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Romantische tijd in het Zuiderpark
 ‘Elke boom en struik wist ik te vinden. Daar begon het leven.’

Onlangs was er weer 
‘Parkpop’ in het Zui-
derpark. Voor de jon-
gere generatie, niet 
voor mij, maar aan de 
plek zelf ik veel herin-
neringen.Mijn leven 
begon rond de opening 
van het Zuiderpark. 
Het was 1936 toen 
het door H.P.  Berlage 
ontworpen park be-
kendheid kreeg als het 
Zuiderpark. Een stads-
park van jewelste! De 
aanleg ervan was in 
eerste instantie een 
werkverschaffingspro-
ject; zeer goed bestede 
arbeid is dat geweest. 

Tot 2007 voetbalde ADO in het Zuider-
park. Vele seizoenen met succes kan ik wel 
zeggen. Vroeger ging mijn oom, een broer 
van mijn vader, er heel vaak naar toe op 
zondag. Wij waren niet van het voetballen 
op zondag maar wel op zaterdag. Het was 
een serieuze tijd. Zondag was voor de kerk. 
Hoewel mijn vader altijd even stilstond bij 
de zondagse wandeling bij de velden van 
de voetbalvereniging RAVA en dan door 
de bosjes de bal kon zien rondvliegen. Ik 
was er bij en verveelde mij stierlijk! Elke 
zondagmiddag naar dat Zuiderpark met pa 
en de wandelstok die hij dan sierlijk heen 
en weer zwierde net als een soort tambour-
maître dat zou doen.
Ja, het was me wat het Zuiderpark, ik heb 
het ingedronken. Elke boom en struik wist 
ik te vinden. Daar begon het leven. Als 
tiener werd je wel tien keer verliefd als het 
niet meer was. Dan was het doel altijd het 
Zuiderpark!

‘De gereformeerde bult’
Wij kinderen van de nu verdwenen Dr. 
de Moorsschool en de Zuiderparkmulo 
hadden er zelfs een naam bij verzonnen ‘de 
gereformeerde bult’. Dat was het heuveltje 
achter de sloot van de Vreeswijkstraat. Daar 
boven op die heuvel, die naar ik meen ‘de 
Villierskopje’ werd genoemd, verkeerde 

de jeugd van de kerk – zij die dachten dat 
ze al verkering hadden. Als wij de meisjes 
thuisbrachten naar hun warme gezinnetjes, 
dan kwamen we langs het Veluweplein. We 
keken schuin naar de twee naakte beelden 
op hun sokkel en wisten eigenlijk niet hoe 
we kijken moesten.

Olifantenvijver
Er is een vijver in het Zuiderpark die de 
olifantenvijver werd genoemd. In 1937 was 
het circus Sarrasani op bezoek in Sche-
veningen. Na afloop op 24 augustus was 
plotseling de olifant overleden. Het kadaver 
van het grote dier werd gekocht door het 
Museum voor het Onderwijs. Daar hadden 
ze belangstelling voor het skelet. Dat werd 
schoongemaakt en daarna in een vijver van 
het Zuiderpark gelegd, zodat de algen de 
beenderen konden schoon eten. Zo kreeg 
die vijver zijn naam. Het skelet is overigens 

sinds lang verdwenen!
Vroeger vonden we het Zuiderpark erg 
groot. Nu weten we dat de rondweg 
precies 2.300 meter is. Ik vind het nog 
steeds jammer dat het ‘s zomers verlichte 
gedeelte achter het zwembad nooit meer zo 
sprookjesachtig mooi is als toen in de jaren 
vijftig. Weet u het ook nog, die schitterende 
bomen en beplanting in vele kleuren licht? 
Het waren romantische tijden! 
Mijn opa moest altijd naar de rozentuin. 
Dat vond hij het einde. Het rook zo lekker. 
Met het zandstenen beeldje Flora in het 
midden, gemaakt in 1945. Een bevrijdings-
kind zou je kunnen zeggen. Inmiddels zou 
mijn opa als hij nog leefde nu naar een 
zelfde beeldje kunnen kijken maar dan in 
brons.

Schooltuin in het park
Ik had in 1949 in het park een schooltuin 
vol met rabarberstelen en kroppen sla. De 
komkommers waren ook in grote getale 
aanwezig, iets te veel. Die tuinen waren 
genoemd naar Dr. Herweyer. Dat stond met 
grote letters op het toegangshek. Ook leerde 
je daar kaas maken en kon je zien hoe de 
bijen hun best deden om de honing te ver-
zamelen. Een mooie tijd. Zwemles kregen 
we op school in het Zwembad Zuiderpark 
o.l.v. meneer J.L. Zuyderveldt. Een man 

met gezag, iedereen deed precies wat hij 
zei. Daar was geen speld tussen te krijgen 
en ‘sorry’ hoefde je ook niet te zeggen. Dat 
woord was nog niet eens in gebruik in ons 
land. 
Het park is tegenwoordig heel anders, maar 
nog doorzichtig en aantrekkelijk. Al is het 
alleen al om de treintjes voor de kleinkinde-
ren, waar opa trouwens ook van geniet. Ik 
kom nog steeds in het Zuiderpark en zal er 
blijven komen, zij het niet voor de popcon-
certen. Als je eenmaal het Zuiderpark hebt 
ingedronken, moet de dorst ernaar steeds 
weer opnieuw worden gelest.

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

-  Boomaanplanting in 1935 in het Zuiderpark, een jaar voor de officiële opening. De aanleg van het park verschafte tenminste tijdelijk werk aan velen 
die in de crisisjaren zonder baan zaten (Foto: Schimmelpenningh). -
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Een betaalbare crematie of begrafenis 
Al 75 jaar zonder winstoogmerk 

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

De krant van 21 september zal 
in het teken staan van trou-
wen, zoals u zich dat herinnert 
van vroeger. Uw eigen huwe-
lijk, dat van familie of vrienden 
of wie dan ook.
Wat we zoeken zijn verhalen en speciale 
foto’s uit de albums of schoenendozen. 
Was het een huwelijk uit liefde, of een 
‘moetje’, dat maakt voor de plaatsing niet 
uit. Ook een huwelijk dat er net niet van 
kwam is voor ons een trouwverhaal. Het 
mag over elk aspect gaan, over de kleding 
en het feest, over het ‘probleem’ van
twee religies op één kussen. Allemaal 
okay.
Voor adverteerders kan het ook een inte-
ressant nummer zijn natuurlijk. Verzorgt 
u boeketten, foto- en video reportages, 
verhuurt u feestzalen, oldsmobiles of  
bruidskleding, bel met Irene Schaddelee!

Insturen
Insturen van verhalen en/of foto’s met 
toelichting, kan naar
redactie@deoud-hagenaar.nl 
of Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Draag bij aan onze 
Trouwspecial van 
21 september a.s.

-  Ingang Veluweplein met de ‘naakte beelden’  
(prentbriefkaart 1950). -

-  Schooltuinen in 1950 (Foto: N. Naeff). -

Adverteren in 
De Oud-Hagenaar
Bel direct met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl



vondklok en ili Marleen
In de Oud-Hagenaar van 1 juni 2010 
stond op pagina 5 iets over een Ne-
derlandse tekst op Lili Marleen. De 
volledige tekst luidt volgens mij  

Ga je mee naar boven,
Ga je mee naar bed,
Onder de wollen dekens ,
Heb je de meeste pret,
Vader en moeder zijn niet thuis,
Ze liggen in het ziekenhuis,
Ze hebben reumatiek,
Ze hebben reumatiek.

De tekst heeft te maken met de 
maatregelen van de Duitsers betref-

fende het uitgaansleven en de avond-
klok, die om 10 uur in ging

Rob Hofschreuder
r.hofschreuder@casema.nl

lash back
Iemand nam nr. 9 van De Oud-
Hagenaar voor me mee naar de 
camping, ik had het krantje nog 
nooit gelezen. Op pagina 2 las ik 
de brief van Wilma Dekker over 
een ernstig ongeluk bij het viaduct 
‘De Put’, en ik kreeg als het ware 
een flash back. Namelijk 60 jaar 

geleden was ik ook getuige daarvan. 
Hoog boven de weg bij de Rochus-
senstraat stond een stadsklok en 
ik moest even kijken hoe laat het 
was, bijna vijf uur ’s middags. Er 
komt vanaf de Parallelweg een hard 
toeterende vrachtwagen aan. Van 
die kant af stond het verkeersbord 
op ‘stop’. Een weetje trouwens  de 
verkeersagentwas keeper Frans ok 
van ADO. De vrachtwagenchauf-
feur  probeerde zoveel mogelijk naar 
links te gaan om tegen de ijzeren 
pijlers tot stilstand te komen, maar 
hij kon niet verhinderen dat hij toch 

veel mensen echt ommaaide. Het 
was afschuwelijk en steeds als er 
een ernstig ongeluk ergens gebeurt 
speelt deze horor lm zich voor mij 
af. Mijn moeder is altijd verpleegster 
geweest, maar was door een ernstige 
hartkwaal vaak bedlegerig. Zelf was 
ik toen ongeveer  jaar oud. Zij on-
derkende dat ik iets ergs had gezien. 
Ik heb ermee leren omgaan, maar 
helemaal vergeten kan gewoon niet.

H.G. M. IJzendoorn Simmer

eheim van de organist
Mijn moeder was in 1947 werkzaam 
in een pand aan de Haringkade in 
Scheveningen, veel later in de jaren 
daarna kwamen er geluiden dat zij 
zwanger was van haar werkgever 
in de jaren dat zij daar werkte, ook 
werd verteld dat hij organist zou 
zijn. Theo van Oel, geboren in 194 , 
wist niets van dit alles, groeide 
op met andere broers en zusters, 
maar was naar later bleek een kind 
van een ander. Er ging veel mis in 
Theo’s jeugd. Op 36-jarige leeftijd 
overleed hij in het ziekenhuis aan 
een overdosis drugs en onderkoe-
ling. Hij was de ijskoude zee in 
gelopen, waarschijnlijk met een 
gebroken hart, omdat er van alles 
fout ging in zijn leven. Theo was 
gek op zijn orgel, dat bij ons thuis 
in de uitbouw stond  maar het liefst 
was hij op zee. Hij vaarde op het 
schip ‘Ruby’, die naam die hij ook 
gaf aan zijn enige dochter – die hij 
helaas niet heeft zien opgroeien. 
Rond 19 4 woonde Theo op kamers 
aan de Haringkade, vlakbij waar zijn 
vader had gewoond. Maar dat heeft 
hij nooit geweten. Mijn vraag is wie 
nou die pianist is geweest, die 62 
jaar geleden met mijn moeder Theo 
op de wereld heeft gezet? Ik hoop 
dat er nog mensen zijn die er iets 
van weten en er wat over kunnen en 
willen vertellen.

Hans van Oel
Voorburg
Hans200939@hotmail.com

chter-tik-neer
Wat een enig stukje van de heer 
Pasgeld over de danslessen van de 
heer en mevrouw Poptie. Ook ik 
heb op de Geurt Volkers M LO aan 
de Mient dansles gekregen van dit 
echtpaar. Ik zie ze nog komen met de 
koffergrammofoon en een koffer vol 
dansvinyl. Hij in mijn ogen lang dun 
en zij een zeer pronte Dame - echt 

met hoofdletter! Het achter-tik-
neer-achter-tik-neer  bij de jive staat 
in mijn geheugen gegrift, evenals 
het duim onder de arm van de heer  
bij de tango. Het ging precies zoals 
de heer Pasgeld schrijft, de jongens 
aan de ene kant in pak met stropdas 
en de meisjes aan de andere kant 
met wijde rok. De kokerrok, toen 
mode, was uit den boze, laat staan 
een lange broek, daarvoor werd je 
zelfs op school naar huis gestuurd 
om een rok aan te doen, desnoods 
over de lange broek. We leerden wel 
alle dansen, van rumba, chachacha, 
Weense wals, Engelse wals tot zelfs 
de veleta. En inderdaad het demon-
stratie, zo noemden de Popties dat, 
in de Dierentuin was geweldig! Ik 
heb hier hele goede herinneringen 
aan.

Jeannette
van Ockenburg-de Haas
netvanockenburg@hotmail.com

Bij de P D
Ik heb 10 jaar in Den Haag gewerkt 
bij de Postche ue en Girodienst, 
op diverse afdelingen. Van een col-
lega herinner ik mij nog dat ze een 
doosje van Droste vol zat te proppen 
met kersenbonbons van Jamin, als 
cadeautje voor iemand. Zoiets vond 
iedereen toen nog heel gewoon. Een 
ander kocht eind oktober een kort 
bontjasje op afbetaling  we wilden 
hem allemaal wel passen! De eerste 
aanbetaling werd voldaan, verder 
niks meer. In maart werd de jas door 
de winkel teruggenomen. Ach,  zei 
ze, ik heb het niet koud gehad in de 
winter.  Ook was er een collega die 
aan de telegrambesteller vroeg of hij 
haar schoenen naar de schoenmaker 
wilde brengen. Ze gaf hem de schoe-
nen aan, verpakt in een papieren zak 
en zei  alleen de hakken hoor! . La-
ter kwam hij terug, met de schoenen, 
een rooie kop en een kwaad gezicht. 
Hij zei  stond ik daar even voor 
gek. Er zaten twee gaten in de zo-
len.  We moesten er erg om lachen. 
Maar met mijn Rotterdamse hart 
dacht ik, dat zou ik toch niet durven. 
Die Hagenaars hadden wel klasse. 
Als ze naar het gebouw van   W 
gingen kleedden ze zich picobello. 
Hier bij ons zie ik ze wel in T-shirt 
en een vale spijkerbroek naar de 
kerk gaan of een begrafenis. 

Nel Zwartendijk – Varekamp
Zwaluwplein 19
2661 BT  Bergschenhoek
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First Royal Telecom V
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Frans M. Hoynck van Papendrecht 
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oto’s:
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.

Vormgeving:
Reclamestudio aasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Distributie:
edrijven 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. 

Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl 070  4275097
Advertenties irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Administratie rita@deoud-hagenaar.nl 070  4275097
Distributie distributie@deoud-hagenaar.nl 070  4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de 
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, West-
land, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 55.000 e emplaren, via circa 2 0 distributie-
punten, waar de krant kan worden afgehaald of 
onder bewoners wordt verspreid, als in verzor-
gingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te laten  halen of 
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan 
een abonnement nemen voor € 49,90 per jaar 
voor het buitenland gelden aparte tarieven .

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

udo a s h t recept te en pesten
Net als Jaap Arends, die mooi over Dick os schreef in de krant, had ik al jong reden op Judo-lessen te gaan. Natu-
urlijk die pestende schoolgenoten, in mijn geval op de Galvanischool in Den Haag, waar ik slecht tegen kon. Op 
mijn e jaar, in 1952 na wéér een incident vond mijn vader het welletjes. Zelf had hij in zijn jeugd smerig straat-
vechten geleerd en had daar in een later zeemansbestaan veel baat bij gehad. Ik moest maar op judoles om deze 
rotknapen mores te leren. Nu woonden we in de Weimarstraat 149, op een onvrije etage en iets verder lag de Re-
gentesselaan en daar bevond zich inderdaad een eenvoudige sportschool voor Judo- en Ju-jitsu-lessen, geleid door 
een Van Nieuwenhuizen, maar volgens mij heette hij niet Maurice! Ik dacht Joop, maar zeker ben ik daar niet van. 
Misschien een zoon of jongere broer van Maurice? 

Banden en slippen
De school heette dacht ik Ju Wa  of iets dat er ua naam op leek. Deze Joop van Nieuwenhuizen had een ruime 
benedenetage deels van een simpele tatami of judomat laten voorzien, een gordijn opgehangen waar je je achter 
kon omkleden en in de restanten van de keuken een primitieve doucheruimte ingericht. Ik heb daar in een aantal 
jaren mij stapsgewijze door de diverse banden en tussenliggende slippen heen gewerkt richting blauwe band. In 
die periode verkaste Joop zelf naar Leiden waar hij een werkelijk spiksplinternieuwe sportschool begon met een in 
verhouding met de Regentesselaan zéér lu euze inrichting. Vanuit onze oude school hebben we daar wel eens een 
tournooi gehouden en helaas verloren. Maar  op school durfde niemand me meer te pesten en daar was het uitein-
delijk toch om begonnen!

Snoekduik
Spectulaire worpen zoals Alfred Mazure zijn held Dick os liet uitvoeren kwamen zelden voor, hoewel de opoffer-
ingsworpen of sutemi’s daar dicht in de buurt kwamen. Eénmaal zag ik een onbedoeld hoge sprong  er was iemand 
komen kijken vooral les te gaan nemen en die had ons bij het inspringen en valbreken waarmee het lesuuur altijd 
begon  soepeltjes zien neerkomen. Dat leek zo simpel dat hij na een judokostuum te hebben gepast uit eigener be-
weging de mat opstormde en een snoekduik nam. Helaas had hij vergeten zijn hoofd in te trekken en kwam keihard 
neer en verloor voor een angstig lange tijd het bewustzijn. Deze persoon hebben we na zijn ontwaken nooit meer 
zien terugkeren! Mijn gymnastiekleraar op de middelbare school daarentegen herkende mijn judoverleden meteen 
aan het intrekken van het hoofd bij een koprol. Na het wekenlange onderricht van Van Nieuwenhuizen c.s. was deze 
refle  ook niet meer af te leren en ook het valbreken zelf was een wel zo veilige refle handeling geworden. 
De oude school van Van Nieuwenhuizen werd door zijn opvolger naar elders in de stad verhuisd en zakte helaas ua 
niveau terug. Ook het gedwongen lidmaatschap van de NJJ  en vervolgens de overstap naar de Japanse terminolo-
gie bevielen me minder. Na het behalen van nog twee graden Ju-Jitsu en het inhoudelijk afwerken van het blauwe 
bandprogramma hield ik het na een aantal jaren wel voor gezien. Mijn neef, die een aantal jaren met mij mee had 
gedaan op deze school was er al iets eerder mee opgehouden. Hij was trouwens de enige met Dick osboekjes in 
het bezit, zelf verkoos ik de avonturen van Eric de Noorman.

emener
Zou ik een stripheld moeten adviseren, welke strijdmethode het meest effectief is, zou ik niet op Judo uitkomen. ij 
Judo wordt van het begin af aan geleerd om de tegenstander geen echte schade te berokkenen. Ju-Jitsu is daarin veel 
gemener en wij mochten dan ook van de sportleiding bepaalde grepen en klemmen niet echt inzetten, laat staan een 
vliegende schaar uitvoeren  .

Don van Riet
Rijswijk
don.vanriet@xs4all.nl
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Meneer Bennik

De uitdrukking ‘Gaan als ze er staan’ 
is een welbekende uitspraak onder 
Nederlandse surfers. Net als bij 
de oorspronkelijke beoefenaars in 
Hawa  en Tahiti laten Nederlandse 
surfers hun agenda voor wat het is op 
het moment dat er golven binnenrol-
len. Als er golven zijn, laat je alles 
uit je handen vallen!
Met bijzonder materiaal van eind 
jaren zestig tot heden wordt een 
inkijkje gegeven in deze unieke 
sport en haar Nederlandse ontstaans-
geschiedenis. De e positie loopt van 
3 juli tot en met 24 oktober. 

Surfmekka
Scheveningen is sinds het einde van 
de jaren zestig de centrale locatie van 
golfsurfend Nederland. Nog steeds 
is Scheveningen één van de meest 
populaire plekken voor ‘het surfen 

zonder zeil’. Het feit dat Scheve-
ningen anno 2010 is uitgegroeid tot 
hét surfmekka van Nederland berust 
niet op louter toeval. Juist op deze 
plek troffen de eerste pioniers de 
ideale natuurlijke omstandigheden 
aan om hun sport te beoefenen. Met 
hun passie en doorzettingsvermogen 
hebben zij het aanvankelijk verbod 
op het surfen getrotseerd en de sport 
ontwikkeld tot wat het nu is. 
De e positie 
toont het leven 
van de Neder-
landse surfge-
meenschap in 
Scheveningen. 
Film’s, foto’s 
en portretten 
brengen dit tot 
leven. Suits, 
boards en an-

dere relikwie n van eind jaren zestig 
tot heden completeren het beeld. 
Ook de pioniers komen in woord en 
beeld uitgebreid aan bod.
Muzee Scheveningen is te vinden 

aan de Neptunusstraat 92. 
Zie voor bezoekinformatie en ope-
ningstijden  www.muzeeschevenin-
gen.nl of bel 070 – 3500 30.

 jaar surfcultuur op Scheveningen

aan a s e er staan  
Muzee Scheveningen presenteert deze zomer de e positie 
‘ aan als ze er staan   jaar surfcultuur op Scheveningen’.  
De samenstelling van deze e positie is in handen van de vol-
gende surfers: Simone naapen cultuursocioloog , a  Ma  
fotograaf  en Hans roen sportjournalist columnist . 

Vakantie in en 
rond eigen stad
De inschrijvingen voor de activiteiten op 
het vakantieprogramma zijn in volle gang. 
Na het succes van de vorige jaargangen 
van ‘Vakantie In en Rond Eigen Stad’, zijn 
er dit jaar weer 3 weken lang met uitjes en 
workshops. Voor een vakantiegevoel hoeft 
u niet ver weg. V R Welzijn organiseert 
tussen 5 juli en 23 juli een breed aanbod 
aan uitstapjes. Op het programma dat bij 
WD  De Henneberg verkrijgbaar is  staan 
zoal  rondleidingen door kerk en museum 
waaronder het Haags historisch museum, 
intu tieve schilder- en dansworkshops, 
stads- en natuurwandelingen. Speciaal dit 
jaar is een uitstapje met een touringcar, dat 
we dankzij ondersteuning van Fonds 1 1  
tegen een laagdrempelige prijs kunnen 
aanbieden. Met een Ooievaarspas betaalt 
u slechts  12,- voor deze tocht naar Wil-
lemstad incl. kof e en gebak , zonder pas 
kunt u voor  17,50 mee. De prijzen van 
de overige activiteiten liggen tussen 1,50 
en  10,-. Als u in het bezit bent van een 
ooievaarspas krijgt u ca. 35  korting op 
de activiteiten. Er zijn een beperkt aantal 
kaarten per activiteit, dus als u er snel bij 
bent hoeven wij u niet teleur te stellen. 
Voor meer informatie en het program-
maboekje kunt u terecht in De Henneberg, 
Tramstraat 15, tel. 397.60.01. 

Vaders en Zonen, dat gebaseerd  is 
op een oorspronkelijk concept van 
de beeldhouwers Shinkichi Tajiri 
1923-2009  en Piet Slegers, brengt 

op bijzondere wijze de relaties tussen 
drie opeenvolgende generaties Ne-
derlandse beeldhouwers in beeld. De 
eerste generatie werd geboren tussen 
1910 en 1930, de tweede tussen 1930 
en 1950, en de derde in de periode 
1950-1970.

Oudste generatie
Allereerst werd de vraag voorgelegd 
aan vijf beeldhouwers uit de oudste 
generatie. Naast Tajiri en Slegers 
waren dit   en Guntenaar 1922-
2009 , arel neulman 1915-200  
en arel Visser. Zij kozen respectie-
velijk voor  Henk Visch, Paul ubic, 

erend odenkamp, Gerard H weler  
en Joep van Lieshout. Vervolgens 
werd aan deze tweede generatie de-

zelfde vraag gesteld. Hun keuze viel 
op  Paul de Reus, Mathieu  nippen-
berg, Hieke Luik, Gerard van Rooij  
en Zoro Feigl. Doorgaans wordt  in 
de kunstgeschiedenis voor inspiratie-
bronnen teruggekeken, richting het 
verleden en eerdere generaties. Nu 
zijn de rollen omgedraaid en wordt 
er vanuit de oudste generatie juist 
vooruitgekeken. 

Stijlen
Diverse stijlen en stromingen pas-
seren op deze tentoonstelling de 
revue. Vari rend van het abstract-
e pressionisme in de geest van obra 
tot het hedendaags guratief-po tisch 
realisme. Vaders en Zonen biedt 

daarmee een prachtig, caleidos-
copisch overzicht van de enorme 
verscheidenheid die de Nederlandse 
beeldhouwkunst de afgelopen 65 jaar 
heeft tentoongespreid.

Bezoekersinfo
De tentoonstelling Vaders en Zonen. 

eeldhouwers kiezen beeldhouwers 
is t/m 10 oktober 2010 in museum 

eelden aan Zee te zien. ij deze 
e positie verschijnt de catalogus Va-
ders en Zonen. eeldhouwers kiezen 
beeldhouwers geschreven door Jaap 

remer en Angeline remer- o ,  
Zwolle Waanders uitgevers  2010  
IS N 97  90 400 7701 2 ,  29,95.

Museum eelden aan Zee, Hartevelt-

straat 1, 25 6 EL Den Haag, open  
di. t/m zo. 11.00-17.00u. T  070-
35 5 57, E info@beeldenaanzee.nl, 
www.beeldenaanzee.nl Toegang vol-
wassenen  9,50, 13-1  jaar  4,75, 
kinderen t/m 12 jaar  gratis.

Vaders en zonen

ee dhou ers kie en ee dhou ers
Voor haar grote zomere positie vroeg museum Beelden 
aan Zee aan 1  bekende ederlandse beeldhouwers met 
welke jongere collega zij zich het meest verwant voelen. 
De antwoorden op deze prikkelende vraag zijn te zien op 
de tentoonstelling Vaders en Zonen. Beeldhouwers kiezen 
beeldhouwers.

Bijdehand
S T I C H T I N G

Zorgt voor ouderen

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen?
Wij bieden zorg, hulp en verpleging aan ouderen. 

Vertrouwde gezichten op vaste tijden.

WWW.ST ICHT INGBIJDEHAND .NL
Samen met ons redt u het wel!

Stichting Bijdehand, 
particuliere thuiszorg.
Bel 070 - 396.33.65

- De foto toont enkele van de eerste Nederlandse surfers. Van links naar rechts: ans Schotte, 
rie Verbaan, lbert van arderen en ida illekens. Foto: ob illekens, ca. 19 1 -

- oep van ieshout, annen, 1999, fi-
berglass, 150 5 13  cm, collectie museum 

Beelden aan Zee -
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pecialisten in maatwerk

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

g a    a  g - 
g   g   a  g  

  aag     55 aa
        aa g

  a g  aa    aa    
   a     a  a      

a      118 1 - a  g  
 a        

Wooncentrum ag ag  evindt zich in de Wa-
genstraat, middenin het centrum van Den aag  
Door de vele tram- en uslijnen die door het cen-
trum lopen is de ereik aarheid uitstekend  Alle 
elangrijke voorzieningen liggen op loopa stand

Er zijn  woningen en er is een grote daktuin  
ewoners kunnen achter het ge ouw gelegen 

parkeerplaatsen huren

ag  is gelegen aan de Schermerstraat  
et het open aar vervoer is het comple  makkelijk 

te ereiken  De elangrijkste winkels zijn om de 
hoek, in de etje Wol straat  et wooncentrum 
hee t 3  driekamerwoningen van ca  0 m
verdeelt over drie etages

Wooncentrum  a gg  ligt aan de
octurnestraat, halverwege het oude dorpscen-

trum van oosduinen en ijkduin  p loopa stand 
evinden zich winkels en een postkantoor  Er is 

parkeergelegenheid rondom het wooncentrum  et 
centrum hee t  woonlagen en evat  twee en

 driekamerwoningen

  is gelegen aan de eresteinlaan, 
in de wijk ouwlust  et het open aar vervoer 
is het comple  makkelijk ereik aar  elangrijke 
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op 
loopa stand gelegen  et ge ouw evat 3  twee-
kamerwoningen

Wooncentrum a a  a a evindt zich aan 
de ak van Poortvlietstraat  et open aar vervoer 
evindt zich op korte a stand van het comple  De 
elangrijkste winkels zijn op ongeveer 0 minuten 

loopa stand  et wooncentrum hee t 3  drieka-
merwoningen van ca   m  en drie tweekamer-
woningen van ca   m

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



Seinpostduin, een historisch fenomeen uit de Hollandse kustverdediging

u ture e ri a iteit tussen
d  einpost en t urhaus

We moeten teruggaan tot 1794, het 
laatste jaar dat stadhouder Willem V 
ons land ‘regeerde’. Hij was nu een-
maal geen sterk regent en bemoeide 
zich hoofdzakelijk met zijn kunstver-
zameling. Zijn vrouw Wilhelmina van 
Pruisen had eigenlijk de touwtjes in 
handen.
Door het zwakke bewind lagen er 
buurlanden op de loer, die graag ons 
land bij hun grondgebied wilden 
voegen. Zo werd er een alarmsysteem 
ontworpen, dat moest waarschuwen 
tegen mogelijke vijandelijke invallen 
vanuit zee. Daartoe werd in 1794 op 
het hoogste duin van Scheveningen 
een houten stellage geplaatst waarin 
grote ballen konden 
werden gehesen, 
pektonnen ontstoken 
en kruit tot ontplof-
fen kon worden ge-
bracht. Dit alles om 
de naastbij gelegen 
post te waarschuwen, 
als er gevaar dreigde.

Telegraaflijn
In de Franse tijd werd 
dit systeem verder ont-
wikkeld. Zo kwamen 
er katrollen, bollen en 
lantaarns in de stellage 
en werd het aantal seinposten langs de 
kust uitgebreid.
Op een afstand van 15 kilometer 
van elkaar vormden zij een lijn van 
Antwerpen naar Amsterdam en later 
naar den Helder. In 1 31 werd een 
telegraafl ijn aangelegd, die de com-
municatie enorm verbeterde. In 1 47 
tenslotte kwam er een elektromagne-
tische telegraafverbinding, waardoor 
de seinposten langs de kust overbodig 
werden.

Mesdag
Het duin bleef echter Seinpost heten. 
In 1 0 legde Hendrik Willem Mesdag 
vanaf hier de contouren vast van het 
toenmalige Scheveningen op de bin-
nenkant van een glazen cilinder die de 
basis vormde van 
het beroemde 
Panorama 
Mesdag in de 
Zeestraat. Daar 
is de cilinder 
nog steeds te 
zien.

16,  cent 
per m2 

Mesdag was net 
op tijd, want in 
datzelfde jaar 
besloot de Haagse 

gemeenteraad het Seinpostduin in 
erfpacht te geven aan de hoogste 
inschrijver. De heer H.E. de aan 
mocht zich de gelukkige eigenaar 
noemen voor 16,5 cent per vierkante 
meter. Een gedeelte van het duin liet 
hij afgraven, maar toen in 1 5 het 
nieuwe urhaus geopend werd, nam 
hij de bekende Haagse architect H. 
Westra jr. in de arm om op het reste-
rende gedeelte een café chantant neer 
te zetten, dat de concurrentie met het 

urhaus glansrijk moest doorstaan. 
Op 12 februari 1 6 werd de eerste 
steen gelegd en vijf maanden later al 
vond de opening plaats van het café- 
restaurant Seinpost. Westra, ook 

architect van Scala 
en de Dieren-
tuin, maakte van 
Seinpost bijna 
een kopie van het 

urhaus. Juist tijdens de bouw vloog 
het urhaus in brand. Dat kwam de 
eigenaar van Seinpost wel goed uit, 
want nu had hij dubbele klandizie. Het 
gebouw werd rijk versierd in Moorse 
stijl en op de hoeken bekroond door 
4 koepels met boven de grote zaal 
een 4.5 meter boven zeeoppervlak 
oprijzende hoofdkoepel. Daarbovenop 
een goudkleurig beeld van Neptunus, 
dat nu nog staat te pronken voor het 
huidige Seinpostcomple .

Decibelstrijd
ehalve een bierlokaal van 1 0 vier-

kante meter met een 
ruim terras bevatte 
het gebouw o.a. een 
grote concert/toneel-
zaal met galerijen, 
die plaats bood aan 
750 bezoekers. Er 
was een ruim po-
dium, een orkestbak 
en losse stoelen, zodat 
de ruimte ook als 
balzaal gebruikt kon 
worden. Vanaf 1903 
werden er ook  lms 
vertoond. Seinpost 

kon inderdaad concurreren met het 
inmiddels weer pijlsnel herbouwde 

urhaus. Toen daar in de urzaal 
in 1 7 het erlijns Filharmonisch 

Orkest optrad, was dat voor Seinpost 
aanleiding de kapel van het regiment 
Grenadiers en Jagers er tegenover 
te stellen. Ze kregen de opdracht zo 
luid mogelijk te spelen. Alle deuren 
en ramen werden geopend. Het moet 
oorverdovend zijn geweest!

amilie rot 
Zo bracht Seinpost zijn eigen cul-
turele inbreng in het Scheveningse 
uitgaansleven. Dus met wat lichter 
amusement. Dat was een schot in de 
roos. Het theater beschikte jarenlang 
over drie generaties toneelmeesters 
van de Scheveningse familie rot. Zij 
timmerden met hun gouden handen 
de fraaiste decors in elkaar. De betere 
amateurverenigingen die in de bin-
nenstad door brand of afbraak hun 

speelplek hadden verloren gingen 
graag in Seinpost spelen.
Vlak na de Tweede Wereldoor-
log ontfermde de in het toenmalig 
Nederlands-Indi   rijk geworden 
industrieel Le  Stok zich over de 
toneelvoorstellingen. osten noch 
moeite spaarde hij om met de beste 
amateurkrachten de weelderigste 
voorstellingen te brengen. Altijd volle 
zalen. Oudere toneelkennissen hebben 
mij daarover veel verteld. Het was 
een toptijd. Helaas heb ik dat zelf niet 
meer meegemaakt, want in 1971 werd 
het theater voorgoed gesloten. 
Wel heb ik nog enkele malen met 
collega’s in het oude restaurant 
gegeten met een weids uitzicht over 
de boulevard en de zee. Om nooit te 
vergeten

eptunus behouden
Na de sluiting heeft men het gebouw 
gewoon laten verkrotten. Het stond 
helaas niet op de monumentenlijst. 
Opknappen was niet rendabel, want op 
de dure duintop zouden appartementen 
veel meer opbrengen. En zo is het ook 
gegaan. Maar door de recessie in de 
jaren ‘70 konden de dure fl ats slechts 
met moeite worden verkocht. Er werd 
in het comple  een restaurant geopend 
dat met de naam Seinpost herinnert 
aan een klatergoud verleden. Daarvan 
getuigt, als opgemerkt, nog steeds de 
gouden Neptunus.

arend Jan Donker
lindenf@planet.nl

ls je zoals ik graag over de boulevard wandelt, kom je 
even ten noorden van Scheveningen- dorp langs het hoogste 
duin van de badplaats, waar het bekende restaurant Sein-
post is gevestigd. at goed dat de naam Seinpost op deze 
wijze voortleeft. Die naam stamt uit een ver verleden. 

- Bomschuiten in 1905, voor Seinpost -

- Seinpost anno 1  -

- avenkade 1900, met Seinpost achterin -

- De ru ne van het urhaus na de brand in 1 5.  -
- Neptunus wordt bij de sloop gered in 19 . -

- Seinpostcomple  van de zeezijde gezien op een prenbriefkaart uit 1905 -
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Serviceflat Hagheduyn
Serviceflat Hagheduyn is een klein-
schalige serviceflat met de duinen en 
het strand op 200 meter afstand. Een 
winkelcentrum, tennisbaan, golfbaan en het openbaar 
vervoer in de directe nabijheid geven deze serviceflat dat 
unieke wat u in Nederland zelden treft.

O P E N - H U I S
Binnenkort organiseren wij een “open huis”!

kijk voor de datum op onze website: 
www.serviceflathagheduyn.nl

hd
Serviceflat Hagheduyn

Voor meer informatie: Tel. 070 323 37 20 

Wonen aan het strand....
Appartementen incl.: bergruimte, recreatiezaal, alarmeringssysteem, 
balkon of  terras, privé parkeerterrein, garage (optioneel) . 

Appartement in complex De Voorde

Bieden vanaf 149.000 euro

Generaal Spoorlaan 605 

in Rijswijk

Dit zonnige hoekappartement met 
vrij uitzicht aan drie zijden met 
grote ramen, ligt op de middelste 
verdieping van een vijf woonlagen 
tellende fl at binnen het complex De 
Voorde, dat in totaal bestaat uit drie 
fl ats rondom een grote en goed 
onderhouden gezamenlijke binnen-
tuin. Het complex werd in 1966 onder architectuur gerealiseerd door Lucas Bouw.
Het complex ligt recht tegenover het mooie Steenvoordebos. Op korte loopafstand 
liggen zowel een buurtwinkelcentrum als ‘In de Bogaard’, basisscholen, een sporthal, 
sportvelden, en het zwembad De Schilp. In de directe nabijheid zijn opstaphaltes van 
het openbaar vervoer en een NS-station. Automobilisten zitten bovendien binnen 10 
minuten op de snelweg, zelfs tijdens de spits.
De bewoners van de 50 op eigen grond gebouwde appartementen hebben een actieve 
Vereniging van Eigenaren (VVE); buitenonderhoud en schilderswerk worden gezamen-
lijk geregeld, net als het tuinonderhoud met steeds nieuwe seizoensbeplanting. De 
bijdrage aan de VVE bedraagt 148 euro per maand, excl. het voorschot voor de stook-
kosten. In alle ruimtes is CV, maar in de living is ook een (echte) voorgebouwde open 

haard. Er is een inpandig (overdekt) balkon 
waarop goed buiten kan worden gezeten.

Indeling appartement:
Totaal woonoppervlak: 95 m2 excl. berging
Alle ruimtes komen uit op een U-vormige hal.

Living: 39 m2 
Slaapkamer 1: ruim 13 m2
Slaapkamer 2: bijna 14 m2
Badkamer: circa 3,5 m2
Inpandig balkon: circa 6 m2
Keuken: circa 6 m2
Kelderbox: ruim 4 m2
Er is een gesloten portiek, brievenbussen, 
bellentableau, trappenhuis en een lift.

Lage koopprijs
De woning wordt verkocht door de eerste 
bewoner, die intern nooit heeft gerenoveerd. 
De keuken moet geheel worden vernieuwd 
en in de badkamer moet tenminste een 
nieuwe boiler worden geplaatst. Overall is 
een grote opknapbeurt nodig; het Bruynzeel 
parket is nog nooit geschuurd en kan wor-
den hersteld. Geen bouwkundige gebreken.
Daarom ligt de startprijs voor biedingen op 
149.000 euro, onder de WOZ-waarde van 
152.000 euro. Ook mooi voor ‘starters’.
Identieke woningen in het complex staan 
thans te koop voor 159.000 tot 185.000 
euro. Verkoop zonder makelaars-tussen-
komst is mogelijk - wat geld bespaart.

Voor een bezichtigingsafspraak of nadere info kunt u o.v.v. 

GS605 e-mailen naar:  woningmarkt@deoud-hagenaar.nl

U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:

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

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

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

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

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

De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever 

Een afscheid voor altijd is al moeilijk genoeg. 
Wat komt er allemaal al niet op u af.  moet 
zoveel regelen en dan, na een paar maanden 
komt u weer voor een moeilijke keuze te 
staan.  gaat op zoek naar een plek waar u als 
nabestaande troost kunt vinden. Zo’n plek kan 
Memare gedenktekens voor u realiseren. In de 
Piet Heinstraat op nummer 115 vindt u onze 
mooie toonzaal met een uitgebreid assortiment 
gedenktekens

lassieke grafmonumenten, maar ook e clu-
sieve gedenktekens van glas en roestvrijstaal, 
urnen voor binnen en buitenshuis en diverse 
assieraden. ijvoorbeeld een tinnen roos 
waarbij een kleine hoeveelheid as in de knop 
van de roos kan worden aangebracht. Op de 
website www.memare.nl kunt u alles bekijken. 
Vindt u niet wat u zoekt, dan kijken wij samen 
met u naar de mogelijkheden.

Ons team bestaat uit vriendelijke en sociale 
dames, die het verkopen van een gedenkteken 
niet als 1e prioriteit zien. Inlevingsvermogen 

en betrokkenheid staan bij ons op de 1e plaats. 
Met één van onze adviseurs bespreekt u in een 
rustige en ontspannen ambiance uw wensen. 
Daarna zorgt Memare Gedenktekens voor de 
rest. Voor u een geruststellend idee.

 vindt ons behalve in Den Haag ook in 
Leiden aan het Lammenschansplein 6 b 
of in Honselersdijk aan de Dijkstraat 37. 

om gerust eens langs voor vrijblijvende 
informatie of maak een afspraak. 

emare edenktekens
 dvertorial 

 - De ersoonlijk dviseurs van de drie toonzalen. -

el 7   

Een betaalbare crematie of begrafenis 
Al 75 jaar zonder winstoogmerk Adverteren in 

De Oud-Hagenaar
Bel direct met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Harry doorliep de lagere school in 
de apadosestraat en vermaakten 
zich als zo velen met de bekende 
spelletjes uit die tijd, knikkeren 
en natuurlijk de priktol. Maar 
natuurlijk ook met voetbal, één 
van mijn vriendjes op school was 
Aadje Mansveld en samen met de 
andere jongens trapten wij iedere 
dag een balletje op het veld bij de 
school. Was eigenlijk voor ons het 
belangrijkste!

Postduiven
Maar Harry had nog een ander 
hobby  duiven, die typische Haagse 
sport. Was veel op die duiventil te 
vinden, vond ik ook geweldig. Weet 
nog goed dat er in de cafés rond de 
kersttijd altijd tombola’s werden 
gehouden. on je van alles win-
nen van fruitmanden, konijnen tot 
kalkoenen, zo ook bij ons.
Dus vlak voor de erst ging ik met 

mijn ouders mee naar Duivendrecht 
om een gans op te halen, die zou 
dan verloot worden. Nou was die 
boer daar een hele aardige man en 
die vroeg aan mij of ik ook wat 
wilde hebben voor de erst. Mocht 
kiezen tussen een kalkoen of twee 
postduiven, nou dat was voor mij 
natuurlijk een makkelijke keus  de 
postduiven!  Vader allemaker 
was het daar niet zo mee eens, maar 

de keus was al gemaakt. Nadat de 
postduiven een paar dagen hadden 
gewend, vond Harry het moment 
rijp om ze te laten vliegen en dat 
gebeurde dan ook. Alleen, geheel 
volgens de gewoonte van een post-
duif, vlogen de twee onmiddellijk 
terug naar Duivendrecht, iets wat 
met de kalkoen zeker niet zou zijn 
gebeurd, maar dit terzijde.

chter de bar
Ondanks dat Harry al vrij snel zijn 
kappersdiploma had gehaald, bleek 
dat ook hij het horecabloed in zijn 
aderen had. Ik ging al vrij snel op 
jonge leeftijd achter de bar en dan 
met name op zondagmiddag. Was 
geweldig, echt een feest. wamen 
de mensen uit de buurt voor een 
drankje, zoals boerenjongens en –
meisjes of advocaatje met slagroom 

en een dansje erbij .
Eén van deze vele zondagmiddagen 
zal Harry nooit meer vergeten! 
Daar kwam altijd een heel klein 

mannetje met een grote snor en pijp 
in de mond, in gezelschap van een 
hele grote vrouw in bloemenjurk, 
bloem in d’r haar en een vrij riante 
voorgevel. Op die dag was het zo 
druk en moest ik echt doorwerken. 
Nou wilde die vrouw een advocaatje 
met slagroom. Die fl es schudde 
je dan even goed heen en weer en 
inschenken maar, niets bijzonders. 
Maar wel als die dop van de fl es 
los zit! Dus tijdens het schudden 
vloog dat ding eraf en schoot die 
advocaat alle kanten op, jawel het 
meeste belandde op die vrouw, 
logisch ook want zij was immers de 

grootste. Schrok me helemaal rot, 
maar dankzij de lachsalvo van de 
andere stamgasten schoot ook zij 
in een geweldige schaterlach. Nee, 
van mijn leven geen advocaat  met 
slagroom meer!

De Halve Maan
Harry groeide op en leerde zijn 
vrouw Ineke kennen, destijds 
verpleegster, in de Dutchy odega 
van Ome Henk en Tanta Mia aan 
de Herengracht. Ze kregen twee 
kinderen  Ineke en Marco.
Samen bouwden zij een waar 
horeca-imperium op, met de 
legendarische horecagelegenheid 
De Halve Maan aan de Lange 

leiweg in Rijswijk – sinds 2006 
in de nieuwe gedaante van het Sir 
Winston Leisure gevestigd aan het 
Generaal Eisenhouwerplein niet 
ver van de oud plek. De kinderen 
traden eveneens in hun ouders 
voetsporen, behalve op het gebied 
van postduiven, want die zijn in 
het gezin allemaker nooit meer 
gesignaleerd!

In deze aflevering keer ik met Harr  Ballemaker, van professie ondernemer, terug naar de 
Oudemansstraat in aakkwartier. Het is eind jaren veertig wanneer Harr  als jongste telg 
wordt geboren in het gezin Ballemaker. Vader, moeder, broer Henk en Harr  woonden in een 
portiekwoning vlakbij het orentzplein. Vader Ballemaker verdiende de kost als ‘ hef du 

ang’ in het restaurant iche, n van de bekendste horecagelegenheden uit die tijd. Moeder 
werkte eerst als kamermeisje maar startte al snel het zeer bekende caf  El Dorado.

de udemansstraat 
met arr  a emaker

Terug naar...

- af  De alve aan, in de tijd van de 
familie Ballemaker,

 die er in 19  eigenaar van werd.  -

- af  De alve 
aan in 19 0, toen 

al een eeuw oud. -

- De udemansstraat in de tijd dat 
arr  Ballemaker er werd geboren 

(Foto: . . van der ool).- - De lagere school in de apadosestraat. -

Soms verscheen er op windstille en 
wolkenloze dagen aan de strak-
blauwe hemel een klein vliegtuigje, 
vaak een dubbeldekker. Die begon 
dan allerlei capriolen te maken. En 
na enige tijd zag je een enorm woord 
in de hemel dat na een kwartier weer 
was verwaaid. Meestal was het re-
clame. Maar een enkele keer liet een 
wanhopige minnaar van zijn laatste 
centen de naam van zijn geliefde in 
de lucht schrijven. Hoe het werkte 
weet ik niet precies maar het kwam 
erop neer, dat de piloot de een of 
andere vloeistof in zijn uitlaatgassen 
spoot op momenten dat er ‘geschre-
ven’ diende te worden. 
Die woorden in de blauwe lucht, 
dat komt nooit meer terug. Het mag 

niet meer. En eigenlijk was het ook 
wel een beetje stompzinnig. Is het 
eens een dagje zonnig, gaat men 
de stralend blauwe lucht vervuilen 
met reclame. In andere landen mag 
dat nog wel. Australi  bijvoorbeeld. 
Daar betaal je 2000 dollar voor 
vijftien woorden.

at is een miljoen nog
Iets anders dat nooit meer terug 
komt is het idee dat 
een miljoen veel is. 
In de laatste decen-
nia hebben, zowel 
in de wetenschap 
als in de  nanci le 
wereld, miljarden 
de rol als rekeneen-
heid overgenomen 
van miljoenen. Een 
bezuiniging van een 
miljoen euro. Wie is 
daar tegenwoordig nog van onder 
de indruk? Als jongetje van tien 
probeerde ik me voor te stellen hoe 
groot de Melkweg was. Het lukte 
niet. Hoe moet dat tegenwoordig 

met jongetjes van tien en met een 
paar miljard melkwegen? En een 
miljard sterren in elke Melkweg?
Snel weer terug met beide benen op 
de aarde. Is het een golfbeweging? 

omt alles ooit weer terug? Spijkers 
en centen op de tramrails leggen is 
even weggeweest, maar komt, ge-
loof ik, weer terug. Papieren pijltjes 
schieten door een elektriciteitspijp is 
nooit weggeweest. Maar zullen we 

ooit op zaterdag nog 
koeienhersens eten 
op ons brood? Zal 
er ooit nog eens een 
tijd aanbreken dat 
we weer muntjes in 
de gas- en elektri-
citeitsmeter moeten 
gooien als we ineens 
in het donker zitten? 
Zullen we ooit weer 
eens het rechterbo-

venhoekje van onze belastingaan-
gifte scheuren als we haast willen 
maken met de afhandeling ervan? Er 
zijn nu al mensen die je glazig aan 
zitten te kijken als je het over zulke 

dingen hebt. Als we straks dood zijn 
weet niemand er meer wat van. e-
halve misschien een halve gare die 
op een stof  ge zolder nog eens in 
een jaargang van De Oud-Hagenaar 
zit te snuffelen.

Zeepmerken
Nou vooruit. Voor die halve gare 
dan toch nog even wat zeepmerken 
uit vervlogen tijden  lokzeep. 
Enkabe zeep. Lijnoliezeep. Opuma 
schuurzeep. Rode Ankerwaszeep. 
Diesel. Radion met zonnewerking. 
Roodzegel huishoudzeep. Hoff-
mannszeep. leizeep. De Spar 1e 
kwaliteithuishoudzeep. o p 
Terro  Fi on. 
Dan kunnen om het stijfsel ook 
niet heen  Souple  koudwater-
stijfsel voor de wasch. Zuivere 
kristalstijfsel. riljant Glansstijfsel. 

Zilverglansstijfsel.
En dan had je natuurlijk ook nog  Sil 
voor de luierwas. En Henco en as-
tella voor het inweken en ontharden.
H , h . En dat komt dus allemaal 
nooit meer terug.
Nog even over die vliegtuigjes die 
teksten in de lucht schreven. Ik zie 
ze nog voor me. Maar wat schreven 
ze nou toch? Rizzla? oca cola? Ik 
weet het echt niet meer.

Wie het nog wel weet kan het mailen 
naar
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

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

at schreven ze toch ook al weer in de lucht
at ooit was, en nu is verdwenen, komt heus wel weer eens terug. En wat nu is, verdwijnt 

na verloop van tijd. Om na een lange of korte periode als oude wijn in nieuwe zakken weer 
ergens op te duiken. Dat is overal zo. In het onderwijs. In de politiek. En in de heersende 
opvattingen over goed en kwaad. Een golfbeweging. Maar is dat eigenlijk wel zo

- roeten uit Scheveningen. rtwork op een 
prentbriefkaart uit 19 0 -

- esus aan de 
hemel -

- ntelbare sterren in de elkweg-

- puma schuurzeep -



pagina  Dinsdag 29 juni 2010 De Oud-Hagenaar 

Op 1  pril 19 6 overleed in zijn woonplaats Den Haag ten ge-
volge van een noodlottig verkeersongeval pianist ad Poppelier. 
Vooral in de oorlogsjaren 19 -19  genoot hij een grote bekend-
heid in Den Haag en omstreken als orkestleider. Het dansorkest 

ad Poppelier was in die jaren een bekend orkest, veel gevraagd 
op talloze feesten, revues en partijen, die in de oorlogsjaren wer-
den georganiseerd door bedrijven en amusementsverenigingen.

Mijn vader, Adrianus Johannes Fer-
dinandus Poppelier werd op 23 Juni 
1911 in Den Haag geboren. Na zijn 
schoolopleiding trad hij in dienst bij v.h. 
Gebroeders de Jong, groothandel in ta-
bak, sigaren en sigaretten te Den Haag, 
alwaar hij na een interne opleiding 
werd aangesteld als vertegenwoordiger 
met een deel van Den Haag o.a. het 
centrum  als rayon. Door de betrek-
kelijke vrijheid van zijn werkkring was 
hij in de gelegenheid een netwerk van 
kontakten op te bouwen zowel in het 
zakenleven, als wel in muziekkringen, 
hetgeen hem geweldig van pas kwam in 
het tweede leven, dat hij als muzikant 
in de avonduren en de weekends leidde. 
Van het geld, dat hij met zijn muziek 
verdiende, kocht hij piano’s, die hij 
verhuurde. Hij bezat er wel twintig en 

k een vleugel. Op 5 Juni 1935 trad 
hij in het huwelijk met orry Schouten, 
zus van de eveneens bekende Haagse 
pianist ees Schouten en kreeg vier 
kinderen.

Dol op kaarten
Hij had een bijzonder druk leven, maar 
als hij dan vrij was en niet hoefde 
te spelen, was hij immer bereid het 
groene kaartvilt op tafel te leggen. Hij 
was dol op kaarten en het was dan ook 
tijdens een kaartspelletje in de pauze 
op de zaak, dat hij in November 1944 
gedurende een razzia door de Duitsers 
werd opgepakt, waarschijnlijk verraden 
door onbekenden. Hij kwam uiteindelijk 
in Hamburg terecht samen met collega 
‘t Hart van v.h. Gebroeders de Jong en 
twee musici uit zijn orkest. Zij hadden 
erg veel steun aan elkaar en kregen 

zelfs de kans om samen een aantal 
gevangenkampen langs te gaan om er 
te spelen. Half Juni 1945 keerde hij uit 
gevangenschap terug en pakte snel de 
draad weer op.
In de ochtend van 10 April 1946 werd 
hij in Den Haag op de motor in de Van 
der Neerstraat  onderweg naar een 
afspraak geschept door een veel te hard 
rijdende militaire auto. Hij overleed 
drie uur later aan zijn zeer ernstige  
verwondingen in het Westeinde zie-
kenhuis, 34 jaar oud. Onder de vele 
steunbetuigingen aan mijn moeder 
bevonden zich er vele van vrienden uit 
de muziekwereld  oyd achmann, 

laas van eeck, Wouter van Gool en 
vele anderen. Een geweldig mens was 
heengegaan, een sociale man met veel 
vrienden, kennissen en interesses, een 
uitstekend pianist, bandleider en verte-
genwoordiger.

Ontdekt door ohnn
Hij was altijd achter de piano te vinden 
en moet 16 of 17 jaar oud geweest zijn, 
toen zijn talent werd ontdekt door de 
destijds in Den Haag en omstreken als 
Johnny Lyons bekende John de Leeuw. 
Zijn eerste engagement was dan ook 
zeer waarschijnlijk als invalpianist bij 
zijn dansorkest. Een volgend enga-
gement was in 1931 bij het indertijd 
populaire revue- en dansorkest The 
Sorrow E pellers . Dit orkest speelde 
vaak in het urhaus en in Scala, ver-
zorgde de muziek op de bals van o.a. 
dansinstituut Ervy de lerc  en stond 
later onder leiding van hris uitelaar. 
Een zestal leden van The Sorrow 
E pellers  trad ook geregeld op onder 

de naam The Melody Makers . Aad 
maakte als pianist ook hier deel van uit 
en deze band stond onder leiding van 
de slagwerker Joop oelhouwer. In 
1933 trad hij toe tot de formatie The 
Jumping Jacks , een zevenmans orkest 
met o.a. Arie Maasland, later bekend 
onder de naam Malando. Het was een 
Rotterdams amateurorkest, dat door 
de hoge kwaliteit snel een uitstekende 
naam verwierf. Later zou Aad ook nog 
enige tijd als pianist meespelen in het 
grote tango- en rumbaorkest van Arie 
Maasland. Het was in deze tijd, dat 
hij erover begon te denken een eigen 
dansorkest te beginnen. In 1935 trad hij 
samen met de al eerder genoemde hris 

uitelaar als vaste lespianist in dienst 
van de bekende dansschool onstandse 
op de Toussaintkade te Den Haag, 
waarop menig Oud Hagenaar de liefde 
van zijn of haar leven heeft leren ken-
nen. Hij begeleidde s’avonds de lessen 

en werd na verloop van tijd gevraagd 
een ensemble samen te stellen voor het 
vrije dansen op de zondagavond. Dit 
was nu net wat hij wilde en het viel 
hem dan ook niet moeilijk, omdat hij 
door zijn jaren van ervaring veel goede 
muzikanten had leren kennen. Dit zou 
de feitelijke oprichting worden van het 
orkest Aad Poppelier.
Vrije dansavonden
De vrije dansavonden van onstandse 
werden al snel populairder en ook het 
orkest kreeg steeds meer werk. Hier-
door kwam het voor, dat het orkest werd 
opgesplitst, zodat het op twee plaatsen 
tegelijk kon spelen, waarbij er dan vaak 
een beroep werd gedaan op musici 
uit het Residentie orkest. Ook werden 
verschillende zangeressen ge ngageerd. 
Lucie Steyn, later getrouwd met ees 
de Lange, heeft in haar jonge jaren 
enige tijd als vaste zangeres bij het 

orkest gezongen. Ze was zelfs z  jong, 
dat haar vader eiste, dat ze na afloop 
van het optreden door twee orkestle-
den zou worden thuisgebracht. Ook 
Rie ’t Hart heeft enige tijd gezongen 
en eveneens Annie de Reuver in haar 
beginperiode. Het repertoire was veelal 
gebaseerd op wat via  radio te be-
luisteren was. Aad was erg gecharmeerd 
van de dansmuziek, zoals gespeeld door 
het  Dance Orchestra o.l.v. Harry 
Have en de orkesten van Milly otton, 
Harry Lieder, Hugh Loss, Lou Stone 
en dat van het Londense Savoy Hotel. 
Daarnaast werden ook alle grote hits, 
die het publiek kende, gespeeld. Verder 
werden er ook door orkestleden stukken 
voorgedragen. Er werd dan bladmu-
ziek van besteld en voor zover er geen 
volledige orkestpartituren beschikbaar 
waren, schreef Aad samen met de 
inmiddels aangetrokken pianist Jaap 

- De umping acks, die in de jaren ‘ 0 en ‘30 furore maakten. a trad tot het orkest toe in 1933. -
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de Veen de arrangementen. De bloeiperiode van het 
orkest was van 1940 tot 1946, de tijd, dat erg veel 
feesten en revue’s werden georganiseerd om de 
moed erin te houden  in het gebouw van unsten 
en Wetenschappen, urhaus, ellevue, Scala, 
Amicitia, apitol, De Vereniging in de Willemstraat 
en E celsior in de Zeestraat door allerlei bedrijven, 
instellingen en amusementsverenigingen, zoals o.a. 
De Residenti rs .

In de Dierentuin
De plek waar ze ongetwijfeld het meest hebben 
gespeeld, was de grote zaal van de Dierentuin, waar 
zich nu aan de Zuidhollandlaan het Provinciehuis 
bevindt. De Dierentuin was en is onder ouderen in 
Den Haag en wijde omgeving een begrip. Hier wer-
den veel feesten en bals van de Haagse dansscholen 
gehouden met optredens van diverse artiesten zoals 

ees de Lange, Willy Vervoort, Daan Hooykaas en 
het Majoco Trio.. 
Het was in die tijd, dat Aad graag ook een tweede 
instrument wilde leren bespelen. Hij kreeg trompet-
les van  de uit elgi  afkomstige Jan orbet, die ook 
de later zeer bekende jazzmusici de gebroeders Ack 
en Jerry van Rooijen tot zijn leerlingen telde.

In 1945 speelde het orkest twee weken in het 
gebouw van unsten  Wetenschappen in het da-
gelijks spraakgebruik ook wel Het Gebouw  of  

 W  genoemd  en twee weken in gebouw apitol 
samen met Lou andy. Deze nam gewoon zijn vaste 
pianist John van eest mee en spelen maar, want de 
orkestleden konden, hoewel ze amateur waren, als 
de besten van blad spelen. Daar het orkest Aad Pop-
pelier steeds bekender werd, heeft Aad geprobeerd 
om na zijn terugkeer uit Duitsland het orkest voor 
de radio te brengen. De bekendheid reikte inmiddels 
al ver buiten de grenzen van Den Haag en zo heeft 
hij in 1945 en 1946 een aantal malen auditie gedaan 
voor de RO radio. Het zou hem uiteindelijk zijn 
gelukt, als hij tijd van leven zou hebben gehad, dat 
weet ik zeker.
De meest recente foto van het orkest, was een 
promotiefoto, waarop de karakteristieke lessenaars 
met de letters AP tegen de achtergrond van een po-
pulier te zien zijn. Na zijn dood heeft het orkest nog 
ongeveer tien jaar doorgespeeld o.l.v. Jaap de Veen 
in nagenoeg ongewijzigde bezetting.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de scriptie, die de kleinzoon van ad oppelier, e
roen van elft, maakte als afstudeeropdracht bij zijn 
eindexamen zang in 1993 aan het conservatorium te 
Rotterdam. ochten er onder de lezers mensen zijn, 
die verhalen hebben, handgeschreven arrangemen
ten, folders, programmaboekjes, krantenknipsels 
en andere bijzonderheden het orkest ad oppelier 
betreffende, dan houd ik mij van harte aanbevolen

Ton Poppelier
eissenbruchstraat 346

2 96 GR  en Haag
0 0  324 2 4
loestonpoppelier@casema.nl

Herinneringen aan mijn talentrijke en veel te vroeg overleden vader, de orkestleider

ansen op mu iek an ad oppe ier

- romotiefoto van ad oppelier’s orkest: (v.l.n.r.) : aap de Veen (piano), Sjoerd Boorsma (altsa ), zangeres N.N., im astele n (tenorsa ), inus Schweitzer (so-
praansa ), Nico van de lashorst (drums), ad oppelier (banldeider), oop de oo (bas), an ulder (trompet), erard oos (trompet), eter de raaf (trombone). -

- en prentbriefkaart van he elod  akers , uitgegeven in augustus 1931 door het theater Scala in de agenstraat. -

- he Sorrow pellers -

- ortret van ‘onze papa’ ter herinnerring bij z’n dood. -

Deze week:

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en 
meer programma-informatie op TV WestText of Westonline.nl

-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
West kleurt Oranje
Zomertuin
Verkeersjournaal

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
West kleurt Oranje
West Zomerpodium
Verkeersjournaal

Vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Meetrainen
Verkeersjournaal

Zaterdag vanaf 21.00
Nieuwsweek
The Hague Festivals 2010

Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Supersterren Sportspektakel
Haagse Iconen
Verkeersjournaal

Maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
West kleurt Oranje
Bep het Medium op Zomer-
toer
Verkeersjournaal

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Van 0 tot 23
Ik Zorg voor jou
Verkeersjournaal
Vermeer en Meer

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

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

zondag
08-09 u ZEP
09-10 u Ouwe Joekels
10-12 u Klassiek op West
12-18 u Non-stop muziek
18-19 u Ouwe Joekels (hh)
19-21 u Klassiek op West (hh)

Supersterren Sportspektakel 
Het Supersterren Sportspe ta el 
op T  est  at is op en top zomer  

egionale topsporters als de -
dames en HYS The Hague bestrĳ -
den el aar in een zomerse competi-
tie  e sportieve en vaa  hilarische 
capriolen zĳ n vanaf zondag 4 juli te 
zien op T  est

TV West Sport presenteert de tweede 
editie van het Supersterren Sportspek-
takel  een zomerse competitie tussen 
topsportt eams uit de regio. Zoals 
ADO Den Haag, HYS en GZC Donk. De sporters blinken uit in damesvoetbal, ĳ shockey, 
darten of waterpolo. Maar nu moeten ze kaartenhuizen bouwen, touwtrekken, zeephelling- 
en slechten en proberen om in een enorme bal het water van de Noord AA te bedwingen. 
Het Supersterren Sportspektakel is een heuse competitie, maar het is vooral een vrolĳ ke 
strĳ d vol dynamiek. De hoofdprĳ s is een grote, maar niet al te mooie, winnaarscup. Natuur-
lĳ k is ook Omroep West vertegenwoordigd met een team waarin presentatoren met elkaar 
samenwerken. Sportpresentator Krĳ n Schuitemaker presenteert het geheel.

Zomertuin
Mensen met groene vingers, liefh ebbers van designtuinen, plantengekken en nieuwsgie-
rige buren kĳ ken naar Zomertuin op TV West. Johan Overdevest neemt de kĳ kers vanaf 
30 juni elke woensdag mee naar de mooiste, de meest bĳ zondere, extreme, wildste, klein-

ste of meest uitgestrekte tuinen van de regio. Zomer-
tuin is een zoektocht naar dat stukje groen dat de titel 
Zomertuin 2010 verdient. Maar het is ook een serie 
prachtig portrett en van ‘de mens en zĳ n tuin’, waarin 
tuinfanaten vertellen over hun liefde voor plantjes, de 
gedachte achter een bĳ zonder ontwerp of de uren dat 
ze zoet zĳ n met harken, schoff elen en snoeien. 

Aanmelden
Heeft  u een bĳ zondere tuin, een prachtig balkon of 
een liefdevol verzorgd tegeltuintje en wilt u dat graag 
laten zien? Er is nog plek voor een beperkt aantal 
heel bĳ zondere zomertuinen. Aanmelden kan via het 
mailadres zomertuin@omroepwest.nl of telefonisch 
op 070-3078888.

7-9 uur: TV West Ochtendnieuws
Ook in de zomer is er elke ochtend het TV West Ochtendnieuws, als goed begin van een 
actieve dag. Elke werkdag start TV West namelĳ k met een kort regionaal bulletin met het 
laatste nieuws, actuele verkeersinformatie en de weersverwachting voor de regio. TV West 
Ochtendnieuws is er van maandag t/m vrĳ dag vanaf zeven uur.
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genieten van een 4-gangenmenu 

in vier zeer gerenommeerde 

restaurants. Na elke gang wordt 

een stukje Schiedam verkend om 

vervolgens weer in een ander  

restaurant aan tafel te gaan voor 

het volgende gerecht. Na afloop 

weet u zeker dat u Schiedam in 

alle opzichten letterlijk gezien en 

geproefd hebt. De kosten zijn  

€ 69,50 p.p. Inschrijven kan bij  

VVV Schiedam: 010-4262654 of 

groepen@vvvschiedam.nl.

Stichting Promotie Schiedam

Buitenhavenweg 9

3113 BC Schiedam

010-4733000

info@ontdekschiedam.nu

Stap terug in de tijd met het ar-

rangement ‘Spirits of the Dutch 

Masters’. Na een bezoek aan het 

Vermeercentrum, vaart u met een 

historische pakschuit van Delft naar 

Schiedam. Hier gaat u naar het 

Jenevermuseum en kunt u genieten 

van het karakteristieke centrum. 

Normaal gesproken is dit arrange-

ment voor groepen van 25 personen. 

Deze zomer kunt u zich ook indivi-

dueel inschrijven. Op donderdag 22 

juli gaat u na een ontdekkingstocht 

door het leven, werk en de stad van 

Johannes Vermeer, aan boord van 

de Vlietlander. Na het inschepen 

wordt een broodjeslunchpakket 

geserveerd. Via de Delftse Schie 

Pakschuit van Delft naar Schiedam

Voor fietsfans die van een verblijf in 

Schiedam een onvergetelijke, kleine 

vakantie willen maken, is er een 

speciale historische stedenfiets- 

tocht van drie dagen. Het Novotel in 

Schiedam is elke dag het begin- en 

eindpunt. De eerste dag fietst u  

27 kilometer langs de Rotterdamse 

haven, naar Schiedam. Hier komt 

u langs de grootste molens van 

de wereld, oude distilleerderijen 

en branderijen, en fietst u over de 

Verrassende driedaagse fietsvakantie

Heerlijke afsluiting 
van een heerlijke dag
Nadat u Schiedam heeft ontdekt 

wacht u een heerlijke culinaire 

ontdekking wanneer u besluit de 

dag af te sluiten met een etentje 

in het onlangs geopende nieuwe 

restaurant van Novotel Schiedam. 

Op vertoon van deze bon wordt u 

bij een driegangenmenu een halve 

fles huiswijn aangeboden.

Wanneer één dag tekort is om 

Schiedam te ontdekken…

informeer dan naar de speciale 

midweek- en weekendarran-

gementen.

fotografie: Jan van der Ploeg

Met de Aqualiner van  
Rotterdam naar Schiedam

Gemakkelijk reizen over het water 

tussen Rotterdam en Schiedam. 

Dat kan ieder weekend tot en met 

26 september met de Aqualiner. 

Op zaterdag en zondag legt de 

Aqualiner tussen 12.00 en 20.00 

uur aan bij de haltes Maasboule-

vard in Schiedam, RDM Heijplaat 

en Willemskade in Rotterdam. In 

Rotterdam vertrekt de Aqualiner 

twintig minuten na het hele uur, 

in Schiedam rond tien minuten 

voor het hele uur.  Bij de Maasbou-

levard staat een gratis pendel-

bus van KomKids die u naar het 

centrum brengt. Fietsliefhebbers 

kunnen de fiets meenemen op de 

Aqualiner, om zo de historie van 

Schiedam te combineren met de 

groene omgeving van Midden- 

Delfland. De Aqualiner stopt ook 

Hargalaan 2 
Schiedam 
telefoon:  
010-4713322

Rondvaarten door 
de grachten van 
Schiedam
Met een tocht op de fluisterboot 

kunt u ruim een uur genieten van 

de havens, pakhuizen, branderijen, 

mouterijen en molens. Dinsdag tot 

en met zondag vaart de fluisterboot 

om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.  

Gratis Rabo 
Bidon!   
Naast een fietsroute naar keuze 

en informatie over Schiedam en 

omgeving, ontvangen de huurders 

van een fiets bij de VVV-winkel 

gratis een Rabo Bio Bidon die ook 

door de Rabo wielerploeg tijdens 

de Tour de France wordt gebruikt. 

Als promotor van de fietssport 

in brede zin, wordt de biologisch 

afbreekbare bidon u aangeboden 

door Rabobank Schiedam–

Vlaardingen.

Lekker eten, veel gezelligheid en 

ondertussen ‘proeven’ van 

Schiedam. Een walking dinner 

biedt u de kans om op deze unieke 

wijze de Schiedamse horeca én de 

geschiedenis van de stad te ont-

dekken. Na een ontvangst met een 

welkomstdrankje en een amuse, 

trekt u de stad in onder leiding van 

een stadsgids. De wandeling gaat 

langs oude pakhuizen, branderijen 

en de grootste molens ter wereld. 

Met Proef Schiedam is het op 

zondag 11 juli vanaf 16.00 uur   

Proef Schiedam

Probeer een Union 
fiets en kies een route
Bij de VVV-winkel in Schiedam 

huurt u splinternieuwe Union 

huurfietsen. De Schiedamse fiets-

fabrikant biedt u de keuze tussen 

nieuwe Union modellen, zoals een 

stadsfiets met zeven versnellingen 

of een extra comfortabele E-bike 

met trapondersteuning.

Via de handige, nieuwe website 

www.planjefietsroute.nl kunt u 

feilloos vooraf uw route uitstippelen.*

 

* Deze site maakt gebruik van het 

knooppuntensysteem.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag:

9.00 - 17.30 uur

zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

www.ontdekschiedam.nu

prachtige Lange Haven langs het 

Jenevermuseum. Vervolgens gaat 

u via de historische Delfshaven 

in Rotterdam naar de havens van 

Pernis. De tocht op de tweede dag 

is 40 kilometer. Vanaf Schiedam 

gaat u dwars door Rotterdam naar 

de Waterbus om hiermee naar 

Alblasserdam te gaan. U fietst langs 

de molens van Kinderdijk en het 

polderlandschap van de Alblasser-

waard naar historisch Dordrecht om 

vaart het schip door typisch 

Hollands polderlandschap naar 

Schiedam. Na ongeveer een uur 

meert het schip aan bij het Jenever-

museum. In het Jenevermuseum 

leert u van alles over de eeuwen-

oude drank, de verbondenheid met 

Schiedam en de inspiratie die de 

Hollandse meesters er vroeger uit 

putten. Vervolgens kunt u ongeveer 

twee uur vrij besteden in Schiedam.

 Aan het eind van de middag ver-

trekt de boot weer terug naar Delft. 

De kosten zijn € 55,00 p.p. 

Inschrijven kan bij VVV Schiedam: 

010-4262654 of 

groepen@vvvschiedam.nl.

Schiedam in teken 
van water
Schiedam staat in 2010 in het teken van WATER.  

Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden schitterende 

evenementen plaats, zoals Scyedam Vaert (de jaarlijkse 

reünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het 

Historisch Bedrijfsvaartuig) en de Brandersfeesten.  

Dan worden rondom de havens nautische en culturele 

activiteiten georganiseerd. Ook is er dit jaar veel  

aandacht voor de maritieme industrie. Kijk voor het 

programma op www.ontdekschiedam.nu.

#

Fotografie: Adri Reijnhout

vervolgens weer met de Waterbus 

terug te gaan. De derde dag leidt de 

route van 39 kilometer naar Delft, 

de stad van het Delfts Blauw en met 

meer dan 600 rijksmonumenten. 

Terug fietst u door de polders van 

Midden-Delfland en het natuurge-

bied Broekpolder. De speciale prijs 

voor dit arrangement is slechts  

€ 119,00 per persoon. Kijk voor 

meer informatie op www.fital.nl. 

bij RDM Heijplaat. Hier is de  

tentoonstelling ‘Infernopolis’ van 

Atelier Van Lieshout. Meer infor-

matie vindt u op www.aqualiner.nl.

Het vertrek- en eindpunt zijn bij  

Museummolen De Nieuwe  

Palmboom, Noordvest 34, Schiedam.

 

Binnen de Schiedamse stads-
grenzen bevinden zich bedrijven 
van wereldformaat. Vele mensen 
zouden wel eens een kijkje achter 
de schermen willen nemen bij deze 
bedrijven. Dat kan! Op donderdag-
middag 8 juli kunt u een bezoek 
brengen aan Damen Shiprepair of 
Mammoet. In een groep van 
25 personen rijdt u door Schiedam 
met een touringcar en een gids. 

Bezoek de Schiedamse industrie

Deze vertelt over de jenever-
geschiedenis. Vervolgens krijgt u 
een rondleiding op het terrein van 
Mammoet of Damen Shiprepair. 
Kosten zijn € 16,00 p.p. Aanvang: 
13.30 uur. Inschrijven kan bij VVV 
Schiedam: 010-4262654 of 
groepen@vvvschiedam.nl. 
De organisatie heeft uw paspoort-
nummer nodig bij inschrijving.

fotografie: Fleur Kooiman
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De sociale uitkeringen en verzekeringen – zoals de AOW -  gaan per 1 juli met slechts 0,6 procent omhoog om de gestegen (primaire) kosten van levensonderhoud (deels) op te vangen. 
Gezien de economische situatie zal dat in de komende jaren ook niet veel méér worden. Een nieuw kabinet zal waarschijnlijk wel pogen de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien in 
hun minimale koopkracht. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Afhankelijk van de hoogte van de huur 
en hun ‘woongenot’ kunnen ze nog in 
aanmerking komen voor een huurtoe-
slag. Ook – om het nog ingewikkelder 
te maken – zit hierin nog niet de eventu-
ele zorgtoeslag voor lage inkomens .
Laten we dat laatste even buiten be-
schouwing, dan moeten ze dus maande-
lijks van die  1367 zien rond te komen. 
Het is geen vetpot, maar in vergelijking 
met andere Europese landen is deze 
minimale oudedagsvoorziening bepaald 
niet slecht. Voor een alleenstaande is de 
AOW netto  9 3.

cceptabel
Zoals altijd gaat het erom hoe mensen 
individueel daarmee omgaan. Als men 
‘een gat in de hand’ heeft, zal men altijd 
tekort komen of – nog erger – zwaar in 
de schulden zitten. Anderzijds kennen 
wij genoeg gepensioneerden met alleen 
AOW en een heel klein aanvullend 

pensioen die door zuinigheid een 
alleszins acceptabel en rustig leven 
leiden. Soms kunnen ze hun kinderen 
of kleinkinderen zelfs nog af en toe een 
zakcentje toeschuiven. Wij hebben het 
al eerder op deze plaats gesteld de échte 
zeurpieten over deze sociale  bodemver-
zekering zitten – naast de verongelijkte 
mensen met een gat in hun hand – onder 
de gepensioneerden die over redelijke 
tot hogere aanvullende bedrijfspensioe-
nen kunnen beschikken. Zij schreeuwen 
vaak moord en brand dat de overheid 
met de AOW of hun pensioenfonds niet 
goed voor hen zorgen, terwijl dit altijd 
collectieve voorzieningen zijn die geza-
menlijk zijn opgebracht voor bedrijfs-
pensioenen in het verleden  of voor de 
AOW rechtstreeks worden overgedra-
gen door een omslagpremiehef  ng bij 
de 65-minners . Ook beseffen ze vaak 
niet dat jongeren evenredig worden be-
handeld. Als er geen infl atiecorrectie op 

het pensioen wordt gegeven, dan treft 
dat meteen ook de werkende jongeren. 
Het enige verschil is dat zij dat pas 
merken als zij met pensioen gaan. 
Maar ook als er bij pensioenfondsen 
e tra ruimte is om de infl atiecorrectie 
te herstellen, dan zullen de gepensio-
neerden dat direct in hun portemonnee 
merken en de jongeren pas als zij met 
pensioen gaan.

Heeft doorwerken zin
Een terugkerende vraag is in de rubriek 
hieronder of het wel zin heeft dat de 
jongere  partner van de AOW’er blijft 

werken als men toch voor gevallen 
vanaf 2015 vervalt deze aanvulling  
nog een toeslag op de AOW kan krijgen 
als de partner geen inkomen uit arbeid 
heeft. eseft wordt niet dat blijven 
werken van de partner jonger dan 65 
jaar altijd méér oplevert dan terugvallen 
op alleen de toeslag. Om dat in beeld 
te brengen geven we als traditioneel  
voorbeeld een man van 65 jaar die 
AOW heeft. Zijn vrouw werkt tien uur 
per week tegen minimumloon als vak-
kenvuller of als schoonmaker. Zij heeft 
daardoor een maandelijks inkomen van 
bruto circa  350 zo’n laag inkomen is 

tevens netto .
De man en vrouw samen houden 
daarvan minstens  270 netto méér per 
maand over dan wanneer de vrouw 
stopt met werken en de man de vol-
ledige  toeslag op zijn AOW krijgt. En 
reken maar dat   270  méér in zo’n 
huishouden een welkome aanvulling op 
het lage inkomen is.
De beslissing hierover ligt bij ieder in-
dividu. Alleen als men een grote hekel 
aan zijn werkomstandigheden heeft, 
zou men kunnen beslissen te stoppen 
met werken. De conse uenties  minder 
inkomsten.

De gepensioneerden, die alleen O  hebben, krijgen per 1 
juli netto slechts enkele euro’s erbij. Twee gehuwden met 
beiden alleen  O  hebben daardoor samen netto een 
maandelijks inkomen van circa € 136  e clusief vakantie-
geld . Dat is wel na verwerking van de heffingskorting en het 
aftrekken van de inkomensafhankelijke premie ziektekosten-
verzekering niet de vaste bijdrage per maand . 

ondkomen met een minimale oudedagsvoorziening

Erf- en schenkingsrecht

Broer informeren over
moeders overlijden 

ijn moeder heeft al zes jaar geen 
contact meer met mijn broer. Zij wil 
dat ook niet meer. kzelf heb hem al 
ruim 2  jaar niet meer ontmoet of 
gezien. ls mijn moeder komt te over
lijden, ben ik dan wettelijk verplicht 
hem hiervan in kennis te stellen  r 
zijn geen andere kinderen.

Nee, u bent dat niet wettelijk 
verplicht. Wel zal een eventuele 
notaris de erfgenamen van uw moeder 
trachten te vinden als zij een testament 
heeft laten opmaken.
Als u na het overlijden van uw moeder 
haar nalatenschap regelt en er is nog 
wat te verdelen dan zult u wel uw 
broer op de hoogte moeten stellen, 
want volgens het wettelijk erfrecht is 
en blijft hij erfgenaam. Van die plicht 
bent u ontheven als er helemaal niks te 
verdelen valt. Dan is het wel raadzaam 
een goede administratie van uw moe-
ders nalatenschap te maken voor het 
geval uw broer later met claims komt.
Indien uw moeder een aardig bedrag 
stel  meer dan 10.000 euro, na aftrek 

van haar schulden en lasten  nalaat 
en zij wil niet dat haar zoon uw 

broer  mede erfgenaam is, dan is het 
raadzaam dat zij een testament laat 
opstellen waarin zij bepaalt dat haar 
zoon - wat haar betreft - niet zal erven. 
In dat geval kan de broer nog wel 
zijn legitieme portie een minimum 
erfdeel  inroepen, maar daarvoor ligt 
het initiatief bij hem. 
Een notaris of een testamentair  
e ecuteur zal uw broer op de hoogte 
moeten stellen van het feit dat zijn 
moeders uiterste wil is geweest dat hij 
niks opstrijkt van haar nalatenschap. 
In dat soort situaties zullen kinderen 
vaak ook geen beroep meer doen op 
hun legitieme portie, omdat zij wel 
begrip tonen voor moeders opvatting 
na het gebrouilleerd raken. Wettelijk 
kunnen ze echter wel aanspraak ma-
ken op hun legitieme portie. Dus als 
zij hierover moeilijk doen, dan hebben 
ze de wet aan hun kant. 

inderen toebedelen na
de langstlevende ouder

e hebben een langstlevende 
testament. aar hoe kunnen we 
daarin terugvinden dat als een van 
ons overlijdt de kinderen niet meteen 
worden opgezadeld met het betalen 
van successierechten

etaling van successierechten door of 

voor de kinderen kan worden voorko-
men bij het overlijden van de eerste 
ouder door in een testament op te ne-
men dat zij bij overlijden van de eerste 
ouder geen cent krijgen toebedeeld. 
De afrekening voor eventuele succes-
sierechten  voor de kinderen vindt dan 
altijd plaats na het overlijden van de 
langstlevende. 
Er zitten dan echter wel weer vele 
kanten aan deze kwestie. Want wat ge-
beurt er als de langstlevende hertrouwt 
en/of samen met de nieuwe partner al 
het vermogen er doorheen jaagt? Ook 
kan het direct krijgen van een vorde-
ring van de kinderen op de langstle-
vende volgens het wettelijk erfrecht  
en het meteen betalen van successie-
rechten soms  nancieel  aantrekkelij-
ker zijn. Vragen die u allemaal aan een 
notaris kunt stellen bij het opmaken 
van een testament. Hij weet daarvoor 
oplossingen aan te dragen.
 

amilierecht

Beroep op Sociale
Dienst na scheiding

ijn vrouw en ik voelen al heel lang 
niks meer voor elkaar. ij willen gaan 
scheiden. ij zijn ooit getrouwd onder 
huwelijksvoorwaarden. ijn vrouw is 
na de scheiding van plan een uitkering 

bij de sociale dienst aan te vragen. 
at is wijsheid

Als partners uit elkaar willen gaan, 
moet hun gezamenlijk vermogen ook 
worden verdeeld. Meestal krijgt ieder 
de helft het saldo van vermogen 
minus schulden . Indien sprake is van 
of  cieel vastgelegde, dus bij de nota-

ris  huwelijkse voorwaarden, worden 
die er ook bij betrokken. 

ij de echtscheiding wordt ook geke-
ken naar ieders eigen draagkracht het 
inkomen . Zit daar een groot verschil 
in dan moet de één aan de ander 
alimentatie gaan betalen. Dus zomaar 
een beroep op de Sociale Dienst in uw 
gemeente doen is er niet bij. Die zal 
vaak een alimentatie gaan verhalen 
op degene die de grootste draagkracht 
heeft. Echtscheiding is ook niet zo 
maar ‘even’ te regelen. eiden zullen 
een advocaat in de arm moeten nemen 
of gezamenlijk een mediator moeten 
aanstellen. Met andere woorden  er 
komt heel wat kijken om een of  ci le 
echtscheiding te regelen.

inanci le zaken

Overwaarde huis 
bij pensionering
k ga binnenkort met pensioen. ij 

hebben een eigen huis met over
waarde. at kunnen we daarmee het 
beste doen

 stelt wel een erg compacte en 
algemene vraag. Maar als u bedoelt 
of u de vrije overwaarde van uw huis 
te gelde moet maken om uw pensioen 
aan te vullen, dan adviseren we u dat 
alleen te doen als de overwaarde heel 
groot is en u te weinig aan pensioen 
hebt om redelijk van te leven. Ook is 
het heel moeilijk in te schatten hoe 
lang u nog zult leven. De overwaarde 
daarvoor opeten heeft alleen zin als 
u geen erfgenamen hebt kinderen . 
Want let er wel op, u gaat over de 
hypotheeklening die u krijgt wel een 
hoge rente betalen en  scale aftrek-
baarheid is er niet meer bij.
Daarom is ons advies, als u wat 
ouder bent en slechter ter been raakt, 
verkoop uw huis en probeer een goed 
verzorgde en begaanbare fl at te huren 
Laat u echter wel goed voorlichten 
wat de  nanci le conse uenties alle-
maal zijn. Als u een overwaarde in uw 
huis hebt, kan het inderdaad gunstig 
zijn, maar u kunt ook veel slechter 
af zijn!

AOW-pensioen Bruto per maand 
Bruto vakantie-uitkering  
per maand 

Gehuwden per persoon, ouder dan 
65 jaar 

€735,75 (€732,84)            
          

€40,66 (€40,69) 

Gehuwden met maximale toeslag 
(partner jonger dan 65 jaar)  

€1437,24 (€1431,42) €81,32 (€81,38) 

Maximale toeslag €702,49 (€698,58)  

Ongehuwd, ouder dan 65 jaar  €1057,11 (€1052,23) €56,93 (€56,97) 

Ongehuwd met kind tot 18 jaar €1329,88 (€1323,92) € 73,18 (€73,27) 
Tussen haakjes de bedragen sinds 1 januari 2010. De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald. Bron: 
Sociale Verzekeringsbank. 

AOW-pensioen Bruto per maand 
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€40,66 (€40,69) 

Gehuwden met maximale toeslag 
(partner jonger dan 65 jaar)  

€1437,24 (€1431,42) €81,32 (€81,38) 

Maximale toeslag €702,49 (€698,58)  

Ongehuwd, ouder dan 65 jaar  €1057,11 (€1052,23) €56,93 (€56,97) 

Ongehuwd met kind tot 18 jaar €1329,88 (€1323,92) € 73,18 (€73,27) 
Tussen haakjes de bedragen sinds 1 januari 2010. De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald. Bron: 
Sociale Verzekeringsbank. 
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

 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

2.5 zits + 2 fauteuils

 € 3500,- 
met binnenvering, leverbaar in elke gewenste 

stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur 

leverbaar. Ook als 2 en  3 zits leverbaar

Vreugdenhil Stijlmeubelen 

Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Zomeropruiming 

Diverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzen

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

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 oor al uw tuin- en straatwerkzaamheden

 a  
w tuin is onze zorg

-3 11

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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www.woningontruiming.nl
www.keestaleninboedels.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. 
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of 

overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

In oedel

ZO DE  UTO I BE I S
og nooit wa  er oveel keu e ij de
rommo iel peciali t voor root Den Haag

Ook voor rijopleidingen

Auto edrij  HO I K v
ichten urglaan , Den aag
el  0 0-3 0

www.autohoutwijk.nl



TUEE
SOlink probeert twee vliegen in n klap te slaan

 niet meer een aam
studenten een kamer

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

genda

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

IEU S:

Euro  Songfestival 
voor oudere Haagse 
zangtalenten 

We hadden al het Ouderen Songfestival, en 
nu is er ook het Euro  Songfestival. Dat is 
een talentontwikkelingsprogramma voor 
allerlei soorten zingende 50-plussers.
 De eerste twee edities van dit festival 
2001 en 2005  waren een groot succes. 

Afgelopen jaar vond het Euro  Songfestival 
voor de derde maal plaats met drie voorstel-
lingen in Theater Zuidplein in Rotterdam. 

D namic Duo’s
Heel bijzonder  de optredens werden 
verzorgd door muzikale Dynamic Duo’s, 
bestaande uit een getalenteerde 25-minner 
en 50-plusser. Ook masterclasses hebben al 
deel uitgemaakt van het festival. De in-
schrijving voor de editie 2010 is geopend! 

edere info
Via www.europlussongfestival.nl kunt 
u zich nu inschrijven voor de voorronde 
in Den Haag. Meer informatie  Stichting 
Euro  Songfestival, Patricia Nettenbreijer, 
tel. 06 24 93 40 33.

Zomerwandelingen 
met goed gesprek met 
oude predikanten

 omende zomer zal in de mooie Haagse 
stadsparken een aantal wandelingen voor 
Haagse senioren worden gehouden, bege-
leid door gepensioneerde predikanten en 
pastores.
Deze wandelingen vinden plaats onder het 
motto ‘Wat beweegt je? Wandelen...met een 
gesprek’. Onderweg kunnen de wandelaars 
onderwerpen aansnijden waarover zij meer 
willen weten, op wat voor gebied dan ook. 
Elke wandeling duurt ongeveer een uur en 
eindigt in een kerk of zorginstelling, waar 
bij kof e of thee kan worden uitgerust. De 
begeleider van de wandeling zal daar de on-
derweg gevoerde gesprekken samenvatten. 
Daarna wordt besloten met een vesper.

Oecumenische werkgroep
De wandelingen worden georganiseerd door 
de oecumenische werkgroep seniorenbe-
leid, waarin de kerken, de atholieke ond 
van Ouderen, de Protestants-christelijke 
Ouderenbond en Stek - voor stad en kerk 
zijn vertegenwoordigd. Voor meer infor-
matie  Stek, Parkstraat 32, Den Haag, tel. 
070  31  16 16.

Twee grote maatschappelijk problemen in n keer aanpakken. Dat klinkt fantas-
tisch, maar misschien moet u bij zoiets ook wel even denken aan Don uichote en 
zijn beroemde windmolens. Toch vragen we in dit geval even uw aandacht voor het 
bijzondere streven van de Stichting SOlink. Die heeft namelijk een lumineus, prak-
tisch idee dat cht kan werken en twee grote problemen kan bestrijden.

www.cipo.org
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Het leuke is dat het hierbij om twee 
totaal verschillende bevolkingsgroe-
pen draait  studenten en ouderen. 
Voor veel studenten is het een pro-
bleem om binnen een redelijke ter-
mijn en voor een aanvaardbare prijs 
een kamer te vinden. En een miljoen 
ouderen in Nederland voelen zich 
eenzaam of alleen. Sommigen krijgen 
maar eens in de vier weken bezoek. 
Stichting SOlink combineert deze 
twee groepen met elkaar en schept 
één grote oplossing voor hun beider 
problemen. Hoe? Door studenten die 
op zoek zijn naar een kamer, samen 
te brengen ‘matchen’  met eenzame 
ouderen die zo’n kamer beschikbaar 
hebben.

Serieus
Zoiets gaat natuurlijk niet zomaar  
daar gaat een goede voorbereiding en 
kennismaking aan vooraf. 
Stelt u zich voor dat u dit interessant 
vindt.  hebt een kamer en u zou 
best zo’n student in huis willen heb-
ben. Dan is het natuurlijk belangrijk 
dat de student en u ua karakter en 
interesses bij elkaar passen. Daarom 
zal een consulent van SOlink tijdens 
het allereerste contact uw wensen en 
verwachtingen in kaart brengen. Een-
zelfde intakegesprek wordt met de 
aan SOlink deelnemende studenten 
gevoerd. SOlink gaat vervolgens op 
zoek naar een student en een oudere 
die bij elkaar passen.

Wordt er zo’n ‘match’ gevonden, dan 
plant SOlink een kennismakingsge-
sprek tussen u en de student. En dan 
is het hopen dat het in de praktijk 
inderdaad goed uitpakt! Als dat zo is 
en de student en u willen met elkaar 
verder, stelt een SOlink-consulent een 
overeenkomst op. 

Serieus
Zo gaat het ongeveer in zijn werk. 
Daarna betekent dit voor veel oude-
ren heel concreet dat ze een nieuw 
dagelijks contact krijgen. Dat kan het 
gevoel van eenzaamheid wegnemen. 
En de student krijgt tegen een lage 
maandelijkse vergoeding woonruimte 
bij u thuis. Hij of zij zal in een gezel-
lige, warme woonomgeving terecht 
komen, waar in alle rust gestudeerd 
kan worden.

at studenten zoeken
En daar is het deze studenten precies 
om te doen. Dit zijn geen lawaaiige 
feestbeesten, maar serieuze, betrouw-
bare jongeren. Zij stellen het op prijs 
om een rustige kamer te betrekken 
bij iemand van een oudere generatie. 
Meestal zijn ze in een dergelijke 
geborgen omgeving opgegroeid. Ze 
hebben van thuis saamhorigheid en 
gezelligheid meegekregen en willen 
dat ook tijdens hun studietijd. Terwijl 
ze in een rustige en aangename 
omgeving kunnen studeren, hebben 
ze het gezellige contact van een echt 

‘thuis’, waarin u 
een betekenisvolle 
rol speelt.

Veiligheid
Ook u zult dat 
merken. Even 
bijkletsen na de 
colleges, samen de avondmaaltijd 
nuttigen of na het huiswerk een 
kopje kof e drinken  er is iemand in 
huis met wie u een goede band hebt. 
Twee verschillende generaties komen 
bovendien bij elkaar.  steekt iets op 
van wat er speelt onder de jongere 
generatie en uw studerende ‘partner’ 
doet een geheel nieuwe,  voor zijn of 
haar toekomst bruikbare ervaring op.
De aanwezigheid van de student in 
huis kan ook van invloed zijn op uw 
gevoel van onveiligheid.  staat er 
niet meer alleen voor en hebt ook ‘s 
avonds en ‘s nachts iemand aan uw 
zijde. Daarnaast zal ook Stichting 
SOlink over de veiligheid van u en de 
student waken.

Blijvend contact
Voor een goede uitvoering van 
het project blijft SOlink ook na de 
match aanwezig. De organisatie 
heeft regelmatig telefonisch contact 
met u of komt op de kof e om bij te 
praten. Samen bespreekt u hoe het 
contact verloopt en of de afspraken 
worden nageleefd. ij eventuele 
onvolkomenheden zal de SOlink-

consulent naar een oplossing zoeken. 
Natuurlijk kunt u ook zelf altijd 
contact opnemen met de SOlink-
consulent, die 24 uur per dag voor u 
bereikbaar is.
Interesse? Hieronder de gegevens 
van SOlink, zodat u met de organisa-
tie kunt kennismaken.

Stichting SOlink 
Malachiet 300 
3316 LD Dordrecht 
Tel. 07  61  79 36 
E-mail info@solink.nl

o n n

og tot 1 augustus: 
roeten van Zee

Schilderijene positie Groeten van Zee 
van de ezuidenhoutse schildersgroep 
‘De Haagse wasten’ in het Wijndae-
lercentrum. De leden van deze groep 
tonen met hun a uarellen en pastels wat 
de zee en de omgeving van de zee voor 
hen betekenen. Wijndaelercentrum, 

atharina van Rennesstraat , in de 
gangen op de begane grond. Toegang 
gratis, belangstellenden zijn van harte 
welkom en de meeste werken zijn te 
koop. Informatie  Wijndaelercentrum, 
tel. 070  447 02 00
n o n ae e ent m n

Maandag 12 en 
dinsdag 13 juli:
‘ ustralia’ in de  Bios 

rengt u de zomer thuis of dichtbij 
door? Maar zou u best wel even van 

een ver land willen proeven? Ga dan 
naar ‘Australia’ in de 50PL S IOS! 
Een lekker lang epos 166 minuten!  
met Nicole idman en Hugh Jackman. 
Zij is een Engelse aristocratische dame, 
hij een ruwe bolster met een blanke 
pit. Samen proberen ze zijn erfstuk te 
redden  honderden kilometers schit-
terend, maar meedogenloos Australisch 
landschap.

Op 12 juli om 15.30 uur en op 13 juli 
om 13.30 uur in Pathé uitenhof. ’s 
Middags dus, als het lekker rustig is. 
Voor  6,50 bent u binnen, kof e en 
koek inbegrepen!

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

V  HET IPO!
 - Vroeger ging ik altijd 
op vakantie, maar nu gaat 
dat bijna niet meer. Ik kan 
niet meer zoveel, en al dat 
gedoe. Bovendien moet ik 
altijd alleen. Bestaat er zo-
iets als een reisorganisatie 
met speciale reizen voor 
ouderen

Verschillende organisaties houden 
zich bezig met uitstapjes en vakan-
ties speciaal voor ouderen die niet 
meer zo mobiel zijn. Zij zorgen voor 
intensieve begeleiding en voldoende 
aanpassingen. ‘Het Vakantie ureau’ 
is zo’n organisatie, te bereiken via tel. 
031  4  66 10. Ook de Nationale 

Vereniging de Zonnebloem organi-
seert reizen  tel. 076  564 63 62. Er 
zijn nog veel meer organisaties. Voor 
de adressen en telefoonnummers kunt 
u IPO bellen, tel. 070  364 3  1 , 
of langskomen in onze bezoekers-
ruimte in Het Nutshuis, Riviervis-
markt 5 tegenover de Grote erk .
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De herinneringen van Jan affa 
hebben vooral betrekking op de 
na-oorlogse jaren. Dit waren jaren 
waarin de jeugd minder geteisterd 
werd door armoede en werkloosheid 
als in het decennium voor de tweede 
wereldoorlog. In die grauwe en soms 
roerige jaren dertig was de angst groot 
dat veel jongeren door gebrek aan 
werk en perspectief de hoop op een 
betere toekomst zouden verliezen en 
daardoor zouden verpauperen. In het 
Haags archief vond ik een groot aantal 
documenten die enerzijds de noodzaak 
en nut van jeugdopvang weergeven 
en anderzijds de moeilijkheden bij de 
begeleiding van die duizenden achter-
gestelden duidelijk maken.

anhopige ouders
Hoe noodzakelijk de jeugdhuizen 
voor recreatie en geestelijke ontwik-
keling waren werd voortreffelijk 
verwoord door de moeder van enkele 
werkloze kinderen in een ingezonden 
artikel in Het Vaderland van 5 decem-
ber 1931.
 ls ze s morgens hun thee met een 
boterham op hebben worden ze al 
gauw de straat opgestuurd met de 
boodschap niet voor zes uur terug te 
komen. n dan begint het slenteren, 
straat in en straat uit.  Zelfs de 
beste moeders kunnen de werklooze 
jongeren niet den ganschen dag 
in huis houden. fgetobd door de 
zorgen wordt het met al die kinderen 
in die kleine kamer onhoudbaar n 
dus, de straat op . e moeders 
en zelfs de vaders staan machteloos 
tegenover dat wegzakken van hun 
kinderen.     
De Haagsche ourant berichtte op 
17 november 1933 dat zich voor 
het jeugdhuis De Musschen aan de 
Rijswijksestraat reeds 500 personen 
hadden opgegeven. Veel jongeren die 
nog niet de minimumleeftijd bereikt 

hadden deden onder het voorwend-
sel dat ze al lang 14 jaar waren een 
poging rechtmatige bezoekers van het 
tehuis te worden. Hetzelfde jeugdhuis 
is onderwerp van een bericht in de 
Haagsche ourant van 29 maart 1935  

 e oude en de jonge usschen 
hebben hun uiterste best gedaan de 
aanwezigen den ganschen avond 
aangenaam bezig te houden. e 
jonge usschen hebben aardige 
liederen gezongen, vrije oefeningen 
uitgevoerd en hebben ons laten 
hooren wat ze na ijverig studeeren  
op mandoline en mondharmonica 
kunnen spelen en ze hebben zelfs een 
toneelstukje opgevoerd.

Verpaupering
Niet beter wetend zou men zich in 
zo’n tehuis in een pedagogisch para-
dijs wanen. Helaas was de werkelijk-
heid vaak anders. Met grote regelmaat 
brachten de leiders van de jeugdhui-
zen verslag uit van het reilen en zeilen 
van het tehuis dat ze onder hun hoede 
hadden. Naast incidentele, tot tevre-
denheid stemmende berichten sloegen 
deze met de begeleiding belaste perso-
nen maar al te vaak een zwartgallige 
toon aan. Geen wonder als bedacht 

wordt dat de werkloze jongeren die 
zij begeleidden meestal ongeschoold 
waren en uit de onderste sociale laag 
van de Haagse bevolking stamden. 
Wel heel triest doet een rapport aan 
van een jeugdleider van een club-
huis. Op basis van eigen ervaring, 
ouderbezoeken en verslagen van 
politie en Maatschappelijk Hulpbe-
toon kwam de man tot de volgende 
conclusie
 Ongeveer zonder uitzondering 

behooren onze jongens door het 
milieu waaruit de jongens komen 
tot de a-moreele en a- sociale 
typen. ..  Het onderscheid tus-
schen het mijn en dijn ontbreekt bij 
bijna allen in zoo hooge mate dat zij 
zelfs elkaar bestelen als ze er de kans 
toe zien. ..  Het huiselijk milieu 
waaruit de jongens komen kenmerkt 
zich door de afwezigheid van rem-
mende factoren, een godsdienstig 
leven ontbreekt, de laage hartstoch-
ten vieren hoogtij ..  Door politieke 
vereenigingen of jeugdorganisaties 
van een bepaalde richting zijn de 
bezoekers van ons tehuis niet te 
binden. Het voorbijgaand contact 
met e tremistische partijen brengt 
echter hun denken uit de koers. 
Verbittering en haat ten opzichte 
van de samenleving zetten de 
toon.

Moedeloze begeleiders
De leiders van de andere jeugdloka-
len hadden dan misschien wel niet 
dezelfde sombere visie als hun collega 
aan de Rijswijkschestraat, ze maakten 
bijna zonder uitzondering gewag van 
grote problemen die zij maar moeilijk 
het hoofd konden bieden. De leider 
van een tehuis aan de orte Lombard-
straat klaagde dat er veel jongeren 
waren die zich niet met het aange-
boden knutselwerk bezig hielden 
waardoor ze alle tijd hadden allerlei 
opstootjes te veroorzaken. De begelei-
der had zich genoodzaakt gezien deze 
‘oproerige elementen’ enige tijd de 
toegang te ontzeggen. Het taalgebruik, 
het veelvuldig vloeken en vooral het 
oneigenlijk gebruik van sjoelbak- en 
damstenen als projectielen om elkaar 
te bekogelen wekten eveneens zijn 
ergernis. Dergelijke geluiden waren 
ook te beluisteren in de woorden van 
de leiders van andere jeugdhonken. 
Vooral het kaarten om geld leidde 
tot grote problemen. De leider van 
een tehuis aan de Vijzelstraat had dit 
meermalen verboden en moest deson-
danks melden  

 en enkele keer hebben een zestal 
jongens buiten medeweten van de 
leiders zich afgezonderd in een 
lokaal dat niet voor het dagwerk 
bestemd was om daar te kaarten. 

eze jongens werd voor een dag 
de toegang ontzegd en nadien is er 
van een dergelijk gijntje sic  niets 
meer gebleken. 
Deze ‘gijntjes’ bleken echter een 
moeilijk uit te roeien karaktertrek 
van de bezoekers van de tehuizen. 
De Rijswijkschestraat sloot wegens 
illegaal kaartspel voor twee dagen zijn 
deuren. De ervaringen aldaar deden 
zeker niet onder voor de grote proble-
men aan de Majubastraat. Nadat het 
tehuis op 5 november 1934 plechtig 
was geopend moest het de daarop 
volgende donderdag al weer gesloten 
worden. In zijn verslag meldde de lei-
der dat de stemming onder de jongelui 
slecht was en dat men het gooien met 
schijven van diverse spelen schijnbaar 
als een geliefd spel beschouwde. Een 
in de gang aangebrachte afsluiting 
werd verbroken om naar de zolder te 
gaan. Na sluiting verschafte een aantal 
jongeren zich wederrechtelijk toegang 
tot de lokalen.

Deprimerend milieu
De vele grote problemen mogen 
echter niet verhullen dat de tehuizen 
veel werkloze jongens en meisjes 
die vaak opgroeiden in een deprime-
rend, door werkloosheid getekend 
milieu een plek boden waar ze hun 
dagelijkse zorgen vergeten konden 
en waar ook getracht het geestelijk 
peil op een hoger niveau te brengen. 
Naast ontspannende activiteiten als 
spelletjes, knutselen, gymnastiek en 
sport stonden culturele activiteiten als 
muziekuitvoeringen en toneel. Er wer-
den lezingen gehouden, lichtbeelden 
getoond en boeken en kranten ter be-
schikking gesteld. ortom de tehuizen 
waren voor een deel van de werkloze 
jeugd een baken dat haar  behoedde 
voor een keus van de verkeerde weg. 
Het communisme had weinig oog 
voor de verdiensten van de jeugdte-
huizen. Men helde hier meer over naar 
de opvatting dat de werkloze jongeren 
door de aangeboden activiteiten 
afgeleid werden van de kardinale 
vraag hoe de maatschappij zodanig 

hervormd kon worden dat een 
economische depressie niet langer een 
verwoestende uitwerking op de maat-
schappij kon hebben. Als illustratie 
hiervan mag de oproep gelden van de 
Haagse afdeling van de ommunisti-
sche Jeugdbond voor een bijeenkomst 
van de Scheveningse werkloze jeugd 
in café Du Nord aan de eizerstraat

 n veel gezinnen leeft men op 
den rand van den honger. Terwijl 
de reeders rustig in hun villa s de 
winsten van vroeger opteren, moeten 
de visschers van eenige centen steun 
hun leven rekken.  e werklooze 
jeugd houdt men zoet in werkloozen
jeugdlokalen met kof  e en thee.  

Harrie van Eijk 
hmvaneijk@versatel.nl

it artikel  is, evenals Het 
gebouw van  en  als brand
punt van politieke rellen  e 
oud Hagenaar 23 juni 2009  
ontleend aan het nog te ver
schijnen boek  eer schaduw 
dan licht    
Het Haagse leven tijdens 
de crisisjaren 1930  1939. 
Belangstelling tuur gerust 
vast een e mailberichtje.

Ik heb met veel interesse het zeer lezenswaardige artikel van an afka over het jeugdclubhuis 
‘De Mussen’ gelezen, in de De Oud-Hagenaar van 1 juni j.l.. Hij koestert dierbare herinneringen 
aan het clubhuis en is vol lof over de leiders die zich inzetten om het vullis helaas uit het Haags 
jargon verdwenen  een tijdverdrijf en uitzicht op een betere toekomst te bieden.

In de jaren ’3  werd het veel moeders en ‘zelfs vaders’ te machtig

eu dop an  as roeien te en de stroom in

ohm...

- ie helpt mij aan werk 
(Foto: www.histotheek.nl) -

eu dop an  as roeien te en de stroom ineu dop an  as roeien te en de stroom in
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udoku mee en in

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘1’  in  een 
‘3’ in  een ‘2’ en in D een ‘ ’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt  1-3-2- .

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 11 van 1 
juni presenteerden we vier Sudo-
ku’s, waarvan de meeste inzenders 
de oplossing goed hadden. De com-
plete reeks die werd gezocht luidde  
7-3-2-5.  We trokken vijf prijswin-
naars, die allen de dubbel D van 
Sjaak ral krijgen opgestuurd

.H.A. van leeff, te Zoetermeer
Mw. J.M. van Loon, te Leidschen-
dam
A. Mooijman, te Rijswijk
Erik H. Otto, te Delft
T. van der Helm, te Den Haag
 
Inzendingen
Dit keer zijn de opgaven wat 

pittiger dan gemiddeld. Maar 
zoals altijd zullen er toch weer 
veel puzzelaars zijn die de goede 
antwoorden vinden. We moeten uw 
oplossing van de nieuwe puzzel, de 
vier Sudoku’s, binnen hebben op 
uiterlijk

oensdag 21 juli

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

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

Sudoku                                 Sudoku B                                 Sudoku 

7 9
7 1 4
9 5 7 2

3 5 2
1 8

4 9 3
2 9 1 7

1 3 5
8 5

9
4 6 8

9 3 6
2 7 3 1

5 6 2
2 8 6 4

5 9 7
7 3 2

1

9 4 7 2
6 2

6
4 3 5

2
7 6 1

2 5 8
5 9 1

6 4 9 3

7 1 4 8
3 5
2 4 5

9 2
1 2 4 5

9 2 7
5 3 8

5 9 3
4 9

Sudoku D                                

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes 
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet 
u gebruiken voor uw inzending.

SCHROEDER 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.

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

Maanweg 64 Den Haag
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