier kiezers 
voor de NSB. Met circa 3 procent had 
de NSB in Brabant en Friesland het 
minste succes.

Raad monddood
er 1 september 1 41 werden door 

rijkscommissaris Arthur Se ss-In uart 
de gemeenteraden in Nederland buiten 
werking gesteld. Op 1 juli 1 42 kreeg 
Den Haag z’n eerste door Se ss-
In uart benoemde NSB-burgemeester, 
de 5 -jarige hoogleraar Indisch recht 
Harmen Westra, die in de jaren ’3   
regelmatig publiceerde in fascistische 
periodieken voor hoger opgeleiden als 
De ijkseenheid en De Waag. Westra 
werd plechtig ingehuldigd in de 

raadszaal aan de avastraat, waarna 
hem voor het pand een groots defil  
ten deel viel waaraan o.m. marcherend 
de Weerbaarheidsafdeling (WA) van 
de NSB deelnam, de jeugdstorm, de 
Haagse brandweer en de politie.
Westra werkte actief mee aan de 
odenvervolging, zo was zijn eerste 

beleidsdaad in juli 1 42 trouwens het 
aanwijzen van bepaalde straten in de 
stad waar oden niet meer mochten 
komen  de Apendans, het Binnenhof, 
de Doelenstraat, de Herenstraat, de 
Korte- en Lange Houtstraat, het lein, 
de Korte en Lange oten en de Korte 
Vijverberg. Vanaf maart 1 43 kreeg 
Westra trouwens ook het burgemees-
terschap van ijswijk erbij.

Angstzieke Westra
In maart 1 45 ging Westra trouwens 
met ziekteverlof, omdat hij niet 
opgewassen was tegen de spanningen 
die de onafwendbaar lijkende Duitse 
capitulatie met zich meebracht. Na 
de oorlog, op 1  juni 1 4 , werd 
Westra in het kader van de ‘bijzondere 

rechtspraak’ berecht in het voormalig 
paleisje aan de Kneuterdijk. Er werd 
de doodstraf tegen hem geëist, het 
vonnis luidde echter 2  jaar gevange-
nis, waar in cassatie nog eens 8 jaar 
vanaf ging. Echter al 5 jaar na zijn 
veroordeling, in 1 51, kreeg hij gratie 
en kon naar huis. In de jaren ’5  zette 
Westra zich nog in voor de HINA , 
een organisatie voor hulp aan invalide 
oud-Oostfrontstrijders (Nederlandse 

SS’ers) en oud-NSB’ers. Hij overleed 
in 1 5  op -jarige leeftijd.
De laatste twee oorlogsmaanden 
werd het burgemeesterschap van 
Den Haag en ijswijk waargenomen 
door de 4 -jarige NSB-bankier Henri 
van Maasdijk, van wie vooral door 
Se ss-In uart werd verwacht dat hij de 
voedselvoorziening in de stad op orde 
zou brengen, met de Hongerwinter net 
achter de rug. Westra had dat niet voor 
elkaar gekregen, maar Van Maasdijk 
was er wel slagvaardig mee.

oele kikker
Van Maasdijk was idolaat van Adolf 
Hitler, het bericht van het overlijden 
van ‘onze Fuhrer’ overstelpte hem met 
gevoelens van wanhoop en weemoed. 
In zijn dagboek treurde hij over “  
het einde van zo’n schitterend en rein 
leven. Ik riep mijn wethouders bij 

elkaar en herdacht met enkele woorden 
de zo oneindig grote man aan wie de 
mensheid zulke verheven en nobele 
ideeën te danken heeft”.
Maar Van Maasdijk kon ook als een 
koele kikker uit de hoek komen, in een 
briefje aan zijn echtgenote schreef  hij 
op  mei, de dag  na de bevrijding on-
der meer  “Ik kwam Westra’s dochter 
tegen, die mij vertelde dat de vroegere 
burgemeester De Monch  vanmorgen 

op het stadhuis ge nstalleerd zou zijn 
en vanaf het balcon de menigte zou 
hebben toegesproken. Ik ging meteen 
op de fiets naar het aadhuis en jawel, 
de vlag hing uit en v r de deur 
aan de roenmarkt stonden Oranje-
getooide ambtenaren druk te praten. 
Doodse stilte toen ik er aan kwam. Ik 
vroeg wat er loos was en hoorde dat 
inderdaad De Monch  weer zijn ambt 
aanvaard had. Hij was er niet maar 
ik liet de boodschap achter, mij op te 

bellen zodra hij in mijn kamer zou zijn 
in de loop van de middag. Ik kan dan 
met hem bespreken, dat ik mijn wet-
houders mededeling doe, zodat er dan 
morgen geen theater op het aadhuis 
behoeft te gebeuren. e man is dus 
burgemeester af. ( ).”

Onverbeterlijk
Ook tegen Van Maasdijk werd na 
de oorlog de doodstraf geëist, maar 
dat vond het Hof niet terecht. Van 
Maasdijk had geen misbruik van zijn 
functie gemaakt en ook geen ‘goede 
Nederlanders’ aangegeven. Hij kwam 
er met 2  jaar vanaf. Door gratie-
besluiten van 1 48, 1 55 en 1 5  
werden hem achtereenvolgens een 
jaar, negen maanden en een jaar en 
negen maanden van zijn gevangenis-
straf kwijtgescholden. Tot zijn dood in 
1 85 hield Van Maasdijk trouwens het 
nodige van zijn oude overtuigingen 
staande, zo bleek onder meer uit zijn 
medewerking aan het blad De Wende 
dat in de jaren ’  werd uitgegeven 
door de Nederlandse Volksunie, de 
neonazistische partij van oop lim-
merveen.

Om N ers, Nederlandse ers en andere collaborateurs 
te waarschuwen voor de gevolgen van hun houding en 
gedrag werd tijdens de oorlog via Radio Oranje meermalen 
gezinspeeld op bijltjesdag  en de berechting die landverra-
ders later konden verwachten. et programma werd sinds 
2  juli 19  dagelijks om negen uur s avonds 15 minuten 
lang via de korte golf uit onden op Nederland gericht, be-
doeld om de moed erin te houden 
en steun te bieden aan het verzet.

De foute keuze van een geleerde en een unverfrohren macher  

e wee burge ee er  an en Haag
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- S - urgemeester estra (re hts) 
wordt op de re eptie begin juli 19  

ge eli iteerd met ijn benoeming door de 
el tse burgemeester an loten.. - 

- urgemeester estra spreekt de jeugd toe in augustus 19 , bij de start van de door de 
gemeente en Haag ge ellig bedoelde vakantie-a tiviteiten die werden georganiseerd.. - 

- n de S heveningse gevangenis op 11 mei 19 5, re hts naast de militair de S  or ee n: nklaar, lok ijl, an ene hten, Mussert, 
Hu gen en de twee Haags ijswijkse burgemeesters estra en an Maasdijk.. - 

- anleg van de omheining voor het S  
on entratiekamp uindorp in mei 19 5, 
het liep helemaal door tot hier op de 

Houtrustweg. - 

- nthousiast aangemoedigd door ‘goede’ Hagenaars leiden de innenlandse Strijd-
kra hten hier op 5 mei 19 5 op de Mauritskade overnoemde ‘mo enhoeren’ a  naar een 

entrale plaats in de buurt, waar e olle tie  ullen worden kaalges horen. - 

ls laa s e i rage i  aar o er e einig erhe en e ges hie enis an Den 
Haag en e  maar ooral ook o er e na oorlogse i zon ere re h s raak  
olg  in een an e komen e n mmers nog he  relaas o er am  D in or . 

He  is einig Hagenaars ie ge oren zi n na e oorlog eken  maar ie hele 
i k as arenlang na mei  n groo  omhein  on en ra iekam  me  meer 
an .  an lan erraa  er a h e rgers  aar  miss an en heers en ie 
e i er en me  a  e eze er ons ha  aange aan. en z ar e la zi e in e 

ges hie enis an e e erlan se re h s leging. i eraar  s aa  e re a ie o en 
oor ersoonli ke herinneringen hieraan  esge raag  geanonimiseer .

- e in brand gestoken inventaris op 5 
mei van het S  ringhuis aan de rote 
Marktstraat  ie het verhaal op de voor-
pagina van H  door Han etting. - 
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Het is midden veertig wanneer 
Charles als jongste telg in het gezin 
Boom op de ijswijkseweg wordt 
geboren. Vader Boom verdiende de 
kost als conducteur-wagenvoerder 
op de Blauwe tram. “Ik kwam als 
nakomertje ter wereld, mijn zus en 
broer waren een stuk ouder. Mijn 
vader had veel onregelmatige dien-
sten op de tram en daarom trok ik 
veel met mijn moeder op. Zo leerde 
zij me voetballen in de gang, maar 
dan moest ik wel eerst helpen met 
de afwas ” In het arbeidersgezin 
heerste volgens Charles “vaste ar-
moede”, maar er was wel iedere dag 
te eten en te drinken. “Maar ik had 
in ieder geval een broek en schoe-
nen aan, alleen was die broek weer 
vermaakt van een oude dienstbroek 
van mijn vader. Niet zo trend  
zoals de kinderen er tegenwoordig 
bijlopen dus ”

Van papier tot kuipbad
Op de hoek van de Wenckebach-
straat met de ijswijkseweg stond 
de bekende papierfabriek van 
Esveha, waar Charles nog mooie 
herinneringen aan heeft bewaard. 
“Bij die fabriek hoorde ook een 
hele grote tuin, maar daar mocht 
je alleen maar in als je bevriend 
was met n van de zoontjes van 
de directeur. Daar kon je fantas-
tisch spelen, zoals ‘rovertje’ in de 
bosjes en struiken die daar lagen. 
En binnen in die fabriek, dat was 
voor een klein jochie een massale 
toestand, prachtig al die machines 
en drukpersen die een kabaal van 
jewelste maakten en al die agenda’s 
en schrijfblokken produceerden.
Maar na al dat spelen moest je 
natuurlijk ook gewassen worden, 
dat mocht n keer per week in het 

HTO. “Dan gingen we op vrijdag 
naar het badhuis in het Haags Te-
huis voor Ongehuwden. Daar kon je 
kiezen uit een stortbad of kuipbad, 
duurde nooit echt lang want binnen 
het kwartier werd er op de deur 
gebonkt en moest je er al weer uit.”
Of het water in de kuipbaden ver-
verst werd weet Charles niet meer, 
maar als jongste telg kan ik mijzelf 
nog heel goed de zeepvellen op het 
water in de badkuip herinneren, 
maar dit terzijde.

offie en stroop
In de vakantieperiodes ging Charles 
vaak met zijn vader mee op de 
Blauwe Tram en ook dat staat nog 
vers in zijn geheugen gegrift. “Dan 
reden wij van Scheveningen naar 
het Malieveld en daarna weer verder 
naar Voorburg en de grens met Leid-
schendam. Bij de keerlus daar moest 

de tram dan in zijn achteruit en van 
mijn vader mocht ik dan ook aan het 
stuurwiel staan. Vond ik prachtig, 
want ik had echt het idee dat ik die 
tram bestuurde. Daar aten we dan 
ook altijd boterhammen met stroop, 
die stroop was dan al keihard 
geworden. Mijn vader had koffi e bij 
zich in een glazen  es en die was 
ingepakt met oude kranten om de 
koffi e een beetje warm te houden. 
Eigenlijk een soort voorloper van de 
thermoskan ”

Discipline
Kenmerkend voor die tijd was de 
discipline die er heerste. “Wij moch-
ten als kinderen buiten spelen tot de 
lantaarns aangingen en dan moesten 
we onmiddellijk naar binnen. Dat 
was nog zelfs zo toen ik 1  was. Ik 
weet nog goed dat ik een keer te laat 
thuis was omdat ik naar de brand in 

het gebouw van Kunst en Weten-
schappen had staan te kijken. Nou 
kreeg mooi op mijn donder en om te 
checken of het wel waar was, kroop 
mijn vader achterop de witte uch 
en reden we er samen weer naar toe. 
a, toen die zag dat het gebouw in 

lichter laaie stond was 
het te laat komen snel vergeten”.

Charles groeide op en leerde zijn 
vrouw Corrie kennen, met wie hij 
een zoon en dochter kreeg en zij 
samen opa en oma werden van twee 
kleinkinderen. Wanneer wij elkaar 
gedag zeggen zie ik in gedachte 
dat kleine jochie in zijn vermaakte 
broek, wandelend over de ijswijk-
seweg met een boterham met stroop 
in zijn hand, in een tijd van vaste 
armoede en discipline, maar juist 
deze ingrediënten waren de basis 
voor een fantastische toekomst   

In deze aflevering keer ik met harles oom, van professie opleidingsmanager RO , terug naar 
de Rijswijkseweg, van oudsher de “wech tusschen Die aghe ende de ornebregge by Ryswic”. 
In 19  werd de straatnaam officieel Rijswijkseweg, een benaming die al lang in gebruik was.

e ij wijk eweg
e  arle  

Terug naar...
- Halte van de 

lauwe ram op 
de e uiden-
houtseweg bij 
de ijnstraat 

(Foto 196 : .F. 
S huld). -

- Het Pension H , waar harles 
een keer per week kon gaan 

baden.-

- e sveha- abriek op de ijswijk-
seweg, in 19  ge otogra eerd door 

H. . . ouwes. -

Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de 
narigheid vaak versleten en vergeten. at overblij t ijn de spaar ame momenten van geluk. 

n natuurlijk koesteren we die.

oltrappen op de roltrappen
ienduizenden aagse winkeltjes en bedrijven kwamen en gingen in de afgelopen eeuw. et is natuurlijk on-

begonnen werk ze allemaal te noemen. och is er een aantal in ons collectieve geheugen blijven steken. Op 
het gevaar af dat mijn collectieve geheugen uw collectieve geheugen niet is, noem ik er zomaar een paar.

- ute  op het Spui. e kon daar ook 
staande aan hoge, ronde tafeltjes je 
eten naar binnen schrokken.

- De drukkerij van de Haagsche 
Courant in de rote Marktstraat 
met een groene, halve bol op het 
dak waar het lanetarium in zat.

- Winkeltjes waar je in de jaren 
‘5  radio-onderdelen kon kopen 
(variabele condensatoren en voe-
dingstrafo’s bijvoorbeeld) en in de 
jaren ‘8  de eerste computers voor 
thuisgebruik (Sinclair Z 8  en 
Commodore 4). adio erese zat 
op de rinsegracht en het egentes-
seplein. adio Ster in de Herderin-
nestraat zit er trouwens nog.

- indawinkeltjes. In de Schoolstraat, 
de Weimarstraat en op de hoek 

aamstraat rote Marktstraat.

- De winkelketens van amin, De 
ru ter, Ermi, Simon de Wit en 

Hus. 
- Viswinkels waren er ook overal in 

Den Haag. Iedere wijk had er wel 
twee of drie. In de etalages lagen 
prachtige, grote vissen te kijk. Met 
je neus tegen de etalageruit keek 
je dan of er vissen tussen lagen 
die nog bewogen. Soms was dat 
het geval. Of verbeeldde je je dat 
alleen maar?  Tegen sluitingstijd 
werd het ijs uit de etalage in de 
straatgoot naast de stoep geplempt. 
Tussen dat smeltende ijs lagen 
soms zeesterren. Er waren ook an-
dere winkels die ijs nodig hadden. 
Cafe’s bijvoorbeeld. Om het bier 
koud te houden. Het ijs werd in de 
vorm van meterslange staven (met 
een vierkante doorsnee van zeker 
2   2  centimer) door mannen, 
gehuld in schouderbeschermers 
met aangehechte puntmutsen, met 
een soort pikhaak uit vrachtwagens 
getrokken en op de schouders de 
winkels ingedragen.

- De ouden araplu. Een dubieus, 
maar nationaal bekend cafetaria op 

de hoek van de oudenregenstraat 
en de Laan van Meerdervoort. Op 
de stoep van dit etablissement wer-
den hele veldslagen geleverd tussen 
de kikkers en de plu’s die zich op 
respectievelijk buikschuivers en 

uchs verplaatsten. Erachter was 
een patatzaakje waar je voor 1  
cent een enorme puntzak met friet 
kon verkrijgen.

- Boek- en kantoorboekhandels 
anne  leesbibliotheek. Die vond je 
ook overal in Den Haag. Achterin 
de winkel was dan een piepklein 
bibliotheekje waar je keukenmei-
denromans (boeken uit de Bou uet-
reeks) kon lenen. Op de kaft van 
sommige van die bibliotheekboeken 
stond  

     ls e ee  e o erham  
      enk er an ooral eens an  
      nie  e oek er i  e lezen  
      an  a  zo  nie  ne es ezen  
      o loo s re en  ezelsoren  
      ie zi n ook nie  naar ehoren. 
      n maak o h nie  e ingers na  
      i  he  omslaan an een la

- De Bijenkorf aan de rote 
Markstraat. Die is er natuurlijk nu 
nog. Maar wat een verschil. Toen 
had De Bijenkorf nog portiers en 
liftbo s. Kom daar nu eens om. 
De allereerste Haagse roltrappen 
bevonden zich ook in de Bijenkorf. 
Met mahoniehouten zijkanten. En 
ineens schiet het me 
weer te binnen  als het 
druk was gingen we 
met een stel kamera-
den op woensdagmid-
dag naar de Bijenkorf 
om ‘hoopjes mensen’ 
te maken. Dat ging zo  
op een drukbezette, 
naar beneden gaande 
roltrap bleven we, 
eenmaal onderaan 
gekomen met z’n allen 
enige seconden te lang 
stilstaan. Totdat het dringen werd 
en er mensen gingen omvallen. 
Als wij dan even later vrolijk weg-
wandelden, stapelden de mensen 
zich vanzelf verder op. Het aardige 
was, dat er steeds nieuwe aanvoer 
van mensen was totdat iemand de 

roltrap stilzette. Moet ik me ervoor 
schamen dat ik me ooit te buiten 
ben gegaan aan dit rampzalige kat-
tenkwaad? a. Natuurlijk. Maar het 
was wel leuk. En naar mijn beste 
weten zijn er nooit gewonden bij 
gevallen.

- Tocci. Een koffi ebar naast het 
zijpoortje van het Bin-
nenhof. Men diende er 
met een bleek smoel-
werk en geheel gehuld 
in zwarte kleding, 
urenlang zwijgend naar 
muziek van Art Blake  
(Blues March) en Miles 
Davis (L’ascenseur pour 
l’echafaud)  te luisteren. 
De Wiener aan de Korte 

oten was ook zo’n tent 
waar je graag gesigna-
leerd werd. Het publiek 

daar was wat vrolijker.

Er zijn ongetwijfeld nog veel meer 
Haagse zaken van weleer die in het 
collectieve geheugen passen. 
Meld het aan
 julius.pasgeld de-oudhagenaar.nl 

- eesbibliotheek 
op de derde 

etage van de 
ijenkor  aan de 

rote Marktstraat, 
op een prentbrie -

kaart uit 19 -

- Milkbar o i aan de Ho singel 
in 196  (Foto: M. . . Mager).-

- e winkel van e ru ter in de Stevinstraat, met het 
personeel voor de deur (Foto 19 5: . . de waan).
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Terug naar de jaren zestig dus. In de 
eerste plaats was enigerlei vorm van al-
cohol zeer ongebruikelijk en bij feestjes 
bij vrienden en vriendinnen thuis hoe 
dan ook niet beschikbaar. Zuipketen 
waren er niet, in caf s hadden we geen 
toegang en in clubhuizen werd geen 
alcohol geschonken. En sportclubs had-
den toen ook geen eigen clubhuizen, 
hooguit een kleedkamer in de bij het 
sportterrein behorende school. Laten 
we wel zijn, we hebben het over de tijd, 
dat op verjaardagen van ouderen hoog-
uit voor de dames een schaal ‘bowl’ op 
tafel kwam en een enkel advocaatje, 
terwijl de heren zich aan n of twee 
oude of jonge klare te buiten gingen. 
Alcoholisten zijn er al eeuwen, maar de 
jaren ’5  en ’  waren geen alcohol-
tijdperk, je kon ook gewoon plezier met 
elkaar hebben zonder alcohol. 

portclub mores
Mijn eigen ervaring is vooral inge-
kleurd door avondjes die we bij elkaar 
thuis vierden. We wil zeggen  leden 
van de toenmalige korfbalvereniging. 
Maar ik ben ervan overtuigd, dat het 
evengoed een andere sportvereniging 
geweest zou kunnen zijn, omdat ik 
moeilijk kan beweren, dat de korf-
balsport bij uitstek garant zou staan 
voor het aankweken van beschaving. 
Hoewel het voor mijzelf wel wat heeft 
betekend, in beschavende zin.
Avondjes bij elkaar thuis dus, in de 
aanwezigheid van ouders van de 
15 1 1 -jarigen met wie ik optrok. 

Weliswaar verbleven die ouders veelal 
tactisch aan de andere kant van de 
schuifdeur, maar ze stonden of zaten 
wel in de standb -stand, gereed om in 
te grijpen wanneer het nodig was.
We dansten, voorzien van een draag-
bare koffergrammofoon, urenlang op 
muziek van The Everle  Brothers, 
Elvis resle  en Bill Hale . Mijn eigen 
speler was van nationale makelij, een 

hilips uiteraard. Eigenlijk was hij van 
m’n zus, die eind jaren ’5  emigreerde. 
Misschien had ze er vertrouwen in dat 
ze hem later ongehavend en gebruikt 
weer terug zou krijgen, maar dat was 
dan een misverstand. Want ik zeulde 
het ding mee naar alle feestjes van 
onze korfbalclub, samen met een stapel 
45-toeren plaatjes. We dansten tot we 
er zelf moe van werden, en dat kon best 
lang duren, maarr later dan een uur of 
half elf werd het nooit, want op tijd 
weer thuis zijn was redelijk heilig. Al 
was het maar om de toestemming voor 
een volgend feestje open te houden.

oenen was de prijs
Na een paar dansfeestjes werd aan het 
dansen het fenomeen ‘pluisje blazen’ 
toegevoegd. Dat ging alsvolgt  met 
zo’n 8 man en vrouw (jongens en 
meisjes dus) hielden we een wit laken 
vast, waarop een propje watten lag, het 
zogenoemde pluisje dus. Dat moest je, 
als het je beurt was, over het laken bla-
zen in de richting van een uitverkoren 
meisje of jongen. A propos  het was 
toen wel simpel, jongens hielden van 

meisjes en meisjes hielden van jongens. 
Althans, ik heb in die tijd niemand ‘uit 
de kast’ zien komen. ongens, die van 
jongens hielden, en meisjes, die van 
meisjes hielden, ze waren er natuurlijk 
wel, maar dergelijke relaties bleven 
onzichtbaar en in elk geval onbespro-
ken. Daar had je het niet over  Als het 
je lukte om het pluisje tegen het gezicht 
van de uitverkorene te blazen, diende 
er gezoend te worden onder het witte 
laken. Onzichtbaar voor iedereen en te 
kort van tijd om nog andere acties in 
overweging te nemen  als je daar al 
aan dacht  luisje blazen was dus een 
omvangrijk e cuus om aan het zoenen 
te raken met degene waar je heimelijk 
of openlijk verliefd op was. Of werd, 
tijdens het pluisje blazen.

et liep uit de hand
Overigens kon dit amoureuze spel op 
sommige momenten uiterst gevaar-
lijk, zo niet levensbedreigend zijn. 
Bijvoorbeeld op die ene avond bij een 

toenmalig vriendinnetje thuis. Na het 
dansen was er het pluisje blazen. En 
plotseling, na een aantal ronden, was 
er enige commotie, omdat n van de 
aanwezige jongens druk met z’n armen 
begon te zwaaien en begon te draaien 
op z’n benen en deed alsof hij geen ge-
luid kon maken. We lagen collectief in 
een deuk, hadden geen idee, dat iemand 
van ons zo opgewonden kon raken 
van een wit laken en een watje. We 
lagen dubbel en zelfs de ouders van de 
gastvrouw kwamen poolshoogte nemen 
om te kijken waar die hilariteit vandaan 
kwam. Tot iemand in de gaten kreeg 
dat onze spelgenoot geen pret had maar 
iets ernstigs mankeerde  hij had het 
pluisje in z’n keel gekregen en dreigde 
erin te stikken. Een droge boterham 
hielp met het doorslikken van het watje 
anne  pluisje, en hij kon weer normaal 
ademen. Zoals vaak met erge dingen 
die goed a open, werd het voorval 
binnen weinig tijd een anekdote waar 
vooral over werd gelachen.

Maar daarmee relativeer ik niks over 
dat comazuipen van tegenwoordig  dat 
is ziek, gevaarlijk, zielig en helemaal 
niet stoer. Ik hoop op een ‘retro ten-
dens’, dat pluisje blazen weer helemaal 
‘wreed en camp’ wordt. Blijft leuk en 
scheelt levens.
En last but not least m’n advies aan 
(groot)ouders  enthousiasmeer de 
(klein)kinderen nog voor hun 1 de 
jaar voor korfbal  Dat is karaktervor-
mend en gezond  competitie, lekker 
bewegen, op gelijke basis in een team 
met meisjes en jongens samen. Dat 
vormt pubers en geeft ze wat voor. 
Korfballers van mijn generatie, zoals ik 
ze ken, zijn stevig in het leven staande 
senioren  en de basis daarvoor is vaak 
jong gelegd.

Ton van ijswijk
avanrijswijk kpnplanet.nl                  

et schijnt zo te zijn, dat voor een aantal, of in elk geval te-
veel, jongeren vandaag-de-dag de ultieme uitdaging coma-
zuipen  heet. Alleen het woord al bevalt me niet en doet me 
onmiddellijk afvragen hoe wij dan wel vroeger feest vierden 
of leuke avondjes organiseerden. Ik bedoel: hoe vulden wij 
het loungen  eigenlijk in

a ui en  elnee  lui je bla en

Deze asbakken ook wel asemmers 
genoemd waren in die tijd nog van 
metaal. lastic kwam pas later in de 
mode. Op de voorkant van deze krant 
van  maart 2 1  stond een artikel 
over  het uitzendbureau voor langharig 
werkschuw tuig de SWEM. Omdat ik 
zo rond de jaren ’  wel eens wilde 
weten wat voor werk je via dit uit-
zendbureau kon gaan doen, heb ik een 
paar dagen bij de plantsoenendienst 
en de reiniging gewerkt. a, ja, ook ik 
had toen nog lang haar, zowel op mijn 
hoofd als eronder. E n dag is me vooral 
bijgebleven en daar wilde ik u dan ook 
iets over vertellen.
’s Morgens vroeg had ik me gemeld bij 
een kantoortje op de aslaan. “ a daar 
maar even 

zitten, dan zullen we bekijken wat je 
vandaag kunt gaan doen,” werd mij 
gezegd. Na enige tijd kwam er een 
man naar mij toe en hij vertelde me, 
dat ik  samen met hem  asbakken 
ging vervangen. Wanneer je asbak 
kapot was gegaan kon je een verzoek 
indienen om deze te laten vervangen. 
Was je verzoek redelijk dan kreeg je 
een nieuwe, zo niet, dan moest er voor 
betaald worden. We liepen naar buiten 
en daar stond een lange vrachtwagen 
met een open achterkant. Na enkele 
aanwijzingen kon ik deze achterkant 
vol zetten met nieuwe asbakken. Mijn 
maat stond intussen een sigaretje te 
roken. Toen er genoeg opstonden sloot 
ik de achterklep en we liepen samen 
naar binnen.

aarten schudden
Hij ging me voor naar een kantoor, 
waar we een stapeltje kaarten met 
adressen kregen, keurig op volgorde 
gelegd, zodat we een logische route 
zouden rijden. Buiten gekomen schud-
de hij de kaarten door elkaar, alsof het 
een spel kaarten betrof. “De route be-
palen we zelf wel,” zo legde hij me uit. 
Met veel lawaai verlieten we het ter-
rein en gingen op weg naar het eerste 
adres. Dat we in een later stadium twee 
straten verder moesten zijn zal u niet 
verbazen. We hebben onze stad dan 
ook vele malen doorkruist  Of hij die 
dag een goeie bui had of niet weet ik 
niet, maar niemand hoefde te betalen. 
We hebben wat koffie gedronken. Tus-
sen de middag gingen we bij hem thuis 

onze boterham opeten. Dat we net aan 
de andere kant van Den Haag zaten, 
maakte niets uit  het was 12.  uur, dus 
etenstijd. Een aardige vent, die maat 
van mij en we hebben wat afgelachen. 
De meeste mensen waren ons dankbaar 
dat we hun kapotte asbak kwamen om-
ruilen. Slechts een enkeling had wat te 
zeuren, maar daar moest je bij hem niet 
mee aankomen. raag of niet. De oude 
asbakken namen we mee terug en die 
werden op het terrein aan de aslaan 

neergegooid.
Een gezellige dag mag ik wel zeggen 
en ik kreeg hier nog geld voor ook. 
Bovendien heb ik heel wat geleerd, 
o.a. hoe je regeltjes naar je hand kunt 
zetten. Waarom hij die kaarten door 
elkaar geschud had, heb ik maar niet 
gevraagd.

Carl Doeke Eismsa
carleisma planet.nl 
                      

Als ik het woordenboek mag geloven, kunnen we het woord vuilnisbak en asbak door elkaar 
gebruiken. och heb ik de indruk dat het woord asbak vooral in Den aag gebruikt wordt ook 
al zal men zelden of nooit as in zo n bak aantreffen. Dat was vroeger wel anders. De la van 
de kolenkachel moest toch ergens in geleegd worden. 

gaan e  a bakken al  le en le



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag  ei 2010 pagina 1

   

u ku ee en win

Verder is de procedure als gebruike-
lijk. De Sudoku’s zijn gerangschikt 
van A t m D. In 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 ‘2’  in B ook 

een ‘2’ in C een ‘ ’ en in D een ‘8’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt  2-2- -8. Doe uw 
best en vergis u niet

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr.  van  
april maart presenteerden we ook 
vier Sudoku’s. Er kwam wederom 
een gemiddeld aantal inzendingen 
binnen en er werden weer heel wei-

nig fouten gemaakt. De gezochte 
reeks luidde 1-4- -1.
We trokken vijf prijswinnaars, die 
allen de dubbel CD van Sjaak Bral 
krijgen opgestuurd

ohn Lori , te Zoetermeer
Ben Turfboer, te Zoetermeer
W.H. de Boer, te Zoetermeer
N. Dam, te Den Haag
Didi Zeegers, 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.

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

binnen hebben op uiterlijk
Woensdag 2  mei

Stuur naar
uzzel De-Oud Hagenaar
ostbus 2 4

25 2 A Den Haag

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

3 7
2 9 5 4

9
4

4 6 7 8 2
1 2

4 5 8
9 6 8 7 4

1 6

8 6
3 7 9

7 9 8
7 1 5

8 5 4
6 2 8

2 3 5
3 9 5

1 7

8 9
2 1

6 4 8
6 4

4
7 3 2 5 6

2 9 5 4
3 8
4 8 9 3 7

udoku A                                udoku                                  udoku 

2 5 9 8
1

9 6 4 7
7 5 2
8 9 6 5

6 1 3
1 2 8 6

4
8 6 3 2

udoku D                                

este puzzelaars, let wederom op  Net als twee weken geleden altijd moet u op zoek naar de cij-
fers in de grijze vakjes van de vier udoku s. Voorheen waren dat altijd de vakjes links bovenin de 
diagrammen, maar nu staan de grijze vakjes voor de tweede achtereenvolgende op willekeurige 
plekken, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

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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Met dagbehandeling van HWW Zorg brengt u de dag op een plezierige en zinvolle 

manier door. Samen met maximaal twintig leeftijdsgenoten volgt u een gestructureerd 

programma. Wij stemmen het programma af op wat u kunt en wilt. Desgewenst houden 

we ook rekening met uw culturele achtergrond. We zorgen er met onze activiteiten, 

begeleiding en behandeling voor dat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven 

wonen. Fijn is ook dat uw partner en familieleden even ‘vrij’ kunnen nemen als u op de 

dagbehandeling verblijft. Zij weten immers dat u in goede handen bent.  

TWEE SOORTEN

Heeft u problemen met uw geheugen waardoor u niet meer goed voor uzelf kunt zorgen? 

Dan bent u van harte welkom bij de psychogeriatrische dagbehandeling van HWW Zorg. 

U werkt hier aan uw geestelijke en lichamelijke conditie. U ontmoet bovendien mensen 

die in dezelfde situatie verkeren als u. Tijdens de dagbehandeling houdt u zich bezig met 

activiteiten als wandelen, creatieve activiteiten, bewegen, zingen en geheugentraining. 

Daarnaast biedt ons deskundige team u gerichte behandeling en de nodige verzorging. 

Een vaste dagstructuur is hierbij belangrijk. 

Somatische dagbehandeling is een goede oplossing wanneer u vooral kampt met lichame-

lijke problemen. Wij verzorgen voor u een dagprogramma waarin behandeling voorop 

staat. Misschien heeft u fysiotherapie of logopedie nodig. Of oefent u regelmatig met 

de ergotherapeut dagelijkse handelingen als wassen en eten. Ook bij de somatische 

dagbehandeling zijn gezelligheid en leuke activiteiten uiteraard belangrijk! 

SERVICES

Deelnemers aan de dagbehandeling krijgen altijd een lekkere lunch aangeboden. U kunt 

bovendien gebruikmaken van andere services van onze verpleeghuizen. Zoals de kapper, 

de pedicure en het huiswinkeltje. De dagbehandeling is van maandag tot en met vrijdag 

open. Bij Verpleeghuis Houtwijk kunt u ook op zaterdag terecht. Wij kunnen zorgen voor 

vervoer van en naar de dagbehandeling. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem 

dan contact op met de coördinator dagbehandeling van een van de drie onderstaande 

verpleeghuizen van HWW Zorg: 

- Scheveningen: Verpleeghuis De Eshoeve, Doorniksestraat 150, 

 2587 AZ Den Haag, telefoon: (070) 306 47 17 (psychogeriatrische dagbehandeling);

- Houtwijk: Verpleeghuis Houtwijk, Architect Duikerstraat 19, 

 2552 ZV Den Haag, telefoon: (070) 397 21 21 (psychogeriatrische dagbehandeling);

- Centrum: Verpleeghuis De Schildershoek, Jacob Catsstraat 325, 2515 GK Den Haag, 

 telefoon: (070) 389 43 51 (somatische én psychogeriatrische dagbehandeling).

Kom gerust eens langs! 

INDICATIE

Voor deelname aan de dagbehandeling en gebruik van het vervoer, heeft u een 

indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerkers van 

HWW Zorg helpen u graag bij het aanvragen hiervan. De vergoeding voor de deelname 

aan de dagbehandeling is afhankelijk van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ). Daarnaast vragen wij een kleine eigen bijdrage voor activiteiten waarvoor wij 

(materiaal)kosten maken. Wij informeren u hierover graag bij de kennismaking.

MERKT U DAT U LIJDT AAN GEHEUGENVERLIES? HEEFT U EEN LICHAMELIJKE AANDOENING DIE MEER AANDACHT EN VERPLEGING 

VRAAGT DAN THUIS MOGELIJK IS? IN DEZE EN ANDERE SITUATIES KAN DAGBEHANDELING IN EEN VERPLEEGHUIS VAN HAAGSE WIJK- 

EN WOONZORG UITKOMST BIEDEN. AAN HET EIND VAN DE DAG GAAT U GEWOON WEER NAAR HUIS.

Zorg met een hoofdletter Z


