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Gezond, mooi - en wel zo praktisch
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Dat blijkt uit een onderzoek van drs. 
Eeke L. Crabbendam waarop zij aan de 
faculteit Kunstgeschiedenis van de Uni-
versiteit Leiden is afgestudeerd. Eeke 
Crabbendam, kenner en liefhebber 
van het voormalig Nederlands-Indië, 
en werkzaam bij Estata Makelaars, 
voltooide met dit onderzoek haar 
studie op 62-jarige leeftijd na 39 jaar 
onderbreking.
Crabbendam concludeert dat er on-
danks het grote aantal (oud)-Indiëgan-
gers in Den Haag geen sprake is van 
een Indische invloed in de woonhuisar-
chitectuur. Voor Indische verlofgangers 
en repatria

  
nten was Den Haag in veel opzichten 
de populairste vestigingsplaats. Bijna 
80 duizend van hen vestigden zich in 
de jaren 1919 tot 1939 in Den Haag 
vanwege de daar aanwezige “Indische 
sfeer”. Belangrijke aanleiding vormde 
ook het in Den Haag aan het Plein 
gevestigde Ministerie van Koloniën, 
waar de Indiëgangers veel formaliteiten 
hadden te regelen. Ook de mooie en 
gezonde omgeving, -zee en duin, dus 
zandgrond- de nabijheid van het spoor, 
de lage belastingen en de goede huis-
vestingsmogelijkheden een belangrijk 

rol. Ook alle bedrijven met Indië als 
werkterrein hadden hun hoofdkantoor 
in Den Haag gevestigd. Niet voor niets 
richtte de Haagse middenstand zich 
steeds meer op de Indische consument 
en schoten Indische restaurants, winkels 
met tropische uitrustingen en dergelijke 
als paddenstoelen uit de grond.  

Z    
In chronologische volgorde werden na 
1859  de Archipelbuurt, Duinoord en het 
Statenkwartier de meest favoriete Indische 
buurten. Dat gold minder voor villaparken 
zoals het Van Stolkpark, het Belgisch Park 
en het Klattepark, die de gemeente vanaf 
1875 ontwikkelde. Park Zorgvliet, de oor-
spronkelijke zeventiende-eeuwse buiten-
plaats met het Catshuis, werd vooral een 
uitgelezen plek voor de zeer gefortuneerde 
oud-Indiëgangers, die hun fortuin hadden 
verdiend in de suiker, tabak en olie. 

W
Ook de bewoners van het Willemspark, 
in 1849 door Koning Willem III aan de 
gemeente  verkocht voor de bouw van 
een villawijk, waren tot in de 20e eeuw 
voor een groot deel zeer rijke Indiëgan-
gers. Multatuli, onze beroemde schrijver, 
logeerde rond 1862 regelmatig op 
Sophialaan 9, het woonhuis van zijn broer, 

eigenaar van tabaksplantages op Java. 
Elizabeth Baud, vrouw van Louis Cou-
perus, verbleef lange tijd op Sophialaan 
12 bij haar grootvader Guillaume Baud, 
oud-minister van Koloniën en Indiëganger 
bij uitstek.
“Indische sporen” in de architectuur zijn 
met name te vinden bij de indrukwek-
kende villa aan Parkweg 9a in het Van 
Stolkpark, waar de  “Indische” ornamen-
ten opvallen.

O  A
Rond 1870 namen bouwspeculanten het 
initiatief voor de ontwikkeling van de 
Archipelbuurt als woonwijk voor o.a. de 
uitdijende groep uit Indië terugkerende 
planters, bestuursambtenaren en mili-
tairen. Om Indiëgangers aan te trekken 
werden de straten naar eilanden van het 
koloniale rijk vernoemd.
In haar onderzoek concludeert Crabben-
dam dat de populariteit van de Archipel-
buurt onder Indiëgangers maar tot rond 
1900 duurde, toen de stroom echt rijke 
Indiëgangers met hun verdiende fortuin 
naar Nederland terugkeerden. Zij vonden 
de Archipelbuurt niet goed genoeg meer 
en zochten hun heil in de jongere en 
monumentalere buurten zoals Duinoord 
en Statenkwartier, die intussen ontwikkeld 
werden. 

-  Rond 1900 was er een meisjesschool gevestigd in de kolossale koloniale villa aan de Alexanderstraat 1. -

Hans was een VVD’er van de klassiek 
liberale soort. Toen hij partijleider was werd 
hem eens gevraagd wat hij van plan was om 
speciaal voor ouderen te gaan doen. “Bij 
voorkeur niets,” antwoordde hij met een 
glimlach. Typisch Dijkstal, die vond dat de 
overheid zo’n beleid moest voeren dat de 
mensen zichzelf konden redden, zonder dat 
de overheid zich daarin teveel moeide. Maar 
hij was allesbehalve een harde neo-liberaal; 
hij vond, schreef hij in De Oud-Hagensaar, 
dat de romantiek van ‘Swiebertje’ volstrekt 
misplaast was. Zwervers en verkommerende 
ouderen, die kan je niet aan hun lot overlaten. 
Dan moet je verantwoordelijkheid nemen.

E   
Een enorme hekel had Dijkstal aan racisme, 
uit liberale overtuiging en door z’n persoon-
lijke leven. Hij werd geboren in Egypte, om-
dat z’n familie daar in de scheepvaart werkte, 
en maakte de moslim-maatschappij daar tot 
z’n zesde jaar dagelijks mee; als puber raakte 
hij aan de jazz-muziek verslaafd en vooral 
de tenor-sax, een instrument dat hij zelf ging 

spelen. En hij ging honkballen, bij Storks in 
Den Haag, een sport met een stevige gemixte 
cultuur, net als de jazz. Hans wist uit eigen 
ervaring dat je prima kunt samenleven met 
mensen die cultureel anders zijn geworteld, 
wat heet: dat je daar enorm veel plezier aan 
kunt beleven, over en weer, en dat het ver-
rijkend is.

A
Als wethouder van Wassenaar, als minister 
van Binnenlandse Zaken en VVD-leider 
onderscheidde de ‘bestuurder’ Dijkstal zich 
door warsheid van populisme. Gewoon goed 
je werk doen, de boel rustig verbeteren, en 
niet elke dag in de krant proberen te komen. 
De aanpak à la Pim Fortuyn, die in Hans’ 
tijd op Het Binnenhof  furore maakte, lag de 
bruggenbouwer Dijkstal niet. Ook in deze 
krant schreef hij nog wel eens wat hem er 
niet aan beviel, wat soms lezers kostte en 
adverteerders. Hans’ mening was het waard.

Constant Martini & Frans Hoynck
redactie@deoud-hagenaar.nl
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Een betaalbare crematie of begrafenis 
Al 75 jaar zonder winstoogmerk 
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Klassieke liberaal met ‘multiculti’ inslag
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HVP Thuiszorg kan u, in uw eigen 

woonsituatie precies die zorg bieden 

waar u het alleen niet aan kan. We 

beschikken over goed opgeleide en 

gemotiveerde eigen medewerkers. Wij 

hebben geen wachtlijsten, bij ons krijgt u meteen de 

zorg die u verdient.

Adres: Lau Mazirellaan 470B, 2525 WV Den Haag

Tel:070-7853092  0619914910

www.hvpzorg.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

Inboedels
45ZONDER AUTORIJBEWIJS

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

Autobedrijf HOUTWIJK bv
Zichtenburglaan 82, Den Haag
Tel. 070-3295051
www.autohoutwijk.nl



 
In nr.8. las ik in het stukje van Julius Pasgeld 
over de ontzettend dikke krantenman. Deze 
kleurrijke meneer was door een ziekte zo dik. 
Zijn naam was Jan Smeenk. Hij kwam van 
goeie huize, zijn vader was onderwijzer. Mijn 
moeder kende dit gezin. Jan Smeenk liep niet 
alleen met Elsevier, maar ook met de Sport, een 
krantje dat elke maandagmorgen verscheen. Hij 
stond hier meestal mee op de Loosduinsekade 
tussen de  Paul Krugerlaan en de La Reyweg. 
Ook was hij op grote evenementen aanwe-
zig, zoals de T.T. in Assen, de autoraces in 
Zandvoort en op Prinsjesdag in Den Haag. Dan 
liep hij met een grote trommel op zijn buik met 
allerhande snoepgoed. Ook kan ik mij herin-
neren dat ik met mijn moeder en zusje op de 
Prinsegracht op de bus stond te wachten, en dat 
Jan Smeenk er ook stond. M’n zusje zei: “dat 
is Jan de Sport”.  “Wat zegt ze,” vroeg hij  
Waarop m’n moeder antwoordde: “ze zegt dat 
dat u altijd met de sportkrant loopt”.

C.A. Struiving
Zoetermeer
cee . trui ing@mar ilona.nl
---------------------------------------------------------

IJ   D   
Met plezier heb ik verhaal over De Pier gelezen 
van Barend Jan Donker. Ik heb daar ook herin-
neringen aan van voor de oorlog en de jaren 
in de oorlog toen de pier nog wel toegankelijk 
was. In de rotonde trad ook het pianoduo Beu-
ker & De Nijs op. We gingen daar op zondag-
middag naar toe. Mijn vader en ik gingen vaak 
vissen op de pier met de kruisnetten die daar 
hingen bij de rotonde. Het kostte 50 cent per 

uur. We vingen onder meer paling, bot en tong. 
Die netten werden beheerd door de ‘piermees-
ter’, een mijnheer keurig gekleed in uniform 
inclusief pet.
Ook liep er een ‘ijsbeer’ rond, waarmee je op de 
foto kon gaan. Later liep die straatfotograaf op 
de Hofweg om voorbijgangers te fotograferen. 
De pier was toen zeker gesloten.
Als er vuurwerk was dan sloegen wij dat gade 
vanaf de pier In de oorlog kon je vanaf de pier 
rijnaken zien die aan elkaar waren bevestigd en 
waarmede de Duitsers oefenden voor de invasie 
van Engeland.
Op  een avond waren we weer met die netten 
aan het vissen. Begin van de oorlog. Toen we 
een jonge vrouw zagen die over de balustrade 
was geklommen en in zee wilde springen. Mijn 
vader riep nog “juffrouw, juffrouw” maar ze 
sprong toch. Ze had geluk want de stroming 
stond naar de pier toe en dus ook naar het 
ijzeren skelet. Men maakte een luik los in het 
plankier en heeft haar nog gered. Er kwam een 
ambulance de pier oprijden, hoe het die jonge-
dame verder is vergaan weet ik niet. Wel dat ze 
uit Assen kwam zoals uit haar papieren bleek.

Gerard Woortman
g. oortman @ nmail.nl
---------------------------------------------------------

  
Ik zoek mijn familie, met de achternaam Van 
der Meijden. Nichten en neven, namelijk Jopie 
(getrouwd met Cor Hopman), Ina (getrouwd 
met Wim Smit), Jan en Nico. Graag zou ik 
contact willen hebben met hen.

Corrie van der Meijden
Den Haag
c andermei den@ca ema.nl
---------------------------------------------------------

 
Ik meen te weten dat het Minangkabause huis 
ooit opgeslagen is geweest in Rijswijk en wel 
aan de Van Vredenburchweg, waar destijds de 
Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap 
ROS stond. Op die plek stond ook een grote 
schuur, burgemeester Boogaardt had namelijk 
het plan om het Minangkabause huis ergens 
in Rijswijk weer opnieuw op te bouwen. Maar 
daar is helaas nooit wat van gekomen. Uit die 
opslagplaats zijn wel veel onderdelen verdwe-
nen, zoals houtsnijwerk-panelen verdwenen. 
Is er misschien emand die dit verhaal kan 
bevestigen

Kees Rog
ee illyrog@ lanet.nl

---------------------------------------------------------
  A

Sinds kort ben ik er achter dat jullie krant ook 
on line is te lezen, daar geniet ik zeer van. Uw 
krant is gewoonweg fantastisch en biedt een 
heerlijk nostalgisch gevoel. Ik kijk steeds uit 

naar het volgende exemplaar, houden zo
Ik ben een oud-Hagenaar die al 35 jaar woon-
achtig is in Australië, maar ik kom elke vier 
jaar even terug naar Nederland en natuurlijk het 
Haagje. Ik heb mijn jeugd doorgebracht op de 
Nunspeetlaan in de Zuiderparkwijk, ik zat op de 
Sint Paulus school in de Weesperstraat met als 
hoofd der school Jan Nowee, de schrijver van 
de Arendsoog boeken.
Mijn moeder stuurde mij iedere vrijdag naar 
het badhuis aan de Escamplaan omdat wij geen 
douche hadden. Zoals beschreven in een eerder 
artikel in uw krant over het badhuis, zo ging het 
er inderdaad aan toe daar. Ook ik heb menig-
maal een tik op de deur gehad met die zwabber 
van die man die daar toezicht hield omdat ik 
te langzaam was. Tegen de tijd dat je weer 
naar huis terug liep in de winter was je haar 
bevroren, hoe kan je het ooit vergeten. In het er 
naast gelegen kleine les-zwembad heb ik leren 
zwemmen en zat ik op zwemvereniging D.E.S. 
(Door Eendracht Sterk), mijn in 1954 behaalde 
diploma heb ik nog steeds mijn diploma van 
1954.
Mijn vader werkte op vliegveld penburg bij 
Avio Diepen, vanaf de Nunspeetlaan en terug 
was dat elke dag een behoorlijk eind etsen 
voor hem. Ik ging hem ook wel eens op mijn 
eigen ets van zijn werk halen. penburg 
was toen nog polder en weilanden rondom, 
het gaf een landelijk gevoel als je eenmaal de 
Hoornbrug over was en in de verte Delft zag 
liggen. Als ik er was, moest ik bij de slagbomen 
wachten tot m’n vader kwam om mij te legiti-
meren, waarna ik het militaire terrein op mocht. 
Mijn vader kocht later een Solex en dat was 
natuurlijk een hele vooruitgang voor hem. De 
huidige nieuwbouwwijk penburg heb ik nog 
nooit gezien, behalve wat beelden op internet. 
Volgende keer ga ik beslist eens kijken.

Charles Traa
Anna Bay, Australia

archar@aa t.net.au
---------------------------------------------------------
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First Royal Telecom BV
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag
Tel.: (070) 4275097
Email: info deoud-hagenaar.nl
Website: www.deoud-hagenaar.nl

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

A
Op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 4275097

Frans M. Hoynck van Papendrecht 
redactie deoud-hagenaar.nl

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

Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

D
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distribu-
tiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen 
(distributie deoud-hagenaar.nl  of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen 
beschikbaar. 

E    D  O
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Administratie rita deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de 
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, West-
land, Delft, Midden-Del and, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 55.000 exemplaren, via circa 280 distributie-
punten, waar de krant kan worden afgehaald of 
onder bewoners wordt verspreid, als in verzor-
gingshuizen en service ats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of 
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan 
een abonnement nemen voor € 49,90 per jaar 
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).

o
lo

o
n

O ROE JES EN BRIE EN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website 
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

e zegening an wi water
Het zal de eerste oorlogsdag geweest zijn (dat weet ik niet meer precies), toen Tiny,een vriendin-
netje van Annie, mijn oudere zus, aan de deur kwam. Ze was door haar moeder naar de kerk ges-
tuurd om wijwater te halen. De wijwater es was leeg, die moest nu dringend worden bijgevuld. 
Dit water was bedoeld om het huis mee te zegenen en het te beschermen tegen gevaren en in dit 
geval tegen de bombardementen. Tiny durfde niet alleen te gaan, de luchtgevechten waren nog 
steeds aan de gang. Annie wilde niet mee, ze vroeg dus aan mij mee te gaan. Ik voelde me zeer 
vereerd en dapper, tenslotte was ik al 10 jaar. Zonder te vragen om toestemming, ging ik onmid-
dellijk mee. Bij de kerk vonden we de koster, die zette de lege es op het altaar en hij verdween 
weer om van het spannende schouwspel van de luchtgevechten te genieten.
In de kerk stonden wij te wachten en te wachten. We hoorden vliegtuigen en schieten; we waren 
bang en wilden uit de kerk weggaan. Helaas, alle deuren waren op slot, de koster was ons ken-
nelijk vergeten. Angstig zaten we bij het Maria-altaar Weesgegroetjes te bidden. Opeens een 
enorme knal, door de luchtdruk vloog de zijdeur open, wij vlogen naar buiten,de Casuaristraat in, 
achter ons de tweede knal, waarbij de kerk werd getroffen. De eerste klap was afkomstig van het 
ziekenhuis Bethlehem naast de kerk. Daar was de eerste bom op gevallen. Tussen de glasscher-
ven door lopend kwamen we op de Prinsessengracht. Mensen van de Tekenacademie trokken ons 
vlug de kelder in, om daar te schuilen. 

Z  
Thuis werd ik inmiddels vermist. Mijn vader ging eropuit om mij te zoeken. Op de Prinsessen-
gracht werd hij tegengehouden, niemand mocht doorlopen. Na lang praten waarbij hij vertelde 
“mijn dochtertje is daar”, kon hij verder en zo vond hij ons. Van onze tocht naar huis heb ik nog 
wel het beeld in mijn hoofd van patiënten die via de ramen van het ziekenhuis naar buiten gehol-
pen werden.
Mijn vader was zwijgzaam en keek boos. Ik kakelde zenuwachtig iets van “Maria heeft ons 
gered”. Wij waren door de nonnen op school zo vervuld van vrome gedachten. Dat het puur 
geluk was, kwam niet in je op. Veel later hoorde ik dat pa heel boos was geweest op de moeder 
van Tiny en er heen gegaan was om te vertellen hoe dom hij het vond kinderen wijwater te laten 
halen onder zulke gevaarlijke omstandigheden. Jaren heb ik gedacht dat die boosheid mij gold, 
omdat ik zonder iets te zeggen weggegaan was. Ik weet ook zeker dat hij van mening was dat 
wijwater je niet kon behoeden voor gevaar, maar dat het een vroom gebruik was om je huis te 
zegenen. 

Jetty Schoenmakers-Brocken
trecht

har e@ nmail.nl

J
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Na een aantal jaren besloot vader 
Meeuwisse voor zichzelf te begin-
nen, zijn nieuwe  baggerbedrijf 
voerde projecten uit voor Water-
schappen en de Gemeente Den 
Haag. Koos kan zich die periode 
nog heel goed herinneren: “Eigen-
lijk zag ik mijn vader heel weinig, 
‘s ochtends vertrok hij immers al 
om vijf uur en pas laat in de avond 
kwam hij thuis. Waren lange dagen 
voor hem, wij aten dan ook altijd 
eerder. Maar het harde werken 
wierp ook zijn vruchten af. Weet 
nog goed, ik was een jaar of twaalf, 
dat hij zijn eerste duizend gulden 
had verdiend met een baggerwerk 
in Berkel en Rodenrijs. Hij was zo 
trots en wij keken onze ogen uit ”. 

S   
“In de winter gaf mijn vader 
schaatsles op de Hokij, dit om 

in die periode wanneer de sloten 
waren dichtgevroren toch wat bij te 
verdienen. Hij gaf onder meer les 
aan de latere schaatcoryfeeen Joan 
Haanappel en Sjoukje Dijkstra   
Wijzelf kregen les van Ome Chris, 
die toen lid was van de kernploeg”. 
Nu vele jaren later is de familie nog 
altijd gek van schaatsen
“Tijdens die winteravonden gingen 
we ook regelmatig een kroketje 
halen bij cafetaria India. We liepen 
dan via de Laakweg over het 
dichtgevroren Laakje naar de Van 
Zeggelenlaan en weer terug naar 
huis naar moeder. Was een feest die 
kroketten, wat een delicatesse ”

N  
Koos groeide op en zocht met zijn 
broers vertier in de wijk. “Wij ver-
maakten ons veel aan de Slachthuis-
kade, was altijd veel bedrijvigheid, 

zo sloegen ze daar langs de Laak 
stenen op en na schooltijd beklom-
men wij dan die bergen van steen, 
het was wel oppassen natuurlijk om 
daar niet met je voeten tussen te 
komen. En natuurlijk ook de Olieha-
ven, waar de olie werd gelost bij de 
Shell. Daar zat ook de betonfabriek 
van Fabriton, ik weet nog goed dat 
ze daar een nieuwe kraan kregen. 
Ging op een dag de machinist naar 
boven om  de mast te smeren, raakte 
hij met zijn arm bekneld. De brand-
weer moest hem bevrijden, maar 
wel mooi zijn arm eraf ” Ondanks 
dit voorval staat deze kraan er nog 
altijd, het is zelfs een monumentaal 
erfstuk geworden. Zal voortaan 
tijdens het voorbijrijden langs deze 
kraan aan de Neherkade toch met 
een andere blik naar deze kraan 
kijken, de plek waar een arm werd 
verspeeld, maar dit terzijde.

 J
De broertjes Meeuwisse kwamen 
natuurlijk ook weleens in aanvaring 
met andere buurtjongens, maar ook 
daar was een oplossing voor. “Mijn 
vader had een knecht in dienst, Jan 
Ruisbroek, die zat ook bij ons in 
de kost. Was veel groter dan ons en 
liep altijd op klompen. Wij pochtte 
echt met hem als onze grote broer, 
ging hij op zaterdag mee de buurt 
in, hadden we echt geen ruzie 
meer met de buurtjongens, want 
onze grote broer deed dan even 
zijn klompen uit en zat die andere 
gastjes achterna, nee wij waren blij 
met Jan ”   
In de vakanties ging Koos met zijn 
vader mee varen op de baggerschuit. 
“Gingen we samen op de brom  ets, 
was natuurlijk heel vroeg en ik als 
klein jongetje was dan nog lichtelijk 
slaapdronken. Voor de zekerheid 

bond hij met dan met zijn riem 
voorop vast op de brom  ets, dit om 
te voorkomen dat ik eraf viel. Op de 
baggerschuit, een Westlander van 
16 meter leerde ik sturen, was de 
basis voor mijn latere werkzaam-
heden ”

I   
Na het doorlopen van de lagere 
school, de mulo en de avondschool, 
stoomde Koos door als uitvoerder 
bij een aannemingsbedrijf, om 
daarna samen met nog zes broers 
het bedrijfsroer van zijn vader over 
te nemen. Daarmee was de cirkel 
rond, met als basis een goede maar 
harde opvoeding, maar waarvan 
Koos nog altijd de vruchten plukt. 
Opgegroeid in een buurt waarin 
saamhorigheid, gezelligheid en 
eerlijkheid hoog in het spreekwoor-
delijke vaandel stond

I              
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de aakweg
met Koos eeuwisse

Terug naar...
- rian c ha  

van  
maakte in de 

jaren 0 reclame 
voor het drinken 

van hisk . -

- e etoncentrale a riton.-

- e h ro haler komt langs ij de woningen 
aan de aakweg  oto it 19  -

Kleine 
Nostalgie

met li s asgeld

roeger was he s niet alles eter. aar wel ijna alles. ant als je ero  ter gkijkt lijkt de 
narigheid vaak versleten en vergeten. at over lij t ijn de s aar ame momenten van gel k. 

n nat rlijk koesteren we die.

   D    
I                E      

       D      D        
    

Het is november 1961. Op het kruis-
punt van de Anna Pauwlonastraat met 
de Laan van Meerdervoort is het ’s 
ochtends omstreeks 8.30 uur druk. Erg 
druk. Trams rijden af en aan. Auto’s 
wringen zich door de  essenhals 
aldaar. Fietsers begeven zich in dikke 
rijen naar het werk. Plotseling maken 
zich, als op commando, ruim dertig 
jeugdige personen los uit de schadu-
wen van de omliggende gebouwen 
en begeven zich op het moment 
dat de verkeerslichten op rood en 
oranje staan naar het midden van het 
kruispunt en gaan daar zitten. Zitten  
Midden op een druk kruispunt  Jawel. 
Zitten op een kruispunt.

S
De eerste sit-down demonstratie 
in Nederland. Voor het goede doel 
natuurlijk. Het verkeer lamleggen, 
zo meenden wij in die goeie ouwe 
tijd, was het middel bij uitstek om je 
onvrede met het bestaan van, noem 
maar wat, atoombommen bijvoor-
beeld, te uiten. Als men maar genoeg 
op kruispunten ging zitten zouden die 
atoombommen vanzelf wel verdwij-
nen, dachten we. 
En daar zat ik dan. Tussen een dertig-
tal andere jongeren waarvan ik me nu 
alleen nog Roel van Duijn en Johan-
niek van der Molen kan herinneren. 
Vooraf hadden we onze strategie geoe-
fend bij een mede-demonstrante met 
progressieve ouders in het Belgisch 
Park  Maar nu sloeg de werkelijkheid 
ineens angstig toe. Ongeduldige au-
tomobilisten drukten hun voorwielen 
tegen ons aan. Het duurde niet lang 
of er stonden wel 20 trams aan beide 
kanten achter elkaar te wachten tot 
het voorbij was. Een mevrouw tilde 
haar  ets op, liep voorzichtig over ons 
heen en riep: ‘Goed zo, jongens. Doe 
er wat aan ’ Een vooraf ingelichte fo-

tograaf  van de Haagsche Courant zat 
van bovenaf, uit een der omringende 
gebouwen, foto’s te maken. En ja. 
Daar had je de politie al. Gebrek aan 
ervaring met sit-down demonstraties 
maakte dat ze elke demonstrant heel 
voorzichtig met vier man optilden, 
naar de arrestantenbusjes droegen en 
weer terug gingen om de volgende 
demonstrant op te halen. Waardoor 
de zojuist afgevoerde demonstrant 
weer rustig naar het kruispunt kon 
lopen om te wachten tot hij opnieuw 
werd afgevoerd. Hoewel we slechts 
met z’n dertigen waren duurde het op 
deze manier wel 80 demonstranten 
lang voor de politie in de gaten kreeg 
dat ze iemand bij de busjes moesten 
posteren.

S  
Met gillende sirene werden we afge-
voerd naar het hoofdbureau van politie 
aan het Burgemeester de Monchyplein 
alwaar we, en nu druk ik me echt 
vriendelijk uit, een weinig zachtzinnig 
verhoor ondergingen. Onze ondervra-
gers waren marechaussees en ‘stille 
binken’ van de Binnenlandse Veilig-

heidsdienst. Ze 
wilden weten wie 
de leiding had. Dat 
zeiden we niet. En 
of we door Moskou 
waren gestuurd. 
Dat waren we niet. 
Ook niet toen we 

n voor n ruw door elkaar werden 
gerammeld en de beschuldigingen op 
een wat hoger volume in onze oren 
werden getetterd.

S
Daarna werden we nog dezelfde dag 
afgevoerd naar het Kantongerecht aan 
de Prinsegracht. Snelrecht  Jawel. 
Ook toen al. Op de publieke tribune 

zag ik mijn vader zitten. De goede 
man had een dagje vrij genomen om 
de belevenissen van zijn zoon de hele 
dag per  ets te volgen. De uitspraak 
luidde: 25 gulden boete wegens het 
hinderen van het verkeer. Hinderen 
van het verkeer  Het ging toch om 
atoombommen  In hoger beroep dus. 
Dat diende een maand later. Opgeroe-
pen getuigen-deskundigen wisten de 
rechter van het gevaar van de A-Bom 
en van onze goede bedoelingen te 
overtuigen: het werd uiteindelijk geen 
25 maar 15 gulden boete
Wat een avonturen. Heus. Spanning 
en idealisme gaan echt wel samen. 
Een halve eeuw geleden nog wel 
tenminste.

Ook last van Kleine Nostalgie  
Meld het aan:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl 

- Roel van ijn 
in de ka o tertijd.

- it-down  het sloeg over naar Amsterdam. -

- et toenmalige kantongerecht in en aag  waar 
stille inken hardhandig ro eerden it te vinden o  

we door osko  waren gest rd..
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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 

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
Lodewijk Napoleon
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 0 tot 23
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)

Win een stedentrip naar Oslo met Radio West
omende week is het Songfestivalweek bĳ  89.3 Radio West. Met veel muziek, prĳ svra-

gen en verhalen. Als klap op de vuurpĳ l verloot presentator Ron Davids onder de deelne-
mers aan de Sha-la-lie-zangwedstrĳ d de hoofdprĳ s: een stedentrip naar Oslo.

Nog even en dan barst de ste editie van het Euro-
visie Songfestival los in de Noorse hoofdstad Oslo. 
Sieneke treedt voor ons land aan in de tweede 
halve fi nale op donderdag 27 mei met het veel-
besproken nummer “Ik ben verliefd sha-la-lie”, 
geschreven door Vader Abraham. Als de 17-jarige 
zangeres genoeg punten verzamelt, mag zĳ  op za-
terdag ons land vertegenwoordigen in de fi nale.
Tĳ dens de Songfestivalweek is op Radio West 
na-tuurlĳ k veel songfestivalmuziek te horen. In 
de Ochtendshow en de Middagshow draait het 
radiospel ‘Moet je Luisteren’ helemaal om de lied-
jeswedstrĳ d. Luisteraars krĳ gen muzikale fragmenten en songfestivalvragen voorgescho-
teld. Maar Patrick van Houten, Dieuwertje Blok en Ron Davids testen ook de kennis van de 
Noorse taal. 

Zing Sha-la-lie
Luisteraars van Radio West maken tĳ dens deze week kans op cd’s vol songfestival mu-ziek. 
En op de hoofdprĳ s: een stedentrip voor 2 personen naar Oslo, de stad van het songfestival. 
Om kans te maken moet men een eigen versie van Sieneke’s “Ik ben verliefd sha-la-lie” op 
de voicemail van Radio West inzingen. De winnaar wordt door loting bepaald en moet tele-
fonisch bereikbaar zĳ n op vrĳ dagmiddag 28 mei tussen 14 en 16 uur. Dan belt Ron Davids 
hem of haar live in de uitzending. De Middagshow staat die middag ook helemaal in het 
teken van het Songfestival, met een overzicht van de beste Songfestivalliedjes aller tĳ den.
 
Radio West organiseert de Songfestivalweek in samenwerking met het visitNorway.nl, 
Noors verkeersbureau. Het telefoonnummer van deze actie is: (070)390 09 09.  Meer infor-
matie en wedstrĳ dvoorwaarden zĳ n te vinden op westonline.nl.

TV West helpt opvoeden
Van 0 tot 23, dat is de titel van een nieuwe serie 
op TV West over opvoeden en opgroeien. Want 
wat doe je als je kind faalangst heeft ? En wat als je 
ouders gaan scheiden? Het zĳ n vragen waar kinde-
ren en ouders mee te maken kunnen krĳ gen. Met de 
juiste informatie en een duwtje in de goede richting 
kunnen kinderen en ouders vaak al goed geholpen 
worden. Daarom heeft  de provincie Zuid-Holland 
het initiatief genomen om een tv-serie te laten maken

over opgroeien en opvoeden. De 13-delige serie is vanaf dinsdag 18 mei te zien op TV West.

7-9 uur: TV West Ochtendnieuws
Begin de dag goed met het TV West Ochtendnieuws: TV West start elke werkdag met een 
kort regionaal bulletin met het laatste nieuws, actuele verkeersinformatie en de weersver-
wachting voor de regio. Het regionale ochtendnieuws is elke maandag t/m vrĳ dag, vanaf 
zeven uur te zien op TV West.

Aan de Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding U.A.
Antwoordnummer 13054
2501 VC Den Haag

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

 
Naam
(Eventueel ook de naam van 
de partner en de kinderen.)

Adres

Postcode en plaats

Of u geeft u op via het internet: 
info@devolhardinguitvaartzorg.nl

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

eef  o  oor o eratie e 
it aart ereniging e ol arding

4
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CoornhertCentrum
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rasmus lein 
    Den Haag
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Duinhage
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
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en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

- e ko sterke oorse s its or glset in actie tegen Atvida erg  door 
 en aag th is gewonnen met -  oto  A. osen r g . -

- ohn s a a  een van de talent-
rijke langharige tienernee jes 

die Aad ansveld er in de omer 
van 19  ij kreeg. 
oto  A. osen r g . -

- ortret van oom  Aad ans-
veld met snor  genomen in j li 

19 . oto  A. osen r g . -

In het Zuiderpark trad de Nederlandse 
UEFA-jeugd in het seizoen 1973-1974 
tegen Engeland aan met vijf expo-
nenten van een unieke lichting Haags 
talent: Johnny Dusbaba,Tscheu-la 
Ling, Martin Jol, Martin Toet en Leen 
Swanenburg.

In de zomer van 1973 voltrok zich in 
het Zuiderpark een ware revolutie. 
Trainer Evert Teunissen was zijn spel-
maker Harald Berg (teruggekeerd naar 
Noorwegen) en terrier Dick Advocaat 
(verkocht aan Roda JC) kwijtgeraakt. 
Gesterkt door de goede resultaten van 
het tweede elftal (landskampioen in 
‘73) en het jeugdelftal (afdelings- en 
landskampioen en winnaar van het 
door duizenden Haagse voetbalfans 
bijgewoonde internationaal jeugd-
toernooi) durfde hij zijn vertrouwen 
te geven aan een groot aantal jonge 
talenten. Aanvoerder Aad Mansveld 
kreeg er in een keer tal van langharige 
tienerneefjes bij. Met Dusbaba, Ling, 
Jol, Toet en Swanenburg voegden ook 
Cees Storm, Wim Berckenkamp en 
Boudewijn de Geer zich uit de jeugd 
bij de A-selectie, terwijl Barend van 
Hijkoop en Hugo Lochtenbergh via 
het tweede elftal promoveerden.

  
Met de sterk verjongde spelersgroep 
beleefde FC Den Haag een swingende 
zomer. De combinatie van een ervaren 
as (doelman Ton Thie, Mansveld, Piet 
de Zoete en de kopsterke Noorse spits 
Tor Fuglset) met aanstormende jeugd 
deed in het Intertoto-toernooi direct 
van zich spreken. Overwinningen 
voor eigen publiek op Atvidaberg (3-

2) en Winterthur (2-0) en gelijke spe-
len op bezoek bij dezelfde tegenstan-
ders (twee keer 1-1) boden FC Den 
Haag zelfs uitzicht op de eerste plaats 
in de poule. Vol verwachting vulden 
9.129 toeschouwers het Zuiderpark 
voor de laatste poulewedstrijd tegen 
Hannover ‘96. Helaas was een Haagse 
stormloop niet voldoende om de Duit-
sers op de knieen te krijgen (0-1). Een 
nog veel grotere tegenslag was dat 
Fuglset eind augustus te horen kreeg 
dat hij wegens een hartafwijking met 
voetballen moest stoppen.

O
Met een onthoofde aanval had FC 
Den Haag in het begin van het seizoen 
moeite met scoren. Een een-tweetje 
met het hoofd van de jonkies Leen 
Swanenburg (doorkopbal) en Hugo 
Lochtenbergh (kopstoot in de verste 
hoek) was nog wel goed voor een 
punt in de openingswedstrijd tegen 
de Graafschap (1-1). Toen na negen 
wedstrijden NAC op bezoek kwam, 
had Teunissen zijn elftal nog niet 
meer dan zes keer zien scoren. Die 
zondag schoot het elftal echter wel 
met scherp. Spits Cees Storm (hat-
trick), Simon van Vliet, Piet de Zoete, 
Aad Mansveld en een dolgedraaide 
speler van NAC zorgden voor een 
historische uitslag: 8-3. Een week 
later kwam FC Den Haag ook in de 
Rotterdamse Kuip uitstekend voor 
de dag. Na een openingstreffer van 
Storm kwam Feyenoord weliswaar 
met 3-1 voor, maar daardoor lieten 
de Hagenaars zich niet ontmoedigen. 
Leen Swanenburg en een eigen doel-
punt van Dick Schneider bezorgden 

FC Den Haag alsnog een meer dan 
verdiend punt. Voetbal Internatio-
nal was zo enthousiast dat het de 
Haagse talenten direct uitriep tot de 
landskampioen van 1977. Dat bij de  
Nederlandse UEFA-jeugd Haags in-
middels de voertaal was, hield ook al 
een grote belofte voor de toekomst in.       

Het is zeker niet zo dat de spelers 
na alle loftuitingen de rest van het 
seizoen met het hoofd in de wolken 
liepen. Bij PSV werd FC Den Haag 
net zo genadeloos afgedroogd (6-0) 
als ooit ons bijna onverslaanbare elf-
tal van de Heilig Hartschool door de 
schoolkampioen van Den Haag, dus 
iedereen stond snel weer met beide 
benen op de grond. De balans die 
halverwege het seizoen kon worden 
opgemaakt, was met 17 punten uit 16 
wedstrijden positief. Hans Bres (met 
een ouderwetse poeier van afstand) en 
Kees Bregman bezorgden FC Utrecht 
een nederlaag (2-0) en veel Hagenaars 
een aangename Tweede Kerstdag. 
Dat Aad Mansveld zich met het 
Nederlands elftal ook nog had weten 
te plaatsen voor de WK-eindronde in 
West-Duitsland, deed menigeen vol 
verlangen uitkijken naar het voetbal-
jaar 1974.
   

 
Wat FC Den Haag in de tweede 
helft van het seizoen opbrak, was 
het gemis van Mansveld. Eerst hield 
een operatie aan de voet hem twee 
maanden aan de kant. Zonder ‘oom 
Aad’ zag Teunissen zijn team in 
zeven wedstrijden vijf keer verliezen. 

Mansveld was net teruggekeerd toen 
FC Den Haag op zondag 17 maart in 
het Zuiderpark moest aantreden tegen 
kampioenskandidaat FC Twente. 
Nog niet uitgerust met internet of 
een mobiele telefoon hoorde ik kort 
voor de wedstrijd op de Oosttribune 
dat de aanvoerder ontbrak, omdat 
hij op de training zijn enkelband had 
gescheurd. In Den Haag weten we 
dat alleen die blessure het Nederlands 
elftal een eerste wereldtitel heeft 
gekost. 

   J
Ondanks het gemis van Mansveld 
bleef de Haagse elf tegen FC Twente 
knap op de been (0-0), vooral dankzij 
een grandioos keepende Ton Thie. FC 
Twente kwam uiteindelijk drie punten 
te kort voor een eerste landskampi-
oenschap. FC Den Haag moest het 
doen met een dertiende plaats. Thie 
bezorgde de club nog wel een prijs 
door samen met Oranje-doelman Jan 
Jongbloed beslag te leggen op de 
felbegeerde titel van Voetballer van 
het Jaar. De Haagse jonkies beëin-
digden het seizoen net als een jaar 
eerder met de hoofdprijs in het 25ste 
internationaal jeugdtoernooi. Tove-
naar Tscheu-la Ling nam in de  nale 
tegen Ajax de enige treffer voor zijn 
rekening. Na twee eerdere zeges in 
de competitie en een gewonnen halve 
 nale in het bekertoernooi was het de 

vierde keer dat seizoen dat de Haagse 
jeugd de Amsterdamse leeftijdgeno-
ten aftroefde. 

Roeland Gelink 



openhuishetatrium
21vrijesectorwoningen

nog
enkele
tehuur

Bentuopzoeknaareennieuwewoning?KomdaneenkeernaaronsOpenHuis!

Staatunogmiddeninhetleven,maarkijktuwelnaardetoekomst?Wonenuwkinderenenkleinkinderenin
DenHaagZuidwestenwiltuindebuurtwonen?DaniswoneninHetAtriumietsvooru.HetAtriumiseen
nieuwwoongebouwaandeHermelijnradeinDenHaagZuidwest.HierbouwtVestiaDenHaagZuid-West
57levensloopbestendigehuurwoningenvoormensenvan55jaarenouder.Daarvanzijn21woningenbedoeld
voordevrijesector.
dewoningen
VestiaDenHaagZuid-WestverhuurtinHetAtrium21vrijesectorhuur
woningenendaarnaastnog36socialehuurwoningen,dieinmiddelszijn
verhuurd.Debrutovloeroppervlaktenvandewoningenzijn90m2tot102m2.
Dehuurprijsvoordevrijesectoris€701,-(excl.servicekostená€61,-).
Huurtoeslagisnietmogelijkvoordezewoningen.Elkappartementis
voorzienvanvloerverwarming.Dewoningenwordenstandaardzeer
compleetopgeleverd.Naasteenuitgebreidekeukenopstelling,voorzienvan
kookplaatenwasemkapisereentweedetoiletensomseenligbadinde
woningaanwezig.

agendaopenhuis
29meivan10.00tot13.00uur
11junivan9.00tot12.00uur,26junivan10.00tot13.00uur
Opzaterdag5junizijnwijvan10.00tot17.00metprojectinformatiete
vindenopde55-plusBeursinhetStadhuisvanDenHaag.Komtuook?

meerinformatie
BentugeïnteresseerdineenwoninginHetAtrium?Bel(070)3215353
envraagnaarAngelovanLoenenofLindaLeidelmeijerofkomdaneen
keernaareenvanonzeOpenHuisdagen.

eerstvolgendeopenhuis:
Zaterdag29mei2010
Van10.00tot13.00uur
Hermelijnrade120inDenHaag

Ondervoorbehoudvanwijzigingen.
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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

Al ruim 14 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen

   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

• Samenwerking met Goede Doelen

• Voor u als executeur optreden

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

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

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

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)
52e tong tong fair
MALIEVELD, DEN HAAG – WWW.TONGTONGFAIR.NL

19 t/m 30 mei 2010

voorheen:

DE BESTE 

MIX VAN OOST 

EN WEST

ALTIJD AL WILLEN WONEN IN 
EEN HOFJE IN DEN HAAG ?

Bent u een zelfstandige vrouw in 
de leeftijd van 55 jaar of ouder, met 
een laag inkomen of pensioen? Wilt 
u wonen in rust en veiligheid, in een 
kleine gezellige woning met winkels 
vlak om de hoek en openbaar vervoer 
op loopafstand? 

DIT IS UW KANS !

Er zijn twee woningen te huur in het 
prachtige Hofje van Hoogelande. Een 
hofje dat ruim 100 jaar staat in de wijk 
Bezuidenhout, maar binnenshuis is 
aangepast aan de eisen van de moderne 
tijd.
Dit hofje heeft 24 woningen in 
beslotenheid, alle uitkijkend op de 
fraaie hofjestuin. Binnen de muren van 
het hofje genieten de bewoonsters van 
de rust en van het wonen in een stuk 
historisch erfgoed. U woont alleen, 
maar niet eenzaam!

Bent u ook toe aan rust en een kleiner 
huis en wilt u wonen in een buurt met 
vele mogelijkheden? Kijk dan even op 
onze website: 
www.hofjevanhoogelande.nl
en bekijk de voorwaarden voor wonen 
in ons hofje. 
Voor meer informatie kunt u natuurlijk 
ook bellen naar de beheerder, Anita 
van Trotsenburg. Zij is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar onder nummer 
070-8875348.
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Meneer Bennik

Ik was ook bekend onder mijn pseudo-
naam ‘toedeloe’ dat op het gele bordje 
was geschreven op het voorspatbord 
van mijn Puch-brommer. Deze brom-
mer was voorzien van een zeer hoog 
stuur en een zweefzadel. Bijna alle 
onderdelen waren verchroomd en de 
bekende Puch-dealer Krijn Jongejan 
in de Badhuisstraat heeft hier leuk aan 
verdiend. We reden met een blauw 
vliegeniersjack met bontkraag. 

IJ
Altijd keken we uit naar de Suri-
naamse ijscoman die in de zomer stipt 
om 13.00 uur zijn motorwagen stalde 
bij het etspad naar de duinen in de 
Duivelandsestraat. Je kon daar een 
rechthoekig blok roomijs voor een 
dubbeltje kopen en half bedekt met 
chocolade voor 15 cent  Geld bietsten 
we bij onze ouders of we verkochten 
haringen die vriendjes bij de buren 
meenamen van de logger.
Ook haalden we oude kranten op 
in Duindorp of in de Vogelwijk en 
brachten de jute zakken vol kranten op 
de zeepkist of op de bagagedrager van 
de ets helemaal naar de lorrenboer op 
de Beeklaan. 
In de zomer deden we vakantiewerk 

bij stomerij Giezeman op de Oude 
Haagweg. De hele dag stonden we 
wasgoed uit te slaan en te sorteren dat 
uit de wastrommel kwam of achter de 
warme mangel. 
Ter afwisseling gingen we ijslollies 
maken in de ijszaak op de hoek van de 
Gentse- en Bosschestraat. De bakken 
met zoet water vulden we met siroop, 
plaatsten de ijsstokjes in de mal en 
doopten dan de bak ongeveer 15 
minuten in pekelwater van 20 graden 
onder nul. 
Je moest oppassen om niet te spetteren 
met pekelwater anders kreeg je op 
je donder en waren de ijslollies niet 
te vreten. De stropers in de duinen 
vonden ons op hun pad. We zochten de 
‘konijnenpaadjes’ af op strikken door 
met onze voeten schopbewegingen te 
maken. We hebben heel wat strikken 
onklaar gemaakt. De opkopers die in 
Duindorp luid schalden: “hazen en 
konijnenvellen” deden slechte zaken.

 W   O  
‘Koppen’ deden we tegen twee blinde 
muren van woningen in de Tiengeme-
tenstraat. Van krijt tekenden we doel-
palen en twee man op elke stoep kop-
ten dan de bal over de straat naar het 

andere doel. Aangezien er een stenen 
richel op hoofdhoogte langs de muren 
liep, hadden we soms inke builen op 
ons hoofd en de nodige hoofdpijn. Ook 
kwam regelmatig buurvrouw Wijnands 
naar buiten om te vragen of we het 
wat rustiger aan konden doen. Nee, 
dan Ome Piet, dat was een agent die 
regelmatig langs kwam en ooit een bal 
door de ruiten van de Duinrandschool 
schoot. Hij waarschuwde ons ook dat 
de Gemeentereiniging onze kerstbo-
men van het dak kwam halen, zodat 
we ze nog konden verbergen. Het was 
altijd een ‘grote k’ tijdens Oudejaars-
nacht op de kruising van de Doggers-
bankstraat en de Tiengemetenstraat.

D   
In de beginjaren ‘50 zaten we met een 
grote groep jongens en meisjes op de 
wandelclub van Henk Knoester op 
het Tesselseplein. We hebben ruim 
honderd marsen afgestruind van de 
Duinenmars, Brandweermars e.d. met 
evenzoveel medailles. We liepen in 
tenue en marcheerden als militairen en 
zongen uit volle borst: “de paden op 
vooruit met inke pas en hoog op de 
gele wagen ”
Wie herinnert zich nog de sloeproei-
wedstrijden tussen de Scheveningse 
Zeevaartschool en andere scholen uit 
het land in het Verversingskanaal  
De wedstrijd ging over een kilometer 
met acht roeiers in een sloep tussen de 
Duindorpbrug en de Houtrusthallen en 
het stond zwart van de mensen langs 
het kanaal.

 
Met enkele vriendjes ontdekten we 
een streng meisjesinternaat in de 
Esdoornstraat. De ramen op de begane 
grond konden gedeeltelijk open om 
te kunnen ik ooien en zoenen met 
de meisjes. De ramen op de eerste 
verdieping konden wel helemaal open 

en dus probeerden we via de regenpijp 
omhoog te klimmen, wat echter niet 
lukte.
Het jaarlijkse ‘heitje voor een kar-
weitje’ leverde mij en mijn vriendje 
een glaasje Exota limonade op nadat 
we een hele middag een Volkswagen 
Kever hadden gewassen en opgepoetst.
 Als Scheveningen Holland Sport 
speelde op Houtrust liep Duindorp 
massaal uit naar de Noordtribune. 
Arie de Wit, Pietje Dekker en Sjaak 
Roggeveen waren de smaakmakers 
en wat een sfeer heerste er  Niks geen 
hooligans.

Het strandleven, beginjaren ‘60,  met 
nog ezeltjes op het strand en de stoere 
strandwachten die met de tomboot 
door de branding roeiden, was er een 
van meisjes versieren. Verschillende 
vriendjes hebben daar op het stille 
strand bij de Duivelandsestraat de 
liefde van hun leven ontmoet en zijn al 
40 jaar getrouwd.
We groeven gemene kuilen, staken er 
rietstengels in, bedekten het met een 
handdoek en dan zand er over heen en 
stiekem afwachten wie de ongelukkige 
was die erin viel.
Stappen deden we op het Gevers Dey-
nootplein en we lieten ons vervoeren 
met bus 23. 

Het Palladium, Joseph Place, de Grot, 
Tiffany’s en vooral de Pam-Pam 
waren populaire dancings. In die tijd 
liepen de jongens in pak of colbert-
jasje met smalle stropdas  spijker-
broeken bestonden nog niet -  en 
de meisjes in jurk of rok. Pas later 
kwamen de minirokjes en de hotpants. 
De jongens stonden in de startblok-
ken om een meisje ten dans te vragen 
als de band ging spelen. Was je niet 
snel genoeg bij het meisje waarmee 
je wilde dansen dan was een ander 
je voor en moest je weer 20 minuten 
wachten. John Russel met zijn band en 
Hans Vermeulen met de Sandy Coast 
waren populair. Met hun muziek kon 
je lekker ‘slijpen’ met een meisje. De 
portier, Leo, gaven we een piek en dan 
gingen we goedkoop een biertje drin-
ken in het Bowlingcentrum en keerden 
dan weer terug. Zo tegen middernacht 
liepen de dancings leeg, omdat de 
meeste jongens en meisjes de laatste 
bus of tram moesten halen en op tijd 
weer thuis moesten zijn.

R
Voor de re nie zijn wij nog op zoek 
naar het geboortejaar 1943 tot en met 
1948, waartoe behoorden Jan en Pietje 
de Ruiter, Ghiel en Rinus Ammeraal, 
Bert Happel, Cock de Jong, Martin 
Tuit, Marja Groeneveld, Benny van 
der Zwan, Dick de Jong en leden van 
de wandelclub. Kent u ze en weet u 
waar ze wonen, laat het mij weten.
           
Frits Langerak
Delft

angera @ca ema.nl
                                                                                                                        

    D  O           
  D           

      I           
    D        

S        D  

trandlie de oor het le en

-  sta  met de wandelcl  in 19  tijdens de 9de Rode r is ars - 

- e nie we om oot die in 19  voor de 
reddings rigade werd aangescha t. - 

- In 1957 naast mijn vriendje, die doel raakt met het ‘foto-schieten’ bij Hommerson. - 
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a il oen on ied is dood, le e a il oen e itte

Het paviljoen wordt door velen nog 
‘Von Wied’ genoemd, maar zo heet het 
al een  ink aantal jaren niet meer of-
 cieel. Het paviljoen werd gebouwd in 

opdracht van koning Willem I (1772  
1843) als cadeau voor zijn echtgenote 
koningin Frederica Louisa Wilhelmina 
van Pruisen (1774  1837), omdat de 
zeelucht bevorderlijk was voor haar 
gezondheid en omdat zij graag tekende 
en schilderde, wat hier in het op een 
duin gebouwde paviljoen met weids 
uitzicht over de zee, het strand en het 
dorp Scheveningen prachtig kon. Toen 
het paviljoen in 1827 werd opgeleverd 
kreeg het aanvankelijk dan ook de 
naam ‘Pavillon de la Reine’.
Het vorstenpaar liet het paviljoen na 
aan hun zoon Prins Frederik (1797 

 1881), de broer van van koning Wil-
lem II. Frederik maakte weinig gebruik 
van het paviljoen, dat hij op zijn beurt 
naliet aan zijn dochter prinses Marie 
(1841  1910), die was getrouwd met 
prins Wilhelm zu Wied (1845  1907). 
Vanaf dat moment werd het paviljoen 
in de volksmond ‘Von Wied’ genoemd.
Toen Prinses Marie overleed in 1910 
bleek er binnen de koninklijke familie 
geen belangstelling te zijn voor het pa-
viljoen. Na tussentijdse eigendommen 
van diverse particulieren, onder wie 
Helena Rubinstein, de oprichtster van 
het bekende cosmeticaconcern, kwam 
het paviljoen in bezit van de Sociëteit 
De Witte, die de behoefte had aan 
een buitenverblijf aan zee naast het 
bezit van een paviljoen in het Haagse 
Bos - vooral bekend door de Haagse 

Boschconcerten in het eerste deel van 
de vorige eeuw.

  S
De Nieuwe of Litt raire Sociëteit 
De Witte (verder in dit artikel af te 
korten als NLS) werd opgericht op 
2 oktober 1802 en neemt al twee 
eeuwen lang een markante positie 
in het Haagse sociale leven in. De 
sociëteit ontleent zijn naam ‘De 
Witte’ aan het oorspronkelijke witte 
gebouw aan de Noordzijde van het 
Plein. Daar stichtten 114 overwegend 
jonge notabelen de nieuwe vereniging 
voor ‘gezellig verkeer en geoorloofde 
uithuizigheid’ op de benedenverdie-
ping van een kof  ehuis De Witte. Het 
motto “geoorloofde uithuizigheid” is 
ermee verbonden sinds de opening van 
het nieuwe, grote onderkomen aan het 
Plein in 1870, 
en werd bij die gelegenheid gelanceerd 
door koningin Sophie.
Het “geoorloofd uithuizig zijn aan 
zee” wilde De Witte graag als moge-
lijkheid toevoegen voor zijn leden. 
Derhalve werd, formeel op 28 juni 
1918, het Paviljoen Von Wied aan de 
bezittingen toegevoegd, inclusief de 
42.992 vierkante meter grond, waarvan 
vervolgens trouwens driekwart werd 
doorverkocht, mede ter  nanciering 
van noodzakelijke verbouwingen aan 
het nog in de oorspronkelijke staat 
verkerende paviljoen. 
In het midden van de jaren ’20 werd 
veel gesproken over die verbouwing, 
op grond van een plan van de architect 

J. Limburg. In 1926 werd er uitein-
delijk werk van gemaakt, zij het wat 
beperkter dan het oorspronkelijke 
grootschaliger en ambitieuzere plan. 
Mede om rekening te houden met 
plaatsing, dat jaar, van het paviljoen op 
de Rijksmonumentenlijst. Maar geld 
was het kernprobleem bij het vaststel-
len van de prioriteiten. Hoe dan ook: 
in 1930 werd de balans van aankoop, 
herstel, handel in bouwgrond, herstel 
en verbetering vastgesteld op een 
negatief resultaat van 15.180 gulden. 
Een bijzondere prestatie trouwens,  

want dat was nog maar een schijntje 
van de aanvankelijke negatieve balans-
post van 283.723 gulden, die bij de 
koop van het paviljoen in 1918 op het 
project drukte. Er was in 12 jaar al een 
enorm bedrag afgeschreven

B   Z
Echt winstgevend is het paviljoen 
nooit geworden voor de NLS, pas bij 
de realisatie van het museum Beelden 
aan Zee medio jaren ‘90 brak er een 
betere periode van exploitatie aan.
In de tweede wereldoorlog is het 
paviljoen nog even open gebleven, 
maar op 11 juli 1941 sloten zowel het 
gebouw aan het Plein als het paviljoen 
hun deuren op last van de bezetter, die 
het paviljoen ook in gebruik nam als 
onderdeel van de verdedigingswerken 
aan de kust: bunkers, bergplaatsen, 
observatieposten, loopgravenstelsels et 
cetra. Het paviljoen kwam behoorlijk 
geschonden uit de strijd en direct na de 
oorlog begon het bestuur van de NLS 
na te denken over het herstel van de 
aangerichte vernielingen. 
Bouwen naast het paviljoen leek 
de oplossing in het kader van een 
uiterst marginaal bedrijfseconomisch 
functioneren, maar bebouwing botste 
met bestemmingsplannen. Er was zelfs 
een uitspraak van de Kroon nodig in 
1987 om de bebouwingsplannen van 
het NLS bestuur te blokkeren. Los van 
de beperkte mogelijkheden om een 

rendabeler plaatje te realiseren, daalde 
ook het ledental van de NLS tot circa 
1.500. 
Inmiddels is de toekomst van het 
Paviljoen aanmerkelijk rooskleuriger 
geworden door de komst van het 
beeldenmuseum, gerealiseerd door 
de Stichting ‘de Onvoltooide’, met 
als stuwende kracht het verzamelaar-
sechtpaar Theo en Lida Scholten. 
De realisatie van deze permanente 
tentoonstelling, die zowel is gelokali-
seerd buiten het museum (verzonken 
in het duin) als in een onderbouw van 
het paviljoen heeft geleid tot betaling 

van een aantal eenmalige bedragen, 
die op zich weer de  nanciering van 
een aantal renovaties en verbeteringen 
van het paviljoen mogelijk maakten. 
Kortom,  in 1992 kon het College van 
Bestuur van de NLS trots melden dat 
de “toekomst van onze unieke parel 
aan de Noordzee althans in  nancieel 
opzicht veilig is gesteld”.

 
Maar het kwam alles niet zonder slag 
of stoot tot stand. Want de plannen 
voor het Museum Beelden aan Zee 

stuitten aanvankelijk op bezwaren van omwo-
nenden, terwijl ook drie prominente leden van de 
sociëteit zelf er grote vraagtekens bij plaatsten. 
In een open brief schreven zij te vrezen voor een 
fatale aanslag op het historische karakter van 
het paviljoen, waarbij zij verwezen naar tal van 
bepalingen uit de monumentenvergunning. Het 
leidde tot een procedure bij de Raad van State, 
die het beroep van de bezwaar hebbenden echter 
op 25 juni 1993 verwierp. Diezelfde zomer nog 
kon derhalve met de bouw van het museum 
worden begonnen, vooruitlopend op de renovatie 
van het paviljoen zelf, die in 1994 begon.
Op 4 september dat jaar organiseerde het bestuur 
van de NLS een open dag en gaf deze dag het 

passende en voor zich sprekende motto: “Het 
Paviljoen Von Wied is dood, leve Paviljoen De 
Witte”.
De exploitatie van het paviljoen bleef overigens 
ook na deze fundamentele aanpak moeizaam en 
om die reden is besloten de exploitatie vanuit de 
NLS te beperken tot de zomermaanden en het 
pand buiten de zomermaanden te verpachten. In 
de periode 1999  2008 zijn de laatste bouwkun-
dige- en onderhoudsachterstanden weggewerkt.
Het Paviljoen De Witte zal de boulevard van 
Scheveningen blijven sieren: blijf ervan genieten 
als u een boulevardje pikt of de rotonde van het 
Panorama Mesdag beklimt. Of blijf hopen ooit 

toegelaten te worden als lid van de Nieuwe Litt -
raire Sociëteit De Witte, zodat u er eens exclusief 
kunt lunchen en ‘onder ons’ geoorloofd uithuizig 
kunt zijn op n van de terrassen.

  
Om een misverstand, zo de lezer dat niet al zou 
weten, te voorkomen: van de Nieuwe of Lit-
t raire Sociëteit De Witte wordt iemand niet zo 
maar lid, maar uitsluitend ‘bij co ptatie”. Dat wil 
zeggen op voordracht van tenminste drie leden 
en een beoordeling door een ballotagecommissie. 
De structuur van de sociëteit is die van tafels, 
clubs en genootschappen. Binnen deze werkvor-
men krijgen speci  eke onderwerpen hun plaats 
zoals: Azië,  lm, biljarten, litteratuur, Thorbecke, 
muziek, Spaanse cultuur etc. Daarnaast vinden er 
speciale activiteiten plaats zoals een Oranjebal, 
Kerstdiner, Familiediners, Gala’s et cetera. Op-
vallend detail: sinds 1998 kunnen ook vrouwen 
gewoon lid worden van De Witte  Onder de in 
totaal thans ongeveer 2.800 leden zijn inmiddels 
zo’n 600 vrouwen.

ie de olledige hi torie an het Pa il oen e 
itte il le en  an het oe e  aar geoor-

loo de uithui igheid  in i n e it ri gen ia de 
oe handel i tori che ee  e itte nr  

 - - - - .

Ton van Rijswijk
a anri i @ n lanet.nl                                - eden van de oci teit krijgen dansles in de rote aal van het aviljoen oto 19  aagse emeentearchie . -

Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting 

Beschuten groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal

groepswooncomplexen in Den Haag voor mensen bo-

ven de 55 jaar.

De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aan-

getrokken voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar 

betrokken, te willen wonen. Op dit moment zijn wij op 

zoek naar nieuwe bewoners voor het complex Casa di 

Galeria. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de 

consulent van de HSBG (Tel. 06 11860661 E-mail

info@hsbg.nl) voor informatie over de inschrijvings-

procedure en over de complexen.

Wooncentrum 

Casa di Galeria 
is begin juni 1997 

opgeleverd en bevindt 

zich aan de Tak van 

Poortvlietstraat12 t/m 

78. Het openbaar ver-

voer bevindt zich op 

korte afstand van het 

complex. De belang-

rijkste winkels zijn op 

ongeveer 10 minuten 

loopafstand.

Het wooncentrum heeft 34 driekamerwoningen van ca. 75

vierkante meter en drie tweekamerwoningen van ca. 66

vierkante meter. Verdeeld over zes etages.

De woningen hebben een gemiddelde netto huurprijs

van € 450,- per maand. De servicekosten, exclusief

stookkosten, zijn gemiddeld € 60,- euro per maand.

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

D           
      W     
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- rinses arie 1 1-1910  links voor in eeld  was getro wd met rins ilhelm Adol h aximilian 

 ied. aar de e rins werd het aviljoen aanvankelijk vernoemd oto aags emeentearchie . -

- estaande toestand van het aviljoen e itte oto emeente en aag  . -

- et aviljoen met het se m eelden aan ee anno 00  oto emeente en aag   .. -

- oningin rederika o isa ilhelmina it 1  oto aags emeentearchie .. -
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Centraal Informatiepunt Ouderen
organiseert:

Met
dank aan: 

Meer informatie:

(070) 364 38 18 

Grootste informatiemarkt
voor 55-plussers
•Nieuwemedia&games:
   o.a.Twitter,Hyves,NintendoWii,PlayStation

•DuizendenéénNacht:
   theeceremoniemetbuikdansen

• Bartiméus Belevingstent: 
ervaarhoehetisomtijdelijknietstezien

• Haagse Wijk- en WoonZorgboulevard

• Florence Boulevard:Leefuwleven!

• Thé-dansant en dansles o.l.v. Résidance Dorany

• Rode Kruis Den Haag Interactieplein

• WZH Verwenboulevard

INTERACTIEFPROGRAM
M

A

PresentatieDieuwertjeBlokvanRadioW
est

LiveRadioW
estuitzending'IkHouvanHolland'

metRobvanHoogenhuizen

Zaterdag 5 juni
11.00 - 17.00 uur
Stadhuis, Spui 70

GRATIS ENTREE

14 e
editie
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Ondanks dat de overvolle stalling 
uitwees dat de Haagse bevolking zich 
rond 1955 nog massaal per ets voort-
bewoog begaven mijn zusje en ik ons 
op een zaterdagavond aan de hand van 
onze ouders vanuit de Transvaalwijk 
te voet naar het Malieveld voor ons 
allereerste bezoek aan de kermis. 
Al bij het station Staatsspoor schalde 
de muziek en het lawaai je tegemoet. 
Bij de ingang zogen de luidruchtige 
massa en de uitnodigend ikkerende 
lichten de opgetogen bezoekers als 
een grote magnetische spons in zich 
op. Ook wij werden opgenomen in de 
wereld van vermaak en schreeuwende 
kermisklanten: ”Ja, daar gaan we 
weer,” klonk het
loeihard door microfoons, zodat Doris 
Day’s: ‘Secret’s love’ die door de 
luidspeakers wedijverde met de ‘Ree-
bruine ogen’ van de Selvera’s, bijna 
overstemd werd.
Onder aanvoering van Wim Sonneveld 
die vanuit een andere installatie zijn: 
“Poen, poen, poen, poen,” ten gehore 
bracht, werd er die avond niet op een 
dubbeltje gekeken.
Met grote ogen keken m’n zusje en 
ik toe hoe felroze zuurstokken en 
wijnballen zo groot als tennisballen, 
suikerspinnen, oliebollen en warme 
wafels voor een hoopje kleingeld over 
de toonbank vlogen.

A
“Let the games begin,” grapte mijn 
vader toen ie ons naar het spookhuis 
voerde waar we na een angstige rit 
weer door de klapdeuren werden uit-

gespuwd. Weg van die diepe duisternis 
vol slijmerige draden en rammelende 
geraamtes sprongen we opgelucht het 
wagentje uit. Terug naar het feestelijke 
licht. Voor de schiettent ruzieden een 
groepje soldaten over ‘kromme lopen’ 
en kregen braaf ezelende huisvaders 
iets onverschrokkens als ze, aange-
spoord door hun verwachtingsvolle 
kroost, het met kleine kogeltjes gela-
den geweer op de witzwarte schiet-
schijf richtten. In het spiegelpaleis 
liepen we ons tegen de spiegels bijna 
te barsten. Totdat mijn vader het uit-
gesleten spoor van voetstappen op de 
grond volgde en we snel weer buiten 
stonden waar naar hartelust touwtje 
werd getrokken, met ballen tegen 
blikken gegooid, op de kop van jut ge-
hengst, en ge irt dat het een lieve lust 
was. Overal zag je jonge branieschop-
pers met aan iedere arm een meisje die 
op hun paasbest gekleed, gelukzalig in 
kaneelstokken hapten.
Gillende vrouwen holden grieze-
lend weg uit het vlooientheater en 
de muizenstad, en op de steile wand 

probeerden stoere jongens uit het pu-
bliek met eigen brommers en op eigen 
risico, te evenaren hoe onverzekerde 
medewerkers - waarvoor het publiek 
werd gevraagd van bovenaf een kleine 
bijdrage naar beneden te storten - met 
levensgevaar op ronkende motors 
tegen de steile wanden crosten.

 
In de botsautootjes werden huilende 
kinderen met kapotte lippen door 
moeders getroost met een luchtbal-
lon en voor de kraam met de grijparm 
probeerde een in lompen gehulde 
man met begerige blik een blinkend 
horloge te scoren. Bij de ronddraai-
ende vliegtuigjes bracht mijn vader 
met een pijltje zoveel voltreffers toe 
dat de exploitant hem na de vijfde prijs 
dringend verzocht door te lopen. Ter-
wijl er in de tent van Miss Lola heel 
wat te grijpen viel, mocht je slechts 
toekijken hoe ‘s werelds dikste dame 
haar armen zo dik als dijbenen hief, 
om met een centimeter de omvang van 
haar enorme knieën te meten.
Terwijl de achtbaan gillende mensen 
omhoog sleurde, schommelden de 

volle gondels van het reuzenrad ons 
naar boven waar we een adembene-
mend uitzicht hadden over onze stad.
“Kijk daar is,” riep mijn moeder en-
thousiast, wijzend op het silhouet van 
de Haagse Toren die zich in de verte 
aan ons prijs gaf.
In de invallende duisternis waar de 
lichtjes een zee van geschitter vorm-
den leek de krioelende massa tussen 
de kramen en kleurige attracties onder 
ons, alle besef van tijd verloren te 
hebben.
In de rupsbaan werd de sterrenhemel 
buitengesloten door het groene canvas 
waaronder verliefde stelletjes even 
later met verfomfaaide kleding en 
verhitte gezichten vandaan klommen. 
Bij de draaimolens zag ik mijn slome 
buurjongen die, voor een aantal dagen 
in dienst van een kermisexploitant, 
een metamorfose leek te hebben 
ondergaan.
Voor een paar kwartjes per avond 
hing ie stoer aan de stang van de 
draaimolen om met een rare basstem 
en een gewichtig gezicht tussen de op 
en neer gaande paarden de muntjes te 
incasseren.  

 
In een grote tent vocht een jonge 
passagierende zeeman met een ouwe 
gemuilkorfde beer die het ophitsende 
publiek vanuit de ring met een ver-
moeide blik aanschouwde.
Ik was voor de beer. De rest voor de 
zeeman, die als beloning een geldbe-
drag en een pluchen exemplaar van 
zijn tegenstander ontving.
Temidden der herrie en opwinding, 
veilig ingeklemd tussen mijn ouders, 
werd mijn hart vervuld van vreugde. 

Niet alleen om de gewonnen beer of 
zuurstok. 
Maar op die avond leerde ik een nog 
geheel onbekende kant van mijn op-
voeders kennen. Gekleed in de grauwe 
jassen en hoofddeksels van die tijd, 
leken ze net als de rest van de volwas-
senen, in mijn kinderogen al heel jong 
oud. Maar daar, op het Malieveld, 
transformeerden ze tot mijn verruk-
king in twee onbezorgd lachende 
jonge mensen die net als de rest, met 
een enorme intensiteit alle opgekropte 
gevoelens van een heel jaar moeizaam 
ploeteren en zorgen van zich afgooi-
den. Die uitbarsting van vrolijkheid 
gaf de anders zo grauwe Haagse massa 
kleur. Een beeld dat ik die avond voor 
altijd meenam naar huis.

 
Maar het was onafwendbaar. Op een 
dag ronkten de vrachtwagens die 
hoog waren opgetast met onderdelen 
van draaimolens en andere attracties, 
langzaam de stad weer uit. Op het 
kaal vertrapte grasveld restten slechts 
achtergelaten kaartjes, suikerspin-
stokjes, papieren servetjes, vertrapte 
toeters, afgehapte oliebollen en een 
verdwaalde handschoen die vergeten 
op de grond lag. 
Nog herinner ik me het gevoel van 
verlies. Met het vertrek van de kermis 
verdween ook die heerlijke lichtheid 
weer uit mijn bestaan. Want Den Haag, 
stad van mijn jeugd, trok voor een heel 
jaar lang haar grijze, calvinistische jas 
weer aan.

Lucy Naberman
a -co@ iggo.nl      
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Kermis op het alie eld in de aren ‘

- ind jaren vij tig  no ems o  de kermis 
o  het alieveld. -

- oorjaars eest in 19  in de aagse ierent in  de voorlo er van de kermis 
o  het alieveld oto 19  . erssen r gge .-
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Oorspronkelijk was het Malieveld onder-
deel van het Haagse Bos. Aan het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog werd echter 
een deel van het Haagse Bos gekapt om 
een stadswal rond Den Haag te bou-
wen. Omdat de Spanjaarden  Den Haag 
bezetten, werd het hout gebruikt door de 
Spanjaarden in hun verdediging tegen 
de opstandelingen. Doordat het die jaren 

ink regende, spoelde de vruchtbare grond 
weg en is het bos op de plaats van het 
Malieveld nooit meer teruggekomen. In 
1594 werd daarom besloten het Malieveld 
(dat nog uit duinen bestond) verder af te 

graven. Hierdoor ontstond de grasvlakte, 
die tot op de dag van vandaag bestaat. 
Vanaf 1606 werd het grasveld gebruikt om 
het spel Malie (of Palmalie) te spelen. Dit 
spel, een voorloper van golf en cro uet, 
was populair onder de Engelse en Franse 
adel. Het Malieveld dankt zijn naam aan 
dit spel. In Londen dankt de Pall Mall 
vlakbij St. James’s Palace z’n naam aan 
het spel. Rond 1705 werd het Malieveld 

ink ingekort door de uitbreiding van Den 
Haag. De Prinsessegracht werd verlengd 
en werd de nieuwe grens van het Malie-
veld. (Bron: Wikipedia).

- e najaarskermis van 19  o  het alieveld oto  . at  -- alies eler -
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We hebben hieraan op deze opiniëren-
de plaats eerder aandacht besteed. We 
kregen  echter recent een in voortreffe-
lijk Nederlands en in mooi handschrift 
geschreven brief van een lezeres die 
naar onze mening exemplarisch is voor 
sommige familieverhoudingen.
Deze, inmiddels ook alweer 50 , 
vrouw schrijft:
 “Mijn zuster doet de administratie 
van mijn moeder van 87 jaar. Zij is 
van nature een overheersend type. Het 
begint nu echter ernstige vormen aan 
te nemen. Zij terroriseert mijn moeder. 

Het gaat vaak om kleine dingen, zoals 
keuze kleding, boodschappen etc. Zij 
probeert het hele dagelijks leven van 
mijn moeder te bepalen. De ruzies 
lopen soms hoog op. Mijn moeder 
kan niet tegen haar op. Zij klaagt 
haar nood bij mij. Mijn moeder wordt 
steeds depressiever door het gedrag 
van mijn zuster.
“Ik kom om de twee of drie weken 
een paar dagen bij mijn moeder, 
waarbij ik al diverse sc nes tussen 
moeder en zus heb meegemaakt. Dat 
leidde tot aanvaringen met mijn zus. 
Ik wil mijn energie aan die kwestie 
niet meer verspillen. Als ik mijn zus 
bij mijn moeder tref, doe ik neutraal, 
sto cijns of mijd haar. Ik heb mijn 
moeder herhaaldelijk verteld dat zij 
niet afhankelijk hoeft te zijn van mijn 
zus. De administratie kan ook door een 
organisatie, zoals bij mijn moeder door 
het Protestants Christelijk Ouderen 
Verbond, worden geregeld. Mijn 
moeder kan, wil en durft die beslissing 
niet te nemen om mijn zus niet voor 

het hoofd te stoten. Deze situatie gaat 
mijn leven te veel be nvloeden. Wie 
zou ik moet inschakelen om te bemid-
delen tussen mijn moeder en mijn zus  
De huisarts  Hij heeft volgens mij 
daarvoor geen tijd. Als mijn moeder 
niet kiest, zal ik zelf een keuze moeten 
maken. Ik zal haar dan moeten zeggen 
dat ik over deze situatie niet meer 
lastig gevallen wil worden.”

   
Tot zover de beschrijving van de on-
derlinge wrijvingen tussen een oudere 
moeder en haar twee  inmiddels ook 
oudere - dochters. Het is voor ons 
inderdaad lastig hierin te adviseren, 
omdat het om interne familieaangele-
genheden gaat. Wij halen uit de brief 
dat de moeder protestants-christelijk 
is. Als zij veel met de kerk te maken 
heeft, kan zij dit misschien een keer 
bespreken met de dominee.
Wij kunnen alleen maar aandragen te 
proberen in een open gesprek tussen 
de moeder en de twee zussen hieruit te 

komen en goede afspraken te maken, 
waarbij een ieder zich neerlegt. Uit de 
brief halen we eigenlijk dat dit stadium 
al voorbij is.

Z     
In deze con  ictueuze sfeer kan de 
briefschrijfster alleen nog maar van 
haar moeder en zeker ook van haar zus 
eisen dat zij regelmatig (bijvoorbeeld 
een keer per maand) de afschriften 
van haar  nanciële administratie wil 
inzien, die kennelijk ook door haar 
zus alleen wordt geregeld. De zus zal 
dan wel woedend worden, maar de 
briefschrijfster heeft net zoveel recht 
die administratie in te zien als zij.

Z  
We nemen aan dat de moeder niet 
wilsonbekwaam is. Dus zij bepaalt hoe 
er met haar huishouding en  nanciële 
zaken wordt omgegaan. Mocht zij zich 

in het vervelende geval met ‘huid en 
haar’ verbinden aan de andere dochter, 
dan is zij daarvoor zelf verantwoor-
delijk. Hoe pijnlijk het misschien kan 
zijn, als de briefschrijfster haar moe-
der en zus meldt dat zij precies op de 
hoogte wil blijven van de inkomsten 
en uitgaven van de moeder, krijgt zij 
wellicht haar moeder aan haar kant.
De ‘overheersende’ zus zal met goed 
fatsoen hierin ook niet meer dwars 
kunnen gaan liggen. Wil zij dat 
tegenhouden, dan heeft zij misschien 
iets te verbergen in de sfeer van eigen 
bevoordeling. Hoe hard het ook klinkt, 
spreek haar daarop aan.

De sleutel van de oplossing van dit 
familiaire con  ict ligt toch bij de moe-
der zelf. Zij moet zo laveren dat geen  
van haar kinderen zich beledigd voelt 
en als gevolg daarvan  de contacten 
verbreekt.
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l in  he en mi n rou  en i  
een te tament o  de lang tle ende 
laten ma en. ee t dit na de laat te 

et i iging nog ete eni  i n 
rou  en i  i n al re ectie eli   

en  aar. l  mi n rou  o  i  omt 
te o erli den  ri gen on e inderen 
du  niet  in handen  maar al  i  mi  
niet ergi  moeten e dan el uc-
ce ierechten etalen. at i  hieraan 
te doen  at i n de tarie en an de 
ucce ierechten

Een al eerder afgesloten langstle-
vende testament houdt zijn waarde. 
Het zou zelfs kunnen dat daarin is 
geregeld dat voor de kinderen de suc-
cessierechten pas worden afgerekend 
als de laatste ouder is overleden.
Overigens bestaan daarover vaak 
misverstanden. Het kan in sommige 
gevallen zelfs aantrekkelijk zijn 
direct na het overlijden van de eerste 
ouder al de successierechten voor de 

kinderen af te rekenen. Immers, hun 
vordering kun  je ook laten ‘oprenten’ 
waardoor hun deel later, als de laatste 
ouder is overleden, veel groter is en 
voor dat deel successievrij.
Wilt u daarover meer weten, raad-
pleeg dan een notaris. Om op het 
moment dat de eerste ouder overlijdt 
toch al het ‘gereserveerde’ deel aan 
de kinderen uit te keren, hangt van 
de persoonlijke situatie af. Daarover 
kunnen wij niet oordelen.  
De tarieven voor successierechten 
zijn per 1 januari 2010 gunstiger 
geworden. 

 

U    

i n rou  er te al  al hahul . u 
hee t i  een rommeronge al gehad 

aar i  i  olgen  de chirurg een 
gecom liceerde chouder reu  hee t 
o gelo en. olgen  hem omt het 
daarmee niet meer goed. i  er t 
niet meer.  he  al  - arige  

en ri g nu oor haar  aar  de 
olle toe lag o  de  omdat i  

geen in omen uit ar eid meer hee t.  
i  hee t een onge allen er e ering 

lo en en ellicht ri gt i  nu een er-
e ering uit ering an .  euro. 
at i n de ge olgen oor de toe lag

Of uw vrouw een uitkering uit de 
ongevallenverzekering krijgt, hangt 
af van de voorwaarden (de kleine let-
tertjes) in de polis. Daarover kunnen 
wij u uiteraard geen uitsluitsel geven.
De partnertoeslag is afhankelijk van 
het inkomen uit of in verband met ar-
beid van uw vrouw. Bij een uitkering 
van de ongevallenverzekering van 
uw vrouw is dat naar onze mening 
niet het geval, omdat hierbij sprake 
kan zijn van ‘vermogen’. Pas als het 
gaat om uitbetaling door de ongeval-
lenverzekering van de werkgever 
zou de Sociale Verzekeringsbank als 
uitvoerder van de AOW misschien 
kunnen concluderen dat de uitkering 
‘in verband met’ arbeid is. Vraag 
hierover opheldering bij de SVB.
Mocht uw vrouw de ongevallen-

verzekering uitgekeerd krijgen, 
dan is het  scaal wellicht aantrek-
kelijk hiermee een direct ingaande 
lijfrente-uitkering te kopen. Stel u 
hierover ook heel goed van tevoren 
op de hoogte. Want ook hierbij zijn 
er wellicht valkuilen met betrekking 
tot de toeslag op de AOW die u voor 
haar krijgt.

R  
   

n  he  i  een or  con um tie  
rediet a ge loten i  een in telling 

die er chillende eren in andere 
handen i  o ergegaan. et laat t 
door Fri ia an de ailliete  

an .    
i  he en alle aren aan on e er-

lichtingen oldaan.
u li t dat i  ana   recht 

hadden o  een rente orting an  
rocent. i  illen nu eten hoe 

het daarmee taat. aar e unnen 
nergen  meer terecht oor die in or-
matie. at moeten e doen

Indien u nog verplichtingen hebt, 

raden wij u aan onmiddellijk te 
stoppen met alle  betalingen (en de 
betreffende gelden te reserveren voor 
het geval dat...). U zult zien hoe snel 
ze met u contact opnemen met een 
aanmanende brief. Heeft u direct een 
adres om uw grieven te uiten.
Heeft u alleen nog recht op restitutie 
- met nogal verre terugwerkende 
kracht - dan wordt het ingewikkelder. 
Dan kan ook een rol spelen dat uw 
vordering is verlopen. Wij hebben 
daarin geen zicht in uw geval. 
Overigens zijn er wel procedures 
indien  nanciers in andere handen 
overgaan. Niet dat u daardoor van 
uw schuld kunt afkomen, maar u 
kunt tussentijds zonder boeterente 
a  ossen  Op dat moment kunt u ook 
direct claims leggen.
Wij zijn niet zo’n voorstander van 
consumptieve kredieten. U betaalt 
u namelijk scheel aan rente. Ze 
zijn alleen in het uiterste geval 
van  nanciële malaise en bij bitter 
noodzakelijke goederen of diensten 
aan te bevelen.
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D  we site oor e 55-p usser uit Den Haag
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Vanaf 20 mei kunnen 55-plussers die 
een computer of een mobieltje willen 
aanschaffen, terecht bij een spreekuur 
in wijk- en dienstencentrum Het Henri 
Couv ehuis. Nora en Thamara, stagi-
aires van het Variacollege, zitten daar 
klaar om vragen daarover te beantwoor-
den. Ook als u al een computer of mo-
biele telefoon hebt, maar er nog niet zo 
goed mee overweg kunt, bent u welkom. 
De stagiaires kunnen u de belangrijkste 
basishandelingen uitleggen, zodat u 
zonder problemen aan de slag kunt. U 
kunt elke donderdag van 14.30 tot 16.30 
uur terecht aan de Prins Mauritslaan 49, 
maar maak wel even van tevoren een 
afspraak via tel. (070) 350 06 94.

   
   

Inburgeraars in onze stad krijgen 
lessen in de Nederlandse taal. Daar-
naast is het voor hen belangrijk om 
daarmee ook in de dagelijkse praktijk 
te oefenen. Alleen heeft niet iedere 
inburgeraar Nederlandse contacten  
Het ouderenwerk van V R Welzijn 
wil hen daarom via het project ‘Maatje 
voor maatje’ samenbrengen met Loos-
duinse 55-plussers. Die ondersteunen 
de inburgeraars bij het wegwijs wor-
den in de Nederlandse taal en samen-
leving. Dat gebeurt door wekelijks 
met elkaar af te spreken, voor een uitje 
of gewoon een kopje kof e. Hebt u 
interesse om ook ‘Maatje voor maatje’ 
te worden  Neem dan contact op met 
Joannemie van Dijk, tel. (070) 397 
60 01 of e-mail joannemie.vandijk
voorwelzijn.nl.
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www.cipo.org
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Hier stoppen we deze introductie 
even, omdat wij het vervolg ook nog 
niet kennen  Bent u nieuwsgierig 
geworden, dan moet u op zaterdag 29 
mei, zondag 30 mei, donderdag 3 of 
vrijdag 4 juni naar Pierrot gaan. Daar 
speelt dan de muzikale theatervoor-
stelling ‘Van Oude Mensen ende 
Dingen...’ Theater Pierrot heeft het 
afgelopen seizoen een groep ouderen 
uit het stadsdeel Laak de gelegen-
heid geboden in dit theaterstuk mee 
te spelen. Het is tot stand gekomen 
onder professionele begeleiding: een 
choreograaf en een zangdocent hebben 
meegewerkt en de tekst, regie en ar-
tistieke eindverantwoording kwamen 
voor rekening van schrijver regisseur 
Elles Pleijter. 

  
Het productieproces was voor alle 
betrokkenen een krachttoer. Elles 
Pleijter repeteerde tien maanden met 
zestien spelers in de leeftijd van veer-
tig tot drieënnegentig jaar. Die waren 
aanvankelijk best huiverig. Ikke, op 
een theaterpodium  Langzamerhand 
kwamen de deelnemers echter los. Ze 
begonnen verhalen te vertellen, met 
armen en benen te gooien, een grote 
mond op te zetten, op de voorgrond te 
treden. Gaandeweg maakten ze zich 

het theatrale gedrag eigen dat past bij 
het spotlicht.
Ze toonden kortom lef, hetgeen zo 
broodnodig is op het theaterpodium. 
Die lef blijkt lang niet alleen te zijn 
weggelegd voor jongeren. Creativiteit, 
samenwerking en discipline werden 
in de voorbereidingen vervolgens tot 
grote hoogten opgestuwd. Het resul-
taat is een aanstekelijk, grappig en 
gevoelig theaterstuk, waarin de draak 
wordt gestoken met vooroordelen over 
ouderen.

D
Er wordt in ‘Van Oude Mensen ende 
Dingen...’ gezongen, gedanst en 
toneelgespeeld. Soms gaat dat met 
een vleugje Couperus gepaard, maar 
het gebeurt vooral op smeu g Haagse 
wijze en compleet met rollators. U 
ziet en hoort hoe ontroerend, speels 
en talentvol ouderen kunnen zijn  en 
zelfs hoe swingend
Tijdens de theatervoorstelling gunnen 
de spelers ons bovendien een blik op 
hun leven, hun passies en hun geheime 
wensen. Theater Pierrot heeft dan ook 
een mooi motto meegegeven aan de 
voorstelling: ‘Een mens is niet oud 
totdat spijtgevoel de plaats inneemt 
van dromen.’ Wat die dromen, gedach-
ten en gevoelens van de acteurs zijn, 

kunt u op 29 en 30 mei en 3 en 4 juni 
zelf komen bekijken en beluisteren.

I
Theater Pierrot is gelegen aan de 
Ferrandweg 4t (te bereiken met tram 
16, halte Alberdingk Thijmstraat; en 
met bus 26, halte Stieltjesstraat). ‘Van 
Oude Mensen ende Dingen...’ vindt 
plaats op zaterdag 29 mei om 20.00 
uur, zondag 30 mei om 15.00 uur, don-

derdag 3 juni om 15.00 uur en vrijdag 
4 juni om 20.00 uur. Kaarten kosten  
6,-, en met de gratis Laakpas betaalt u 
slechts  2,50. Ook die Laakpas kunt 
u aanvragen bij de kassa van Pierrot  

Om te reserveren kunt u langskomen 
bij Pierrot (de kassa is geopend van 
dinsdag t m vrijdag van 10.00 tot 
15.00 uur), bellen met (070) 393 33 
48 of kijken op www.theaterpierrot.nl.

Z     
B  Z
Gratis zangworkshops Land & Lied: 
Brazilië. Op 22 augustus zal in het 
Zuiderpark Openluchttheater het 
Haags Zwingfestival plaatsvinden. 
Ter voorbereiding kunt u deelnemen 
aan een serie workshops rond de 
liedjescultuur van Brazilië. U wordt er 
klaargestoomd voor optredens tijdens 
het Haags Zwingfestival, tijdens het 
5 Mei Festival in het Theater aan het 
Spui en tijdens het Escampfestival op 
25 september. Dus, houdt u van zingen 
en swingen  Meld u dan aan via 
landenlied koorenhuis.nl. De work-
shops vinden plaats in Theaterwinkel 
Cultuuranker Escamp, Leyweg 595-Z, 
van 10.00 tot 11.00 uur, en deelname 
is gratis.

D  5 
N   
Start cursus nordic walking voor men-

sen met diabetes mellitus type 2. Tij-
dens deze cursus van HWW Zorg kunt 
u kennismaken met bewegen op een 
gezonde en sportieve manier: nordic 
walking. Een gecerti ceerd instruc-
teur nordic walking, de diabetesver-
pleegkundigen van HWW Zorg en de 
diëtiste van Liv voeding- & leefstijlad-
vies begeleiden de cursus. Die bestaat 
uit 4 lessen van 2 uur met voorlichting 
en instructie. Locatie: De Haagsche 
Beek, Machiel Vrijenhoeklaan 175, 
dinsdagochtenden, 10.00-12.00 uur 
(laatste les 15 juni), deelnamekosten: 
 25,-. Informatie of aanmelding: cur-

susbureau HWW Zorg, tel. (070) 379 

57 85; aanmelden kan ook via www.
hwwzorg.nl.

D   
O   S
Open Huis rond allerlei dagelijkse 
hulpmiddelen. Loopt u in het dagelijks 
leven wel eens tegen kleine onge-
makken aan, zoals essen die u niet 
open krijgt, de boodschappentas die 
in uw handen snijdt en de deur die 
u niet meer goed open krijgt met de 
sleutel  Tijdens dit Open Huis van 
Saf er worden allerlei demonstraties 
gehouden van slimme hulpmiddelen 
voor het dagelijks gebruik. U kunt 

ook uw rollator of ander hulpmiddel 
laten controleren repareren. Verder 
kunt u een gehoortest a eggen en uw 
vetpercentage, bloedsuiker en bloed-
druk laten meten. Dit alles onder het 
genot van een kopje kof e met wat 
lekkers, bij mooi weer op het terras  
Wijkservicepunt Randveen, Randveen 
66, 14.00-16.00 uur, toegang gratis.

Z   
B  
Waar kan ik terecht als ik nanciële 
problemen heb  Hoe kan ik verstandig 
en ef ciënt met mijn geld omgaan  
Wat kan ik allemaal doen met de Ooie-
vaarspas  Deze en allerlei andere vra-
gen op geldgebied kunnen bewoners 
van Moerwijk aan diverse organisaties 
voorleggen tijdens de Budgetmarkt. 
Ook CIPO zal aanwezig zijn met een 
kraampje. Wijkcentrum Moerwijk, 
Roemer Visscherstraat 112-114, 11.00-
16.00 uur, toegang gratis.

  I      
     A
      

     
      

    
  

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

- en van de deelnemers neemt een slokje ins iratie  -

De stichting Voorall is net begonnen 
met een herhaling van ‘Kennismaking 
RandstadRail’. Dat is een training in het 
zelfstandig reizen met RandstadRail voor 
mensen met een beperking. De training is 
al eerder aangeboden aan 50 deelnemers, 
die allemaal laaiend enthousiast waren. 
U kunt zich opgeven voor Kennismaking 
RandstadRail bij Voorall, tel. (070) 365 
52 88, e-mail info voorall.nl. Contact-
persoon is Margreet Roemeling.



pagina 1  Dinsdag 18 mei 2010 De Oud-Hagenaar  -  Krant voor de 50-plusser

    
N      O      

            
         D  

O       
  D   

aar is het aandel  

(Advertorial)

Oude brieven en lidmaatschapkaarten van 
vader en moeder zijn ons toegezonden. 
Maar over het vaandel hebben we nog niets 
vernomen. Wij sporen nogmaals iedereen aan 
om zijn herinnering te raadplegen en al men 
het vermoeden heeft of denkt aanwijzingen te 
hebben laat het alstublieft weten. Wij kunnen 
met die aanwijzing wellicht een volgende stap 
zetten.

Wat wel leuk is, dat ziet u in dit stukje. Een 
van de oudere leden kwam op ons bezoekadres 
een herinneringslepel van 7 mei 1936 brengen

N   
Behalve het vaandel zoeken wij ook de her-
denkingsboeken, oude verenigingsbladen en 

ook de stadspenning die de gemeente 
ongeveer 30 jaar geleden aan De Vol-
harding heeft uitgereikt.
Graag komen we ook in het bezit van 
de oude lidmaatschapkaarten.
Zo willen we ons verleden terugkrijgen. 
Zonder het verleden geen toekomst.

Stuur een berichtje naar: 
De Volharding 
Antwoordnummer 13.054
2501 VC Den Haag

of bel 070 3240221 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.

N      O      N      O      
                        

r al u  tuin- en traat er aa he en
 a  

 in i  on e org
-3 11

HEREDITAS

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

Smaragd 34
2651 RW  Berkel en Rodenrijs

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

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

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

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

www.multidental.nl

Meer 
informatie?

070 - 325 58 59

GRATIS
Klikgebit

DOORWERKEN NA

(PRE)PENSIONERING

IN HET ONDERWIJS?

www.OUDERWIJS.info

078 614 34 37 / 06 51 87 79 50

Aan: irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl 
Onderwerp: Advertentie J. van Vliet 
  
Geachte mevrouw Schaddelee, 
  
Ik stuur u deze mail namens de heer Jan van Vliet uit Reeuwijk waarmee u onlangs telefonisch contact had 
over het plaatsen van een advertentie in de Oud-Hagenaar. 
  
Hierbij geeft hij u opdracht om de volgende advertentie te plaatsen: 
  
Afmeting: ± 25 x 57 mm 
  
Aantal plaatsingen: 6 x (in 6 opeenvolgende uitgaven) 
  
Met de volgende tekst en ongeveer volgens de volgende opmaak: 
  

  
  
  
  
  
  

  
 
De factuur kan worden verzonden naar: 
  
J.J. van Vliet 
Rietgors 108 
2811 AX  Reeuwijk 
  
Jan van Vliet is te bereiken op 0182-393492 
  
Met vriendelijke groet, 
Jack Bos 
  

Geen virus gevonden in het binnenkomende-bericht. 
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com 
Versie: 9.0.819 / Virusdatabase: 271.1.1/2867 - datum van uitgifte: 05/11/10 08:26:00 

 Te koop gevraagd door verzamelaar: 
Indonesische schilderijen 
en foto’s van 1860 – 1960 

Tel: 0182-393492 
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Alsje100mensennietechtkunthelpen,
helperdanminstenséén!

Voeljijjeaangesprokenomjeintezettenalsvrijwilliger,
pakdetelefoonenbelHumanitasHaagland,telefoonnummer070-3584284.

Meerinformatie:www.humanitashaagland.nl

DenHaag• Rijswijk• Leidschendam/ Voorburg• Wassenaar

Humanitas geeft ondersteuning aan mensen die dattijdelijk nodig hebben,
gewoonvanmenstotmensopbasisvangelijkwaardigheid,verantwoorde-
lijkheidvoorjezelfenvooreenandermetbehoudvanregieovereigenleven.

HumanitasHaagland
zoektvrijwilligers

voordiverse
maatjesprojecten.

Kijkopdewebsiteofbel!

Het pittoreske, eeuwenoude, Traben-
Trarbach ligt ligt enerzijds tegen de 

anken van de Hunsr ck en anderzijds 
in het vulkaangebergte van de Eifel. 
Vanuit Nederland bereikbaar via een 
mooie en gemakkelijk route. Het kli-
maat is er aangenaam om te wandelen 
en etsen. Onderweg is het genieten 
van de rijke historie van de Kelten, 

Romeinen en de wijnverbouw.
Voor een wat rustiger dag is een bezoek 
aan n van de interessante steden 
als Bernkastel-Kues, Cochem, Trier, 
Koblenz of Wittlich een aanrader. Een 
bootreisje naar Bernkastel-Kues en 
terug, met panorama-uitzichten op de 
druivenvelden en de adembenemende 
dorpsgezichten, is onvergetelijk.

Vlakbij zijn een kur-welnesszwembad 
en een midgetgolfbaan. Diverse ar-
rangementen zijn mogelijk, Annie en 
Stefan helpen graag bij het invullen van 
de vakantie.

 
Haus am Kurpark beschikt over zeven 
in omvang verschillende appartemen-

ten met een overdekt buitenterras, 
restaurant, tv-kamer en draadloos inter-
net voor de laptop. Voorts is ’s avonds 
kosteloos telefoneren mogelijk. Voor 
kinderen en rolstoelers is het minder 
geschikt. Er is geen lift, wel enkele 

korte (gemakkelijk beloopbare) trap-
pen. Annie en Stefan van de Ven staan 
bekend om hun gastvrijheid, extra’s en 
prijskaart die lager is dan gebruikelijk 
in de horeca. Opsmuk of loze beloften 
komen in hun vakantieformule niet 
voor. Veel gasten komen dan ook al 
jaren terug. Maak alvast kennis met 
het beeldschone Traben-Trarbach en 
omgeving via webcam

mm eb am e am tm
Voor meer informatie:

moe e mo e n

akantie aan oezel bi  nnie en te an
I    45         T T      
D          N   A   S  

   T           
   T     I O   B   

B  Z  B  B   W  

- a s am r ark met een gastvrije te an 
van de en. oto Rein olters -

(advertorial)
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udoku mee 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 b oo bee  in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘1’; in B een 

‘4’ in C een ‘6’ en in D een ‘3’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
b oo bee  luidt: 1-4-6-3. Doe 
uw best en vergis u niet

In De Oud-Hagenaar nr. 8 van 20 
april maart presenteerden we ook 
vier Sudoku’s. Dat was de eerste 
keer dat de grijze antwoordvak-
jes net als nu willekeurig over de 

diagrammen verdeeld waren. Maar 
geen van de inzenders vergiste zich. 
De gezochte reeks luidde 9-7-9-7.
We trokken vijf prijswinnaars, die 
allen de dubbel CD van Sjaak Bral 
krijgen opgestuurd:
Mw. E. Heine, te Honselersdijk
Corrie van Bergen, te Knegsel
Theo van Zeeland, te Voorburg
Jeroen Peet, te Den Haag
Natasja Martin, te Den Haag

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

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

binnen hebben op uiterlijk:
W   

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

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

5 2
4 1

9 7 4
6 3 5 8 7
8 7
7 6
9 5 3

1 2 9
5 6 9

3 5 4
6 5 1
1 7 8

9 1 6
1 3

8 3 1
3 5 6
6 2 9

7 2 3

7 8 2
6 5 1 4

8
9 7 3 1 4
1 9

5 7
6 4 9
5 1 2
3 6

S  A                                S  B                                 S  

7
8 7 9

9 1 6 3
9 7 3

9 8
5 3 2

6 3 4 5
4 2 1

2

S  D                                
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KRINGLOOP HOLLAND

In de veertien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs!

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

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 

200 mensen van Kringloop Holland zijn actief in het 

ophalen, repareren en verkopen ervan.

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland.

Het telefoonnummer van de ophaaldienst is 

(070) 389 57 24.

Adressen winkels

DIENSTENWINKEL 

De Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs en voor 

instellingen of stichtingen.

Geschoolde klussers leveren en garanderen kwaliteit 

tegen lage prijs. U weet vooraf wat de kosten zullen zijn.

65-plussers, mensen met een Ooievaarspas, een vaste 

klantkaart of een servicepas Gezondheidsservice Florence 

krijgen extra korting.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25  Den Haag

Piet Heinstraat 69  Den Haag

Loosduinsekade 156  Den Haag

Prins Willemstraat 14  Den Haag

Weimarstraat 364  Den Haag

Thomsonlaan 79  Den Haag

Fahrenheitstraat 343  Den Haag

A. Diepenbrockhof 67  Den Haag

Kerketuinenweg 63  Den Haag

H. Ravesteijnplein 84-85  Rijswijk

Beresteinlaan 2  Den Haag

Fruitweg 240 Den Haag

De Dienstenwinkel helpt u bij

• Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een  
 gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een  

 Ooievaarspas.

• Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven  
 uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.

• Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende  
 kraan, een deur die klemt of een lamp die stuk is.

• Schoonmaakwerk.

Voor meer informatie of een offerte kunt u in de 

kringloopwinkels terecht.

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

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00 

tot 12.00 uur, of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.
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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


