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Ineke werd Inez en Lucy Lucille, in de Laan 28 bij de Beatnicks

O zondag, met je geuren van braadvlees
Omdat we op die
regengrijze zondagmiddag ergens in de
sixties, geen piek in
ons zak hadden om
in Café-restaurant De
Hout naar de jazzy
stemmen van Leddy
Wessel en Edwin Rutten te gaan luisteren,
besloten mijn vriendin
en ik, mede geïnspireerd door het gedicht
‘O zondag’ van Johnny
van Doorn, beter bekend als de Selfkicker,
de wereld te veranderen en begonnen bij
ons zelf.
Vanaf nu zou het afgelopen zijn met de
saaie voornamen van deze twee vijftien
jarige mulo klantjes. Haar brave Ineke werd
Inez. Ik volgde met het door Litlle Richard
op vijfenveertig toeren uitgekrijste: Lucille.
Die avond besloten we het effect van onze
nieuwe image meteen maar in het (gratis)
uitgaansleven te introduceren.

Ricky Tickyclub
In de Laan op nummer 28, in een voormalig
woonhuis boven een depot van de reiniging
bevond zich de Ricky Tickyclub waar die
avond op zolder de Beatnicks optraden,
onder auspiciën van manager Hans van N.
een ondernemende dertiger met voor die
tijd al heel vooruitstrevend ideeën. Zo was
hij bijvoorbeeld een van de eersten met
haaraanvulling.Zijn kastanjekleurige toupet
was geknipt in een eigentijds: ”DaveDee,
Dozy, Bicky, Mick en Tich” kapsel. Vanaf
de korte pony was het haar in een hoge
kruin naar achteren gekamd.
Die haardracht en een grote goudomrande
bril maakten dat je bij de eerste ontmoeting
het idee kreeg dat ie vermomd was. Mochten andere jongeren nog wel eens verbaasd
naar hem kijken, ik herkende in hem
meteen de bondgenoot, want de dikke laag
ogenzwart en witgeverfde lippen maakten
ook mijn spookachtige gezicht volkomen
onherkenbaar.

Deze week o.a.:
de eigen
•Met
boot naar

Scheveningen
- Pag 5
dominee
•Een
in 1899 als
reisadviseur
- Pag 7

•Hengelen en

takelen in zoet
en zout water
- Pag 8 & 9

bord met
•Een
regenwurmen
bij Julius
- Pag 14
- De Beatnics, eind jaren ‘60 paraderend door de Venestraat. De uitgeleefde ruimte van de Ricky Tickyclub in de Laan op nr. 28 is tegewoordig weer
een woonhuis, in optima forma. Het staat thans te koop, voor een half miljoen euro. -

Sterren gezocht
De herkenning bleek wederzijds. Toen hij
eens enthousiast meedeelde dat ie sterren
zocht voor een door hem te organiseren
Jazzconcours op de Scheveningse Pier, en
ik ongevraagd, vals in: “My funny Valentine” voor hem uitbarstte, keek ie me bij
het: ”Don’t change your hair for me, not if
you care for me,” samenzweerderig aan.
Ondanks dat het mijn vriendin die avond
door haar vader ten strengste verboden was
uit te gaan had ze het verbod, met de smoes
dat ze bij mij haar huiswerk zou gaan maken, aan een paar modieuze zwartgestrikte
schoentjes gelapt.
Gekleed in een, naar een patroon uit een hot
Engels modeblad, gekopieerde mini-jurk
in cashmirmotief waar, vanwege tijdgebrek
de kopspelden nog instaken, liepen we via
de Hoefkade en de Boekhorststraat naar de
achter de Jan Hendrikstraat gelegen Laan.
Onderweg honderd uit pratend over wie
er die avond aanwezig zouden zijn. De
goddelijke leden van de band natuurlijk,
bestaande uit Frank, Hans W. Ger, Gerard
en Cor.

Zwarte Puchs
Een groep nimmer ontbrekende, vaste
bezoekers van het beatnik circus onder
wie ene Rob, Annemarie, Maarten, een
lange, elegante jongeling met een rode

NO TA R I SK A N T O OR
E L L E NS & L E N T Z E

Volgestouwde zolderruimte
Boven, in het kleine kabinetje dat toen nog
dienst deed als bar (op een ouwe bruine
tafel stonden wat flessen limonade voor
dorstige bandleden) dreunde het geluid van
de band ons al tegemoet. Verwachtingsvol
liepen we de volgestouwde zolderruimte
met het piepkleine podium op. Daar was
de verlichting stemmingsvol aangepast met
gekleurd crêpepapier, en boog de vloer krakend mee onder het gewicht van dansende
teenagers.
Maarten, die de internationale modebladen
kennelijk ook goed doorspitte, begroette
ons met een enthousiaste omarming, nam

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl

haardos en bijpassende wenkbrauwen en
een beeldschoon zwartharig meisje van wie
ik de naam kwijt ben maar die zomaar de
stand-in van gangstermeisje Kitty Courbois
had kunnen zijn. Voor de deur van het pand
stond een aantal ronkende voertuigen met
daarop een groepje namaak Beatles met
trapeze armen.
De glimmende sturen van hun zwarte Puchs
reikten bijna tot onder het raam van de op
èèn hoog wonende overburen die gezeten
onder de grote lamp aan de tafel, verbaasd
keken hoeveel jongelui er verdwenen
achter de voordeur van het uitgewoonde
smalle trappenhuis, dat diende als in, uit en
nooduitgang.

el 7

onze outfit van onder tot boven op en juichte, ondertussen met een pijnlijk gezicht een
paar kopspelden uit z’n borstkas plukkend:
“Wat een giller, die Engelse jurkjes.”

Play with fire
Terwijl manager Hans ons stralend feliciteerde met onze nieuwe identiteit, weer een
daad van vernieuwing en zijn ogen vanachter de goudomrande bril tevreden op een
groepje nieuwe, in coltrui en ribfluwelen
vestjes gestoken bezoekers rustten, die juist
op hun clarcks de trap opklommen, zette
zanger Frank: “Play with fire” van de Stones in. Wang aan wang schuifelden we met
de partner van onze keuze romantisch in het
rond. Net toen zanger Frank aan het couplet
begon waarin ie op waarschuwende toon:
”Don’t play with me, cause then you play
with fire”zong, verscheen als op afspraak
een keurig gestropt en in wit no-iron hemd
gehulde figuur van zekere leeftijd, in de
schemerige deuropening. Groot en streng
doemde ie op tussen de modieus geklede
schuifelaars, ondertussen met kwaaie kop
de menigte in blikkend.

“En nou naar huis!”
Als door de bliksem getroffen stond Inez
verstijfd op de dansvloer, daar ze in de zoekende figuur plots haar vader herkende.
“En nou naar huis,” bulderde die, met flinke

stemverheffing, zodat het leek alsof ie de
zanger als tweede stem bijviel en de waarschuwing daardoor nog eens extra dimensie
kreeg. In de veronderstelling dat die uitroep
hen betrof, stond meer dan de helft van de
dansende menigte geschrokken stil.
Terwijl ik even later in het gezelschap van
mijn vriendin (samen uit, samen thuis was
ons motto) achter de boze rug van haar
vader zwijgend de trap afsloop en de sologitarist ”Shaking all over,’ inzette, hoorde
ik nog net hoe manager Hans de stilgevallen dansers enthousiast toe riep: “Vooruit
jongens, shaken”.
De volgende ochtend op weg naar school
besloten we ons uitgaansterrein in het
vervolg te verleggen naar het Scheveningse.
Zo kwam er een voortijdig einde aan ons
lidmaatschap van het Beatnick circus.
Op nummer 28 wordt allang geen muziek
meer gemaakt. Maar op een druilerige
grijze zondag gaan mijn gedachten nog wel
eens terug naar die mooie, muzikale Laan
uit mijn jeugd.
O zondag / Met je geuren van braadvlees
/ Met je mijmeringen. / Je tukjes. Je wandelingen. Je zitjes. / Je gekamde haar en je
schone kleren. / O zondag.

Lucy Naberman
nab-co@ziggo.nl

Bergen op Zoom, daar waar Brabant
Zeeland kust… lekker nazomeren op de
Brabantse Wal op Camping de Heide
van 27 aug t/m 26 sept voor € 175,-incl. 2 weken dagblad naar keuze!

Adverteren in
De Oud-Hagenaar

Reserveer nu voor het seizoen 2011.

06 – 23700323

***Kijk voor meer info & aanbiedingen
op www.campingdeheide.nl***

Bel direct met Irene Schaddelee

Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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OPROEPJES E BRIEVE

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

e eet aar m jn
vader les ga n

Henneveld en Wim Slof. In de
Camera Obscurastraat woonde Henk
de Bruin. En op de Karel Doormanschool in de Beetsstraat zaten in mijn
klas bij Meester van Heemst o.a.
Bertje Bruin en Joop van der Kaay.
Als ze er nog zijn zou ik graag wat
van ze horen.

Pieter Fruining

ruining hotmail.com
--------------------------------------------Twee boekjes gezocht
Ik ben al een tijd op zoek naar twee
speciale boekjes m.b.t. Den Haag.
Het gaat om
jaar bodega De
Posthoorn’ en om Morgen gratis
koffie’ van Jan de Leef, over koffietenten in en om Den Haag. Ik hoop
dat er een lezer is die mij eraan kan
helpen of die weet waar ik de boekjes anders nog zou kunnen kopen,
nieuw of tweedehands.

Mijn vader A.C. Leeuwis was in de jaren ’2 onderwijzer op een school in
Den Haag, maar welke dat was weet ik niet. Daar ben ik benieuwd naar. Ik
meen mij te herinneren dat hij als onderwijzer heeft gewerkt in de Schoolstraat te Scheveningen en op een lagere school aan de Valkenboschkade in
Den Haag, zeker weten doe ik het niet.
De bijgaande foto is in 2 gemaakt van klas a’. Misschien is er nog
een leerling van destijds die de foto kan thuisbrengen. Ik ben benieuwd.

Willem Musters

willem
zeelandnet.nl
el.
lissingen
--------------------------------------------Vlierboomstraat
Een leuk stukje van de heer Anton
Vringer in de Oud Hagenaar van
Juli 2 . Als oud bewoner van de
Vlierboomstraat komt het allemaal
bekend voor, alleen klopt de tijd van
de foto niet De foto is van
en
niet van
. Het zonnescherm is
van de winkel de Sierkan, het paard
en wagen rechts is van groentenhandel Hoogeboom en daar achter staat
de vrachtwagen van kolenhandel
Paalvast waar ik op hoog boven
heb gewoond. Dan is links op het
2de middenpad een zuil te zien en
dat is de pas aangelegde telefoon
voor een taxi standplaats die later is
verplaatst naar de Appelstraat. De
bomen zijn pas nieuw aangeplant,
omdat de oorspronkelijke bomen in
de hongerwinter zijn opgestookt alsmede het asfaltdek van het middenpad. Hier is het nog niet vervangen
en dat is rond 8 gebeurd. Ik ben
daar komen wonen in 2, omdat
mijn geboortehuis aan de Begoniastraat werd afgebroken in verband
met de aanleg van de Atlantikwall.
De melkboer is ook interessant en

akomelingen Pieter Post
En dan heb ik nog een andere vraag, namens Cor de Vries uit de Engeland.
Hij is op zoek naar nakomelingen van het gezin Pieter Post, Zeilmaker
Vlaggenmaker uit de Havenstraat te Rotterdam. Het gezin telde acht kinderen Lumme, Els, Maria, Hendrik, Jacob, Sientje, Willem, Miep en Iena.
Sientje van Meeuwen Post uit Vlaardingen en Miep Landsmeer Post
uit den Haag ( ) kwamen vaak op visite bij zijn ouders, Herman en Lena
de Vries Post in Maasland. Kunt u hem helpen, ik geef uw reacties graag
aan hem door

Adriaan Leeuwis

ijkenisse
el.
a.c.leeuwis hetnet.nl

olo on

Transport naar Winschoten
In januari of februari
ben ik
vanuit Den Haag op transport met
de trein naar Winschoten geweest.
Ik kan over dit transport nergens iets
vinden ook bij het NIOD in Amsterdam is steeds sprake van transporten
per bus en boot (vanuit Amsterdam).
Wij stopten in Hoogeveen, Beilen,
Assen en Groningen. Daar stapten
steeds kinderen uit. Wie in Groningen nog over was sliep in de hal,
in het stro, van het Academisch
ziekenhuis aldaar. De volgende dag
gingen we met een vrachtauto naar
Winschoten. Daar werden we over
pleegouders verdeeld. De adressen
van de pleegouders kwamen van een

Interkerkelijke instantie. In juni juli
keerden we weer terug naar
Den Haag. Ik verbleef bij de familie
Heino Boven. Twee jongens uit
Scheveningen logeerden ook bij de
ouders van deze Heino Boven.Wie
kan mij hierover nog meer vertellen

Jan Heijnen

ijsenborch
M ianen
janelie zonnet.nl
--------------------------------------------Pieter ruining
In de oorlog woonde ik in Spoorwijk, om precies te zijn in de
Hasebroekstraat nr. . Daar woonden ook: Henny van Rijn, Gerard

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-Delfland, LeidschendamVoorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van . exemplaren, via circa 28 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan
een abonnement nemen voor € 49,90 per jaar
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De Oud-Hagenaar is een uitgave van:
First Royal Telecom BV
Postbus 2
, 2 2 GA Den Haag
Tel.: ( ) 2
Email: info@deoud-hagenaar.nl
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Mr. Constant V. Martini
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zeer bekend, bij ons aan de deur
kwam Beekink die een winkel had
op de hoek van de Abrikozenstraat
en de Perenstraat. s Avonds werden
de lege flessen op het portiek gezet
met een briefje wat er nodig was en
lag de portemonnee met geld er in er
gewoon bij Iedere morgen zo rond
half zeven kwam hij langs, weer of
geen weer en dat zijn herinneringen
die nooit meer zullen verdwijnen en
heden ten dage ondenkbaar.

Hans de Haas

t.b.v ziggo.nl
--------------------------------------------Over de Vruchtenbuurt e.d.
Naar aanleiding van de leuke
verhalen inzake de Vruchtenbuurt
en de Laan van Eik en Duinen hierbij
enige herinneringen mijnerzijds.
Op het terrein van Achilles ingang
Pomonoplein konmen s avonds
sporten onder begeleiding van
iemand van de Gemeente met zover
ik nog weet een maal per jaar wedstrijden op het gebied van hardlopen
verspringen en hoogspringen. Ooit
heb ik daar de eerste prijs gewonnen,
een riem die ik nu na circa jaar
nog steeds bezit. Op de hoek van de
Vlierboomstraat had je de tabakshandel van de heer en mevrouw
Minderman op het Moerbeiplein
had je groenteboer Bom. Overigens
is het misschien nog mooi om te weten, dat het meisje van het vreselijke
ongeluk kreeg met de ijsmachine,
waarover werd geschreven, toch nog
steeds een ijssalon heeft, elders in
Den Haag.

N. Ridder

ridder
hetnet.nl
--------------------------------------------Transvaal en Schilderswijk
Op dit moment werk ik aan mijn
afstudeeronderzoek voor de master
Stedebouwkunde aan de Technische
niversiteit in Eindhoven. Voor
mijn onderzoek is het belangrijk om
erachter te komen wat zich vroeger
in de wijken Transvaal en Schilderswijk heeft afgespeeld, d.m.v.
verhalen en oude foto’s. iteindelijk
koppel ik deze informatie aan een
nieuw ontwerp voor het gebied. Ik
denk dat de oudere inwoners van

Hoofdredacteur:
Frans M. Hoynck van Papendrecht
redactie@deoud-hagenaar.nl
oto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicaties zonder bronvermelding, wordt verzocht
met de uitgever contact op te nemen voor het
treffen van een regeling.
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Den Haag mij goed aan dergelijke
informatie kunnen helpen.

Manoe Ruhe

m.ruhe student.tue.nl
--------------------------------------------Tilly ordijn - Wennekers
Ik ben op zoek naar Tilly GordijnWennekers. We waren bevriend in
de jaren - . Ze woonde in de
Dacostalaan, zelf woonde ik destijds
in de Ketelstraat. Tilly’s ouders
hadden een boerderij bij penburg.
Ze had een oudere zus Mary en
broers, Jan, Kees, Gerard, de vierde
naam weet ik niet meer. Haar leeftijd
is nu of jaar. Ik zou dolgraag
weer contact met haar willen hebben,
mocht iemand iets weten dan zou ik
dat graag horen.

Marijke
van Wordragen- Brandt

Jeroen osch lantsoen
lmere
el.
e.vanwordragen online.nl
--------------------------------------------Bijzondere foto gezocht
Mijn broertje en ik (tweeling) zijn
geboren op december 2 . In
de kraamkliniek van de Zuidwal
(Tapijtweg). Eind 2 is er een foto
gemaakt van een aantal zusters met
allemaal een baby op de arm. De
middelste zuster had twee babies in
haar armen. Dat waren mijn broertje
en ik. Omdat mijn broertje slechts
drie maanden oud is geworden en
er verder nooit foto’s van hem zijn
gemaakt, zoek ik een afdruk van de
bewuste foto. Wie kan mij helpen

L.A.Vlietstra

ouis.vlietstra hetnet.nl
--------------------------------------------Hallo e
i!
Hallo et aagi Hier Australia. Ik
heb Holland verlaten in
toen ik
2 jaar was. Zo toen ik deze courant
vond was ik blij. Geboren in de
Fahrenheitstraat en na de oorlog De
Fred. Een tijd geleden. Als iemand
wil schrijven, please do

Harry

harr baz big ond.com

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie@deoud-hagenaar.nl of telefonisch
2
).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl ( ) 2
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl
-2
2
Administratie
rita@deoud-hagenaar.nl
( ) 2
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
( ) 2
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
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Ratten en ongedierte hadden vrij spel in het hofje nabij

t lu sje b j et

js j se le n

omende vanuit Delft was het Rijswijkseplein eeuwenlang de toegangsweg naar Den Haag. Hier vandaan vervolgde de bezoeker via de Wagenstraat zijn weg richting de binnenstad. Toen er een brug werd gebouwd over de Vliet
was het ook mogelijk om via de Pletterijkade en het Spui in het centrum te komen.
Rond
werd de oude brug over
de Vliet vervangen en kwam de
huidige ervoor in de plaats. Maandenlang moest er gewerkt worden
aan de overbrugging van de Vliet,
wat grote gevolgen had voor het
alsmaar toenemende verkeer. Het
Rijswijkseplein had vooral tijdens de
spitsuren veel fietsen en steeds meer
auto’s te verwerken. Het plein werd
dan ook regelmatig heringericht. Met
de vervanging van de brug is ook het
eeuwenoude sluisje verdwenen, dat
bij veel mensen nog vertrouwd op het
netvlies staat.
Sluiswachtershuisje
Het schutsluisje of verlaat zorgde
ervoor dat schuiten via de Vliet de
Schenk op konden gaan en omgekeerd. Het was in lengterichting
gelegen op de plek waar de Weteringkade aansluit op het Rijswijkseplein.

ietijzeren kanon 2

Er stond een sluiswachtershuisje
ter hoogte van de Geleenstraat. Een
schitterend gebouw, dat de kade een
zekere allure gaf. De Weteringkade
moet vroeger een voorname aanblik
hebben gegeven. Helaas is met de
bouw van het Schenkviaduct veel van
zijn schoonheid verloren gegaan.
De Weteringkade vormde tot
de
grens tussen Den Haag en Voorburg.
Toen de Binckhorst door Den Haag
werd geannexeerd kon de uitbreiding van de Rivierenbuurt beginnen.
Prominent kwam het gebouw van de
Post- Che ue- en Girodienst in het
nieuw verworven gebied te staan. Na
fusie en opgaan van de girodienst in
ING heeft kabelaar Ziggo het kolossale gebouw betrokken. Er is veel
veranderd: sigarenwinkels op de hoek
van de Scheepmakersstraat en de
Pletterijstraat zijn verdwenen, maar
ook andere middenstanders, zoals Van

Rooijen de melkboer. Tussen de middag was het bij hem altijd erg druk,
wanneer employ s van de Giro een
half litertje melk kwamen halen, in
flesverpakking natuurlijk. Het historische sluisje, dat overigens al in 8
bestond, verleende ongemerkt zijn
naam aan een gehucht dat daar vlakbij
was ontstaan. Het gehucht t Sluijsje
stond oorspronkelijk onder Rijswijks
bestuur en lag bij het Rijswijkseplein.
Boek over het gehucht
Het hofje Concordia
Door de schrijver dezes, is hierover
een boek geschreven. Omdat de
populatie van de Rivierenbuurt de
afgelopen jaren sterk is gewijzigd
zijn veel voormalige buurtbewoners
van deze wijk niet op de hoogte van
dit stukje geschiedenis van hun wijk.
Wie kan zich bijvoorbeeld nog het
hofje Concordia herinneren, dat in

jaar onder Seinpostduin

eer stor s e
vondst o de boulevard

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen?
Wij bieden zorg, hulp en verpleging aan ouderen.
Vertrouwde gezichten op vaste tijden.
STICHTING

Stichting Bijdehand,
particuliere thuiszorg.
Bel 070 - 396.33.65
Samen met ons redt u het wel!

die sinds die tijd het Seinpostduin
wordt genoemd.
evaar van zee
Tijdens de Franse bezetting was
een Engelse inval vanuit zee niet
ondenkbaar. Om de ontdekking van

Meneer Bennik

Bijdehand
Zorgt voor ouderen
W W W. S T I C H T I N G B I J D E H A N D . N L

- De gemeente bekijkt of de kanonsloop opgeknapt kan worden en
een mooie nieuwe plek kan krijgen
op cheveningen. -

De renovatie van de Scheveningse boulevard heeft opnieuw
een historische schat opgeleverd: een gietijzeren kanonsloop uit het eind van de 8de eeuw. De aannemer vond
het kanon tijdens graafwerkzaamheden ter hoogte van het
Boulevardhotel. Eerder dit jaar werd bij het werk ook al een
bunkercomplex blootgelegd.
De kanonsloop, een zesponder,
beschermde twee eeuwen geleden de
Scheveningse seinpost. Een hoofdpost
in de Franse verdediginglinie langs
de gehele Nederlandse kust. De seinpost werd in
gebouwd op een
duin aan de noordkant van het dorp,

8 werd gebouwd
om arbeiders van
de pletterij Van
Enthoven onderdak te
- . . . . van der Helm ‘t luijsje 80- 8
het onbebieden. Het armoedig
kende Rijswijkse buurtschap bij Den Haag. B
8- 080
- -2 gebonden, harde kaft, illustraties, 0 bl , inde ,
uitziende hofje dat
prijs 22, 0 euro afgehaald en 2 ,- euro opgestuurd. gelegen was aan de
Scheepmakersstraat
is in
ter ziele gegaan. Het
naam refereert er reeds aan. Haagse
wooncomfort was erbarmelijk en
diplomaten en politici waren regelde hygiëne was er ver te zoeken. De
matig op de kolfbaan te vinden om
ratten en ander ongedierte hadden vrij
hun netwerk te vergroten. De Vliet
spel in het rondslingerende vuilnis.
was een belangrijke waterweg en wat
Het hofje is vrij onbekend, ofschoon
wel eens wordt vergeten: het meest
er nog mensen moeten leven die van
verkeer voltrok zich af over het water.
het bestaan afweten of er wellicht
Over de oorsprong en het leven in t
zelfs hebben gewoond.
Sluijsje kan men lezen in onderstaand
Dit hofje stond in het gehucht t
boek, dat verkrijgbar is bij de schrijSluijsje dat tot 8 Rijswijks
ver te Den Haag.
grondgebied was. Er was daar veel
F.J.A.M van der Helm
bedrijvigheid. Naast verschillende
helmhuis ziggo.nl
kolfbanen, mag de scheepmakerij
niet onvermeld blijven. De straat-

vijandelijke schepen zo snel mogelijk
te kunnen melden, stelden de Fransen
een keten van 2 seinpalen op. De
posten stonden om de acht kilometer
en konden het sein in minuten van
Vlissingen tot aan Texel overbrengen.
De seinpalen werden ook gebruikt om

visserijberichten door te geven. Na
het vertrek van de Fransen in 8
kwam er een einde aan dit telegraafsysteem.

- einpaal opgericht te cheveningen in
de maand september
ollectie Haags emeentearchief . -
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Te huur: luxe appartementen
van WZH Waterhof

Radio West gaat terug naar de jaren zestig
Met de ‘Sweet Sixties-week’ sluit Radio West sluit de zomer swingend af. De laatste
week van augustus staan de programma’s van West bol van muziek, herinneringen en
speciale items als de Popfriscursus en Achteruit in de tĳd.
Vanaf maandag 23 augustus is het jaren ’60 wat de klok slaat. Dus draait de regionale
radiozender veel muziek uit de tĳd van de Rock ’n Roll en de protestsongs. Luisteraars worden getrakteerd op The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan, Boudewĳn de
Groot en niet te vergeten regionale toppers uit
die tĳd als Shocking Blue, the Tee Set, the Golden Earring(s), George Baker en The Clarks.

Popfriscursus

Zelfstandig in luxe wonen met alle comfort, zorg en voorzieningen in de buurt?
Dat kan in de Garantwoningen van woonzorgcentrum WZH Waterhof aan het Polanenhof in
Den Haag. Met een indicatie van het CIZ kunt u een driekamerappartement huren van
ongeveer 80 m2, veilig en voorzien van alle gemakken. De woningen zijn bedoeld voor
senioren en de huurprijs valt in de vrije sector.

Service, gemak en gezelligheid
Indien nodig kunt u thuiszorg afnemen van WZH Waterhof. Ook kunt u persoonlijke
alarmering krijgen. WZH Waterhof biedt daarnaast een sfeervol restaurant, leuke activiteiten
en diverse voorzieningen zoals een kapper, manicure, pedicure en fysio- en oefentherapie.
Meer weten? Neem contact op met de afdeling Klantbemiddeling van WZH Waterhof
via 070-890 2000. Of stuur een e-mail naar klantbemiddelingwh@wzh.nl
WZH Waterhof,
Polanenhof 130, 2548 MC Den Haag, www.wzh.nl/waterhof

Ruimte om jezelf te zijn

eef o oor o eratie e
it aart ereniging e ol arding
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:
Aan de Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding U.A.
Antwoordnummer 13054
2501 VC Den Haag

4Ik maak gebruik van deze ledenwerfactie en meld mij aan als lid van

Elke plaat heeft een verhaal. Dat geldt zeker
voor de muziek uit de roerige jaren zestig.
Middagshow-presentator Ron Davids heeft
muziekkenner Ton van Draanen bereid gevonden tot een dagelĳks minicollege: de Popfriscursus is elke dag tussen 14 en 16 uur te beluisteren
tĳdens de Sweet Sixties op Radio West.

USB-platenspeler

Niet alleen de muziek uit die periode was vernieuwend en invloedrĳk. De jaren zestig waren
roerige jaren waarin er veel veranderde in de wereld. Ron Davids neemt de luisteraars mee
‘Achteruit in de tĳd’ naar onvergetelĳke momenten.
Met deze rubriek en met in de speciale Sweet Sixties-editie van het radiospel ‘Moet je luisteren’ zĳn allerlei prĳzen met een knipoog naar de jaren zestig te winnen. Met als hoogtepunt
tweemaal een platenspeler. Maar dan wel met USB-uitgang, zodat alle elpees kunnen worden overgezet naar modernere muziekdragers.

Shocking Blue en Jimmi Hendrix

De Sweet Sixties komen vanaf 23 augustus terug in alle programma’s van Radio West. In
de Ochtendshow ontvangen presentatoren Patrick van Houten en Dieuwertje Blok studiogasten en artiesten die iets met die jaren ‘hebben’. Ron Davids belt in de Middagshow met
fanclubs van onder meer Shocking Blue, Jimmy Hendrix en the Beatles.
Geniet van de Sweet Sixties-week op Radio West: van 23 tot 27 augustus op 89.3 FM.

7-9 uur: TV West Ochtendnieuws
Even TV West Ochtendnieuws kĳken. Op het digitale Ziggo-kanaal 989 of op een zelfgekozen plek op je afstandsbediening. Dat is een prima begin van een actieve dag.
De eerste editie van het regionale nieuwsbulletin van TV West
hoort inmiddels bĳ vele regiogenoten tot de vaste ochtendrituelen. En terecht. Want elke werkdag tussen 7.00 uur
en 9.00 uur brengen Menno Tamming, Debby Roukens of
Sharma Chin a Foeng de kĳkers op de hoogte van het laatste
nieuws, de headlines van de ochtendkranten, de actuele verkeerssituatie en de weersverwachting. Het TV West Ochtendnieuws is er elke werkdag vanaf zeven uur.

Deze week:
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
RegioNed

Deze week:

Naam

Adres
Postcode en plaats
Of u geeft u op via het internet:
info@devolhardinguitvaartzorg.nl

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

Elke werkdag tussen 7.00-9.00 uur TV West Ochtendnieuws
TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989

de vereniging en maak gebruik van de korting

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

maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Bep het Medium op Zomertoer
RegioNed

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)

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en
meer programma-informatie op TV WestText of Westonline.nl
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Vader in korte broek, dat was vreemd

even ngen en en aag
s eervoller dan otterdam
Vorig jaar september stonden wij op camping Duinhorst in Wassenaar. Van daaruit werden talloze fietstochtjes door Scheveningen en Den Haag gemaakt. ijn man Dick heeft tot zijn 2 ste in
Den Haag gewoond en uiteraard gingen we alle plekken langs waar hij op school ging, zijn opa en
oma woonden, hij sportte en waar hij zijn eerste baan had.
Op n van onze tochtjes fietsten we
langs de achterkant van het Kurhaus
richting de Havenkade in Scheveningen. Een plek waar k weer leuke
vakantieherinneringen aan heb.
Eenmaal daar aangekomen was het
wel even schrikken. Weinig leek nog
op de foto’s in het album uit de jaren
’ . Het markante Seinpost en het
brede kanaal met aan weerszijden
talloze afgemeerde plezierjachtjes en
op de kade allerlei woonwagens busjes waren verdwenen. De bewoners
daarvan waren, althans in onze ogen,
wel een beetje vreemd. Ik herinner
me nog n van de bewoonsters die
een heleboel katten had.
Waar wij toen op de kade moesten
uitkijken niet in het stinkende water
te vallen, troffen wij nu een mooi
parkje met kinderboerderij aan. Met
op de plaats van het Seinpost een appartementencomplex. Een onherkenbaar stukje Scheveningen, maar zeker
een vooruitgang.
otorboot
Maar laten we even teruggaan naar
begin jaren ’ . Mijn ouders hadden
in die tijd een motorboot. Een stalen
sloep, die mijn vader in zijn vrije
uren had omgebouwd tot een vaartuig
waarmee we als gezin heel wat weekenden en uiteraard de grote vakantie
op stap gingen.
De vaartochten gingen vanuit de
jachthaven in Krimpen aan den IJssel
naar de Biesbosch, de Loosdrechtse
plassen, de Friese meren, Noord-Holland enzovoorts. Het waren heerlijke
vakanties waaraan ik fijne herinneringen bewaar en waardoor ik in mijn
jeugd grote delen van Nederland heb
gezien.
Gedurende een tweetal jaren gingen
wij in de ’grote vakantie’, na een
vaartocht van zo’n veertien dagen
door ons land, richting Scheveningen.
Mijn vader ging vervolgens weer
werken. Hij kwam in het weekend
over en uiteraard om de boot weer op
te halen.

- De usjes en broertjes
ittend op de losliggend
e keien. . -

het echt iets internationaals. Toch
heel anders dan Rotterdam, de stad
waar we regelmatig komen. Den
Haag heeft veel meer sfeer.
Meestal gingen we naar het strand bij
de boulevard, maar soms liepen we
helemaal naar het stille strand aan het
Zwarte Pad. Niet te ver, want voordat
je het wist lag je tussen het bloot. Dat
is trouwens nog zo, ontdekten we.

- Heerlijk, elke dag naar het strand en dan grote kuilen graven bij de pier. -

adurodam
De tocht naar Scheveningen ging via
Leiden en Den Haag. Ik weet nog
goed hoe leuk we het vonden om
langs Madurodam te varen. We zijn
er uiteraard ook een keer geweest.
Hoe dichter je bij de stad kwam,
hoe meer mooie huizen en vooral
bruggen. Waar we soms maar net

- De schrijfster als

Het smerige water en de stank namen
we maar voor lief. Waar plek was
werden de trossen vastgemaakt aan
wat gammele stalen binten. Bij een
soort loodsje kon je water halen,
maar voor de rest was er bij mijn weten helemaal niets aan voorzieningen.
Dat was in die tijd heel gewoon als
je aan het varen was. In jachthavens,

-jarige met jongste usje op het strand. -

onderdoor konden Het varen door de
buitenwijk van de stad was overigens al een belevenis op zich, met
van die tingelende trams. Toch nog
onverwachts kwamen we dan via de
Haringkade aan op de Havenkade.

- De motorboot werd afgemeerd aan de Havenkade, waar ook allerlei busjes en caravans stonden. -

zoals nu, overnachtten we zelden. Als
je ergens aan een kade lag of aan de
oevers van een kanaal of meer moest
je ook maar zien hoe je op tijd aan
drinkwater kwam. Meestal werd het
vullen van de watertank gecombineerd met diesel tanken voor de
scheepsmotor.
Verkennen
Eenmaal aangelegd gingen we
al snel de omgeving verkennen.
Boodschappen haalde mijn moeder
meestal in de buurt van de Keizerstraat. Van daaruit kon je naar de
echte haven met al die kotters lopen.
Waar het zo heerlijk naar vis rook
die in grote tonnen op de kant werd
gehesen.
Leuk was altijd weer het voor de
eerste keer ’beklimmen’ van de straat
naast het Seinpost. Eerst passeerde

je op de hoek etage-woningen met
achter het raam mensen met een
getinte huid. En ineens was daar dat
prachtige uitzicht over de zee. Dat
zachte geruis van de golven, de geur
van zout water, die grote zeeschepen
in de verte Natuurlijk gingen we
meteen even het strand op. Plek zat,
want er waren toen nog maar weinig
strandpaviljoens. Je kon toen ook
een ritje op een ezeltje maken. Of
zelfs een stuk met een visserszeilboot het water op. Wat had die man
wit gebleekt haar En uiteraard onder
die indrukwekkende Scheveningse
pier door wandelen. Die stond er
toen nog maar kort. Er bovenop
kwam je niet.
Wat een indruk maakte het Kurhaus.
Het leek wel een echt paleis met die
prachtige brede trap Daar durfde
je echt niet op te lopen. Als je om
het gebouw heen liep kwam je op
een enorm plein, waar de tram de
eindhalte had. We zijn een keer met
de tram naar Den Haag geweest. Hoe
bijzonder deze stad is, realiseerde ik
me vorig jaar toen we er doorheen
fietsten. Met al die ambassades,
prachtige gebouwen en villa’s heeft

Duitsers
Nieuwsgierig probeerden we als
kinderen te verstaan wat die Duitsers
naast je op de boulevard of op het
strand zeiden. En inderdaad, ze
groeven altijd van die hele grote kuilen, waardoor er voor ons langs de
duinrand, dus uit de wind, nog maar
weinig plek over was. Vlak aan zee
zitten was trouwens veel leuker en
praktischer op een hele warme dag.
Je kon dan geulen graven, emmers
water halen, schelpen zoeken en meteen vanuit het water na een zwem- en
spetterpartij naar je ouders toelopen.
Scheelde veel zoekwerk naar het
zelfgemaakte groene windscherm. In
die tijd was het niet de gewoonte dat
je moeder in badpak op het strand
lag. Welnee, je ouders zaten gewoon
aangekleed op een badlaken. Die enkele keer dat je vader een korte broek
aan had vond je dat al vreemd
En elke donderdagavond was er
vuurwerk Dan mochten we langer
opblijven en gingen we kijken op de
boulevard. Achterlangs het Kurhaus
liepen we daarna in het donker weer
terug naar de Havenkade. Onderweg
hingen we dan even over een paar
tuimelramen en keken in een soort
kelder waar een bandje speelde en
gedanst werd. Veel later begreep ik
dat dat de in die tijd zeer bekende Pia
Beck (overleden november 2 ) en
haar combo moet zijn geweest

Bab Riem Vis

bab@riemvis.nl

- atuurlijk ging er altijd een volle tas met eten en drinken mee. -
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Heerlijke afsluiting van
een heerlijke dag

Schiedam in teken
van water

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.

Schiedam staat in 2010 in het teken van WATER.
Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden schitterende
evenementen plaats. Na het succesvolle Scyedam Vaert
is het in september tijd voor de Brandersfeesten en
Cultuurplu. Dan worden rondom de havens en in
de binnenstad van Schiedam nautische en culturele
activiteiten georganiseerd. Ook is er dit waterjaar veel
aandacht voor de maritieme industrie. Kijk voor het
programma op www.ontdekschiedam.nu.

Wanneer één dag tekort is om
Schiedam te ontdekken…
informeer dan naar de speciale
midweek- en weekendarrangementen.
Hargalaan 2
Schiedam
telefoon:
010-4713322

fotografie: Jan van der Ploeg

#
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Probeer een Union
fiets en kies een route

Jenever: typisch Schiedam

Bridgen op historisch unieke locaties
Zin om te bridgen in een bijzondere omgeving, zoals een molen,
branderij, kerk of museum? Geef
u dan nu op voor de Historische
Bridgetocht in Schiedam op zaterdag 4 september. Naast locaties als
Molen de Drie Koornbloemen, het
Stedelijk Museum Schiedam, de
Grote- of St. Janskerk en de VVVwinkel, kunt u ook bridgen op twee
schepen die door de Schiedamse
grachten varen. Tijdens het bridgen,

Wie Schiedam zegt, zegt Jenever.
Tijdens een dagje uit in deze
Brandersstad kunt u het Jenevermuseum bezoeken en prachtige
panden, gebouwd door branders
en distillateurs, bezichtigen. Ook
komt u in de binnenstad verschillende standbeelden van typisch
Schiedamse beroepen tegen.
Wilt u een tastbare herinnering
meenemen naar huis? In de VVVwinkel zijn drie bronzen beeldjes
van de zakkendrager, de distillateur en de brandersknecht te koop.
Zakkendragers vervoerden het
graan die bestemd was voor de
moutwijn vanaf de schuiten naar
de zolders van de molenaars.

Leden van het St. Antonisgilde
dobbelden in het Zakkendragershuisje aan de Schie om te bepalen
wie de zakken graan mochten
lossen. Halverwege de 19e eeuw
telde Schiedam ongeveer 400
jeneverbranderijen. Hier werd graan
tot moutwijn gestookt. Moutwijn is
de grondstof voor jenever, die in
een distilleerderij wordt gemaakt.
Iedere distillateur heeft zijn eigen
geheime recept. Bij de Nolet distilleerderij ligt het recept al vanaf
1691 in een kluis. Maar één Nolet
per generatie heeft toegang tot dit
zorgvuldig bewaarde geheim.

#

Korting op serie
bronzen beeldjes
De bronzen beeldjes van Schiedamse
beroepen kosten € 19,95 per stuk
bij de VVV-winkel. Op vertoon van
deze bon krijgt u korting op de serie
beeldjes: twee beeldjes voor € 35,00
(normale kosten € 39,90) en drie
beeldjes voor € 50,00 (€ 59,85).

fotografie: Tjitske Houkes

Lekker eten en drinken in een
sfeervolle oud-bruine ambiance
Kom naar Proeflokaal ’t Sterretje
ter afsluiting van uw dagje uit in
Schiedam. Dit in het centrum
gelegen restaurant beschikt over
een zeer uitgebreide menukaart
met gerechten gemaakt van verse
producten. Voor 65+ senioren is
een menukaart met aangepaste
porties aanwezig.

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

Op vertoon van deze bon ontvangt
u een gratis welkomstdrankje als
u komt dineren.
Proeflokaal ’t Sterretje
Buitenhavenweg 180, Schiedam
010-4732434
www.proeflokaalsterretje.nl

Met de Aqualiner van Rotterdam
naar Schiedam
Gemakkelijk reizen over het water
tussen Rotterdam en Schiedam.
Dat kan ieder weekend tot en met
26 september met de Aqualiner.
Op zaterdag en zondag legt de
Aqualiner tussen 12.00 en 20.00 uur
aan bij de haltes 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

Verrassende driedaagse fietsvakantie
Voor fietsfans die van een verblijf in
Schiedam een onvergetelijke, kleine
vakantie willen maken, is er een
speciale historische stedenfietstocht van drie dagen. Het Novotel in
Schiedam is elke dag het begin- en
eindpunt. De eerste dag fietst u
27 kilometer langs de Rotterdamse
havens en in Schiedam. Hier komt
u langs de grootste molens van de
wereld, oude distilleerderijen en
branderijen, en fietst u over de

geniet u van het uitzicht op de historische panden langs de route. De
Historische Bridgetocht wordt voor
de zesde keer georganiseerd. Wilt
u ook bridgend Schiedam ontdekken, geef u dan op bij Bridgeclub
Schiedam ’59. Kosten zijn € 50,00.
Kijk op www.schiedam59.nl voor de
voorwaarden en hoe u zich op kunt
geven. Er is ruimte voor 220 paren,
dus wees er snel bij, want vol is vol.

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 rijksmonumenten. Terug fietst u door
de polders van Midden-Delfland en
het natuurgebied Broekpolder.
De speciale prijs voor dit arrangement is slechts € 119,00 per
persoon. Kijk voor meer informatie
op www.fital.nl.

brengt. Fietsliefhebbers kunnen
de fiets meenemen op de Aqualiner,
om zo de historie van Schiedam te
combineren met de groene omgeving van Midden-Delfland.
De Aqualiner stopt ook bij RDM
Heijplaat. Hier is de tentoonstelling
‘Infernopolis’ van Atelier Van
Lieshout. Meer informatie vindt u op
www.aqualiner.nl.

Rondvaarten door
de grachten
van Schiedam

Bij de VVV-winkel in Schiedam
huurt u splinternieuwe Union
huurfietsen. De Schiedamse fietsfabrikant 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.

Gratis
Rabo Bidon!
Naast een fietsroute naar keuze en
informatie over Schiedam en omgeving, ontvangen de huurders van
een fiets bij de VVV-winkel gratis
een Rabo Bio Bidon die ook door
de Rabo wielerploeg tijdens de
Tour de France wordt gebruikt. Als
promotor van de fietssport in brede
zin, wordt de biologisch afbreekbare bidon u aangeboden door
Rabobank Schiedam–Vlaardingen.

Museummolen De Nieuwe
Palmboom, Noordvest 34, 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.
Het vertrek- en eindpunt zijn bij

Stichting Promotie Schiedam
Buitenhavenweg 9
3113 BC Schiedam
010-4733000
info@ontdekschiedam.nu

Fotografie: Adri Reijnhout

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu
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Een merikaanse dominee, schrijver van een reisgids uit 8

en u t de lu ten ge assen dor

“Het was guur en regenachtig, toen we vandaag vanuit Duitsland over de Rijn ederland binnenvoeren.” Zo begint
‘The merican in Holland’, dat ruim honderd jaar geleden van de pers rolde. Het is een reisverslag van William Elliot
riffis, een merikaanse dominee, die in de tweede helft van de negentiende eeuw diverse bezoeken aan ederland
bracht. Is het klimaatbeeld weinig veranderd, veel van de sights die riffis indertijd in ons land bekeek, zijn dat wel.
Binnenkort verschijnt er een Nederlandse vertaling van zijn reisverslag.
Niet voor de hedendaagse toerist,
maar wel voor iedereen met een
nostalgische inslag. Want het boek
geeft een fascinerend beeld van een
verdwenen wereld.
Griffis maakte verschillende van zijn
reizen naar Nederland in het gezelschap van zijn vrouw, Katherine Lyra
Stanton, en bezocht onder meer Den
Haag. Aan de hand van die passages
in het boek wandel je - als bewoner
of bezoeker - met de schrijver mee
door een stad, die in vele opzich-

ten veranderd is. Griffis over Den
Haag: “De Engelsen noemen de stad
The Hague, de Franse spreken over
La Haye en de Duiters over Haag,
maar voor de meeste Nederlanders
is het ’s-Gravenhage: de haag van
de graaf’. Het van leven bruisende
spoorwegstation vermeldt echter
kortweg: Den Haag.
Rondje Den Haag
Met Griffis lopen we naar het hart
van de stad: naar de Hofvijver, waar
op het kleine beboste eilandje de
zwanen nestelen. Dan naar het Plein,

- De ei erstraat in cheveningen, ter hoogte van de kerk richting ee ge ien, helemaal versierd in 8 8 ter
ere van de kroning van ilhelmina. Vele straten in Den Haag werden o versierd, rif s vond het prachtig..-

Hans Wesseling

-

waar de leden van sociëteit de Witte
onder het schaduwrijke geboomte
van hun borrel en sigaar zitten te
genieten, en waar de trams af en aan
rijden. (Die werden toen nog door
paarden getrokken, alleen de lijn van
en naar Scheveningen reed op elektriciteit.) Vervolgens gaan we via het
Binnenhof naar de Hofsingel, Buitenhof en de Plaats. Onderweg vertelt
Griffis ons over de rijke geschiedenis
van Den Haag. Een geschiedenis
die teruggaat tot omstreeks het jaar
2 , toen graaf Willem van Holland
hier in een toen nog met wouden
overdekte streek een jachtslot liet
bouwen. Het terrein bij het slot werd
omringd door een haag, en zo komt
de stad aan haar naam. Den Haag is
lange tijd een uit de kluiten gewassen dorp gebleven, het “grootste in
Europa,” zoals onze gids opmerkt.
Pas onder koning Lodewijk, een
broer van Napoleon, kreeg Den Haag
stadsrechten. Sindsdien ontwikkelde
Den Haag zich meer en meer tot
een Europese hoofdstad en groeide
overeenkomstig.
Vinex avant la lettre
Aan de stadsuitbreiding een
proces dat op dit moment nog steeds

- rif s er ijn absoluut

actueel is, denk
te weinig standbeelden in
bijvoorbeeld
de stad Den Haag
aan de Vinexlocatie
heeft Griffis ook diverse passages
gewijd, want hij bezocht enkele van
de toenmalige nieuwbouwwijken,
die voor ons inmiddels tot de oudere
buurten van Den Haag gerekend worden. Ten aanzien van de Archipel en
het Zeeheldenkwartier danken we er
de observatie aan: “Daar staan, straat
na straat, fraaie herenhuizen die bewoond worden door gepensioneerde
hoge ambtenaren en militairen, maar
ook kleinere en gerieflijke woningen
voor mensen met een wat smallere
beurs.”
Naast lof op de hofstad heeft Griffis ook kritiek. Aan het Binnenhof
bijvoorbeeld vond hij maar weinig te
bewonderen: “een saaie vlakte met
smerige klinkers”, en met v l te veel
tramverkeer. (Wel, in dat laatste is
in elk geval verandering gebracht:
tegenwoordig is het er zeer verkeersluw.) Over het gebrek aan standbeelden in de stad was Griffis evenmin te
spreken. Naar zijn mening zouden de
Hagenaren wel wat meer monumenten op hebben mogen richten voor de
grote helden uit het vaderlandse verleden. (Nu, dat verzuim is sindsdien

- en editie uit

0 .-

aardig ingehaald.) Wat hij wel weer
prachtig vond, waren de in de stad
georganiseerde feestelijkheden ter
gelegenheid van de inhuldiging van
koningin Wilhelmina in 8 8.
Griffis’ totaalindruk van Den Haag
was overigens zeer gunstig. Want de
drie grote Nederlandse steden met
elkaar vergelijkend, concludeert Griffis: “In Rotterdam maak je je fortuin,
in Amsterdam consolideer je het, en
in Den Haag geniet je ervan.”
ron illiam lliot ri s he
merican in olland. entimental
ramblings in the eleven rovinces o
the etherlands. oston/ ew ork
.

Karijne Wagemans

Karijne.wagemans@hotmail.com

Johm...

8 , getalenteerd en veelzijdig

e leraar d e lessen tro u t oga

Onlangs kwam ik op Internet een uitgebreid artikel over Hans
Wesseling tegen. Ik realiseerde me, dat hij alweer 2 jaar geleden overleden is. “De tijd verstrijkt”, zei de meester vroeger,
maar dan wel op z’n Haags! Het artikel eindigt met de zin: “Hans
Wesseling was een uitzonderlijke wijze wiens inzichten gelukkig veel op schrift zijn gesteld, maar eigenlijk verdient hij een
biografie.” Dit laatste gaat mij iets te ver, zeker in een tweewekelijkse uitgave, maar dat hij juist hier enige aandacht verdient
staat voor mij vast.
Hans is in De Bilt geboren en rond
zijn twaalfde ging hij samen met
zijn ouders en zijn broer in Rijswijk
wonen. Hij bezocht de Thorbecke
H.B.S. in de de van der Boschstraat,
waar de leraar Nederlands, H. Godthelp, hem de liefde voor gedichten
en dichters bijbracht. Vervolgens
ging hij naar de kweekschool van het
Haagsch Genootschap en ook hier
zag de leraar Nederlands, IJsbrand
ten Siethoff in, dat Hans een bovengemiddeld talent voor het schrijven
van gedichten had. Hierna ging
hij op de school in de Ravensteinstraat werken. Op de site: Het Oude
Schilderswijk noteerde iemand: Hans
Wesseling, de hippe leraar.
Schooltje spelen
Het schrijven had hij niet van

een vreemde. Zijn vader heeft als
journalist bij de Leeuwarder Courant
gewerkt. In
heeft Hans samen
met Piet Polder het experiment op
de school in de Atjehstraat vorm gegeven. (Zie het artikel: Atjeh-oorlog
in nummer van dit jaar) Mocht u
hier meer over willen weten, hij heeft
het boekje: Schooltje spelen geschreven, dat in
bij de uitgeverij Bert
Bakker verschenen is.
Ondanks het feit, dat hij een gedreven
leerkracht was, lag hier niet zijn
grootste talent, dat wil zeggen, niet
als leerkracht binnen het conventionele onderwijs. In het artikel waar
ik mee begon valt te lezen: “Velen
herinneren zich hem als yogaleraar.
Maar Wesseling was meer dan
dat: woordkunstenaar, eigenzinnig
onderwijzer, spiritueel alchemist ”

- Hans esseling, in 8 op een foto in de Haagsche ourant. Door ijn lessen in Hatha en Raja yoga
had hij naam als goeroe - maar sommigen vonden hem ook wel een beetje een charlatan. -

Naast het schrijven van gedichten,
waar hij op zijn vijftiende mee is
begonnen, schilderde hij en hield hij
zich bezig met muziek. Vanaf
volgde hij yogalessen bij Saswitha in
de Antwerpsestraat. Zowel de Hatha
yoga als de Raja yoga kwamen hier
aan bod. Men begon met oefeningen
en daarna werd de theorie behandeld.
“Saswitha heeft een enorm afbraakproces in mij teweeggebracht,” zo
stelt Wesseling, “Ik was altijd bezig
met de literatuur, maar Saswitha zei:
Denk zelf ” De hier opgedane kennis
maakte hij zich letterlijk eigen en

vervolgens gebruikte hij die kennis in
de overdracht naar kinderen.
Veel vertellen
Wesseling was van mening, dat de
leerkracht moest vertellen, veel vertellen. Boekjes komen later wel. Na
het mislukte experiment op de school
in de Atjehstraat ging Hans yogalessen geven en bovendien publiceerde hij een aantal boeken over dit
onderwerp. Zo heeft hij zo’n 2 jaar
yogadocenten opgeleid. Ook nu weer
bleek dat het vaak om afleren gaat en
niet om aanleren. Tijdens lezingen

kon hij zijn ideeën kwijt. “Hij heeft
een onmiskenbare bijdrage geleverd
aan de spirituele renaissance, die wij
allemaal hebben meegemaakt,” zo
lees ik. Hij ging uit van een individuele benadering, waarin het ontwikkelen van eigen inzicht centraal stond.
Ook benadrukte hij de tijdelijkheid
van kennis: “Steeds moet ik opnieuw
zoeken, ieder antwoord op elke vraag
moet opnieuw worden bekeken.”
Hoewel ik geneigd ben u veel meer
over hem te vertellen er is zoveel
te vertellen lijkt het me verstandig
hier te eindigen. Ik denk dat hij het
met me eens zou zijn.
In 8 is Hans Wesseling in Den
Haag overleden.

Carl Doeke Eisma

Met dank aan ans vrouw lisabeth
carleisma@planet.nl
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Van kinderlijk hengelen met een bamboestok langs de slootjes tot het onbarmhartig grof takelen van makrelen op zee

ssen maa t de olbe oner n ons a er

ederland is van oudsher een lusthof voor vissers, voor hen die
het water om den brode opzoeken én voor sportvissers, over
wie dit stuk gaat. Velen kunnen zelfs met de hengel in de hand
van huis af lopen naar een water waar het leuk vissen is en op
de fiets of met de brommer is dat voor iedereen haalbaar. Den
Haag, met Scheveningen, biedt bovendien de riante keuze tussen zoet en zout water, een enorme attractie, die vandaag de
dag nog minstens zo in trek is als vroeger.
De hoofdredacteur van deze krant haalt hier herinneringen op,
van z’n eerst gevangen voorntje tot het kottervissen op zee.
z’n opa kreeg was o moet je vissen,
dat had opa met shagjes voor hem bij
t je in de
elkaar gerookt’ zal ik maar zeggen.
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visver amelplaatjes kon plakke
.Rizla vloeipapier, waarmee je sigaretkruisnet me
Die vang je op cheveningen niet of nauwelijks. oto Hv 20 0 n. 0 rentbroefkaart 6
ten rolde. Heel veel later begreep ik
Dat kwam ook door de inleiding bij o
vissen kon beginnen. Dat vissen bleek
gratis in de bus viel. Z’n vader was
trouwens pas dat je eigenlijk op z’n
mij altijd dezelfde, wat toch zeer
overgesneden. Wreed Het is niet
sportvissers, daarmee is het een grotere
kon eigenlijk alles beter wat we als
maar nu met superaas dat Bobby had
moet je vissen, door de heer L. Bode jr.,
in
helemaal
niets
te
lijken
op
het
klein
trots
op
Bobby,
hij
liet
de
vis
opzetten
spectaculair was. Die hoefde ons
Frans riz la croix’ zou moeten zeggen,
anders.
Een
kipfi
let,
een
bal
gehakt,
een
vrijetijdsbesteding dan voetbal. Er gaat
kinderen in die leeftijd belangrijk
aangeraden voor als we op voorntjes uit
voorzitter van de Algemene Hengebier’ met die dobbers en blinkertjes aan
voor hem. Het vangen had ik gemist,
want het ging immers om rijstepapier
witbrood niet, gelukkig maar. Toen ik
blikje kalfsragout, het groeit allemaal
naar schatting zo’n miljard euro per jaar
vonden, voetballen om te beginnen.
waren. Vreemd lekker zoet ruikend spul
laarsbond, iemand om tegenop te kijken
de slootkant van destijds. Aan een korte
maar later zag ik de vis bij hem thuis,
en dan bleu’ of rouge’ er achteraan,
ettelijke jaren later met een plug en een
niet aan de bomen. Wie zegt dat sportom in de Nederlandse Sportvisserij, die
Bobby had een nogal stimulerende en
met een stopverfachtige consistentie,
natuurlijk. Die schreef daar onder meer:
betrekkelijk stijve hengel met een zware
ik meen op een plankje, met een mooie
werphengel mijn eerste snoek ving in de
want je hebt er twee uitvoeringen van.
vissen’ sowieso het beste helemaal kan
bovendien voor zo’n vierduizend menhulpvaardige vader, ook vaak aan de
uit een tube. En als we op baarzen
“ . En hoewel ik geen standpunt wens
molen laat je een paternoster-onderlijn
vernislaag over de huid.
Maar goed. Net als in de zeer bekende
Delftse Hout, een kanjer van probleworden nagelaten, neemt m.i. trouwens
sen werkgelegenheid oplevert. Maar op
waterkant. Dat hielp. Wederom een
gingen’ met de dobber, staken we eerst
in te nemen inzake het wel
het water in zakken, verzwaard met een
Verkade-albums moest je
matische omvang, ben ik een half uur
wel een verdedigbare stelling in maar
zich is dat geen argument om er enthouOV- professional, ik kan het ook niet
wormen uit de grond van het talud.
of niet roken, ben ik van
stuk lood van
tot 2 gram. Aan
bezig geweest om hem aan de kant te
het boekje zelf afmaken door
vissen voor de pan, dat lijkt me moeilijk
siast over te zijn in de georganiseerde
helpen een HTM-chauffeur, die als
Ook dat kreeg ik onder de knie, met
eeuwen en makrelen
mening dat er gerookt EN
zo’n paternoster zitten meestal drie tot
plaatjes in te plakken, een
krijgen en te onthaken en zonder hulp
verwijtbaar. Zonder me achter Jezus te
criminaliteit gaat meer geld om en de
hij ’s middags thuis een boterham ging
slootwater het gras sprenkelen en op
Tijdens m’n middelbare schooltijd
gevist zal worden zolang er
zes
zijlijntjes,
voorzien
van
glimmende
vijftigtal van vissen, mooi gevan een touringcarchauffeur, die het
willen
verschuilen,
de
bekende
visser
werkgelenheid in de drugshandel en
eten de bus gewoon in de straat voor de
de grond stampen. Maar ik kreeg niet
kwam er niet veel van vissen, hoewel
mensen zijn. Het was dan
haken en witte of gekleurde veertjes.
eerst een tijdje geamuseerd had zitten
tekend en gekleurd. Telkens
uit Nazareth.
de hoererij is vele malen groter. Het is
deur zette. Het vissen met Bobby en een
altijd aan de haak met zo’n worm wat
ik het huiswerk tot een minimum reduook een originele gedachte
Aas hoeft niet. In hun voedselnijd bijten
als je een pakje shag ging
gadeslaan maar het toen teveel werd,
maar net wat je als samenleving legaal
zwik andere klasgenootjes was altijd
de bedoeling was. Ontzet en verbaasd,
ceerde. Voetballen en erg veel schaken,
van RIZLA om de honderdde makrelen op alles dat langs flitst en
kopen met Rizla-papier ( )
was het me niet gelukt. M’n bril was
en toelaatbaar acht.
ook maar op een bescheiden watertje,
dat zo’n beest zich inderdaad ook bij
dat beviel me het beste. Ook in de tijd
Turken, Duitsers en Polen
duizenden rokende vissers, of
de indruk wekt van aasvisjes. Het opik toen al kwijt, die lag ergens tussen
kreeg je een vissenplaatje.
Hengelen, een sport Het blijft toch
dat van de Prinses Margrietsingel, niet
ons Rijswijk’ ophield, trok ik een keer
daarna, op de School voor de JournalisOp zo’n makrelenboot gaat het trouzo ge wilt vissende rokers, te
takelen, een ander woord heb ik er niet
Kiezen welke kon je niet,
het riet in
in de eerste plaats jagen. Hengelaars
ver van school. Maar nu
een driftig spartelende paling het talud
tiek, kwam er weinig van vissen. Toen
wens niet veel vissers om de sport, en
verrassen met dit album. .
voor, levert regelmatig het verbijsterenhet water. Bij
dubbelen moest je zien te
hebben meer weg van holbewoners uit
wel met wat
op. De haak was diep geslikt. Bobby
was het vooral beeldende kunst wat
gelukkig maar, want het is om te gruweGoede
vangst
”
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op
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elke
nieuwe
bril
koop
ik
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me
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literatuur.
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Kwaad zag ik daar trouwens
aan alle haken spartelende makrelen, zij
boekje compleet gekregen was het eerste ederlandse
daarom nog steevast een
van Johan Cruyff. Hoewel voetbal op
tijdens m’n eerste baantje als stads- en
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ook weer kan worden gezien als een
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gebied aan de haak worden geslagen,
gen, in de hoop op
sportvisserij hier te lan
keer niettemin een stuk of dertig in
liep het destijds trouschat. Om te beginnen
sublimatie van allerlei gedrag dat de
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visafval.
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m’n opa, zat thuis ’s middags
m’n emmer, allemaal keurig schoongewens verkeerd af. Op
vanwege de vele visjacht kenmerkt. at vindt u ervan
enorm zoeken naar een beetje leuke
veel aan boord om productie te maken’
Hv 20 0 half verborgen in de rook van z’n dikke
maakt aan boord met m’n vlijmscherpe
soorten die ook in ons Rijswijk zouden
een dag hoorden we
onderwerpen voor langere verhalen.
en die zijn er tegenwoordig nog steeds
Agio-sigaren, met trouwens ook te
Opinel-mes ingewanden en kieuwen
rondzwemmen, gewoon in sloten en bijBij het maken van een reportage over
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Zo moet je vissen
redactie deoud-hagenaar.nl
was overigens burgemeester van een
dat doet na de vangst, hoe beter voor de
aan de Van Vredenburchweg. Rovende
me rond acht uur, terug in de tweede
Polen bijgekomen - die gewoon hier in
Hier is dat andere van belang, het
soort visserswalhalla geweest, de zeer
smaak en het voorkomen van bederf.
jagers als snoeken en baars, niet uit het
binnenhaven van Scheveningen een
Nederland wonen en werken. Maar uit
ie voor meer in ormatie
bijzondere boekje dat Onno cadeau
waterige gemeente Alkemade, met het
Dat geldt voor alle vette vis, niettegenwater te tillen karpers, zo dik, en die
uittocht opgevallen van een fottielje
het R hrgebied komen ze nog steeds,
kreeg van zijn opa, op en top een hard
www.sportvisserijnederland.nl
raadshuis in Roelofarendsveen, maar
staande dat het juist de vetzuren zijn
glibberige enge palingen, die me verkotters, afgeladen met hengelaars. Die
net als vroeger, in het holst van de nacht
werkende Rotterdammer die bestuurder
s- ravenhaagse engels ortvooral dus met de Brasem en De Kaag.
die het eten van zulke vis zo gezond
vulden van angst als voor slangen, als
bleken bij navraag allemaal op makrenaar Scheveningen gesjeesd, aanhangwas op de tram van de RET, getrouwd
vereniging www.ghvdenhaag.nl
Niet dat ik hem ooit met een hengel heb
maken. Wie vaak genoeg goede makreel
katholiek opgevoed ventje. Ik kon geen
lenjacht’ te gaan. Mooi onderwerp voor
wagentje achterop. En dat wordt dan s
met oma, een zelfbewuste, maar zeer
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eet kan die dure Omega- tabletjes in de
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ten aan wat daar onzichtbaar onder de
Een week later melde ik me ’s ochtends
mers gevangen makreel op schaafijs, dat
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in een emmer met
terde hij voor de KNVB en hij tenniste.
Die avond ben ik langs vrienden en bewaterspiegel allemaal gaande was. En
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je voor euro per 2 liter bij de reders
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met een kotter op
makrelen uit te delen, met opgesnorde
de wereld van de volwassenen, dat dit je
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niet
is
om
makreel
te
eten.
De
volgende
nog
werd
uitgebreid
door
de
schipper.
Vrolijk Score: wederom makrelen,
m’n tiende jaar hebben opgedaan, in
vaker op uit wil kan ook bij Albatros
Hengelsport op de Dr. Lelykade 68
dag ben ik een rookoventje gaan kopen,
Ik had er al direct schik in, want het
op de kop af. Twaalf kleintjes verkocht
weinig spectaculair water, de hoogstens
0 een eigen boothengelset kopen.
ergens
op
de
Denneweg,
om
het
restant
eerste
wat
we
gingen
doen,
zo
begreep
ik op zijn verzoek aan een Pool, voor
vier meter brede sloot voor de deur,
r is veel keu e, maar voor een
an
het
eind
van
de
middag
liggen
de
schepen
van
de
sportvisreders
vaak
euro
of
0
all
in
kun
je
al
klaar
ijn,
vis te bereiden.
ik, was op zee zoeken naar op het water
een tientje. Vijf gingen er vers naar
uitgerust met een tweedelig bamboebij elkaar in de buurt. Hier de aria van roen en de Trip Tender, ge ien
eker als het alleen om een eenvouduikende
groepen
meeuwen.
Krijsend
m’n beste vrind, vijf gingen er dezelfde
hengeltje en een stuk wit brood dat
vanaf Vrolijk s strella. oto Hv 20 0 dige makrelenuitrusting gaat.
storten die zich op scholen kleine visjes
middag de rookoven in in de tuin, en de
we meekregen om aaspluimpjes van te
enadeklap
dat hij was geschoten, door een jongen
aan de oppervlakte, omhoog gejaagd
resterende acht gefileerd in de vriezer.
en zonder aarzeling zo diep mogelijk in
echter’ materiaal dan dat
kneden. We vingen wel eens een voornHet naarste onderdeel van het vangstdie in de buurt altijd voor indiaan
door barbaarse hordes hongerige makrede bek van die glibber m’n lijn door en
bamboestokje. Bij de dierenwinkel in
tje, als de zwanen ons met rust lieten.
verhaal vinden veel mensen het doden
speelde, met een zelfgemaakte pijl en
len onder zich. De les was simpel, daar
zette het beest terug in het water.
de winkelgalerij aan de overkant mocht
Want die hadden elke zomer jongen
van de vis die mee naar huis gaat voor
Belang en drijfveren
boog. We hadden er geen ontzag voor,
waar de meeuwen zich te goed doen
Maar zelf sloeg hij op een dag een vis
ik m’n eerste werphengeltje kopen,
en dan waren ze nogal agressief. Van
de pan. Dat moet je meteen doen na
Tussen kinderlijk vissen aan de slootwe vonden het een gemene daad.
moet je zijn om je lijn uit te werpen,
aan de haak die wereldnieuws was in
geel en van glasvezel met een rubber
een heb ik een keer een enorme optater
de vangst, het best met een visdoder’,
kant en het takelen van makrelen, twee
want daar vang je makreel Dus dat waRijswijk: een meerval. Niet supergroot,
greep, met molentje uiteraard en m’n
gekregen met een vleugel, waar meer
tegenwoordig meestal een klein van
uitersten, zit een enorm spectrum van
ren de plekken waar de schipper, turend
maar toch een heuse meerval Dat was
eerste kunstaas, blinkertjes’ noemden
kracht in zat dan ik vermoedde. Dus
zwaar metaal gemaakt knuppeltje. Daarsportvisserij: incidentele recreatievisBobby en de meerval
met een verrekijker over het water, op
een zeldzaamheid in die tijd, zeker op
we dat. En verdomd, het werkte, ik bezochten we het later wat verderop, in de
mee sla je de vis, goed vastgehouden
sers, nachtelijke karperaars met hun
Wat beter en verstandiger vissen leerde
- n de jaren 60 en 0 werden er jaarlijks
aan
koerste.
Eenmaal
daar
legde
hij
de
zulk
onbenullig
water.
Bobby
kwam
gon
baarsjes
te
vangen,
prachtige
vissen
sloten rond het Steenvoordebos. Daar
met
de
andere
hand,
krachtig
boven
tentjes en stretchers, de wat elitaireik van een ander vriendje, Bobby,
viswedstrijden voor kinderen georgani- et een goede ets, een ‘matje in de nek , een hengeluitrusting en stoel op het
kotter eerst helemaal stil, om dan de
met de vis op de foto in root ijswijk,
vind ik nog steeds, sympathiek zelfs.
zagen we regelmatig een snoek voorbij
op het hoofd. Dat schakelt de hersens
vliegvissers, de street shers et cetera.
met wie ik in de klas zat op de Pius
seerd aan de oestdijksekade
oorderhavenhoofd van cheveningen, een prima dagbesteding voor een Hagenees.
oto
Haagsche ourant . oto Hv 200 scheepshoorn te luiden ten teken dat het
de plaatselijke krant die bij iedereen
Met een dobbertje viste ik ook nog wel,
glijden in het ondiepe water, volgens
direct uit. Daarna kan de keel worden
Nederland telt circa anderhalf miljoen
II lagere school in Rijswijk. Hij
“Van mijn buurjongen Onno leerde ik
eind jaren ’ een paar dingen waar
ik nog steeds veel plezier van heb. We
zaten allebei nog op de lagere school.
Ik speelde bij hem mijn eerste partijtjes
schaak en ik werd ingewijd in de
geheimen van het hengelen. Die twee
positieve bijdragen aan mijn ontwikkeling - want zo voel ik dat - vonden
hun oorsprong eigenlijk in het huis van
Onno’s grootouders van moederskant
in Rotterdam, waar ik tot mijn plezier
trouwens ook wel eens mee naartoe
mocht. Het waren zeer hartelijke
mensen. Om te beginnen was daar soms
oom Leo, de broer van Onno’s moeder,
die gek was van schaken. Hoe ontzettend sterk hij was begreep ik pas later,
toen ik er zelf inmiddels ook wel wat
van kon. Oom Leo speelde in het eerste
tiental van Charlois, een van Nederlands
sterktse verenigingen. In de Spaanse
opening is er een spectaculaire variant
naar hem genoemd. Latere grootmeesters als Hans Ree en Jan Timman liet hij
in de jaren ’ in het stof bijten. Maar
op zo’n verjaardagspartijtje bij zijn ouders vond hij het prima om het bord op
te zetten om met Onno en mij te spelen.
Maar dat is een ander verhaal.
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Wie gaat verhuizen of om andere redenen
een huis leeg moet opleveren, heeft vaak
meer op te ruimen dan gedacht.
Als een deel van de inboedel overblijft en
de spullen goed bruikbaar zijn wilt u daar
toch een goede bestemming voor kiezen.

De werkwijze is als volgt:

Kiest u dan voor de inboedelservice van
Schroeder!

Ook wordt gekeken of de spullen voldoende
waarde hebben om de onkosten te dekken.
Als dat zo is, worden afspraken gemaakt om
de inboedel op te halen en het huis
bezemschoon op te leveren.

Bel voor de voorwaarden:

(070) 389 57 24

Als u de Inboedelservice belt, komt een
medewerker langs om te beoordelen hoeveel
mensen nodig zijn om de inboedel op te
halen.

Zijn de spullen niet verkoopbaar in onze
kringloopwinkels, dan kan de Inboedelservice
dit werk tegen een kleine vergoeding voor u
doen.
Uiteraard krijgt u vooraf een oﬀerte van ons.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Inboedelservice Kringloop Holland is
onderdeel van Stichting Dr. Schroeder van
der Kolk Bedrijven (Schroeder).
In Den Haag vervult Schroeder een aantal
belangrijke functies.
Zij zorgt voor werkvoorziening voor mensen
die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
hebben.
Uw overtollige huisraad wordt, indien nodig,
schoongemaakt en opgeknapt. Zo kunnen wij
het weer verkopen in onze Kringloopwinkels.
Dit bespaart de Gemeente Den Haag jaarlijks
drie miljoen kilo afval. Op deze manier doen wij
aan milieubescherming.
Alle artikelen in onze winkels worden verkocht
tegen lage prijzen. Dit betekent dat ook
mensen met een krappe beurs goede spullen
kunnen kopen. Zo levert Schroeder een
bijdrage aan de armoedebestrijding.
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Bewegingsprogramma voor
hartpati nten
De Stichting Hart-Aktief Haaglanden
begeleidt al sinds 82 actief hartpatiënten.
Hart-Aktief, dat volledig wordt gerund door
vrijwilligers, biedt hulp in de vorm van actief
sporten onder medische begeleiding. Sinds
een jaar biedt Hart-Aktief ook zaalsport
die direct aansluit op de revalidatie in het
ziekenhuis. Dat individuele revalidatieproces
duurt meestal zes weken en omvat vooral
fitness. Hart-Aktief biedt een verlengstuk
van deze hartrevalidatie met bijna hetzelfde
programma: hometrainers, roeien, loopband,
krachttraining en meer. Hartpatiënten kunnen daarnaast kiezen voor zaalsport, zoals
warming-up, volleybal, tafeltennis, badminton
en meer. Hoe dan ook is sporten voor hen
essentieel met het oog op de kwaliteit van
leven en een terugkeer in de maatschappij.
Het sportaanbod van Hart-Aktief vindt plaats
in het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg, op
maandag-, dinsdag- en donderdagavond. De
sportgroepen kenmerken zich door rust en
zelfvertrouwen de hartpatiënten hebben het er
prima naar hun zin. Bijkomend voordeel van
de locatie is dat bij een eventuele calamiteit de
eerste hulp om de hoek is. Ook interesse om
mee te doen Voor informatie en aanmeldingen kunt u op werkdagen van . tot .
uur bellen met telefoonnummer
( )
.
ezocht: leden voor
scootmobielclubje
De heer Van Min uit Mariahoeve wil graag
een scootmobielclubje oprichten en zoekt
leden daarvoor. Zijn bedoeling is in de zomer
lekker met zijn allen de natuur in te gaan.
Daarvoor moet de club verschillende scootmobielroutes in de regio gaan uitzetten. Die
zullen niet langer dan veertig kilometer zijn,
want verder reikt de accu van een scootmobiel niet. De club moet ook gaan opkomen
voor de belangen van scootmobielgebruikers.
Sommige plaatsen zijn bijvoorbeeld lastig
te bereiken per scootmobiel. Dan moeten
gebruikers op straat rijden of stuiten ze op een
paal in de weg. Een eigen club kan zulke problemen aan de kaak stellen. De heer Van Min
zoekt medestanders die hem kunnen helpen bij
de organisatie. Inlichtingen kunt u krijgen bij
hem, tel. ( ) 8 88 of 2
(na . uur).

VR

Voor het bestellen’ van een kapper aan huis
bestaat er een speciale telefoonlijn. Deze
Thuiskappers-lijn kunt u bereiken via tel.
( )
2 .
Hebt u ook een vraag?
Schrijf, bel of mail CIPO:
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. (070) 364 38 18, cipo@cipo.org.

363

2 0

Den Haag 070 36 3

CT EEL
Voor de Haagse Popweek van

t m 2 oktober

ezo t een aagse ro oma

reageer eel snel

Dames lezeressen, altijd al gedroomd van een carri re als fotomodel Of wilde u vroeger eigenlijk een echte ‘rockbitch’ worden oed nieuws: voor één van u zit dat eraan te komen.
Van donderdag tot en met
zaterdag 2 oktober zal namelijk de
Haagse Popweek 2 plaatsvinden.
En voor het campagnebeeld van dit
evenement is de organisator, het
Haags Pop Centrum, op zoek naar
een Haagse rockoma’.
Pop voor jong en oud
Het motto van de Haagse Pop
Week luidt dit jaar muziek voor
iedereen ’ Pop en rock zijn er dan
voor jong n oud en het programma
kent geen grenzen. Daarom wil de
organisatie ook een podium geven
aan het oudere talent’. Dit zal zelfs
een voorname plaats innemen in de
publiciteitscampagne. Wie denkt dat
zij d rockoma van Den Haag is, of
kleinkinderen van zo’n oudere rockende dame, kan zich daarvoor per
direct melden bij de organisatie.

Profiel
Waaraan moet de Haagse rockoma
volgens het Haags Pop Centrum zo
ongeveer voldoen
Zij is nog kwiek’, oftewel: staat
nog flink op beide benen en kan en
wil zich zelfstandig voortbewegen.
Zij beschikt over gevoel voor
humor.
Zij is niet media- of cameraschuw.
Haar leeftijd maakt niet uit, zolang
ze er maar als een oma uitziet.
ominaties
Nominaties voor de Haagse
rockoma’ kunt u sturen naar het
e-mailadres rockoma@derevolutie.
nl. Dat moet inclusief een foto zijn,
alsmede de contactgegevens van de
oma-verantwoordelijke’ of de oma
zelf. it de inzendingen zal een selectie worden gemaakt van geschikte

rockoma’s. Na kennismakingsgesprekken met deze kandidaten
zal een van hen als de enige echte
Haagse rockoma worden gekozen.
Het vervolg
Met de uiteindelijke Haagse
rockoma zal een fotosessie worden
georganiseerd om het beeld voor de
promotiecampagne van de Haagse
Pop Week vast te leggen. Natuurlijk
zal de gekozen oma dan worden
aangekleed’ conform de regels van
de rock n roll (denk aan Flying
V-gitaar, leren jasje e.d.). Deze foto
zal worden gebruikt bij de publicitaire uitingen van de Popweek. Met
andere woorden de Haagse rockoma
zal overal (in Den Haag) te zien zijn
Wacht niet te lang met reageren:
dat kan nog tot en met uiterlijk 2
augustus

genda
deel Escamp geven onder leiding van
zangeres Marie-Jose Sobral een concert
waarin de verschillen n overeenkomsten tussen de Nederlandse en Brazilliaanse liedjescultuur tot uiting komen.
En het hoogtepunt en slotakkoord van
dit Zwingfestival is smartlappenkoningin Marianne Weber. Openluchttheater
Zuiderpark, . - . uur, toegang
,- (gratis met Ooievaarspas).

HET CIPO!

“Voor mijn moeder ben ik op
zoek naar een kapper die haar
aan huis komt knippen. Zij is
niet meer zo mobiel en voelt zich
thuis het meest op haar gemak.”

o t u

Zondag 22 augustus:
Haags Zwingfestival
Zing en swing mee tijdens de zevende
editie van dit inmiddels klassieke Haagse festival. Met eerst het traditionele
Zwingcaf met Frans de Leef en pianist
Henk Anijs en vervolgens optredens
van o.a. de Haagse volkszanger John
West, het Surinaams Vrouwenkoor
Afimo en de Haagse Nederlandstalige
coverband Robuust. Verder het speciaal
voor het Zwingfestival opgezette project Land Lied: bewoners van stads-

Tot zondag oktober: tentoonstelling ‘ azomeren’.
In De Verdieping van Nederland’
brengen de Koninklijke Bibliotheek
en het Nationaal Archief gezamenlijk
allerlei aspecten van de vaderlandse
geschiedenis in beeld. Vanaf 2 juli
is er de tentoonstelling Nazomeren te
zien. Foto’s van fotograaf Willem van
de Poll tonen het strandvertier in de
jaren dertig. Oude reclameaffiches,
reisgidsen voor (Duitse) toeristen uit
88 en diverse zomers getinte boeken,
zoals Een zomerzotheid van Cissy van

Marxveldt, laten u letterlijk nagenieten van de zomers van vroeger. De
Verdieping van Nederland’ bevindt zich
op de eerste verdieping van het speciaal
hiervoor ontwikkelde verbindingsgebied tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Prins
Willem Alexanderhof, Den Haag, din
. -2 . uur, woe-zat . - .
uur, zon-maa 2. - . uur, toegang
gratis. Informatie: tel. ( )
of ( )
, www.deverdiepingvannederland.nl.

ietsende ouderen
lopen meer risico
door verkeerslawaai
Fietsende -plussers lopen meer dan
drie keer zoveel risico op een ongeval
als jongere fietsers. Vermoed werd altijd
dat dat vooral ligt aan slecht wegdek en
andere gebrekkige fietsvoorzieningen.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vroeg de Fietsersbond dat eens te
onderzoeken. Tijdens het doornemen
van talloze cijfers en statistieken uit
gemeenten kwam een opvallende,
onbekende tendens naar voren: hoe meer
geluidhinder in een gemeente, hoe meer
risico voor oudere fietsers. Bij nader
inzien bleek dat verband bovendien niet
te gelden voor andere bevolkingsgroepen.
Hebben oudere fietsers dus meer last van
lawaai in het verkeer
Hoogleraar verkeersgeneeskunde Wiebo
Brouwer vindt dat best aannemelijk. Onder ouderen zijn bijvoorbeeld percentueel
meer mensen met gehoorbeperkingen.
Het is ook goed mogelijk dat zij er meer
moeite mee hebben om het geluid van
achteropkomend verkeer te onderscheiden te midden van alle achtergrondlawaai. Zij zullen dan voor de zekerheid
wat vaker dan anderen achterom kijken,’
aldus Brouwers, en dat is dan weer niet
goed voor hun evenwicht.’
Meer onderzoek naar deze relatie tussen
gehoor, lawaai en verkeersveiligheid is
nog nodig. Toch komt de Fietsersbond
al voorzichtig met aanbevelingen voor
gemeenten: rustige fietsroutes fietsroutes
door woonwijken in plaats van langs
drukke verkeerswegen en aparte netwerken voor fietsers en auto’s.
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Hotel “De Lochemse Berg”

on llemsen
s terug
Ton is bij vele leden en deposanten het jarenlange gezicht geweest van
De Volharding. De vraagbaak en vertrouweling van de leden. Vooral
mensen die een deposito bij De Volharding wilden nemen, hebben
kennis met hem gemaakt
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.

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

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.

STANDAARD
VARIFOCALE

www.specsavers.nl

GRATIS
GLAZEN
STANDAARD VARIFOCALE GLAZEN
ZIJN GRATIS BIJ MONTUREN VANAF €99

De onstant e e uestraat 102 - Den Haag
el 0 0- 11 2 0 aderie nl
van der Valk

ZO DER TORIJBEWIJS

og nooit wa er oveel keu e ij de
rommo iel peciali t voor root Den Haag
Ook voor rijopleidingen

Auto edrij HO
ichtenburglaan 8
el
- 9 1

I K v
en Haag

www.autohoutwijk.nl

UW SPECSAVERS VESTIGING!
Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

In oedel
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

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel direct met Irene Schaddelee

Standaard varifocale glazen zijn gratis bij monturen vanaf €99. Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen.
© 2010 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

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

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 10 augustus 2010

pagina 1

Opinie

Opinie
?

Informatie

innen en elek roni
e ling verkeer ijn nie eer eg e denken i on e
per oonlijke lp n de nken lie e en er nog eed oei e ee ee

enleving e jongeren orden er v n jong
ook erv ringen o n dere vr gen d n k n die

n ee opgevoed en e en l nie e er o
ren n r rooden rg deo d gen r nl

ige o deren ge end

n

Tips voor ouderen om veilig te pinnen en te bankieren
Een deel van de ouderen denkt dat pinnen en internetbankieren onveiliger zijn dan vroeger
het contante geldverkeer of als eerste girale vorm de - betaalche ues en acceptgirokaarten.
Hoeveel contant geld is er vroeger niet gestolen of afhandig gemaakt Het enige verschil tegenwoordig is dat als iemand naïef of onoplettend handelt het vaak om grotere bedragen gaat.
Deze mensen, soms halfdement of argeloos, werden vroeger ook ‘getild’ als zij geen betrouwbare en preventieve hulp hadden. Daarom maar weer eens een aantal tips voor veilig pinnen en
elektronisch betalen op een rij gezet. Jongeren zullen ze vaak erg voor de hand liggend vinden,
maar voor ouderen kunnen ze misschien helpen om diefstal en fraude tegen te gaan.
Geef niemand de pincode van uw pasje. Zelfs niet aan vriendelijke vreemde
mensen die u zogenaamd willen helpen.
Een bankemploy zal nooit naar uw
pincode vragen. De pinpas krijgt u altijd
beveiligd thuis gestuurd.
Bewaar de pincode los van uw pas.
Het beste is ergens anders thuis. Probeer
hem te onthouden. Als dat niet lukt, zijn
er mogelijkheden genoeg hem op een
geheime plaats terug te vinden. Bijvoorbeeld: indien u een agenda heeft met
talloze telefoonnummers, schrijf dan
een naam van iemand op die u eraan
herinnert dat daarachter de pincode
staat. Schrijf dan achter de naam een
telefoonnummer van tien cijfers van
Rotterdam of Den Haag. Bijvoorbeeld
- 2 8 . Dan zijn de laatste vier
cijfers (of de eerste vier van het tweede
nummer) de pincode van uw pasje.
Zelfs als iemand uw pasje en agenda
samen inpikt, wordt het nog een heidens
karwei uw pincode te achterhalen.
Tegen de tijd dat hij of zij alles heeft
uitgeprobeerd, heeft u uw pasje al lang
laten blokkeren.

Kijk bij de pinautomaat, zeker in de
stad, wie er achter u staat en of die
probeert mee te kijken. Vertrouwt u het
niet, loop dan weg en ga ergens anders
of een andere keer pinnen.
Raak niet in paniek als een pinautomaat een foutmelding geeft bij het
insteken van uw pas. Vaak is hij wat
vervuild of er zitten wat haartjes op.
Vooral bij onbemande tankstations is
de apparatuur scherp afgesteld. Even de
pas schoon maken kan al aardig helpen.
Ouderen die zich helemaal onzeker
voelen, kunnen een bankkantoor
inlopen en bij de balie geld pinnen
(maar ook dan moet u uw eigen pincode
intoetsen en aan niemand geven).
Mensen die het echt niet meer zelf
kunnen of durven, kunnen aan hun kinderen of zeer betrouwbare kennissen en
vrijwilligers een machtiging geven voor
hen geld te halen en of betalingen te
verrichten. Dat kan ook via internetbankieren, hetgeen heel overzichtelijk is.
Maar pas op of de betrouwbare
persoon ook werkelijk te vertrouwen
is. Wij weten uit de zaken die bij een

klachtencommissie van een bank zijn
gekomen, dat zelfs een betrouwbare
zoon de rekening van zijn moeder
leegplukte met de pincode die zij hem
had gegeven in de veronderstelling dat
het met haar zoon wel veilig zou zijn.
Overigens moet hierbij aangetekend
worden dat in deze case’ de zoon
drugsverslaafd was.
Pin aan de deur alleen indien u
procent zeker bent dat de aanbieder van
het bestelde pakket te vertrouwen is.
Zelfs aanbieders in uniform van TNT
of ander postorderbedrijf hoeft u niet te
vertrouwen. Als de bestelling door u is
geplaatst, dan is de betaling meestal ook
al geregeld. Mensen die beweren dat u
een prijs hebt gewonnen en daarvoor
een klein bedrag moet pinnen, zijn
volstrekt onbetrouwbaar.
Een grijs gebied is als n zoon of
n dochter de financiële huishouding
van ouders doet, zonder aan broers of
zussen duidelijk verantwoording af te
leggen. Vader of moeder vertrouwen
de persoon volledig. Hoeveel keren
hebben wij niet in onderstaande rubriek

vragen en vermoedens beantwoord over
verdenkingen van (kleine) zelfverrijking van de betreffende persoon. Als
men extra dingen doet voor moeder of
vader, is er helemaal niks op tegen dat
men daarvoor een extraatje krijgt. Maar
houd dat niet geheim voor de andere
kinderen.
Indien ouderen zelf het elektronisch
bankverkeer (via internet) doen, moeten
zij ook veiligheidsmaatregelen in acht
nemen. Geef nooit wachtwoorden voor
toegang en benodigde codes voor transacties aan anderen. Tenzij u natuurlijk
hiervoor ook zeer betrouwbare kinderen
of kennissen inschakelt (zie de waarschuwingen bij pinnen).
Ga nooit op mails in voor verificatie
van uw bankrekening. Een bank zal dat
nooit aan u vragen. Het zijn vaak hengelmails naar uw wachtwoord en codes
bij internetbankieren.
Controleer of uw banksite is beveiligd.

Ontbreekt het slotje in de groengemaakte adresregel, dan is de kans heel
groot dat het een nepwebsite is die
u probeert codes en wachtwoord te
ontfutselen. Check ook altijd de over te
maken bedragen en naar welk nummer
het moet worden gestuurd. Zorg ervoor
dat uw pc ook is beveiligd.

Het valt mee in praktijk
Het lijkt allemaal erg veel wat u moet
doen, maar in de praktijk valt dat
wel mee en doen mensen dit soort
handelingen al gauw automatisch.
Vroegere moesten ze met contant
geld ook heel alert zijn. Het mooiste’
voorbeeld hoe iets fout kon gaan, was
de oudere vrouw die over duizenden
guldens beschikte en die verstopte in de
schoorsteen van haar kachel. De biljetten waren in de winter vergeten toen de
kachel werd aangestoken

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals er recht belastingen en andere inanci le zaken w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen roberen u een ersoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl o naar ostbus
en Haag raag met vermelding van rubriek echten en lichten
Erf- en schenkingsrecht
Ouders staan niet op
rouwcirculaire
Onze dochter is enkele jaren terug
overleden. it haar eerste huwelijk
had zij een dochter. ij was voor de
tweede keer getrouwd met een oudere
man die kinderen meebracht uit een
eerder huwelijk. e waren beiden niet
onbemiddeld. aar tweede man hee t
alles bij haar uitvaart geregeld. O de
rouwcirculaire vermeldde hij zichzel
mijn eigen kleindochter en zijn kinderen. ij ouders en haar broers en
zussen werden niet vermeld. olgens
mijn schoonzoon vond de uitvoerder
van de uitvaart dat niet nodig. k heb
daarover een andere mening. ezien
uw rubriek ben ik al die jaren na dato
ook achterdochtig o het er recht wel
correct is toege ast. k ben benieuwd
naar uw antwoord.
In interne familiezaken willen wij niet
treden. Het is in het algemeen wel
gebruikelijk dat op een rouwkaart de
directe eigen familie (dus het gezin)

wordt vermeld. Vaak ook wel de nog
levende ouders, broers en zussen.
Dat hangt van de eerste nabestaanden
(echtgenoot of echtgenote en kinderen)
af. Of zij dat ook willen. In de regel
speelt hierbij inderdaad de uitvaartondernemer een adviserende rol.
Heel vaak zie je in rouwadvertenties
ook dat andere familieleden een aparte
mededeling plaatsen. Om redenen dat
een rouwkaart of advertentie - als er
veel mensen moeten worden genoemd
- nogal onoverzichtelijk wordt. Een
aparte advertentie geeft dan veel meer
medeleven’. Maar een ieder kan daar
natuurlijk anders over denken. De
familie zelf zal dat onderling moeten
bepalen.
Wat betreft erfrecht is er niks aan de
hand. De echtgenoot en haar kinderen
van uw overleden dochter zijn de
directe erfgenamen als zij in een
testament niet anders heeft bepaald. ,
als ouders (en haar eventuele broers
en zussen), komt volgens het wettelijk
erfrecht pas aan de orde als er geen
directe erfgenamen (zoals echtgenoot
en kinderen) zijn.

Dus uw argwaan daarin is onterecht.
Wij adviseren ook altijd hierover open
en eerlijk te praten met uw schoonzoon. Tenzij de verhoudingen uiteraard
hierin zijn geëscaleerd.
Samen met vriendin
nu geregistreerd
k ben weduwe en heb geen kinderen.
n
heb ik een testament laten
o stellen waarin ik heb vastgelegd dat
mijn nalatenscha naar een vriendin moet gaan. ij hee t twee zonen.
aarin is ook o genomen dat als zij
is overleden mijn nalatenscha is
bestemd voor haar twee zonen. orig
jaar ben ik echter met de vriendin een
geregistreerd artnerscha aangegaan.
Moet ik nu het testament wijzigen
Een geregistreerd partnerschap is
vrijwel gelijk aan een huwelijk. In
dat geval geldt voor de partners het
erfrecht zoals dat voor gehuwden is.
Belangrijk is daarbij vooral de hoge
fiscale vrijstellingen. Aan een eerder
samengesteld testament hoeft dat niks
te veranderen. Tenzij de opsteller

van het testament ook vindt dat de
testamentaire situatie dient te worden
gewijzigd.
Door het geregistreerd partnerschap
wordt u automatisch de (mede)
erfgenaam van uw partner. De zonen
van haar krijgen voor hun erfdeel een
vordering op u als partner die pas geëffectueerd kan worden als u overlijdt
of een andere relatie bent aangegaan.
Tenzij uw partner natuurlijk in haar
testament anders heeft besloten.
Raadpleeg een notaris als u denkt dat
de situatie anders gaat lopen of dat u
het anders wil.

OW en pensioen
fkoopmogelijkheid van
landbouwpensioentje
Mijn vrouw hee t het aanbod van
het edrij s ensioen onds voor de
andbouw gekregen om haar kleine
ooit met werk in kassen o gebouwde
ensioen a te ko en. et gaat om een
a koo bedrag van slechts
bruto.
k ben zel net jaar geworden krijg
O en voor haar de volledige toe-

slag o de O omdat zij als jongere
vrouw geen inkomsten hee t. ij hee t
ook de mogelijkheid de a koo uit te
stellen tot haar ste jaar in
. at
is nancieel het aantrekkelijkst
itstel van afkoop tot jaar. Want
de afkoopsom komt voor haar in de
inkomstenbelasting in box . Dat betekent dat dit inkomen ook moet worden
opgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank voor de toeslag die u voor
haar krijgt. De afkoopsom wordt dus
in z’n geheel gekort op de toeslag.
Maar het gunstigst voor uw huishouden is het om de afkoopsom pas op
haar ste te laten uitkeren. Immers
dan krijgt zij zelfstandig AOW en u
g n toeslag meer. Dus dan is het een
extraatje. Los hiervan kunnen afkoopsommen van pensioen ook nog invloed
hebben op de zorgtoeslag en eventuele
bijstandsuitkering. Voor de huurtoeslag hoeft de afkoop geen gevolgen te
hebben.
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Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak
versleten en vergeten. at overblijft ijn de spaar ame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

met ulius asgeld

et regenwurmen naar een betere wereld

De jaren ‘ en ‘ van de vorige eeuw kenmerkten zich door een onwrikbaar geloof in een betere wereld. Die zou zich
zeker aandienen. ls men zich tenminste bereid toonde de omgeving met een open geest te beschouwen. Spelletjes op
schoolkampen en sensitivity-training konden daarbij helpen.

wen. Maar de reacties waren hoogst
opmerkelijk. Schuchtere meisjes
namen de zaak vaak zoals die was
en verlieten schouderophalend het
vertrek. Terwijl bomen van kerels
niet zelden in tranen uitbarsten, omdat ze echt dachten zojuist een portie
regenwurmen te hebben genuttigd.

Kan je ook nog zeggen wat je
gegeten hebt als je het niet ziet, maar
alleen maar proeft Aldus een van
de opdrachten op een schoolkamp
aan het eind van de zeventiger jaren.
De leerlingen werden verzocht het
gemeenschappelijk verblijf te verlaten en n voor n geblinddoekt
weer te betreden. Er werd een bord
spaghetti voor ze neergezet met het
verzoek daarvan te proeven.
En Wat was het ’, werd gevraagd
nadat de spaghetti zorgvuldig
beproefd, gekauwd en doorgeslikt
was. Ik denk spaghetti’ zei de proefpersoon dan. Razendsnel werd het
bord nu verwisseld met een bord vol
kronkelende regenwurmen. En de
proefpersoon mocht z’n blinddoek
afdoen om te zien of hij het bij het
rechte eind had gehad.
Het was een oefening in vertrou-

Veertig jaar geleden zat ik in een
team dat overspannen onderwijskrachten weer op de been moest
helpen. Dat ging met sensitivitytrainingen die een heel weekend
duurden. Ook die arme, overspannen
leerkrachten werden geblinddoekt
alvorens ze hun conferentieoord
werden binnengeleid. Ze moesten
zeggen, hoe ze de ruimtes ervaarden
zonder ze te zien. Koud, kil en groot,
was de heersende mening. Toen
mochten de blinddoeken af. En met
grote vellen zwart tuinbouwplastic,
dia-apparatuur met vloeistofdia’s en
houten palen mochten ze de ruimtes
veranderen in hun tegendeel. Het
werd een waanzinnig, mysterieus
berglandschap met plots opflikkerende lichten, wonderlijk bewegende kleuren en vooral ook veel
duisternis. Prachtig, prachtig’, zei
de supergoeroe, die de leiding had.

eestelijk overwicht
Het was in die tijd mode een zekere
gevoeligheid voor de medemens te
ontwikkelen. De oefeningen daartoe
vonden niet zelden plaats op school.
Met een zekere schroom moet ik bekennen me daar als tekenleraar ook
wel eens aan te hebben bezondigd.
Jongens’, zei ik dan in VWO.
Het wordt tijd, dat wij ons eigen
geestelijke overwicht eens vergelijken met dat van anderen.’ En dan
gaf ik ze de opdracht om er tijdens
de drukke pauze in de overbevolkte
schoolgangen eens op te letten wie
nu eigenlijk als eerste uitweek als
er een botsing dreigde. Dat was aan
geen dovemansoren gezegd. Met als
resultaat, dat vooral veel brugklassers in de pauze onder de voet
werden gelopen. En dat was nu ook
weer niet de bedoeling.

En nu moeten jullie ergens in dit
landschap een plekje vinden waar je
je thuis voelt.’ Ook dat was aan geen
dovemansoren gezegd. En toen een
geestige leraar een gat in een berg
had geknipt waar alleen z’n hoofd
uitstak, vond dat navolging en in een
mum van tijd waren overal in die
flitslichten hoofden te zien die uit
de bergen staken. Mooi, mooi’, zei
de goeroe weer. En nu moeten jullie
proberen met signaaltjes contact
met elkaar te zoeken.’ Het duurde
even voordat een hoofd voorzichtig
piep’ durfde te zeggen tegen een
naburig hoofd. Maar na verloop
van tijd werd er flink naar elkaar
geschreeuwd. Jarenlang opgespaarde
onderwijsfrustratie kwam in een
klap naar boven.
Ineens was het mis
Het duurde wel een half uur. Met
een collega van het begeleidingsteam wendde ik mij tot de goeroe
met de opmerking dat we het nu wel
welletjes vonden. Nee’, zei hij. Nu
begint het pas goed’. Wij gingen een
biertje drinken aan de bar en toen we
na een half uur terug kwamen waren
ze nog steeds aan het schreeuwen.

Nu moeten jullie gaan bewegen,
dansen of wat dan ook’, hoorden
we de goeroe naar de inmiddels
hysterisch geworden leerkrachten
roepen. Nou. Dat wilden ze maar
wat graag. Het was allemaal geen
gezicht. Mijn collega begon voor ze
te applaudisseren. En ineens was het
mis. De overspannen docenten kregen ineens weer diezelfde kromme
rug van alledag en een blik van:
Hoezo. Doen we soms niet goed’
De rest van het weekend moesten we
praten over hoe het zou zijn om na
al die oefeningen in gevoeligheid het
verkeer van rechts weer voorrang
te moeten geven. Of het geholpen
heeft Ach. Kijkt eens om u heen.
En oordeel zelf.
Of mail naar
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

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 medewerkers 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.

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen • Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• Seniorenverhuizingen
• Samenwerking met Goede Doelen
van groot naar klein
• Voor u als executeur optreden

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

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

070 306 16 96 (Den Haag)
010 484 09 99 (Rotterdam)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum
identiteit
– kwaliteit – humane
waarden – menselijke
maat

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

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

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld
in Sudoku A in het grijze vakje een
8’ in B ook een 8’ in C een ’ en
in D een ’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
8-8- - .
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr.

van

juli presenteerden we vier Sudoku’s, die extra pittig waren om op te
lossen. Niettemin waren de meeste
oplossingen die we binnen kregen
goed, zij het dat het er wat minder
waren dan gebruikelijk. Maar dat
kan natuurlijk ook hebben gelegen
aan het mooie weer, de vakantietijd
en de Tour de France.
De complete reeks die werd gezocht
luidde: -8- - . We trokken vijf

Sudoku

3
7
8
2
5
1

prijswinnaars, die allen de dubbel CD van Sjaak Bral krijgen
opgestuurd.
Eleonara Wolters, te Den Haag
Bert Wijnstra, te Den Haag
Hans Kamerman, te Alphen aan
den Rijn
P.C. van der Linden, te Leidschendam
Gerard Vreeburg, te Voorburg

Sudoku B

1

1

8
9
3 1
2 8
6
5 9
2
7
5
1
6 4
4
8
7
7

Woensdag

4
6 7

1 2
4

3 2
4

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 2
2 2 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl

september

Sudoku C

6 3 1
3
9 5 7
3
8
6
5
4
2 3 9
7
8 1 9
4 8
6 1
4
8

openhuisop

Inzendingen
Dit keer zijn de opgaven wat eenvoudiger dan gewoonlijk, zodat we
extra veel inzendinben verwachten.
Maar de ervaren Sudoku-oplossers
zullen er toch wel plezier aan beleven. We moeten uw oplossing van
de nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
binnen hebben op uiterlijk:

Sudoku D

5 6

2 1

6 8

7 4
5
7
7
4 3
5 6
1
1
9
5 1
8 2
7
8 9
2 1

9
5 6
4
9
1

3
1 8 3
6
2
6

8

5
5 6

7
9 8

3
4

nog

enkeler
tehuu

Zaterdag14augustus2010
Van10.00tot14.00uur
Hermelijnrade120inDenHaag

openhuishetatrium
21vrijesectorwoningen

Staatunogmiddeninhetleven,maarkijktuwelnaardetoekomst?Wonenuwkinderenenkleinkinderenin
DenHaagZuidwestenwiltuindebuurtwonen?DaniswoneninHetAtriumietsvooru.HetAtriumiseen
nieuwwoongebouwaandeHermelijnradeinDenHaagZuidwest.HierbouwtVestiaDenHaagZuid-West
57levensloopbestendigehuurwoningenvoormensenvan55jaarenouder.Daarvanzijn21woningenbedoeld
voordevrijesector.
dewoningen

VestiaDenHaagZuid-WestverhuurtinHetAtrium21vrijesectorhuur
woningenendaarnaastnog36socialehuurwoningen,dieinmiddelszijn
verhuurd.Debrutovloeroppervlaktenvandewoningenzijn90m2tot102m2.
Dehuurprijsvoordevrijesectoris€701,-(excl.servicekostená€61,-).
Huurtoeslagisnietmogelijkvoordezewoningen.Elkappartementis
voorzienvanvloerverwarming.Dewoningenwordenstandaardzeer
compleetopgeleverd.Naasteenuitgebreidekeukenopstelling,voorzienvan
kookplaatenwasemkapisereentweedetoiletensomseenligbadinde
woningaanwezig.

Ondervoorbehoudvanwijzigingen.

openhuis

Opzaterdag14augustus,van10.00toto14.00uurhoudenwijOpenHuisin
HetAtrium.Ubentvanhartewelkom.

meerinformatie

BentugeïnteresseerdineenwoninginHetAtrium?Bel(070)3215353
envraagnaarAngelovanLoenenofLindaLeidelmeijerofkom
naaronsOpenHuis.

Bentuopzoeknaareennieuwewoning?KomdannaaronsOpenHuis!
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