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‘s Zomers was het altijd mooi weer
 Hoppend van huis naar huis; retourtje Scheveningen - Zoetermeer 

In 1948 ben ik gebo-
ren op Scheveningen 
en ik heb er tot mijn 
tiende jaar gewoond 
in de Harteveltstraat. 
Het was een heerlijke 
jeugd, het strand vlak-
bij, heel veel kinderen 
om mee te spelen, 
weinig auto’s op straat 
en dus veel en vei-
lig buitenspelen. We 
zwommen al in april 
in zee, we speelden 
op het duin van Soci-
eteit De Witte en we 
rolschaatsten op een 
baantje boven de bad-
toiletten.  

Vaak kwam de toiletjuffrouw trouwens 
naar buiten om ons weg te jagen, omdat 
we lawaaioverlast bezorgden. Ook bij De 
Wite was het spannend, want daar liep een 
bewaker rond met een hond die ons daar 
niet wilde hebben. We maakten er hutten 
van onkruid dat kindhoog groeide, ontdek-
ten een bunker uit WO II en hadden er heel 
veel plezier. In mijn herinnering was het 
in de zomer altijd mooi weer en gingen we 
elke dag naar het strand. 
 
Pleisters en snoep erop
Omdat de straat wat naar beneden liep, vlo-
gen we  met onze rolschaatsen ondergebon-
den of op de step regelmatig uit de bocht bij 
de Gevers Deynootweg, waar een mevrouw 
op de hoek ons opving met pleisters en 
een snoepje! Het dochtertje van de Indiase 
ambassadeur op nummer 20 viel een keer 
op de fiets met haar kin in de tramrails en 
werd ook door deze dame vertroeteld.. 
Ook speelden we met de grotere jongens 
een spel dat kasti heet, een soort honkbal 
tussen de lantaarnpalen. In de winter lag er 
vaak sneeuw en gingen we sleeën van de 
heuvels naar de boulevard of achter auto’s 
aan.
Ik was ontzettend verdrietig toen we gingen 
verhuizen naar de Stevinstraat, naar het eni-
ge portiek daar. In mijn beleving van toen 
was dat een ontzettend eind weg van m’n 

oude buurt. Maar ook in de Stevinstraat 
maakte ik nieuwe vrienden en vriendinnen 
en, dat was een voordeel, het was dichterbij 
m’n lagere school. M’n oma woonde om 
de hoek in de Neptunusstraat,  tussen de 
middag kon ik vaak bij haar terecht voor 
een boterham.
Aan de overkant van de straat was de Mulo 
en daar zaten jongens op van de Golden 
Earrings, in die tijd nog met een ‘s’ op het 
eind; vanuit mijn kamerraam keken m’n 
vriendjes, vriendinnen en ik vaak of ze al 
de school uitkwamen. In mijn tienertijd 
heb ik ook heel wat tijd met vriendjes 
doorgebracht  op ons portiek… . Weer later, 
na mijn schooltijd was het enerverende 
uitgaansgebied van Scheveningen heel 
dichtbij, met de bowling, de Pam Pam, 
Tiffany’s en nog meer leuke tenten. Vrien-
dinnen bleven dan ook graag bij mij slapen 
in het weekend.

Renbaanstraat
Toen ik mijn man leerde kennen ben ik 
vrij snel getrouwd en kwam terecht in de 
Renbaanstraat boven de slijterij van Jan 
de Mos. Erg handig als er onverwacht 
vrienden langskwamen. Het was ook om de 
hoek bij mijn ouders, bijna elke dag ging 
ik nog bij hen langs voor een kop koffie of 
een drankje toen ik was getrouwd. Het was 

gewoon een leuke tijd en nog steeds dicht 
bij het strand.

Cultuurshock Morgenstond
Vier jaar later kregen we een flatje in 
Morgenstond, en ik was toen vrij snel in 
verwachting. Wat een cultuurshock was 
dat daar. De vrouwen deden allemaal op 
maandag de was, en op vrijdag gaven ze 
hun huis een grote beurt. Ik zat er lange 
dagen tussenin, want omdat ik een baby 
kreeg moest ik mijn baan opgeven. Dat 
waren geen fijne jaren.
Na een woningruil kwamen we in de 
Velpsestraat terecht op een 2e etage, daar 
was het beter, maar op straat spelen was 
voor mijn dochter wat lastig. Daarom zijn 
we al drie jaar later opnieuw verhuisd, na 
34 jaar van m’n leven weg uit Den Haag.  

Naar Zoetermeer, want daar kon je nog 
betrekkelijk makkelijk en betaalbaar een 
huis huren met een tuin.
In het begin was ik heel tevreden, de buurt 
was rustig en mijn dochter kon makkelijk 
naar buiten en zelf naar school lopen. Na 
mijn scheiding ben ik naar een flat gegaan 
in Meerzicht, daar heb ik vijf jaar gewoond. 
Omdat m’n dochter de tuin zo miste, werd 
het vervolgens weer een huis in De Leyens. 
Na vier jaar daar ging ze het huis uit om 
met haar vriend samen te wonen, terwijl ik 
er nog tien jaar bleef, met plezier. Maar het 
huis was eigenlijk te groot en te duur voor 
mij alleen, het kostte me ook teveel moeite 
om de tuin bij te houden en steeds het 
gereis tussen Zoetermeer en Den Haag, om 
naar de film of het theater te gaan, beviel 
me ook met het jaar minder.
Via de woonkrant vond ik onverwacht heel 
snel een huisje met een tuin in de Archi-
pelbuurt in een hofje. Geweldig om weer 
terug te zijn in Den Haag, met de zee en het 
centrum op fietsafstand.
 
Terug in eigen buurt
Maar ja, mijn dochter woonde nog in 
Zoetermeer. Een collega van haar woonde 
al een tijd op Scheveningen met haar 
vriendin, maar zij wilde haar huis verkopen 
omdat ze een kinderwens had. Toen ik 

vroeg aan mijn dochter waar het huisje was, 
antwoordde zij dat ze dat niet wist, maar we 
spraken af om samen te gaan kijken.
Wat schetst mijn verbazing: het huisje was 
een parterrewoning in de Neptunusstraat, 
en het bleek vlak naast het pand te liggen 
waar mijn oma jarenlang een sigarenwinkel 
had en mijn opa een schildersbedrijf. Het 
raam van de kamer waar ik als kind altijd 
logeerde, ligt naast haar voordeur! In de 
tuin kijkt ze uit op het schildersbedrijf 
dat er nog steeds is, en ze kijkt aan de 
andere kant uit op het huis waar ik tot mijn 
trouwen met mijn ouders heb gewoond in 
de Stevinstraat.

Ik hoor de klokken weer
Aan de overkant is nu het Muzee Scheve-
ningen gevestigd in de oude Mulo. Is dit 
nu toeval of speelt de voorzienigheid een 
beetje mee?
Als ik bij mijn dochter op bezoek ben kom 
ik helemaal terug in de tijd, de klokken van 
de katholieke kerk die ik altijd hoorde in 
mijn slaapkamer, hoor ik nu als ik bij mijn 
dochter in de tuin aan het werk ben. Ik heb 
hele mooie herinneringen aan Den Haag en 
Scheveningen. Ik wil hier nooit meer weg!

Lonneke Passchier
lonpasschier@hotmail.com

-  1955: Zee, strand, boulevard en terassen voor de toeristen en dagjeslui op Scheveningen, gefotografeerd door Ed van Wijk. Het was er druk, maar 
met het autoverkeer viel het gelukkig nog wel mee in die tijd. Kinderen konden nog velig buitenspelen. Alle herrie was gezellig van aard.  -
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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

-  Slijterij ‘t Anker van J. de Mos in de 
Renbaanstraat (Foto 1969). -

Adverteren in 
De Oud-Hagenaar
Bel direct met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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Hasebroekstraat
Pas geleden vond ik in de adhuis-
straat De Oud-Hagenaar. Van het be-
staan van uw blad had ik nog nooit 
gehoord. Ik heb het nummer in een 
adem uitgelezen. Toen kwamen de 
herinneringen.  Als je ouder wordt 
vergeet je dingen uit het recente ver-
leden, maar de dingen van vroeger 
komen met regelmaat weer boven. 
Vandaar mijn vraag. In de oorlog 
woonde ik in Spoorwijk, om precies 
te zijn in de Hasebroekstraat nr. . 
Daar woonden ook: Henny van Rijn, 
Gerard Henneveld en Wim Slof. In 
de amera Obscurastraat woonde 
Henk de ruin. En op de arel 
Doormanschool in de eetsstraat 

zaten in mijn klas bij Meester van 
Heemst o.a. ertje ruin en Joop 
van der  aay. Als ze er nog zijn zou 
ik graag wat van ze horen. 

Linda lokzijl
pfruining@hotmail.com

--------------------------------------------
Standsverschil op school
In de 2e raamstraat was de ka-
tholieke meisjesschool gevestigd. 
In 3  ging ik daar naar school, 
allemaal heel spannend. Het was een 
strenge school. Alle kinderen wacht-
ten buiten totdat om .30 uur de bel 
ging, als sein voor iedereen om naar 
het klaslokaal te gaan. Dan werd er 
eerst gebeden en vervolgens ging 

de juf optekenen wie er ’s morgens 
naar de kerk was geweest.  Dan pas 
begon de les. Om .4  uur was het 
W -tijd, voor iedereen; wachten in 
de gang op de rode streep, tot de juf 
wees aan wanneer je aan de beurt 
was. Wat ik heel raar vond, was dat 
de school twee ingangen had. Via de 
ene ingang gingen de kinderen naar 
binnen van wie de ouders 2  gulden 
schoolgeld per jaar  betaalden; via 
de andere kant de kinderen wier 
ouders dat niet konden opbren-
gen. We mochten niet met elkaar 
spelen en hadden ook niet hetzelfde 
speelkwartier. Aan alles merkten we 
dat de ‘ -categorie’ de arme kant 
was. Werd het Sinterklaasfeest in 

de gymzaal gevierd dan werd er een 
tribune gebouwd achterin. De A-kant 
zat vooraan; de  kant op de tribune. 
Zelf ging ik een keer toch op de 
tribune zitten, maar werd onverbid-
delijk naar beneden gestuurd. Als er 
een processie van de kerk was, dan 
was het niet anders: ‘de bruidjes’ 
werden e clusief geselecteerd uit 
de groep kinderen van betalende 
ouders. 

Jan Hofmeester
jan.hofmeester@alice.nl

--------------------------------------------
Zingen in de Willemskerk
De Willemskerk was vroeger een 
manege. Waar later de mensen 
zongen hinnikten in 4  de paarden 
van oning Willem de Tweede. De 
stallen werden in 3 als kerk in 
gebruik genomen. Zowel Wilhel-
mina als Juliana werden in deze kerk 
gedoopt. Er werd heel wat afgezon-
gen in de ruime ruimte. Denk maar 
eens aan de vele uitvoeringen van 
de Mattheus Passion van J.S. ach. 
Ook de vele jeugddiensten met als 
ik het goed heb, Ds. van Leeuwen, 
trok veel jeugd naar de kerk. Zingen 
uit volle borst ! In 2 ging de kerk 
dicht en ik herinner mij nog heel 
goed dat wij met ons hr. Residentie 
Mannenkoor een plaat hebben opge-
nomen in een bijna vervallen kerk. 
Een kale kerk zonder doopvont en 
avondmaalsservies. Dat was net voor 
de sluiting overgebracht naar de 
Vredeskapel aan de Malakkastraat. 
In die kale kerk kon er nog heel goed 
worden gezongen. Dat vond Philips 
Phonogram ook. Het orgel was nog 
in prima staat en wij hadden voor 
de opname een beroemde organist 
in huis gehaald. Piet van Egmond 
was zijn naam. Iedereen kende in die 
jaren deze kunstenaar van de radio. 
N RV en AVRO lieten altijd opna-
men horen van van Egmond vanuit 
de Amsterdamse Prinsessekerk, die 
al een tijd afgebroken. Voor ons als 
koor was een opname in die jaren 
een belevenis. Je stond om half acht 
klaar om te gaan beginnen en met 
een koffiepauze er tussen werd het 
al gauw twaalf uur. Vooral die ellen-
lange tussenspelen van de organist 
namen nogal wat tijd in beslag. Het 
ging om vier nummers, waaronder 
‘Voorwaarts hristenstrijders’. In de 
jaren zestig vlogen deze platen de 
deur uit en werden ze grijsgedraaid 
in de Protestantse huiskamers. Een 
hele avond zingen in die stokoude 
ruimte van de Willemskerk zal ik 

niet vlug vergeten. Onze toenma-
lige dirigent was Arie Pronk. Ooit 
heb ik daar in die Willemskerk een 
Mattheus Passion meegemaakt. Een 
lange zit op die smalle banken van 
die majestueuze kerk. Indrukwek-
kend was het zeker. Het mooie orgel 
werd in 4  overgeplaatst uit de 
Gotische zaal van de Raad van State 
naar de Willemskerk. Deze kerk 
hoorde echt bij Den Haag zoals de 
Nassaulaan bij de kerk hoorde . Een 
beetje statig en deftig. De hele bin-
nenboel van de kerk werd gesloopt 
.De muren bleven behouden. Er 
werd een kantoorgebouw achter 
die gevel gebouwd. Prinses eatri  
opende de nieuwbouw in . De 
Willemskerk werd Willemshof. Nu 
is er gehuisvest de Vereniging van 
Nederlandse gemeenten. De paarden 
van vroeger zijn er niet meer, de 
mensen van vroeger ook niet en de 
mensen van heden zitten misschien 
nog wel eens te zingen maar dan 
achter hun computers. De gevel is 
nog steeds de echte gevel al ziet zij 
er verjongd uit.

Peter Willemse 
       wilbo@casema.nl
--------------------------------------------

ardappelpistolen
ij het artikel van de heer Vringer 

in de De Oud Hagenaar van 3 juli 
drukte u een foto af van een winkel 
op de Laan van Meerdervoort, hoek 
Ribesstraat. Daar wij sinds 34 op 
de Laan van Eik en Duinen woonden 
is deze winkel mij goed bekend. 
Het was een groente- en fruitwin-
kel; de eigenaren waren Joods. Ik 
herinner mij dat men er toen o.m. 
Jaffa sinaasappelen verkocht, voor 

 cent per 0 stuks kosten. Omdat 
Joodse winkels op zondag open 
mochten zijn, verkocht men op die 
dag heerlijke verse harde broodjes. 
Helaas zijn ook deze winkeliers later 
vermoord door de Duitsers, in het 
pand werd nadien de ijszaak Venetië 
gevestigd.  In een winkel verderop 
zat de Amsterdamsche azar, ook 
van een Joodse eigenaar, die later 
werd vermoord. Hij verkocht veel 
speelgoed, o.a. gebruikte tennis-
ballen. En speelgoedpistooltjes, 
waaronder zogenoemde aardappel-
pistolen. Daarin zat een cilinder, die 
drukte je in een aardappel, waarna 
je met een klappertje dat stukje kon 
wegschieten. 

G.H.Woortman
g.woortman2@kpnmail.nl
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i ht i  de aa se diere t i
Ik las weer allerlei artikelen in uw blad waarin de Haagse Dierentuin werd genoemd. Ik heb mijn jeugdjaren, tot aan 
de afbraak in , voor een groot deel doorgebracht op het terrein. Mijn vader en grootvader werkten in het ge-
bouw van de Haagse Dierentuin, mijn grootouders woonden zelfs aan de toenmalige enoordenhoutseweg nr. 2 in 
het ‘witte huis’. Het heet daar nu Zuid-Hollandlaan. De speeltuin, de berenkuil, het zalencomple  en het restaurant, 
ik kan het mij allemaal goed herinneren. Toen mijn vader er werkte heette het nog officieel het ‘ oninklijk Zo lo-
gisch otanisch Genootschap’, van 3  tot 3  tot aan zijn diensttijd verzorgde hij de elektrische aansluitingen 
op het comple  en de verlichting in de dierenverblijven. Na zijn diensttijd werkte hij tot  als elektricien vooral 
in het zalencomple  voor het geluid en de verlichting.

orsten en artiesten
Vooral in de koepelzaal vonden 
zeer veel evenementen plaats, zo 
herinner ik mij nog een bezoek 
van het ritse koningspaar in , 
waarvoor een grote renovatie werd 
uitgevoerd. Ook enorm veel toen nog 
jonge artiesten hebben daar hun eerste 
schreden voor het voetlicht gezet, 
zoals Rudi arell, Willeke Alberti, Andr  van Duin, Mieke Telkamp, 
Anneke Gr nloh, Tony Eijk Les deu  jateu , Toby Ri , Willie Ver-
voort, ees de Lange en nog velen anderen. Tentoonstellingen waren 
er ook te over, een benefiet voor het sanatorium in Davos, en de vogels 
van avicultura herinner ik mij. Net als de  uitvoeringen van gymnas-
tiekvereniging Donar en Wik. In , denk ik, een van de eerste Pasar 
Malams; de toneelvereniging Dindua van de Haagse politie, de RO-revue van erry ievits 
en Gerard Walden, grote danswedstrijden en balavonden van onstandse. Ik heb daar zelf trouwens dansen geleerd; 

uadrilles des Lanciers, met als docenten de heer en mevrouw Molin. Maar er waren nog meer dansscholen, als die 
van Immink, Van Velzen, ronmeijer  en de door Julius Pasgeld in deze krant al genoemde heer en mevrouw Pop-
tie  inderdaad een struise en pittige dame!

eurzen open, dijken dicht
apperswedstrijden, mulo-e amens en rij-e amens in de tuinzalen, zelfs ook nog in 3 een grote inzamelingsac-

tie op TV. ‘ eurzen open en dijken dicht’ voor de watersnoodslachtoffers  uit Zeeland, met ik geloof Johan ode-
graven. Een paar jaar geleden heb ik nog met de heer Rekkers Spelbrekers  gesproken en die vond het ook heel erg 
jammer dat dit unieke gebouw met al zijn charmes er niet meer was, die grote feestavonden met artiesten en bal na, 
waren geweldig.
Gaarne wil ik langs deze weg vragen of er nog lezers van dit blad zijn die iets van de Haagse Dierentuin bezitten, 
zoals programma’s, foto’s of andere leuke herinneringen  en speciaal ook nog oud artiesten die mijn vader oos 
Lansink nog herinneren, ze vroegen hem vaak voor hun optreden om een speciale kleur licht of een speciaal effect.

Hannie Schellekens - Lansink
j.lansink@casema.nl

- E terieur en interieur van de grote 
zaal van de Haagse ierentuin in 

196  vlak voor de sloop. Er kwam 
wanstaltige nieuwbouw voor in de 
plaats  een van de vele ‘onherstel-
bare verbeteringen  waartoe in die 

tijd werd besloten door politici zonder 
visie, aangejaagd door zakkenvul-

lende projectontwikkelaars. -
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Aanvankelijk heette de school in 
de Tullinghstraat de Jan Ligthart-
school, maar deze school is in  
opgeheven en na enige tijd gesloopt. 
Vervolgens kreeg de school op het 
adres Hoefkade , die de Jacob van 

ampenschool heette,  deze naam, 
maar ook deze school is gesloopt en 
toen er een nieuwe openbare school in 
de Slicherstraat  gebouwd werd  in 

2 werd deze straatnaam officieel 
in gebruik genomen  kreeg deze 
school de betreffende naam.
 
School bij het ranjeplein
In verband met de opkomende 
industrie kreeg men zo rond 0 
behoefte aan een groot aantal wonin-
gen. In korte tijd verviervoudigde het 
inwonersaantal van onze stad zich! 
De komst van de spoorwegen  het 
station Hollands Spoor werd in 43 
in gebruik genomen  speelde hier 
ook een rol in. En omdat de kinderen 
naar school moesten  de leerplicht-
wet kwam overigens pas in 00 tot 
stand  besloot men in de buurt van 
het Oranjeplein in  een school 
te gaan bouwen. Het stratenplan 

voor de wijk bestond al, maar de 
straatnamen moesten nog ingevuld 
worden, vandaar de naam: de school 
bij het Oranjeplein. Vanaf  
sprak men van de school in de Tul-
linghstraat. In het bestek valt te lezen: 
een schoollokaal met aanhooren en 

onderwijzerswoning.  Wat voor die 
tijd bijzonder was, was het feit dat er 
ook een handenarbeidlokaal en een 
gymnastieklokaal gebouwd werden. 
Dit alles kostte  . 3,- . In mei 

2 werd de school opgeleverd. 
Tot schoolhoofd werd benoemd 
Willem de Vletter, de vader van de 
schrijver A. . . de Vletter, die onder 
andere : Zeven jongens en ’n ouwe 
schuit ’geschreven heeft. In 4 
werd hij al vervangen door Albert 

noppien, die slechts n jaar aan de 
school verbonden bleef en opgevolgd 
werd door Gerard Jan Ligthart, die 
met z’n 2  jaar de jongste boven-
meester van ‘s Gravenhage was.

Stra e methodes 
Hoe komt het dat de school in de 
Tullinghstraat, al vrij snel na zijn 
dood, naar Jan Ligthart vernoemd 
werd? Overigens was dit zeker niet 
de enige school in ons land. Er zijn 
tientallen scholen naar hem genoemd. 
Aan het einde van de e eeuw waren 
de regels die op scholen gehanteerd 
werden duidelijk. De leerlingen zaten 
het grootste deel van de dag met de 
handen over elkaar naar de leer-
kracht te luisteren. Met behulp van 
leien werden sommen en taallesjes 
gemaakt. De schoolboekjes waren 
een aftreksel van een aftreksel van de 
boeken die op de middelbare school 
werden gebruikt, vrijwel altijd zonder 
plaatjes.

ij het minste geringste werden er 

straffen uitgedeeld. Het slaan van 
kinderen was de gewoonste zaak van 
de wereld. Ouders hadden weinig 
of niets met de school te maken. 
Ligthart was het hier absoluut niet 
mee eens, ook al omdat hij hier zelf 
als kind mee te maken heeft gehad. 
Spijbelen was vaak de enige uitweg 
en daar heeft hij dan ook gebruik van 
gemaakt. Pas toen hij een leerkracht 
kreeg die hem begreep is hij z’n best 
gaan doen. Na korte tijd ging het op 
zijn school totaal anders. Leerlingen 
moesten iets gaan doen. Vandaar 
dat een vak als handenarbeid werd 
ingevoerd, vandaar dat de leerlingen 
aantekeningen mochten maken tijdens 
de les. Samen met anderen is hij leer-
boekjes gaan ontwikkelen. Denkt u 
maar aan Ot en Sien, Pim en Mien en 
de leesplank Aap, Noot, Mies… Hij 
stelde dat een kind geen volwassene 
in zakformaat is, maar dat kinderen 
een eigen ontwikkeling doormaken en 
hier moet het onderwijs bij aansluiten. 
Naast al die schoolboekjes was hij 
redacteur van het tijdschrift School 
en Leven, dat zich ook op de ouders 
richtte. De samenwerking met ouders 
wan van groot belang. ortom, heel 
veel zaken die we nu als normaal 
beschouwen zijn door hem bedacht. 
Ik durf hem de beste schoolmeester te 
noemen die ons land tot nu toe heeft 
voortgebracht en ik niet alleen. Hij 

was in zijn tijd beroemd, zowel in ons 
eigen land als daarbuiten. Van heinde 
en verre kwamen ge nteresseerden 
op zijn schooltje kijken. Door hem 
geschreven boeken werden  uiter-
aard vertaald - gebruikt in landen als: 
Duitsland, Zweden, Denemarken, 
Zuid-Afrika, Indonesië, Griekenland 
en Rusland! Zelfs Wilhelmina besloot 
Juliana les te laten geven door een 
leerkracht van zijn school. 

 igthart 
Jan Ligthart is in  overleden 
en hij is zijn schooltje al die jaren 
trouw gebleven, ondanks het feit, dat 
hem vaak gevraagd werd een andere 
functie te willen aanvaarden. Een 
functie waar hij beduidend meer geld 
zou verdienen.
Na hem zijn er nog 4 schoolhoofden 
werkzaam geweest op deze school. 
A.M. van Leeuwen van  tot 

22, G. Popken van 23 tot 3 , 
R. van Lunzen van 3  tot  en 
L. .E. Winter van  tot . Ik 
noem al deze namen omdat ik me kan 
voorstellen dat sommigen van u n 
van deze mensen gekend heeft. Laat 
van u horen zou ik zeggen!

arl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Tientallen scholen in ederland werden naar an igthart genoemd

aam a  je s hool had wat te ete e e
In de 19e eeuw hadden scholen geen naam, maar een num-
mer. ater kregen ze de naam van wat wij nu een bekende 

ederlander zouden noemen. De laatste tijd is het gebruike-
lijk om namen als: t Palet, De ntmoeting, De ctaa  en De 

oorsprong te gebruiken. Toch zijn er nog heel wat scholen 
die w l naar iemand genoemd zijn en n ervan is de an 
igthartschool in de Slicherstraat.

- igthart inspecteert de kinderen kritisch (foto 191 ). -

ij het Milan-festival, het grootste Hin-
doestaanse openluchtfestival van Euro-
pa, worden 0.000 tot 0.000 bezoekers 
verwacht. Juist tijdens dit festival is 
zo’n diabetescheck heel zinvol, aldus 
de bij het festival aanwezige internist 

haragjitsingh, zelf van Hindoestaanse 
afkomst: Diabetes komt namelijk bij 
Hindoestaanse Surinamers  tot  keer 
vaker voor dan bij Nederlanders en bij 
mensen van Turkse, Marokkaanse en 
overig-Surinaamse afkomst 3 tot  keer 
vaker .

MI 
Op het Gezondheidsplein zal van 
bezoekers de bloedglucosewaarde, 
bloeddruk en ody Mass Inde  MI, 
verhouding gewicht versus lengte  
worden bepaald onder supervisie van 
internist dr. haragjitsingh van Medisch 

entrum Haaglanden en diabetesver-
pleegkundigen arla Autar en Agnes 
Staalleker. ezoekers kunnen zich er op 
vrijdag 30 juli .00 tot 22.00 uur , op 
zaterdag 3  juli .00 tot 22.00 uur  
en zondag  augustus 4.00 tot 22.00 
uur  gratis laten testen. ezoekers die 
na deze test een verhoogd diabetesri-
sicoprofiel lijken te hebben, worden 
doorverwezen naar hun eigen huisarts.

Diabetesscreening
op het Milan- estival

an vrijdag  juli tot en met 
zondag 1 augustus zal in het 
Zuiderpark in Den Haag een 
grootschalige diabetesscree-
ning plaatsvinden. p het zo-
genaamde ezondheidsplein’ 
van het Milan estival biedt 
Diabetesvereniging eder-
land Regio Haaglanden een 
gratis test op diabetes mel-
litus suikerziekte  aan.

- Het Milan-festival in het Zuiderpark in 
19 5, al sinds vele jaren een begrip in en 

Haag (Foto: ees erkerk).-

Meneer Bennik

- edenksteen aan igthart, in de 
gevel van de oude school aan de 

ullinhghstraat. -
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oon entru  ag ag  bevindt zi h in de a-
genstraat, iddenin het entru  van Den Haag  
Door de vele tra - en buslijnen die door het en-
tru  lopen is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand
r zijn  woningen en er is een grote daktuin  
ewoners kunnen a hter het gebouw gelegen 

parkeerplaatsen huren

ag  is gelegen aan de her erstraat  
et het openbaar vervoer is het o ple  akkelijk 

te bereiken  De belangrijkste winkels zijn o  de 
hoek, in de etje olffstraat  Het woon entru  
heeft  drieka erwoningen van a   
verdeelt over drie etages

oon entru  i  a igg  ligt aan de
o turnestraat, halverwege het oude dorps en-

tru  van oosduinen en ijkduin  p loopafstand 
bevinden zi h winkels en een postkantoor  r is 
parkeergelegenheid rondo  het woon entru  Het 
entru  heeft  woonlagen en bevat  twee en

 drieka erwoningen

  is gelegen aan de eresteinlaan, 
in de wijk ouwlust  et het openbaar vervoer 
is het o ple  akkelijk bereikbaar  elangrijke 
voorzieningen, zoals levens iddelenzaken, zijn op 
loopafstand gelegen  Het gebouw bevat  twee-
ka erwoningen

oon entru  a a i a ia bevindt zi h aan 
de ak van oortvlietstraat  Het openbaar vervoer 
bevindt zi h op korte afstand van het o ple  De 
belangrijkste winkels zijn op ongeveer  inuten 
loopafstand  Het woon entru  heeft  drieka-

erwoningen van a    en drie tweeka er-
woningen van a   

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

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
Zomertuin
RegioNed

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
West Zomerpodium
RegioNed

Vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Meetrainen
Van de Kaart

Zaterdag vanaf 18.00 uur
Nieuwsweek
RegioNed

Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport op Zondag
Special Varend Corso

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

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
RegioNed
Van 0 tot 23
Buitenwezen

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)

Varend Corso Westland
Van vrĳ dag 30 tot en met zondag 1 augustus vaart er 
weer een bonte stoet boten door het Westland, Midden 
Delfl and en Vlaardingen, Den Haag, Rĳ swĳ k en Delft  
tĳ dens het Varend Corso Westland. Natuurlĳ k besteedt 
Omroep West ruim aandacht aan dit prachtige evene-
ment via Radio West, TV West en Westonline.nl. 
Zo’n 60 fraaie boten, gedecoreerd met bloemen, planten, 
fruit en groenten leggen een route af van in totaal circa 
70 kilometer, verdeeld over drie dagen. Dit grote zomer-
evenement trekt ieder jaar weer ruim 300.000 bezoekers 
uit alle windstreken. et thema van de boten is dit jaar 
‘Vreemde Vogels’. De ruim 400 vrĳ willigers, bestaande uit 
schippers, muzikanten, fi guranten en natuurlĳ k de men-
sen die de boten optuigen, zullen er ook dit jaar weer een spektakel van weten te maken. En 
dit spektakel is natuurlĳ k uitgebreid te volgen via de kanalen van Omroep West. 

89.3 Radio West doet zaterdag 31 juli live verslag vanaf 10.00 uur in ZEP. Op diezelfde za-
terdag is via Westonline.nl een live videostream te bekĳ ken waar alle boten langskomen. 
Deze stream start om 13.30 uur.  Op TV West is op zondag 1 augustus een lange Varend 
Corso Special te zien vanaf 17.30 uur. Meer informatie en uitzendtĳ den kunt u vinden op 
Westonline.nl

ADO Den Haag; 
een vooruitblik op het nieuwe seizoen

De hele zomer lang trekken de verslaggevers van Radio West 
en TV West de regio in. Zĳ  maken speciale zomerseries rond 
een bepaald thema. Volgende week is het voor Radio West de 
beurt aan verslaggever, commentator en presentator Willem 
van Zuilen en voor TV West doet Jan Hermsen verslag. Voor 
beide heren geldt dat ze een passie hebben voor voetbal, en 
dan met name ADO Den Haag. Ze maken dan ook samen voor 
zowel Radio West als TV West een zomerserie over deze popu-
laire betaald voetbalclub en gaan op zoek naar het antwoord 
op de vraag wat er allemaal komt kĳ ken in de aanloop naar 
een nieuw seizoen? 

Kĳ k en luister elke werkdag naar de zomerseries en start het nieuwe voetbalseizoen goed. 
Luister voor de radiobĳ dragen elke werkdag om 6.30 uur en 8.30 uur naar het programma 
West wordt Wakker op 89.3 Radio West. Op TV West zĳ n de afl everingen elke werkdag te 
bekĳ ken in het TV West Nieuws.
Op Westonline.nl vindt u speciale pagina’s met alle informatie over de komende zomerseries
en kunt u de al uitgezonden series terugkĳ ken en –beluisteren. Ga hiervoor naar www.
westonline.nl/zomerseries.

7-9 uur: TV West Ochtendnieuws
Ook in de zomer is het goed wakker worden met het TV West Ochtendnieuws. Elke werk-
dag tussen 7.00 uur en 9.00 uur brengen de presentatoren u in een kort regionaal bulletin 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. 



Sommigen kijken met gemengde 
gevoelens terug op zo’n inabu. Zo 
bijvoorbeeld hris Dijkman, geboren 

4 . Hij herinnert zich het verblijf 
in zo’n kamp maar al te goed, al kan 
hij zich niet herinneren waarom hij er 
eigenkijk heen moest.
Op de La Reyweg in Den Haag 

was een kliniek waar ik iedere week 
onder de hoogtezon moest om er wat 
gezonder uit te zien. Ook was er toen 
op de Waldeck Piermontkade een 
kleine polikliniek waar ik een T -
test moest ondergaan. Dit was een 
naargeestig donker gebouw met van 
die lange gangen, waar het zo ontzet-
tend hol klonk. Ik kreeg daar ver-
schillende prikken en er werd bloed 
afgenomen. Ik weet niet meer hoe 
ik dat heb beleefd, maar de uitslag 
was niet goed. Ik was ziek, zwak en 
misselijk. Ik moest voor zes weken 
naar de kinderkolonie in Soesterberg 
om aan te sterken. T ? Ik weet het 
niet meer, het is me eigenlijk nooit 
duidelijk verteld.

ummertjes naaien
Mijn moeder moest in al mijn 

kleding nummertjes naaien en het 
was, dacht ik in mei  dat mijn 
vader, moeder en ik met de trein naar 
Amersfoort gingen en vervolgens 
met de bus naar Soesterberg,  aldus 

hris. Het was een hele reis in 
die tijd. inabu, een afkorting van 
‘kinderen naar buiten’  heette het 
tehuis waar ik in terechtkwam. Er 
waren allemaal zusters in ziekenhuis-
kleding en veel kinderen. Ik herinner 
mij ook dat er alleen jongens waren. 
Sommigen waren een stuk groter dan 
ik en volgens mij ook ouder. Ik was 
zowat de kleinste en de magerste. Het 
waren niet allemaal Haagsche bleek-
neusjes, zoals men ze toen noemde. 
Ze kwamen overal vandaan . 

inderhuis Soesterberg
De intake verliep in die tijd volgens 
een heel ander boekje dan vandaag de 
dag wordt gehanteerd, het manage-
ment maakte zich niet echt druk over 
zaken als wennen en verkennen. 

hris Dijkman vertelt: We moesten 
iedere avond om  uur naar bed en 
om halfacht ging het licht uit. Er 
bleef dan een zuster in het midden 
aan die tafel zitten tot iedereen sliep. 
Dat kon lang duren! Als je moest 
plassen moest je de zuster roepen 
met als gevolg dat iedereen weer 
wakker werd. Je mocht beslist niet 
je bed uit zonder de zuster te hebben 
gewaarschuwd. E n keer kon ik het 
echt niet meer ophouden en ben mijn 
bed uitgesprongen en rende naar de 
wc. Dat heeft mij straf opgeleverd, ik 
moest de andere dag de gehele dag 
op de slaapzaal blijven!  Straf. Ze 
hadden denk ik liever dat je in je bed 
plaste. Nou, dat gebeurde daarna dan 
ook regelmatig. Ik voel nog die natte 
pyjamabroek. Afschuwelijk.
’s-Morgens vroeg opstaan en wassen 

met koud water,  herinnert hris 
zich. Ik zie nog al die mannetjes 
staan in vaak veel te grote onder-
broeken en singletjes, rillend van de 
kou. Er werd gezamenlijk gegeten in 
een grote eetzaal aan lange houten 
tafels. We moesten ook bidden voor 
het eten. Voor mij was het mummelen 
zonder te weten wat ik zei. De hoofd-
zuster, zij staat ook op de onderstaan-
de foto geheel in het wit, zegt alles op 
en wij moesten het hardop nazeggen. 
Ik wist totaal niet waar het over ging. 
Thuis hadden we nog nooit gebeden, 
hoewel ik Nederlands Hervormd 
gedoopt ben.

r lise
Op  juni  beleefde hris 
Dijkman zijn verjaardag in inabu. 
Ik was jarig. De avond ervoor was 

erg spannend. Thuis kreeg je dan 
cadeautjes en zo. Op school gingen 
ze zingen en je mocht uitdelen in de 
klas. Je moest dan ook een zo’n rare 
muts maken die je vervolgens hele 
dag op moest. Er was nu geen enkel 
contact met thuis, althans niet met 
mij. Ik was jarig op een zondag. Het 
was een prachtige zonnige dag, dat 
kan ik me zeer goed herinneren. Er 
werd ’s-morgens voor mij gezongen 
en de hoofdzuster speelde die dag 

op de piano. Ze deed dit altijd op 
zondag. Wat mij altijd is bijgebleven 
is de muziek die ze speelde. r Elise 
van eethoven.  Als hris het stuk 
nu nog wel eens hoort op de radio, 
denkt hij altijd terug aan die verjaar-
dag in . Prachtig vond hij het. 
Op die middag moest ik ook bij de 

zuster komen en mocht met haar mee 
naar de voorkant van het tehuis,  
vervolgt hris. Daar mocht je alleen 
nooit komen, het was vlak aan de 
weg, de Soesterbergse Straatweg. ij 
het grote ingangshek stonden zowaar 

mijn vader en moeder. Wat een ver-
rassing. Voor mijn verjaardag. Hier 
had ik echt niet op gerekend. Toch 
een cadeautje?  Nee, dat niet, maar 
ze hadden een heel groot vierkant 
blik bij zich. Dat blik herkende ik. 
Die hadden ze bij Jamin ook. Het zat 
helemaal vol met snoep en ik mocht 
uitdelen. Wat een feest. Mijn vader 
en moeder bleven daar ook eten en ’s 
avonds gingen ze weer weg.
 Of het hris voordeel heeft opge-
leverd, dat verblijf in inabu. Hij 
kan het nu,  jaar later, nauwelijks 
meer beoordelen of meten. Of ik 
daar ben opgeknapt na die zes weken 
weet ik niet meer maar het heeft me 
wel een jaar zitten blijven op school 
opgeleverd. Ik had immers meer dan 
zes weken gemist! Ik moest dus de 
derde klas overdoen…

en druk kind
Ook Joke van den erg, geboren in 

3 , weet niet meer precies waarom 
ze nu eigenlijk naar inabu moest, 
datzelfde tehuis in Soesterberg. 
Het moet 4  zijn geweest, dat ik 

als -jarige naar de kolonie ging,  
vertelt Joke. Ik was kennelijk de 
enige in het gezin die moest worden 
geloosd. Mijn oudere zus werkte al, 
mijn broertje speelde nog niet alleen 
buiten en m’n jongste zusje lag nog 
in de kinderwagen, dus daar had ook 
niemand thuis veel last van. Ik werd 
door de schooldokter gestuurd, bij 
wie mijn moeder te rade was gegaan 

omdat ze vond dat ik heel nerveus en 
erg druk was, een kind dat nu waar-
schijnlijk met ADHD zou worden 
gekwalificeerd.
Joke denkt dat ze wel aan een beetje 
rust toe was, of misschien waren het 
juist wel haar ouders die na de moei-
lijke oorlogsjaren wat rust konden 
gebruiken. De meeste kinderen gin-
gen naar inabu omdat ze ongezond 
waren of omdat ze na een periode van 
ziekte moesten aansterken. edenk 
wel,  zegt Joke dat op vakantie gaan 
zoals tegenwoordig, om weer wat op 
adem te komen, er in die tijd vaak 
niet bij was.
Joke van den erg ging naar Soes-
terberg met trein en bus, samen met 
een hele kinderschare die niet goed 
wat er te wachten stond. Eerst met de 
trein naar Amersfoort, daarna met de 
bus naar Soesterberg. Een bus met 
veel huilende kinderen, want er was 
er vrijwel geen een die zo lang van 

huis wilde.

nprettig
De door hris Dijkman genoemde 
slaapzalen herinnert ook Joke zich als 
akelig. Maar nog onprettiger herin-
neringen heb ik aan de maaltijden 
in Soesterberg. Wat een ellende al 
dat eten. Wat dat betreft was ik thuis 
misschien toch wel verwend. Wat wij 
niet lustten hoefden we ook niet te 
eten, zoals spruitjes en bloemkool. 

rr. Maar in inabu was dat even an-
ders: ook als je iets niet lustte kon je 
net zo lang blijven zitten totdat alles 
op was. Mijn moeder had misschien 
gehoopt dat ik na terugkomst uit de 
kolonie voortaan alles wel zou eten. 
Nou, dat kon dus ze wel vergeten. Ik 
heb nog de rillingen van die pap met 
vellen en die vieze gekookte melk, 
ook altijd voorzien van vellen.
Joke was dolblij weer naar huis te 
kunnen. Dat ik blij was dat wij weer 
naar huis gingen dat is zeker, maar 
dat ik daarna niet meer ondeugend 
was is zeker niet zo. Al na een paar 
dagen stelde mijn moeder vast dat er 
niks was verbeterd. Niks gezond-
heidskwestie, ik was gewoon een 
ADHD kind avant la lettre . 
Overigens deelt Joke haar ervaringen 
met inabu met haar echtgenoot 
Rob, die direct na de oorlog twaalf 
weken verbleef op een locatie in 
Amersfoort. Ook hij kan zich de 
gortenpap en rijstpap met bruine 
suiker herinneren. Maar tijdens zijn 
verblijf waren er veel meer kinderen, 
die echt kampten met ondervoeding 
en hun gezondheid, longziektes 
vooral. Gevolgen van de gebrekkige 
omstandigheden in het laatste jaar 
van de oorlog.
Achteraf gezien zijn hris, Joke en 
Rob het er wel over eens dat de bui-
tenverblijven, ondanks de onaange-
name kanten ervan, toch een nuttige 
functie vertolkten na de oorlog. Voor 
de kinderen, maar zeker ook voor 
hun ouders.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl

r is al eerder geschreven in de oud-hagenaar over buiten-
scholen en kinderen naar buiten’. Maar nog niet eerder waren 
slachto ers aan het woord en o  in beeld. Twee persoonlijke 
ervaringen maken duidelijk, dat een paar weken in een kinabu-
project’ niet altijd voor positieve herinneringen zorgden. Chris 
Dijkman en oke van den erg over hun herinneringen.

inabu, kinderen naar buiten’ in Soesterberg. ok de ouders thuis hadden soms wat rust nodig.

Zes we e  aar de ro i ie om aa  te ster e
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- Een slaapzaal in Kinabu, onderwerp van minder jne herinneringen.).-

- Rechtsonder zit het ‘bleekneusje , voor de hoofdzuster in het wit, die prachtig piano voor hem speelde.-

- Het gebouw van Kinabu in Soesterberg.-
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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

Bij Centrum Carel van den Oever en Centrum Bezuidenhout zit de
Ouderenconsulent voor u klaar om u snel ‘uit de zorg’ te helpen. 

Zij weet uitstekend de weg in de wir-war van mogelijkheden voor zorg,
heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies. 

Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg. 

U heeft behoefte
aan zorg?

Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

zorg voor zorg

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

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

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

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

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

VERGELIJK  
UW OPTICIEN
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KIJKEN KOST NIKS
Bij Specsavers bent u altijd gegarandeerd van kwaliteit, al onze opticiens zijn minimaal 

MBO-gediplomeerd en al onze audiciens zijn StAr-geregistreerd. We zijn erop gebrand u 

een optimale service te geven. Dat betekent niet dat u hiervoor te veel betaalt. Checkt 

u zelf eens hoe dit zich verhoudt tot andere opticiens. Neem onderstaand lijstje mee en 

doe de check. Checken kost niks. Ga toch meteen naar Specsavers.

Standaard enkelvoudige glazen zijn gratis bij elk montuur. Bij randloze monturen adviseren wij 

dunne glazen. Voor glasopties, zoals dunne glazen, gelden vaste toeslagen. Prijs hoortoestellen 

is na aftrek van de minimale basisverzekering vergoeding van €496,50. Geldt niet in combinatie 

met andere aanbiedingen.  © 2010 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

UW VESTIGING!

Specsavers Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312

Specsavers Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

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



Graag wil ik alle betrokkenen vanaf 
deze plek nog eens bedanken voor 
hun reactie. Soms waren het verhalen 
over een gelukkige jeugd, soms ook 
over de bittere armoede of de sociale 
controle in de smalle straten: ‘De 
straten waren zo smal dat je de buren 
aan de overkant hoorde eten.’ Nog 
steeds heb ik nog niet iedereen die 
reageerde kunnen interviewen, maar 
toch wil ik nu nog een oproep doen, 
die echter wel iets specifi eker is. In 
dit artikel behandel ik drie thema’s. 
Als er lezers zijn die een van de 
thema’s aan den lijve hebben meege-
maakt, ben ik zeer ge nteresseerd om 
hun verhaal te horen.

oek in wording
Mijn interesse in de Schilderswijk 
komt niet uit de lucht vallen. Als his-
toricus verbonden aan de niversiteit 
van Leiden en de ampus Den Haag, 
heb ik de opdracht gekregen om een 
boek te schrijven over de sociale 
geschiedenis van de Schilderswijk 
tot . Mijn bronnen om dit boek 
te schrijven haal ik gedeeltelijk uit 
het archief, maar daarnaast zijn ook 
de herinneringen van oud-bewoners 
van grote waarde. De burenhulp, 
maar ook de confl icten, werden 
vaak niet genoteerd. Het onzichtbare 
gemeenschapsleven kan alleen door 
de verhalen van oud-bewoners weer 
tot leven worden geroepen. Daarom 
hoop ik dat ik opnieuw veel reacties 
krijg op mijn oproep, zodat het mo-

gelijk wordt om de geschiedenis van 
deze beroemde volkswijk in al zijn 
facetten op te tekenen

Wonen in een ho je
De Schilderswijk bestond niet uit 

n soort woningen, maar kende een 
grote verscheidenheid aan huizen. 
Zelf binnen een straat kon men 
praten over een ‘beter’ deel, en een 
‘slechter’ deel. Toch waren over het 
algemeen de hofjeswoningen in het 
oude deel van de wijk, bijvoorbeeld 
de hofjes van de alckstraat of die in 
de Waterloostraat, in een erg slechte 
staat. De huizen in de kleinste hofjes 
konden bestaan uit slechts n kamer, 
waar gegeten, gewassen en geleefd 
moest worden. Op zolder was dan 
nog een ruimte waar de kinderen 
konden slapen. Een kleed op de vloer 
betekende vaak al een behoorlijke 
lu e ten opzichte van de buren. in-
deren sliepen vaak bij elkaar in n 
bed, en het was geen uitzondering 
wanneer een van hen wegens gebrek 
aan bedden op de vloer moest slapen. 

it een onderzoek uit de jaren ’30 
bleek dat deze hofjeswoningen vaak 
niet groter waren dan  vierkante 

meter. De kwaliteit was vaak abo-
minabel. In de jaren ’20 sprak een 
gemeenteraadslid al van spelonken, 
waar mensen lijden. Als het even 
kon, verdwenen de kinderen dan ook 
de straat op, soms ver uit het zicht 
van de ouders. Ondanks hun vaak 
slechte staat bleven de hofjeswonin-
gen vaak tot in de jaren ’ 0 staan. En 
ondanks alles bleven bewoners de 
hofjes vaak lange tijd trouw. Het was 
een beschermde, bekende omgeving, 
waar niet zelden ook veel familie 
woonde. De hofjes konden wijkjes in 
de grote wijk zijn, met eigen mores 
en een sterk groepsgevoel. 

Houtzagerij
Het tweede onderwerp waar ik graag 
meer verhalen van te horen krijg, zijn 
de bedrijven die in de Schilderswijk 
hebben gestaan. Ik pik er voor mijn 
onderzoek twee uit, namelijk de 
Hus-bakkerij en de houtzagerij van 

laas Dekker. Deze twee grote be-
drijven stonden midden in de wijk en 
drukten onvermijdelijk een stempel 
op het leven daar. Het bedrijfsterrein 
van Dekker Hout besloeg ongeveer 
2. 00 m2 en bleef tot in de jaren 

zeventig aan de Hobbemastraat 
staan. Het moet een grote werkgever 
in de wijk zijn geweest, maar het 
komt vreemd genoeg maar weinig 
voor in de verhalen en de bronnen. 
Hierom juist zijn de verhalen van 
oud-werknemers van crusiaal belang 
om iets meer te kunnen vertellen over 
het functioneren. Hoe kreeg men 
bijvoorbeeld de lange planken door 
de smalle straatjes in de wijk. En 
waar woonden de werknemers van 
het bedrijf? De houtzagerij bestaat 
nog steeds, maar doet tegenwoordig 
dienst als iets heel anders. Het oude 
bedrijfspand is omgebouwd tot een 
groot multifunctioneel buurtcentrum, 

waar allerlei activiteiten worden 
georganiseerd. 

ood abriek Hus
De bakkerij van Hus is misschien 
wel het bekendste bedrijf van Den 
Haag. Door de hele stad heen waren 
winkels van Hus te vinden, die voor 
de oorlog vaak uitgebaat werden door 
vrouwen die eigenaar astiaan Hus 
speciaal wierf in Zeeland de reden 
hiervoor is onduidelijk, volgens zijn 
kleinzoon stonden deze vrouwen 
bekend als vlijtig en beleefd . Verder 
waren er omstreeks 0 ook nog 
eens 400 bezorgers in Den Haag. 
Maar de broodfabriek zelf stond in de 
Jacob atsstraat. Veel Schilderswij-
kers hebben in de loop der jaren bij 
bakkerij Hus gewerkt, bijvoorbeeld 
bij de bezorgservice. Vanaf de jaren 
zeventig is Hus in een snel tempo 
ten onder gegaan. De supermark-
ten mochten toen ook brood gaan 
verkopen, waardoor de noodzaak 
voor klanten om naar een bakkerij te 
gaan wegviel. In de jaren -  
werden er wekelijks Hus-winkels 
gesloten en de bezorgwijken werden 
wegens een gebrek aan klanten 
samengevoegd of opgeheven. 

lle reacties welkom
Als er mensen zijn die bij een van 
deze beide bedrijven hebben gewerkt, 
of die gewoond hebben in de hofjes-
woningen in de Schilderswijk of in 
soortgelijke delen, sommige stukken 
werden hofjesgezind genoemd, ook 
dat waren kleine woningen , zou 
ik hen graag willen spreken over 
hun ervaringen. Het zijn overigens 
niet alleen herinneringen waar ik in 
ge nteresseerd ben. Het is namelijk 
ook mogelijk dat sommige oud-me-
dewerkers een waardevolle verzame-
ling bedrijfsblaadjes hebben, of een 
unieke collectie foto’s. Ook hiervoor 
houd ik me van harte aanbevolen. 
Aangezien ik ook aan studenten ge-
schiedenis een cursus geef waarin zij 
leren een interview af te nemen over 
de herinneringen van een persoon, 
wil ik nog speciaal vragen of u het 
goed vindt wanneer een van mijn 
studenten met u komt praten. 
Denk niet dat uw verhaal onbelang-
rijk is, alle reacties zijn welkom.

 kunt mij bellen of mailen.

Diederick lein ranenburg
dkleinkranenburg@campusdenhaag.nl
Telefoon: 0  4 2 0

en aantal maanden geleden heb ik in deze krant een stukje geschreven over de geschiedenis 
van de Schilderswijk. Ik eindigde mijn artikel toen met een oproep aan oud-bewoners om zich te 
melden voor een interview over het leven in deze beroemde volkswijk. it de vele reacties die ik 
gekregen heb bleek wel hoezeer het’ oude Schilderswijk de vroegere bewoners nog bezighoudt.

p zoek naar persoonlijke herinneringen en bedrij saandenkens

erder ra e  i  es hiede is 
a  de o de hilderswij
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- e hus-bezorgwagens in 1951. n deze periode werd er nog veel brood aan huis verkocht. - 

- Hofje in de Schilderswijk. e precieze straat 
is nog niet bekend. Wie weet waar dit hofje 
staat  f stond  ( ollectie John an liet) -

- ekker Hout, rond 191 . ekker liep altijd 
voorop met innovaties, het bedrijf zal er in de 

jaren 6  heel anders hebben uitgezien. -

erder ra e  i  es hiede is erder ra e  i  es hiede is 

- e machinekamer van ekker Hout in 191 . -

CoornhertCentrum
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl



CT

cht weken durend programma via internet, deelnemers kunnen zich melden

roe o der oe  aar thera ie artrose 

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  

I WS:

nderzoek  naar
contractvervoer 
De NV is via internet een grootschalig 
onderzoek gestart onder gebruikers van 
contractvervoer over de kwaliteit van dat 
vervoer. ontractvervoer is een verzamel-
naam voor het Wmo-vervoer, oftewel het 
vervoer van ouderen, gehandicapten en 
kinderen in het speciaal onderwijs. In 200  
stelde NV ondgenoten samen met de 

G-Raad en de AN O al een zwartboek sa-
men met klachten over dit contractvervoer. 
De betrokken ministers en staatssecretaris-
sen moesten vervolgens met oplossingen 
daarvoor komen. Dat heeft onder andere 
geleid tot handboeken met eisen, maar niet 
tot wetgeving. De vraag is dan ook of de 
kwaliteit is verbeterd. Met dit nieuwe on-
derzoek wil de NV daar zicht op krijgen. 
De NV roept iedereen die gebruikmaakt 
van of te maken heeft met  contractver-
voer op eraan mee te werken. De en u te 
loopt tot en met augustus 20 0.  kunt de 
en u te vinden via de speciale internetsite 
www.contractvervoermeter.nl.

oek over geldzaken
De onsumentenbond heeft een boek uitge-
bracht waarmee u zich terdege kunt voor-
bereiden op uw aankomende pensioen. Het 
boek ‘Geldzaken voor senioren’ gaat in op 
kwesties als de gevolgen van uw pensioen 
voor uw inkomen en belasting, doorwerken, 
minder werken of ander werk gaan doen, de 
overwaarde op een huis gebruiken om e tra 
inkomen te kweken en nalaten van vermo-
gen aan kinderen of vrienden. ‘Geldzaken 
voor senioren’ is bedoeld als een praktische 
raadgever bij dit soort vraagstukken voor 
iedereen bij wie het pensioen in zicht komt 
- of bij wie het misschien al zover is. Het 
boek telt 44 pagina’s en kost  ,2  voor 
leden van de onsumentenbond. Voor niet-
leden is het voor  ,- te koop in de boek 
oekwinkel IS N  0  34 .

kenburg breidt uit
De Haagse ouderenzorgorganisatie Stich-
ting Eykenburg heeft een overeenkomst 
getekend met zorgorganisatie Humanitas 
DMH, woningcorporatie Staedion en 
Loostad Vastgoedontwikkeling voor de 
bouw van een zorgcomple  in Den Haag. 
Stichting Eykenburg biedt nu al huisves-
ting, zorg en dienstverlening voor ouderen 
in huize Eykenburg en het Van Limburg 
Stirumhuis. Het nieuwe comple  komt aan 
de Loosduinseweg. Dit zal zelfstandige 
zorgeenheden omvatten. Naast zorgeenhe-
den voor senioren komt er op de begane 
grond een aantal voorzieningen, zoals een 
huisartsenpraktijk. Ook komt er een res-
taurant in het gebouw waar bewoners maar 
ook buurtbewoners een kopje koffie kunnen 
drinken, een maaltijd gebruiken of zomaar 
even binnenlopen voor een praatje. Naar 
verwachting zullen de eerste bewoners hun 
zorgeenheid medio 20 2 kunnen betrekken.

De ouderdom komt met gebreken, luidt een bekend spreek-
woord. Zo’n veel voorkomende kwaal onder ouderen is artrose, 
een aandoening van het kraakbeen in gewrichten. uist bij 
artrose is voldoende en verantwoord bewegen belangrijk. ij het 
onderzoeksinstituut I  willen ze daar meer onderzoek naar 
doen. Mensen met artrose kunnen er zel  bij helpen.

www.cipo.org
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Artrose is een hinderlijke en vooral 
pijnlijke kwaal. Juist de pijn in heup 
of knie maakt het leven bijzonder 
lastig. Zelf boodschappen doen en 
de trap op lopen zijn voor velen 
een kwelling, laat staan plezierige 
bezigheden als wandelen, fietsen en 
tuinieren.

eweging helpt
‘Het komt vaak voor dat ouderen met 
gewrichtsartrose in de loop van de ja-
ren steeds minder gaan doen,’ vertelt 
fysiotherapeut-onderzoeker Daniël 

ossen van het onderzoeksinstituut 
NIVEL. ‘Door de pijn hebben ze er 
steeds minder zin in om te bewegen. 
Daardoor verzwakken hun spieren, 
waardoor ze juist sneller pijn krijgen 
en dus nog minder geneigd zijn te 
bewegen. Ze komen in een negatieve 
spiraal terecht.’
En dat terwijl ze juist niet zomaar 
moeten accepteren dat ze als gevolg 
van de gewrichtspijn steeds minder 
kunnen, vertelt ossen. ‘Integendeel. 
Het effect van voldoende bewegen bij 

artrose is allang bewezen. Gedoseerd 
bewegen, zoals fietsen en lopen, 
houdt bij mensen met artrose de con-
ditie op peil, spieren sterk, gewrich-
ten soepel en de geest gezond.’

Zel  activiteit kiezen
Toch bewegen mensen met artrose 
doorgaans dus te weinig. Om hen 
uit die negatieve spiraal te halen, 
heeft NIVEL een internetprogramma 
ontwikkeld. Dat is speciaal bedoeld 
voor artrosepatiënten die niet onder 
behandeling zijn voor de aandoening. 
Dit programma richt zich op verant-
woord, geleidelijk meer bewegen.
Het internetprogramma duurt  
weken. De deelnemers kiezen zelf 
een activiteit zoals lopen, fietsen of 
zwemmen . Die wordt stapsgewijs 
opgebouwd. Via de computer krijgen 
de deelnemers wekelijks opdrachten 
te zien die ze moeten uitvoeren.

nderzoek
Er is nog geen onderzoek gedaan naar 
de effecten van dit internetprogram-

ma. Daarom wil NIVEL die effecten 
in kaart gaan brengen. Voor dat on-
derzoek zoekt het onderzoeksinstituut 
ouderen tussen de 0 en 0 jaar die 
last hebben van artrose in de heup en
of knie en die op een veilige manier, 
via internet, meer willen bewegen.

PC en internet nodig
iteraard moet u daarvoor beschik-

ken over een computer met internet-
verbinding. Ook moet u het afgelopen 

jaar niet actief voor artrose onder 
behandeling zijn geweest bij de 
fysiotherapeut, specialist of huisarts.

Meedoen
Hebt u interesse om kosteloos  mee 
te doen? Of wilt u nadere informatie? 
Neem dan contact op met Daniël 

ossen van NIVEL, tel. 030  2 2  
4 , e-mail:
D. ossen@nivel.nl.

Donderdag 1  juli  zondag 
1  augustus:
Zomerpodium rote erk.
Tot 2 augustus is de Grote erk da-
gelijks tussen 2.00 en .00 uur gratis 
toegankelijk.  kunt er concerten, 
tangodemonstraties en dansvoorstel-
lingen bijwonen, deelnemen aan 
rondleidingen, een audiotour maken 
of genieten van een drankje in de 
historische omgeving. De Grote erk 
heeft een scala aan bezienswaardig-

heden, waaronder gebrandschilderde 
ramen van de gebroeders rabeth, de 
wapenschilden van de Ridders van het 
Gulden Vlies, het monument van Was-
senaer Obdam, het monument Philips 
landgraaf van Hessen Philipsthal, de 
preekstoel, het Metzler-orgel en vele 
graven. Rondleidingen: op weekdagen 
om 4.00 uur, in het weekend om 3.00 
uur en .00 uur. Deelnamekosten voor 
rondleidingen en audiotours:  3,- p.p.

Donderdag 1  augustus:
-chipkaart

Voorlichtingsbijeenkomst OV-chipkaart 
voor mensen met een visuele beper-
king. De OV-chipkaart kan reizen voor 
mensen met een visuele beperking 
een stuk lastiger maken. Hoe weet ik 
of mijn pasje is opgeladen? Hoe weet 
ik hoeveel tegoed erop staat? en ik 
in- of uitgecheckt? Helaas wordt deze 
informatie niet voor u uitgesproken. Jan 
Meerpoel, lid van de landelijke werk-
groep ov-chipkaart van Visio, geeft een 
voorlichting over het gebruik van de 
kaart. Hij gaat in op de problemen en 
bespreekt mogelijke oplossingen. Visio 
Revalidatie  Advies Leiden, Poortge-

bouw, Rijnsburgerweg 0, 3.30- .30 
uur. Informatie of aanmelden: Visio 
Revalidatie  Advies Leiden, hristian 
Toeter, tel. 0    00 of e-mail 
christiantoeter@visio.org. Let op: 
het aantal plaatsen is beperkt! Leven 
deze vragen ook bij u, maar is reizen 
naar Leiden een probleem? Maak dit 
kenbaar, want bij voldoende animo 
organiseert Visio ook een bijeenkomst 
voor de regio Den Haag. Neem contact 
op met Visio Revalidatie Den Haag, tel. 
0   2 00, e-mail: 

denhaag@visio.org.

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

R  H T CIP
Mijn moeder ligt nu in het 

ziekenhuis. ver een paar 
dagen mag ze naar huis. 
Ze kan haar arm nog niet 
goed bewegen en kan wel 
wat hulp gebruiken; zeker 
huishoudelijke hulp en 
bijvoorbeeld bij het eten. Ik 
heb echter geen idee waar 
ik moet beginnen met het 
vragen van hulp.

Als uw moeder nog in het ziekenhuis 
ligt, kan de transfermedewerker haar 
en u  helpen. Een transfermedewer-

ker helpt bij het aanvragen van alle 
hulp. Zij is er verantwoordelijk voor 
dat e - patiënten goed thuiskomen 
uit het ziekenhuis, met alle hulp die 
zij nodig hebben. Een transfermede-
werker kan alle indicaties en hulp die 
uw moeder nodig heeft, in een paar 
dagen tijd regelen. Informeer bij het 
ziekenhuis naar de transfermedewer-
ker.

- -chipkaart opladen -

- rote kerk (foto erto arcia) -



Hans 
Roodenburg

?
?

pinie     In ormatie

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, onsu entenzaken, re hten zoals erfre ht , belastingen en andere finan i le zaken  w vragen worden 
anonie  in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus ,   Den Haag  raag et ver elding van rubriek e hten en li hten’
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r - en schenkingsrecht

Codicil niet geschikt
voor vermogen  

ijn o erle en us en ik ha en een 
testament op e langstle en e an 
elkaar. s mijn testament an nog 
rechtsgel ig  an ik mijn inboe el en 
mijn e entuele gel  in een co icil et-
ten oor het nalaten aan mijn familie

w testament op de langstlevende, uw 
inmiddels overleden zus, is niet meer 
van toepassing. Daarom valt het aan te 
bevelen om een nieuw testament te la-
ten opmaken waarin uzelf kunt bepalen 
wie uw erfgenamen moeten zijn.
Een handgeschreven codicil - waar-
aan ook een aantal eisen wordt gesteld 
- voor het nalaten van vermogen is 
in principe niet mogelijk. W l voor 
inboedel etc. en uw wensen voor de 
uitvaart.
Is er vermogen dan gaat het wettelijk 
erfrecht een rol spelen als een van de 
erfgenamen dat eist. Dus als u wilt 
nalaten aan anderen dan uw directe 
nabestaanden, dan is het aan te bevelen 
een nieuw testament op te laten 
opmaken.

Testamenten van twee 
wilsonbekwame mensen

in  maart 2  is mijn wilsonbekwa-
me schoon uster o erle en. r is een 
testament. ij heeft samengewoon  met 
een e eneens wilsonbekwame rien  
en waren ongehuw . n het testament 
is bepaal  at bei en bij o erlij en 
an elkaar ou en er en. e rien  is 

al rie  jaar gele en o erle en. e ens 
wer  in het testament bepaal  at na 
o erlij en an bei en het bloe  ou 
er en. ijn echtgenoot broer an 
e rouw  is o erle en en mijn enige 
oon is nu erfgenaam. e notaris ie 

het testament afwikkelt is nu op oek 
naar familie an e rie  jaar gele en 
o erle en rien . n hoe erre heeft e 
familie an e o erle en rien  recht 
op een eel an e erfenis

Eind maart 20 0 is mijn wilsonbekwa-
me schoonzuster overleden. Er is een 
testament. Zij heeft samengewoond 
met een eveneens wilsonbekwame 
vriend en waren ongehuwd. In het 
testament is bepaald dat beiden bij 
overlijden van elkaar zouden erven. 
De vriend is al drie  jaar geleden over-
leden. Tevens werd in het testament 
bepaald, dat na overlijden van beiden 
‘het bloed’ zou erven. Mijn echtgenoot 
broer van de vrouw  is overleden 

en mijn enige zoon is nu erfgenaam. 
De notaris die het testament afwik-
kelt is nu op zoek naar familie van de 
drie  jaar geleden overleden vriend. 
In hoeverre heeft de familie van de 
overleden vriend recht op een deel van 
de erfenis? 

amilierecht

 betaalt ono icieel
voor zoon van 1  jaar

ijn ochter is al  jaar gele en 
geschei en en heeft een oon ie bin-
nenkort  jaar wor t. aar e  te ens 
a er an e oon  betaalt rijwillig  

 per maan  aan alimentatie.  r is 
geen rechter aan te pas gekomen. ijn 
ochter heeft haar goe er ienen e e  

met het ou er wor en an e oon om 
aanpassing an het be rag ge raag  
maar e e heeft at stee s geweiger . 

ij elf werkt als a ministrateur  uur 
per week met een salaris an bruto  

.  per jaar.
e oon oet binnenkort e amen 

 en wil aarna stu eren aan e 
rasmus ni ersiteit  scale economie. 
e acht wor t  oor e oon in otter-
am een kamer te huren. ij stu eert 

ook nog op het conser atorium te 
otter am piano. it alles is  nancieel 
oor mijn ochter niet te ragen.

aar e  weigert ook maar iets aarin 
bij te ragen. unt u uw licht o er e e 
kwestie laten schijnen

Hoe dan ook kan de zoon als hij gaat 
studeren studiefi nanciering aanvragen.  
Al jaren is bij uw dochter sprake van 
een onoffi ciële kinder-  alimentatie. 
Dat is - achteraf gezien - niet zo ver-
standig van haar geweest. Het lijkt ons 
ook erg moeilijk en lastig om alsnog 
een nogal zware  procedure bij de 
rechter in gang te zetten voor offi ciële 
alimentatie.
Voor de zoon van uw dochter is het 
nog ingewikkelder. Wordt er offi cieel 
voor hem kinderalimentatie betaald, 
dan loopt dat in principe door totdat 
het kind  jaar is geworden. 
Maar als het kind  jaar wordt, houdt 
de verplichting om fi nancieel voor 
het kind te zorgen nog niet op. Voor 
kinderen van ,  en 20 jaar geldt 
een ‘voortgezette onderhoudsplicht’. 
Dat betekent dat de ouders de kosten 
van levensonderhoud en studie van het 
kind moeten betalen waarbij uiteraard 
de te krijgen studiefi nanciering een 
belangrijke factor speelt. 
Als het kind  jaar of ouder is moet 
de alimentatie aan het kind zelf worden 
betaald. Afspraken over alimentatie 
moeten vanaf de leeftijd van  jaar 

dus met het kind zelf worden gemaakt.
Als het kind in zijn eigen onderhoud 
kan voorzien doordat het kind werkt 
of voldoende studiefi nanciering krijgt, 
kan de alimentatie in overleg met het 
kind worden stopgezet. Als ouders 
en kinderen het niet eens worden kan 
de ouder aan de rechter vragen om 
beëindiging van de onderhoudsplicht. 
Omgekeerd kan het kind aan de 
rechter vragen om vaststelling van de 
bijdrage van de ouder s .
Als het kind 2  jaar wordt kan de 
ouder nog steeds verplicht zijn om bij 
te dragen in de kosten voor levenson-
derhoud van het kind. Het kind moet 
dan wel aantonen dat er nog behoefte 
is aan een bijdrage. Dat geldt bijvoor-
beeld als het kind nog studeert en geen 
andere inkomsten heeft.

ortom, in de situatie van uw dochter 
en haar zoon is het allemaal nogal om-
slachtig en lastig om naar de rechter 
te stappen, mede omdat de uitkomst 
onzeker is. eter is om te bekijken of 
in overleg met zijn vader nog wat af 
te spreken is. Wil die niet, dan kan zij 
en haar zoon misschien eerst advies 
vragen aan een advocaat in echtschei-
dingsrecht.

Het is een van de grootste vraagstukken bij de kabinetsformatie en voor de sociale partners: hoe houden we ouderen, die het nog goed kunnen, aan het werk. Onderzoeker Jos Sanders van TNO heeft daar-
over zijn gedachten. Een analyse van hem naar aanleiding van een studie. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Werkgevers- en werknemersorgani-
saties zien die noodzaak inmiddels 
ook en zijn tot een akkoord gekomen. 
Wat de uiteindelijke AOW leeftijd ook 
wordt, we zullen met z’n allen langer 
door moeten werken en dat geldt ook 
voor de 0-plussers. 

S en TNO laten in hun recente 
gezamenlijke publicatie Alle Hens 
aan Dek echter zien dat we nog een 
hele weg te gaan hebben als het om 
langer doorwerken gaat. In 200  lag de 
gemiddelde pensioenleeftijd of vut  in 
Nederland op 2 jaar. ij werknemers 
in de zorg, de bouw en het openbaar 
bestuur lag ze zelfs nog lager, op  
jaar. ijna acht op de tien werknemers 
gaan voor hun ste met pensioen of 
vut. Zelfstandig ondernemers gaan 
daarentegen niet voor hun ste met 
pensioen. Een groot verschil.
We zien de laatste jaren wel een duide-
lijke opgaande lijn in de arbeidsdeelna-
me van ouderen, vooral in de leeftijds-
groepen 0-  jaar en - 0 jaar, maar 

ook in de leeftijdsgroepen daarboven. 
De toename in de arbeidsdeelname is 
er vooral bij de vrouwen. Dat komt 
omdat sinds de jaren tachtig van de 
vorige eeuw steeds meer vrouwen zijn 
gaan werken. 
De groep vrouwen die destijds is gaan 
werken is inmiddels 0 jaar of ouder en 
behoort dus tot de groep ‘oudere’ werk-
nemers. Ook zij blijven werken en dus 
neemt het aandeel werkende 0-plus-
sers toe. Omdat er tegelijkertijd steeds 
minder jongeren zijn om de plekken 
van ouderen die stoppen met werken 
in te vullen dreigen er grote perso-
neelstekorten en gloort een vergrijzend 
personeelsbestand.
Daarom is het belangrijk dat bedrijven 

en instellingen alles in het werk stellen 
om hun ‘oudere’ werknemers langer, 
maar vooral ook gezond en produc-
tief aan het werkproces deel te laten 
nemen. 
We moeten ons echter realiseren dat 
van de tien oudere werknemers er anno 
200  maar liefst zes niet willen door-
werken tot hun ste. Gezondheids-
problemen, zware fysieke belasting, 
hoge taakeisen en een slechte sfeer 
op het werk vormen de belangrijkste 
oorzaken. 
Voor werkenden die fysiek of mentaal 
zware beroepen uitoefenen zoals bouw-
vakkers en vrachtwagenchauffeurs, 
maar ook zorgverleners en docenten 
is langer doorwerken dus vaak fysiek 
of mentaal niet eens mogelijk, laat 
staan dat het een automatisme is. En 
begrijpelijk. 
Er is voor deze 
mensen behoefte aan 
goede alternatieve 
loopbaanpaden, 
aan passend beleid, 
waardoor oudere 
werknemers gemak-
kelijker en zonder 
verlies van zeker-
heden snel kunnen 

overstappen naar andere, ‘lichtere’ 
banen. Zo kunnen ze tijdig stoppen met 
fysiek of mentaal zwaar werk, zodat ze 
nog enkele jaren door kunnen werken 
in andere, minder zware beroepen.
TNO en het S laten in de publicatie 
Alle Hens aan Dek zien dat onder 
andere in het openbaar bestuur veel 
wordt gedaan om ouderen langer aan 
het werk te houden. Maar juist in die 
sector zagen we ook een lage gemid-
delde pensioenleeftijd en een hoge 
mate van vergrijzing. 
In de horeca en de zakelijke dienstver-
lening wordt veel minder gedaan om 
langer doorwerken mogelijk te maken, 
maar de gemiddelde pensioenleeftijd 
ligt daar juist hoger en de vergrijzing 
speelt minder een rol. Dat roept de 
vraag op of bedrijven en instellingen 

wel het juiste beleid voeren. 
Zijn de maatregelen die zij nemen wel 
effectief? Zijn ze wel gebaseerd op 
wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt 
dat ze ook echt k nnen werken? Laat 
ik afsluiten met de mededeling dat 
maatregelen absoluut nodig zijn, maar 
dat we dan wel moeten inzetten op 
maatregelen waarvan we weten dat ze 
ook effectief kunnen zijn. Daar moeten 
we absoluut ook tijd voor nemen. Wel 
even lullen dus, maar dan kun je ook 
met de juiste middelen poetsen…!

www.tno.nl allehensaandek

Jos Sanders is adviseur onderzoeker 
bij TNO, jos.sanders@tno.nl

Door os Sanders
ederland vergrijst. We leven langer en dat kost meer aan 

sociale zekerheid en pensioenen. r zijn echter steeds min-
der werkenden om die kosten te betalen. De arbeidspartici-
patie van ouderen moet dus omhoog en daarom is een verho-
ging van de W lee tijd naar  o   jaar noodzakelijk.

uderen aan het werk houden vergt maatregelen

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
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Stichting Promotie Schiedam

Buitenhavenweg 9

3113 BC Schiedam

010-4733000

info@ontdekschiedam.nu

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 en in 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 weekendarrange-

menten.

fotografie: Jan van der Ploeg

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 om-

geving, 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 afbreek-

bare bidon u aangeboden door 

Rabobank Schiedam–Vlaardingen.

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 

Alblasserwaard naar historisch  

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

Dordrecht om 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 rijks-

monumenten. Terug fietst u door  

de polders van Midden-Delfland en 

het natuur gebied Broekpolder.  

De speciale prijs voor dit arrange-

ment is slechts € 119,00 per 

persoon. Kijk voor meer informatie 

op www.fital.nl. 

Het vertrek- en eindpunt zijn bij  

Museummolen De Nieuwe  

Palmboom, Noordvest 34, Schiedam.

 

De Aqualiner stopt ook bij RDM 

Heijplaat. Hier is de tentoonstelling 

‘Infernopolis’ van Atelier Van 

Lieshout. Meer informatie vindt u op 

www.aqualiner.nl.

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 Maasboulevard

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 Maasboulevard 

staat een gratis pendelbus 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.  

Een fruitveiling vanaf historische 

Westlanders, een visafslag die 

weer tot leven komt en een record-

poging slepen door stoomsleepboot 

Herculus voor het Guinness Book 

of Records. Dat is een kleine greep 

uit het programma van het grootse 

evenement Scyedam Vaert. Van  

30 juli tot en met 1 augustus liggen 

zo’n 200 historische bedrijfsvaar-

tuigen in de Schiedamse havens  

in verband met de jaarlijkse  

reünie van de Landelijke Vereniging 

tot Behoud van het Historische 

Bedrijfsvaartuig. Er vinden vele 

Met de Aqualiner van  
Rotterdam naar Schiedam

Historische schepen in de  
havens van Schiedam

Korting op boek ‘Scyedam Vaert’
Op vertoon van deze bon krijgt u 

tijdens het weekend van Scyedam 

Vaert bij de VVV-winkel 15%  

korting op de schitterende uitgave 

‘Scyedam Vaert, de historie van 

haven en scheepvaart in en om 

Schiedam door Frans W. Assenberg’. 

In dit boek wordt ingegaan op het 

ontstaan van Schiedam, de visserij, 

varen door Schiedam, de Jenever, 

Haven en Hoofd, de scheepsbouw 

en de binnenvaart. Naast bijzon-

dere illustraties van de trek- en  

pakschuiten, de Vismarkt en de 

ophaalbruggen is er veel aan-

dacht voor de zakken dragers, 

het zeemansleven en de werven 

Nijverheid, Gusto en Wilton  

Feijenoord. Koop het boek op 

vrijdag 30 of zaterdag 31 juli voor 

maar € 15,25 in plaats van € 17,95.

activiteiten plaats in, op en rondom 

het water. U kunt aan boord kennis    -

maken met het leven op een schip, 

maar u kunt ook met de fluister-

boot tussen de schepen door varen. 

Liever genieten van het grote werk? 

Vaar dan mee met één van de stoom-

 schepen de Maas op. Zaterdagavond 

is er het speciale avondprogramma 

‘Schiedam Schittert’. Films en  

andere beelden worden vertoond  

op de zeilen en er is live muziek  

en theater op de kades. Kijk voor 

het totale programma op  

www.scyedamvaert.nl.

Unieke tentoonstelling in de Korenbeurs 
Eén van de tentoonstellingen tijdens 

Schiedam Waterjaar 2010 is te zien 

in de Korenbeurs aan de Lange 

Haven. Tot en met 15 augustus vindt 

hier ‘Reflecting Identities’ van Dindi 

van der Hoek plaats en zijn de 

installatie ‘epiloog’ van de beeldend 

kunstenaars Nikolaj Dielemans en 

Ron Weijers en het lichtobject ‘de 

Watertor’ van beeldend kunstenaar 

Bob Groeneveld te zien. Dindi van 

der Hoek ontwikkelde een foto gra-

fisch oeuvre met beelden die een  

eigenzinnige gedaante krijgen  

door ze onder de waterspiegel te 

situeren. Het is alsof ze de bezoeker 

via haar lens een blik gunt in een 

andere, raadselachtige wereld,  

die voorbij het menselijke bewust-

zijn ligt. Haar watermuzes lijken 

het ene moment gelukzalig in het 

water te zweven. Het volgende 

moment is het alsof ze naar adem 

happen omdat het omringende 

water hen dreigt te verstikken. 

Nikolaj Dielemans en Ron Weijers 

tonen met de overzichtsinstallatie 

‘epiloog’ werken die zij hebben 

vervaardigd in de periode dat de 

Korenbeurs hun atelier was. Bob 

Groeneveld, bekend om zijn metalen 

lichtobjecten en installaties, toont 

‘de Watertor’. De tentoonstelling  

is een voorbode van de plannen  

voor de realisatie van‘Kunstcentrum 

Korenbeurs’ en is geopend van 

vrijdag tot en met zondag van 13.00 

tot 17.00 uur.

fotografie: Ufuk Ilik
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Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versle-
ten en vergeten.  Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Waar lag mijn bril nou ook al weer
Iedereen vergeet wel eens wat. ls je jong bent vergeet je de belangrijke dingen. n als je oud bent 
vergeet je wat onbelangrijk is. mdat er in je hoo d alleen nog maar plaats is voor belangrijke zaken.

- Slechter zien met de jaren.-

Prof. dr. .A. Davids, hoogleraar 
economische en sociale geschiedenis 
aan de Vrije niversiteit te Amster-
dam werd bereid gevonden om een 
onderzoeksproject op te zetten en 
dit te begeleiden. Mevrouw S. .P.J. 
Go, onderzoeker van de V   heeft 
de eerste - verkennende - fase van 
het onderzoek uit gevoerd. Deze fase 
werd gefi nancierd door de gemeente 

Den Haag samen met de amer van 
oophandel Den Haag.Het totale 

project ‘Economische geschiedenis 
van Den Haag. Ondernemen, stedelijk 
politiek en bedrijfserfgoed 00-2000’ 
zal een veel omvattend onderzoeks-
traject worden, dat zich over enkele 
jaren zal uitstrekken. Het zal een 
diversiteit van invalshoeken krijgen, 
zoals econo-mische geschiedenis, 

sociale geschiedenis, stedenbouw-
kundige ontwikkelingen, bestuurlijke 
ontwikkelingen, erfgoedaspecten, 
technische ontwikkelingen en be-
drijfsgeschiedenis. Dit alles tegen het 
licht van de recente economische en 
stedenbouwkundige ontwikkelingen. 

iteindelijk zal de studie uitmonden 
in diverse symposia, publicaties en 
een boekwerk.

De Haagse Hogeschool biedt in het 
najaarsprogramma 20 0 van het Ho-
ger Onderwijs voor Ouderen HOVO  
een serie colleges aan met als onder-
werp De economische geschiedenis 
van Den Haag, erfgoed en stedelijke 
politiek.  Het Hoger Onderwijs Voor 
Ouderen is bedoeld voor mensen 
van 0 jaar en ouder die zich willen 
blijven ontwikkelen of een nieuw vak-
gebied willen ontdekken.In de cursus 
worden de historische achtergrond 
en de ontwikkeling van de Haagse 
economie geschetst. Daarmee worden 
de diverse sectoren van het werkzame 
verleden van de stad belicht. ehalve 
 hoorcolleges zijn er ook 2 e cursies 

aan verbonden. De eerste e cursie 
door de Haagse grachten behandelt 
het erfgoed van de economische 
geschiedenis van de stad. De tweede 
e cursie gaat naar het industriegebied 
de inckhorst.
De colleges worden gegeven in ok-

tober en november 20 0.  ehandeld 
worden: de economische geschiede-
nis v r 0, de eerste industriële 
stappen van Den Haag, nutsbedrijven 
en stedelijke politiek, erfgoed van de 
economische geschiedenis in de stad, 
de voedingsmiddelen- en lu e-indu-
strie. Den Haag als dienstenstad en de 
toekomst van het erfgoed.

Meer in ormatie
De cursus kost  . De colleges 
worden gegeven in De Haagse 
Hogeschool. De colleges worden 
gegeven door oos Havelaar en Louis 

anneworff.  Voor meer informatie 
over de cursus, de studiegids van de 
HOVO en inschrijving kunt u terecht 
op de website: http: portal.hhs.nl
portal page portal nl

 kunt voor meer informatie ook een 
kijkje nemen op de website van SHIE:  
www.shie.nl

en paar jaar geleden werd door de Stichting Haags Industrieel r goed SHI  het plan opgevat 
om de economische geschiedenis van de stad Den Haag op een wetenschappelijk manier te 
laten onderzoeken. egin deze maand is de eerste ase daarvan a gerond en gepubliceerd.

o omis he es hiede is a  e  aa  
o der o ht e  o derwer  a   rs s

                    - Al achterop gezocht  -

- Een koordje wil wel eens helpen..-

Hier is je koffi e  zegt mevrouw 
Pasgeld. Ze zet twee kopjes koffi e 
op tafel en verdwijnt nog even naar 
de keuken om er een koekje bij te 
halen. Als ze weg is zet ik snel de 
kopjes koffi e uit het zicht achter de 
geraniums. En ga gewoon verder 
met het lezen van de krant alsof er 
niks gebeurd is.
Als mevrouw Pasgeld weer binnen-
komt zet ze de koektrommel op tafel 
en zegt: H ? Ik zette hier  toch net 
twee kopjes koffi e op tafel? Nou, die 
staan dan nog zeker in de keuken . 
Even later is ze weer terug in de ka-
mer. Een beetje verbouwereerd. In 

de keuken staan ze ook niet. Ik zou 
toch zweren dat ik hier zonet twee 
kopjes koffi e op de tafel had gezet. 
Weet jij waar ik ze heb neergezet’, 
vraagt ze? Het is maar goed dat mijn 
gezicht achter de krant verborgen is. 
Want we kennen elkaar nu al zo lang 
dat ze anders in n oogopslag zou 
hebben gezien dat het geen zuivere 
koffi e is. 
Nee , zeg ik vanachter de krant. 
Geen idee. Ik denk, 

dat je wat ouder aan 
het worden bent. Dan 
ga je dingen vergeten, 
die je zojuist hebt gedaan. Weet 
je echt zeker, dat ze niet in de 
keuken staan?  
Ja , zegt ze. Want daar 

heb ik net nog gekeken . 
Misschien heb je niet 

goed gezocht , zeg ik. 
‘Dat gebeurt ook wel vaker als je 
ouder wordt. Dat de dingen vlak 
voor je neus staan, maar dat je er 
gewoon overheen kijkt. Dat had ik 
laatst ook. Toen zocht ik mijn bril. 
Maar die had ik gewoon op m’n 
neus! Ha,ha!
Mevrouw Pasgeld verdwijnt weer 
naar de keuken en snel haal ik de 

kopjes koffi e achter de geraniums 
vandaan en zet ze weer op tafel. 
Precies op de plek waar ze eerst 
stonden. 
Nee , zegt ze als ze weer terug is. 

In de keuken staan ze echt niet. En 
dan valt haar oog op de kopjes koffi e 
op tafel. He  roept ze vertwijfeld 
uit? Ze staan gewoon op tafel. Heb 
ik er dan toch overheen gekeken? Ik 
begin een beetje kippig te worden 

denk ik.
En dan kan ik m’n 
lachen niet laten. Ik kijk 

haar over de 
rand van de 
krant aan en 

ogenblikkelijk 
begrijpt ze hoe de vork 
in de steel zit. Eerst is ze 

een beetje boos. 
Maar al gauw 

ziet ze er ook de humor van in en 
zitten we samen te stikken van het 
lachen. Als we uitgelachen zijn leg 
ik haar uit, dat ik de rollen wel eens 
wilde omdraaien.

rdelijk, maar toch ...
Ik ben ruim tien jaar ouder dan 
mevrouw Pasgeld en vergeet om de 

haverklap van alles. Vooral tijdens 
het klussen. Dan moet ik bijvoor-
beeld naar het gereedschapshok 
om een andere schroevendraaier te 
pakken en als ik die dan pak, leg 
ik uit m’n handen wat ik op dat 
moment toevallig in m’n handen 
heb, bijvoorbeeld een steenboortje 
maat . Weer terug naar de plek 
waar ik aan het klussen ben moet ik 
ineens nodig plassen en ga naar het 
toilet. Als ik daarmee klaar ben ga ik 
naar de plek waar ik aan het klussen 
was en ben me door al die afl eiding 
eigenlijk niet meer zo bewust van 
de fase waarin de werkzaamheden 
verkeerden. Daar weer aangekomen 
realiseer ik me opnieuw dat ik een  
schroevendraaier van een bepaalde 
maat nodig heb. Op naar het gereed-
schapshok. Maar daar hangt ie niet 
op z’n plek. Terwijl ik juist zo’n 
ordelijk mens ben. Dan ga ik als een 
gek lopen zoeken en kom er pas na 

twintig minuten achter, dat de enige 
plek waar ik nog niet heb gezocht, 
het toilet is. En kijk… Daar ligt ie. 
Op de rand van het wastafeltje!
Moet ik nog vertellen hoe lang ik 
even later zoek naar steenboortje 
maat ? En waar ik die tenslotte 
vond? Ziet u wel.  weet het ook 
niet meer.  wordt vast ook een 
dagje ouder. In het gereedschapshok. 
Lees het hierboven staande er maar 
op na.

Ik bedoel maar.
Mevrouw Pasgeld mag best eens 
weten wat het is om ouder te wor-
den. Opdat ze zich een beetje kan 
inleven als ik weer eens iets kwijt 
ben. En dat het heus niet alleen maar 
leuke, leine Nostalgie is, als je wat 
ouder wordt. 

Ook van alles kwijt? Meld het aan: 
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

- Reclamewagen van de Zuid-Hollandse ierbrouwerij, in 19  aan de oordstraat. e brouwerij in de 
wijk Kortenbosch produceerde van 1 1 tot 19 . .-

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 



KRINGLOOP HOLLAND

In de veertien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs!

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

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 

200 mensen van Kringloop Holland zijn actief in het 

ophalen, repareren en verkopen ervan.

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland.

Het telefoonnummer van de ophaaldienst is 

(070) 389 57 24.

Adressen winkels

DIENSTENWINKEL 

De Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs en voor 

instellingen of stichtingen.

Geschoolde klussers leveren en garanderen kwaliteit 

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

65-plussers, mensen met een Ooievaarspas, een vaste 

klantkaart of een servicepas Gezondheidsservice Florence 

krijgen extra korting.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25  Den Haag

Piet Heinstraat 69  Den Haag

Loosduinsekade 156  Den Haag

Prins Willemstraat 14  Den Haag

Weimarstraat 364  Den Haag

Thomsonlaan 79  Den Haag

Fahrenheitstraat 343  Den Haag

A. Diepenbrockhof 67  Den Haag

Kerketuinenweg 63  Den Haag

H. Ravesteijnplein 84-85  Rijswijk

Beresteinlaan 2  Den Haag

Maanweg 64 Den Haag

De Dienstenwinkel helpt u bij

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

 Ooievaarspas.

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

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

• Schoonmaakwerk.

Voor meer informatie of een offerte kunt u in de 

kringloopwinkels terecht.

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

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00 

tot 12.00 uur, of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

(Zolang de voorraad strekt.)

 Originele bon geldig tot 22 augustus 2010
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Het afgelopen jaar hebben veel leden naar hem gevraagd. Ze wilden contact met hem hebben 
omdat er in hun situatie zaken veranderd waren en die aanpassing vroegen van hun wensen ingeval 
van overlijden. 

Ton is na zijn afscheid het werk gaan missen. De gesprekken met leden en het advies dat hij hun 
kon geven gaven veel voldoening en gezelligheid. Wij hebben uit alle reacties die we ontvingen 
heel vaak gezien dat onze leden als ze contact of advies met De Volharding wilden hebben naar 
Ton vroegen.

Daarom zijn we gelukkig met de beslissing van Ton. Ton werkt op afspraak basis. Leden die dat 
willen en vragen hebben over hun begrafenis of crematie of over de kosten en begeleiding bij de 
uitvaart kunnen hem bellen.

 be t 0 0  40  
Daarna zal er contact worden opgenomen met u. 
We vragen wel even geduld, omdat Ton al veel 
afspraken heeft en op somminge tijden is het wel erg druk.

(Advertorial)

Ton is bij vele leden en deposanten het jarenlange gezicht geweest van 
De olharding. De vraagbaak en vertrouweling van de leden. ooral 
mensen die een deposito bij De olharding wilden nemen, hebben 
kennis met hem gemaakt

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.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 oedel4Z D R T RI WI 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
i htenburglaan , Den Haag
el  -

www.autohoutwijk.nl

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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We hebben uw hulp nodig.
Collecteert u mee?

Word collectant: 
www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte

o  illemse  
is ter



Stak je vervolgens het Goetlijfpad 
over, dan zette het park zich voort 
tot aan de Wassenaarseweg. Zonder 
bunkers weliswaar, maar wel met 
een grote vijver waaraan een houten 
paviljoen lag. Daar heb ik met mijn 
oma eindeloos eenden en zwanen ge-
voerd. Ook herinner ik mij in dit park 
een bronzen standbeeld van een hert. 
Eind jaren zestig werd het huis aan 
de Oostduinlaan verkocht, waarna ik 
mij op andere wijken van Den Haag 
focuste. Pas in 200  zag ik het park 
terug, toen mijn moeder haar plaatsje 
had gekregen in een van de twee 
bejaardenhuizen aldaar. De bunkers 
bleken er nog steeds te staan, evenals 
het bronzen hert. Het houten pavil-
joen aan de vijver was verdwenen.

uweel van een park
Ook zag ik nu heel goed, wat mij als 
jongen natuurlijk nooit was opge-
vallen: dit park is mooi, heel mooi. 
Ik vind het een juweeltje van de 
eeuwse landschapsarchitectuur, waar 
ik iedere zondag graag met mijn 
moeder ga wandelen.
Maar, na al die jaren wist ik nog 
steeds niets over die bunkers. Ik 
heb er navraag over gedaan bij 
de Gemeente Den Haag, waar ik 
werd verwezen Monumentenzorg. 
Het antwoord dat ik kreeg geef ik 
hieronder weer. De bunkers blijken te 
zijn gebruikt als  ‘Versorgungslager’ 
voor de Duitse soldaten die dienst 
deden in het Haags-Scheveningse 
deel van de Atlantikwall. Natuurlijk 
zocht ik op internet ook naar de meer 
vredelievende geschiedenis van dit 
park. In 4  werden de landgoede-
ren Arendsdorp en Oostduin verenigd, 
lees ik, en het geheel kwam in handen 
van de adellijke familie Van ylandt. 
Marie gravin van ylandt 4 - 

, die tegenover de ingang van 
de bejaarden-servicefl at ‘Arendsdorp’ 
haar standbeeldje heeft, legde in haar 
testament vast dat het park intact 
moest blijven. Dat is tot nog toe 
behoorlijk gelukt, al is er wel meer 
park verloren gegaan dan de gravin 
had bedoeld.

Mobarak-moskee
Tenslotte een andere historische 
bijzonderheid uit dit deel van Den 
Haag: de Mobarak-moskee aan de 
Oostduinlaan , op de hoek van het 
Goetlijfpad. Internet bevestigt wat 
ik mij uit mijn jeugd herinner: dit 
is de eerste moskee van Nederland, 
geopend in . In die tijd was het 
gebedshuis bedoeld voor de Islami-
tische diplomaten die Den Haag rijk 
was. Nederland kende in  nog 
geen Turkse en Marokkaanse bevol-
kingsgroepen.

De tlantikwall
Maar terug naar m’n eigenlijke onder-
werp, de bunkers. Marijke Pronk van 
de Gemeente Den Haag was zo vrien-
delijk mij uitgebreid te antwoorden, 
met het volgende.
Eind 4  besloot het Duitse opper-
bevel tot de aanleg van de Atlanti-
kwall langs de Europese Westkust. 
De aanleg van deze verdedigings-
linie vond in de jaren 42- 4  
plaats. Het doel was in geval van 
een tweefrontenoorlog de geal-
lieerden aan de kust te verslaan. ij 
de opzet van de Atlantikwall lag de 
nadruk aanvankelijk op strategisch 
belangrijke plaatsen zoals havens 
en zeegaten . In Nederland kregen 
daarom Den Helder, IJmuiden, Hoek 
van Holland en Vlissingen de meeste 
aandacht en de hoogste status Ver-
teidigungsbereich  en of estung . 
Ook Den Haag Scheveningen werd, 
als kustplaats en bestuurlijk centrum, 
als potentieel interessant doelwit 
voor een invasie c . raid  gezien. 
Aan Den Haag Scheveningen werd 

dan ook de op een 
na hoogste status 
verbonden St tz-
punktgruppe . Het 
geheel van verdedi-
gingswerken, dat een groot deel van 
het Haagse en een kleine deel van het 
Wassenaarse grondgebied besloeg, 
kreeg de benaming St tzpunktgrup-
pe Scheveningen  mee.

ersorgungslager
Het bunkercomple  in het parkje 
begrensd door de Oostduinlaan, de 
Ruychrocklaan, de Van der Hou-
venstraat en het Goetlijfpad had een 
verzorgende-ondersteunende functie 
ten behoeve van de in de hoofd-
weerstandslijn gelegen troepen. Het 
comple  is een verzameling solitaire 
bunkers die voor het grootste deel 
bovengronds liggen, maar ze zijn 
door aanaarding en beplanting als 
heuvels gecamoufl eerd. Het comple  
bleef na de oorlog intact maar werd 
ontoegankelijk gemaakt. In het 
comple  bevinden zich acht relevante 
werken. Daarvan zijn er drie van de 
categorie met het grootste weer-
standsvermogen St ndiger Ausbau in 
Stahlbeton , vijf objecten hebben een 
lager weerstandsvermogen eldm s-
siger Ausbau .

euken
De eerste bunker deed dienst als keu-
ken, hij is van een standaardtype dat 
bekend staat als ‘Regelbau 4 ’. De 
bouw ervan vergde 0  m3 beton, 2  
ton wapeningsijzer en 4,  ton ijzeren 
balken.
In deze bunker kon tegelijk worden 
gekookt voor 200 manschappen. 
De bunker bestaat, naast een ingang 
en gassluis, uit vier ruimtes. In n 
ervan, de keukenruimte, was plaats 
voor een grote veldkeuken, die door 
een grote opening in de wand aan 
de ingangszijde naar binnen gereden 
werd. Deze opening werd meestal 
gebruikt om het eten uit te reiken. In 
plaats van een veldkeuken kon ook 
een vaste fornuis ingebouwd worden. 

Verder bevat de bun-
ker een afwachtings-
ruimte voor drie man 
en twee opslagruim-
tes voor voorraden 

en toebehoren. Aan een lange zijde 
heeft de bunker naast de inrij-opening 
een personeelsingang. Deze geeft 
geeft via een gassluis toeggang tot de 

afwachtingsruimte en de keukenruim-
te. Vanuit de afwachtingsruimte kan 
de ingang via een afsluitbaar schietgat 
verdedigd worden.
De 4  behoort tot de zelden 
gebouwde bunkertypes. In Europa 
zijn er minimaal circa 30 gebouwd. 
Den Haag kende er zes, die alle nog 
bestaan.

Munitiebergplaats
Het ontwerp van de tweede bunker is 
afkomstig van de Duitse landmacht 
Westwalltijdperk . Dit standaardtype 

staat bekend als ‘Regelbau 34’. 
De bouw vergde 4 0 m3 beton, 20 
ton wapeningsijzer en  ton ijzeren 
balken.
De bunker bestaat uit twee identieke 
ruimten voor de opslag van munitie. 
De ingangen tot deze ruimten zijn 
door een overdekte gang beschermd. 
Type 34 is de meest gebruikte 
munitiebunker in de Atlantikwall en 
is in overvloed gebouwd. In Europa 
zijn er minimaal 400 gebouwd. Den 
Haag kende er vijf, daarvan bestaan 
er nog vier.

roepsonderkomen
De derde bunker is gebouwd als 
groepsonderkomen. Het ontwerp staat 
bekend als ‘Regelbau 22’. De bouw 
vergde 0 m3 beton, 30 ton wape-
ningsijzer en 3,  ton ijzeren balken.
De bunker bestaat uit twee afwach-
tingsruimtes voor het onderbrengen 
van twee groepen van tien man. Aan 

een lange zijde wordt de bunker door 
middel van twee ingangen ontsloten. 

eide ingangen geven toegang tot de 
beide afwachtingsruimte via n gas-
sluis. Vanuit de afwachtingsruimten 
kunnen de ingangen via afsluitbare 
schietgaten verdedigd worden. De 
bunker is voorzien van een open 
waarnemingspost.
Type 22 is het meest gebouwde 
St ndige-bunkertype. In Europa zijn 
er minimaal . 00 gebouwd. In Den 
Haag stonden er twaalf, daarvan 
bestaan er nog acht.

verige bunkers
De overige bunkers betreffen simpele 
gestandaardiseerde werken met mu-
ren van baksteen en betonnen vloer- 
en dakplaten. Ze deden hoofdzakelijk 
dienst als woonschuilplaatsen.
Een van die bunkers had een 
aparte functie, als badhuis voor de 
manschappen. Dit bakstenen beton-
nen object bestaat uit een centrale 
aan twee kanten ontsloten gang, die 
toegang geeft aan een aantal kleed- en 
badruimten aan weerszijden van de 
gang. Op het dak van de gang ligt een 
betonnen waterreservoir.

l e e informatie staat ook in een 
publicatie o er e tlantikwall in 

en aag uit  uitgebracht oor 
e gemeente en aag  af eling o-

numenten org. it boek is nu in er e 
ruk erkrijgbaar bij e uitge er 

www. enieuwehaagsche.nl 

Wout Visser
Leusden
wvisser.leusden@tiscali.nl

Ik ben geen Hagenaar, maar ik heb gedurende mijn 8-jarige leven wel steeds amilie in 
Den Haag gehad, zodat ik de stad al jarenlang regelmatig bezoek. Mijn grootouders van 
moederskant woonden aan de ostduinlaan. ls jongen, we praten over de jaren vij tig 
en zestig van de vorige eeuw, kwam ik regelmatig in het park dat erachter ligt. Waar mijn 
jeugdige aandacht steevast werd getrokken door een spannende verzameling bunkers.

an landt’s lieten juweel van een park na

e ers i  het ar
a hter de ostd i laa
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- e bunkercomple en zijn maar op een aantal plekken goed te zien, ze zijn destijds 
‘aangeaard  en inmiddels goeddeels in het groen verborgen. -

- Het bronzen hertje in het park ostduin en 
Arendsdorp. -

- e Mobarak-moskee aan de ostduinlaan 
was een primeur als gebedshuis in ederland. 

e eerste steen werd op  mei 1955 gelegd 
door Sir Muhammad Zafrullah Khan, toen 

president van het nternationaal erechtshof 
in en Haag. -

- p vrijwel alle stenen en betonnen delen van de bunkers is graf  ti verschenen.. -

- aast een enkele bunkeringang staat een soort gemetselde put, je moet een kenner zijn om te weten 
wat de functie daarvan was. -

Ik ben geen Hagenaar, maar ik heb gedurende mijn 8-jarige leven wel steeds amilie in 
Den Haag gehad, zodat ik de stad al jarenlang regelmatig bezoek. Mijn grootouders van 
moederskant woonden aan de ostduinlaan. ls jongen, we praten over de jaren vij tig 
en zestig van de vorige eeuw, kwam ik regelmatig in het park dat erachter ligt. Waar mijn 
jeugdige aandacht steevast werd getrokken door een spannende verzameling bunkers.

e ers i  het ar
a hter de ostd i laa



Helaas heb ik er nooit  gespeeld, maar 
wel bezocht ik daar toneelvoorstel-
lingen van het Haags Amateurtoneel, 
zoals de Vrolijke vrouwtjes van Wind-
sor van William Shakespeare.
Als liefhebber van volksdans zag ik er 
bovendien diverse binnen- en buiten-
landse groepen optreden. Op mooie 
zomeravonden was het bezoek dan 
ook een feest. De ondergaande zon, 
de blauwe hemel, het dichte groen 
rondom deden de gammele zitbanken 
vergeten. Maar o wee als het ging 
regenen! De optredenden trokken zich 
dan terug in de achterliggende barak 
die als kleedkamer dienst deed. Maar 
de bezoekers hadden geen andere 
beschutting dan schuilen onder de 
bomen achter de tribune. Daar wacht-
ten we geduldig tot de regen ophield 
en de voorstelling weer hervat kon 
worden. De zitbanken waren natuur-
lijk kletsnat!

duard erkade
Het theater ontbrak bij de aanleg 
van het park in 23. Toch had 
stedenbouwkundige erlage bij het 
ontwerpen wel al het idee om een 
openluchttheater aan te leggen, want 
toneelspelen in de openlucht was 
in die jaren heel populair in Den 
Haag. Op diverse plaatsen werd door 
gerenommeerde gezelschappen buiten 
toneel gespeeld als de echte theaters 
gesloten waren. Omdat er dan ook 
geen loon aan de artiesten uitbetaald 
werd, probeerden deze met spelen in 
de open lucht wat bij te verdienen. Dat 
gebeurde o.a. in de priv tuinen van 
rijke Hagenaars aan de Scheveningse-
weg en in Park Marlot. 

De toenmalig bekende toneelspeler 
en regisseur Eduard Verkade maakte 
voor erlage in 23 een schetsont-
werp voor een theater in het park. Pas 
zeven jaar later besloot de gemeente 
het openluchttheater aan te leggen 
met behulp van de vele werklozen die 
in het park te werk werden gesteld. 
Pas in 4  was het theater klaar. De 
oorlogsjaren verhinderden echter een 
goede e ploitatie.

eroepstoneel
Pal na de bevrijding begon de 
grote toeloop. Eerst beheerde de 

oninklijke Schouwburg het theater 
met voorstellingen van het Haagse 
beroepstoneel. Afgewisseld met het 
jeugdballet van hris Hofland, het 
Haags Matrozenkoor, de oninklijke 
Militaire apel en de Dutch Swing 

ollege and.  Georgette Hagedoorn 
bracht er haar programma van chan-
sons, maar ook operette- en dansge-
zelschappen trokken volle tribunes.
Het theater zelf werd echter steeds  
krakkemikkiger: de houten banken 
verloren hun verflaag en vermolm-
den.  In  volgde weliswaar een 
renovatie, maar in 3 werd het 
gesloten. Twee jaar later was er een 
nieuwe start met benefietconcerten 
om aan geld voor een renovatie 
te komen. De gemeente werkte 
overigens niet erg mee. Die vond het 
veel te riskant om in ons wisselende 
klimaat geld in dit project te stoppen. 
Daar kwam bij dat de directies elkaar 
afwisselden. Telkens opnieuw met 
grootse plannen maar zonder geld. 
Intussen was de programmering sterk 
veranderd. Naast kindervoorstellin-
gen in de middag werden de avonden 

steeds meer gevuld door popconcer-
ten. Dat het daarbij heel wat wilder 
aan toeging was te voorspellen: jon-
geren, dronken en of stoned, sprongen 
over de banken en zelfs in de sloot die 
het podium van het publiek scheidde.
In 2000 waren er nieuwe plannen. Het 
theater ging weer eens dicht voor een 
dit keer  grootscheepse verbouwing. 

De toenmalige wethouder Louise 
Engering sloeg de eerste paal voor het 
nieuwe openluchttheater, dat voor 3 
miljoen zou worden herbouwd. Het 
moest in 200  klaar zijn om 00 be-

zoekers tegelijk te kunnen ontvangen.
Tot hiertoe strekt mijn informatie. 
Wie weet hoe het verder is verlopen 
met het theater?

arend Jan Donker
lindenf@planet.nl

Het artikel over het Zuider-
park van Peter Willemse in 
de krant van 9 juni deed 
mij denken aan een ander 
aspect van het park. ee, 
niet het zwembad, waarin ik 
nooit heb gezwommen, niet 
de voetbalvelden, de school-
tuinen, speelweiden, vijvers 
o  boomkwekerij, maar een 
geheel ander onderdeel: het 

penluchttheater.

eroepstoneel, jeugdvoorstellingen, concerten enzovoorts

a a  ‘  o e l httheater i  het Z ider ar
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- oneelgroep e Witte ogel bracht in 195  e ieuwe Kleren van de Keizer in het penluchttheater (Foto: R. de ries).-

- Eduard erkade maakte voor erlage al in 
19  een schetsontwerp. -

- n 19  en 1 werd het theater afgebouwd, hier is men bezig met de fundering voor zitplaatsen. 
e oorlog verhinderde in de begintijd een goede e ploitatie (Foto: H.A.W. ouwes).-

- alloze jeugdvoorstellingen zijn er gehouden in 
het Zuiderpark (Foto 1961).-

Model Lux Medico
Uitgevoerd met een pullman binnenvering. 

Leverbaar als 3, 2.5 en 2 zits. 

Ook leverbaar als relaxfauteuil.

Leverbaar in elke gewenste stof en 

bewerkte mohair.

Prijs in afgebeelde mohair        € 3600.-

Vreugdenhil Stijlmeubelen 

Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Zomeropruiming 

Diverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzen
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do  e  is mee de e omer

 moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van 
de Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de 
diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebrui-
ken voor uw inzending. Wat we vragen is dus een reeks van 
ze cijfers  ja, u zult ze allemaal moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze vakje een ‘3’; 
in  ook een ‘3’; in  een ‘ ’; in  D een ‘ ’, in E ook een 
‘ ’en in  een ‘ ’, zodat het gevraagde antwoord dan bij-
voorbeeld luidt: 3-3- - - - .

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 3 van 2  juni presenteerden we 
vier Sudoku’s, met heel veel inzendingen, waarvan het 
overgrote deel de goede oplossing vermeldde. De reeks van 
vier cijfers die werd gezocht luidde: - - - . We trokken 
weer vijf prijswinnaars, die allen de dubbel D van Sjaak 

ral krijgen opgestuurd. 
H.W.J.M. van der eek, te Den Haag
W.J. leeser, te Den Haag .M. oon, te Delft
J. de Winter, te afl o Theo Hattink, te Veenendaal

Inzendingen Sudoku
Voor de Sudoku’s heeft u dit keer wat meer tijd dan gebrui-
kelijk. De door u gevonden antwoordreeks van  cijfers 
moeten we binnen hebben op oen a   e tembe
Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 2 04 , 2 02 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per 
e-mail naar: puzzel@deoud-hagenaar.nl

Sudoku                                 Sudoku                                  Sudoku C

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

3 9
5 1 6 7 9

4 3 9 5
4 3 2 6 1 8

8 5 4 9 6
3

6 4 8
3 4 5 1
9 2

6 3 8 4
1 4

4 6 2 7
5 7

8 7 1 9
7 3 8

1 2
6 1

2 3 4 8 7
2 4 5

6 5
5 9 8

9 2 1 4
4 1 3

3 7

5 7 6
8 7 6

4 7 5
4 2 1

5 8 1 2
3 5 7

1 5 8
2 9 8

9 1 2

4 5 8
1

5 9 4
1 8 4

7 9 2
2 1 3

6 5 7
4 6 3

3

4 8 7 9
3 8

7 5 4
4 7 5 2 9

2
2 6

7 5 1
1 3 7
2 6

Sudoku D                                Sudoku                                 Sudoku                                 

mdat het zomer is en vakantietijd deze keer een e tra uitgebreide puzzelrubriek en 
daarom ook het dubbele aantal prijzen. Zes Sudoku’s ditmaal in plaats van de gebrui-
kelijke vier, maar u krijgt er dan ook twee weken meer tijd voor om ze op te lossen.

is i der
Het diagram van deze puzzel is een vis. Daarin zijn de 
namen verborgen van 2  sportvissen die in Neder-
land aan de hengel kunnen worden gevangen in 
zout, brak en zoet water. ij het diagram treft u 
echter een lijst aan met de namen van 2  vissen. 
Eentje daarvan komt niet voor in het diagram  en 
dat is nu juist de naam die u moet zoeken, het goede 
antwoord van de puzzel. Een kwestie van wegstre-
pen en vergelijken dus.
De gezochte namen kunnen op alle mogelijke manie-
ren in de puzzel staan, gewoon van links naar rechts 
snoek  maar ook omgekeerd koens , van boven 

naar beneden en omgekeerd en zelfs op alle vier 
denkbare manieren diagonaal!
Ook moet u er aan denken dat de ‘ij’ zoals in Wijting 
geschreven wordt als twee letters, een ‘i’ en een ‘j’, en 
dus ook twee vakjes inneemt.

Het gaat in deze derde prijspuzzel om de 
volgende sportvissen:

Aal
aars
arbeel
lankvoorn
rasem

Elft
int

Geep
Griet

Trouwe lezers van de De ud-Hagenaar kennen dit soort puzzels al wel. 
Maar we leggen toch nog even uit wat de bedoeling is.

Succes ermee en fi jne vakantie!

Voor de woordzoeker met sportvissen 
heeft u wat minder tijd dan voor de 
Sudoku’s. w antwoord verwachten we 
uiterlijk op

oen a   a t

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 2 04
2 02 GA Den Haag

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

Mocht u de Suduko’s ook hebben 
gedaan en al vroeg klaar hebben, dan 
kunt u de oplossing daarvan natuurlijk 
op dezelfde briefkaart of in hetzelfde e-
mailtje meesturen.  loot dan toch twee 
keer mee om de prijzen.

Harder
Haring
Heek

arper
Leng
Meerval
Meun
Pieterman
Ruisvoorn

Schar
Schol
Snoek
Tarbot
Tong
Winde
Wijting
Zeebaars
Zeelt

W I N D E
H E E K
B Y A W

B T L B A T R I
A T E N N N R A P J Z L
A O N R A R A B R E T U E K
B R N G O M O A T E B R I E K
R S G O R O E E H E O G N E L K
D Y V E V M I U G L T G G X O C P T
A K T S S R E H N H A R I N G G T K

Z N E I G C L E A B R A S E M F L
A I U E H J R R D R C H L A

L P R O O C V D L H E H
B J Y L X A E A

A E L R
F I N T

G E E P G
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