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Vanaf heden t/m 9 januari 2011 is in het
Haags Historisch Museum een tentoonstelling te zien van het werk van Jacques
Meijer. Op royaal formaat worden ruim 90
foto’s van Den Haag en Scheveningen uit
de periode 1955-1965 getoond.
Jacques Meijer (1934) heeft het dagelijks
leven van de stad Den Haag op treffende
wijze vastgelegd. Foto’s van wandelaars in
het park worden afgewisseld met die van
mensen op weg naar het werk. Hij fotografeerde op kantoren, in het parlement, de
broodfabriek en op straat. Mannen leggen
kabels, halen huisvuil op. Er zijn kapsters
en winkeljuffrouwen.
De serie die Meijer maakte van de nach-

- Een prachtige selectie van het fotowerk dat Jacques maakte in de periode 1955 - 1965 is gebundeld in twee mooie boeken. ‘Den Haag’ á € 27,50
(ISBN 978 - 90 - 89101 - 57 - 0) is de eerste & ‘Scheveningen’ á € 24,50 (ISBN 978 - 90 - 89101 - 56 - 3) is de tweede.

tocht te staan. Gezichtsbepalende gebouwen als het deftige Palace Hotel en Seinpost stonden op het punt van verdwijnen.

telijke postverwerking van de PTT is zeer
bijzonder. De foto’s van debatterende politici en de ceremoniële activiteiten rondom
Prinsjesdag laten zien dat de tijd in Den
Haag soms stil lijkt te staan. Demonstraties
op het Binnenhof zijn de eerste tekenen van
een nieuwe tijd.

B

N
Na zijn studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag
vestigde Jacques Meijer zich in 1955 als
zelfstandig fotojournalist. Hij fotografeerde
onder andere het leven van alledag in Den
Haag en in Scheveningen.

- Voorwaarts met helpende handen. -

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

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

- Wie-wat-waar-waneer? Stuur een berichtje aan de redactie en win een prijs! -

Na 1965 vervolgde Meijer zijn carrière als
uitgever en hoofdredacteur van bladen over
fotografie en film. Daarnaast maakte hij
enkele films over kunstenaars. In 1975 ging
hij zich, als Jacques Meijer Productions BV,
toeleggen op het maken van opdrachtfilms
voor bedrijven en instellingen.
Vanaf 2000 kwam de nadruk te liggen op
vrije foto- en filmprojecten. De solo-expositie Dynamisch Archief in de Kunsthal
Rotterdam is de start van een serie exposities en fotoboeken. Meijer gebruikt zowel
zijn eigen zwart/wit archief als nieuw werk
in kleur voor documentaire- en conceptuele
projecten.
In het door Jacques Meijer vastgelegde Den
Haag werden met name in de jaren zestig
nieuwe wijken aangelegd zoals Mariahoeve
en Morgenstond, met flats met veel licht en

ZONDER AUTORIJBEWIJS

45

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

www.autohoutwijk.nl

In het ‘deftige’ Den Haag rond de Hofvijver
veranderde er ogenschijnlijk weinig. Wel
nam het autoverkeer spectaculair toe. Het
paard was in het stadsbeeld allang een
ongewone verschijning geworden.
Vrij kort na de Tweede Wereldoorlog bestond Scheveningen uit twee verschillende
werelden: het vissersdorp en de badplaats.
De vissers woonden met hun gezinnen in
kleine huizen en vonden hun werk op zee
en in de haven. Na 1965 kwam hun werk
door schaalvergroting geleidelijk op de

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

Alle foto’s op deze pagina uiteraard van Jacques Meijer.

- Honi soit qui mal y pense. -

wart wit
De Oud Hagenaar
el Irene chaddelee en adverteer

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

lucht. Bewoners uit de binnenstad vertrokken steeds meer naar die nieuwe wijken,
met als gevolg dat de binnenstad ontvolkt
raakte. Verpaupering was het gevolg, evenals sloop van historische bebouwing.

Tentoonstelling: Den Haag 1955-1965 in
foto’s van Jacques Meijer; tot en met 9
januari 2011.
Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, Den Haag. Telefoon: 070 36469 40;
www.haagshistorischmuseum.nl
Volwassenen: € 5 / Groep: € 4,50 /
CKV/CJP: € 3,50 / Leerlingen: € 2,50
Museumkaart en Vrienden: gratis.
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PS: tegen een bruine achtergrond
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O ROE JES EN BRIE EN

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

Graag wil ik reageren op een stukje van Bab Riem Vis over
Scheveningen in De Oud-Hagenaar van dinsdag 10 augustus. In de
periode waarover zij schrijft heb ik er namelijk zo’n tien jaar met
mijn ouders broers en zus gewoond.
Het riep bij mij zoveel herinneringen op; vooral aan het strand
waar wij ook altijd heen gingen, in ons badpak en zwembroek op blote voeten, want het was om de hoek. Mijn
moeder kwam dan later met mijn kleine broertje. Die werd in het hekje van de box gezet zodat hij niet kon weglopen. e nam ook de grote rode broodtrommel mee die vol dubbele boterhammen zat. Ik denk dat we daar water of
aangelengde siroop bij dronken. Sommige dagen kwam mijn vader ook van zijn werk op zijn brommertje naar het
strand. We zaten dan met z’n allen te kijken naar de boulevard of hij er al aan kwam.
Dat was een heerlijk moment, want tegen die tijd ging iedereen zo’n beetje naar huis en was het strand helemaal
van ons. Mijn vader trok zijn zwembroek aan en ging met ons in zee, tot onder z’n knie want hij kon niet zwemmen. We mochten om de beurt op zijn schouders staan en werden er dan af gekieperd. Dat was dolle pret en daarna
ging eindelijk de grote rode broodtrommel open en werd er gesmikkeld.
Wij woonden in de Dirk Hogenraadstraat, dus de Havenkade is voor mij ook heel bekend; daar gingen wij in de
winter schaatsen. In de zomer kwam het circus naar Scheveningen waar we in de vakantie altijd een keer naartoe
gingen. Wij zaten op school in de 2e Messtraat; de straat waar de woonwagens van het circus werden neergezet.
Dat was voor ons bijzonder en we gingen daarom altijd na schooltijd bij de stallen kijken.
Er was van alles te beleven bij ons in de straat, want bijna iedereen verhuurde kamers aan badgasten. Mijn moeder
wilde geen vreemde mensen in huis, trouwens er was ook geen plaats voor. Dus er liep van alles rond en er werd
natuurlijk druk buiten gespeeld, vooral op de middenweg, want er was nog maar zo weinig verkeer.
En dan het vuurwerk; ook zo’n belevenis waar we niet altijd naartoe mochten.
Er kwam ook ieder jaar een man door de straat met een muziekinstrument waarop hij het liedje speelde: ‘Heb je
wel gehoord van de zeven de zeven’. Daar deden alle kinderen aan mee. Wij trokken door heel wat straten achter
hem aan. Een soort rattenvanger van Hamelen. Het optreden van Pia Beck zullen ook veel mensen zich herinneren.
Vooral als je achter al de mensen langs liep, die gebogen stonden met hun hoofd door het raampje. Wij hadden als
kinderen de grootste pret om al die achterkanten. Als je zo zit te schrijven komt er zoveel in je op; het pelpinda,s
halen bij Kok in de Keizerstraat. Op zondag in de zomer een ijsje van Jamin halen en in de winter een pennywafel.
Vergeet vooral het fietsje huren niet voor een dubbeltje, wat altijd een doortrapper was.
Al met al heb ik daar in Scheveningen een heerlijke jeugd doorgebracht.
Marijke van Essenberg Koene.
marijkevessenberg gmail.com

D
Ik reageer op een paar artikelen in
kranten die mijn schoonzus Nel
heeft opgestuurd naar Australië.
1. In jaargang 2 nr.15, pagina 7 gaat
het over de hofjeswoningen. Dit
hofje loopt van de Van der Duynstraat naar de Van Hogendorpstraat.
Mijn vader had de groentenzaak in
de Van der Duynstraat nummer 416
net om de hoek.

te wachten en heeft nog nooit zo’n
feest gehad.
3. Jaargang 2 nr.1 toont een foto
van de Van der Duynstraat. Wij
woonden daar met de familie van
1955 tot 1966 op nummer 190 op
de derde etage. Mijn kamer was op
de tweede, boven het portiek, dus
ik had ‘s avonds altijd licht van de
portieklamp.
Waar de twee auto’s staan, is ons
portiek. Ik ging in 2004 kijken en
het is nog steeds hetzelfde. ‘Manus
van alles’ heeft ook mij veel zakcenten gekost.

Ko van der Kleij

Sydney, Australië.
lonnos@hotmail.com

Rond 1934/35 was de kerk aan het
Pomonaplein nog niet gebouwd,
dat is enige jaren later gebeurd. Die
kerk is gebouwd door het bedrijf
Berg; de heer Berg woonde met
gezin in de Druivenstraat 4.
Toen de kerk gereed was, werd deze
voornamelijk bezocht door Scheveningers, die je twee keer per dag
voorbij zag komen in klederdracht.
Pia Beck heeft ook op het Pomonaplein gewoond.
Het stuk Vlierboomstraat tegenover
de kerk was nog open. Het was weiland en er waren slootjes. We vingen
daar kikkervisjes en roodkaakjes.
Ook werden er met bijvoorbeeld
koninginnedag wedstrijden voor de
jeugd georganiseerd, zoals zaklopen.

G.H. Woortman

g.woortman2@kpnmail.nl

W
Ik zoek een buur die van 1965 tot
1969 een huis/logement bewoonde
in de Waterloostraat 1 in Den
Haag. Op hetzelfde adres was een
tentenmakerij gevestigd, naast het
pand van paardenslagerij Abbink.
De bewoonster van dit adres was
Apolonia, roepnaam Pleuni. ij
had omgang met een Spanjaard of
Portugees.
Naast de tentenmakerij verstrekte
zij bewoning aan Spanjaarden en
Portugezen, die toen nog gastarbeiders werden genoemd. Onder
deze gastarbeiders bevond zich een
Portugees, waarvan mij alleen de
naam Domingos nog bekend is.
Graag wil ik weten of er nog mensen zijn die Pleuni hebben gekend
of nog kennen, misschien een adres
van haar weten, en de gegevens van
Domingos weten. Is deze misschien
teruggegaan naar Portugal of woont
hij nog in Nederland Wellicht zijn
er in Nederland nog medekamergenoten van Domingos die iets meer
van hem weten.

A.J.H. Louwarts

ad.bet@hetnet.nl
------------------------------------------Het stukje dat ik las van een inzender die in Hemalie heeft gezeten
was een bijzondere verrassing. Ook
op internet hoor je, op een of twee
reacties na, niets over Hemalie .
Terwijl er toch honderden Haagse
bleekneusjes geweest zijn. Ik heb er
in ‘53-’54 ruim een jaar gezeten en
heb daar de mooiste, onbezorgdste
kinderjaren doorgebracht met leuke
leeftijdgenootjes, lieve zusters en
niet te vergeten een geweldige
meester Paulides. Hij schaatste voor
de klas zijn Elfstedentocht voor;
Jeen van der Berg deed dat gelijktijdig in het echt. Verder zijn bevlogen
verhalen als het over de natuur
ging. In al die negatieve
verhalen, van o.a. Kinabu,
herken ik echt helemaal
niets. Overigens lagen deze
twee koloniehuizen aan de
Amersfoortsestraatweg.
Voel nu, na 55 jaar, nog
steeds een soort heimwee.
Huub (mooie zangstem),
Beppie ( mooi ), Rietje de

B (werd gestraft om een spijkerbroek met gulp), Rob, Ab B (die
zo goed kon keepen), Kitty (met je
mooie stem), Henk S (Loosduinen),
Gerard de B (schollekop) en alle
anderen; groetjes.

Rien(us)

riendezeeuw@casema.nl
--------------------------------------------

Onlangs maakte ik met mijn vrouw
een soort ‘youth memorytour’ door
mijn oude buurtje in Den Haag
en bezocht m’n oude scholen in
de Nieuwersluisstraat, de Van der
Brugghenschool en de Snoeck
Henkemansschool, die beide in staat
van ontbinding verkeren. Ook een
vluchtig bezoekje gebracht bij de
korfbalvereniging aan de Baambruggestraat waar ik eind 50-er jaren
lid van was.
Op een gegeven moment liepen we
langs een portiek en ik wist me te
herinneren dat daar toentertijd een
jeugdvriendinnetje van mij woonde.
Ik was verbaasd te zien dat na al die
jaren op de muur van het portiek
nog duidelijk te lezen was wat er
50 jaar geleden door iemand op
geschreven was ‘Loesje met Ren ’
en ‘Loesje loopt met Ren ’. Leuk
om dat na al die jaren te lezen. Met
Loesje werd Loes He(e)ren bedoeld,
ik zelf woonde toen in de Maarsbergenstraat op nummer 1.

Ren Verspeek

femren@xs4all.nl

Alleen maar liever samen?
Voor singles van 40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
015 88 94 807
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2. Het artikel over de Hus broodfabriek brengt het volgende verhaal:
na de zaak in de Van der Duynstraat
ging mijn vader naar een zaak in
de Koningstraat, op de hoek met de
Kemperstraat. Tegenover twee slagers en een visboer. Toen Hus werd
afgebroken, kwamen er een hoop
muizen en ratten tevoorschijn. Onze
kat Mollie zat onder de bromfietsen

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, oetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 60.000 exemplaren, via circa 300 distributiepunten. Toezending is mogelijk voor € 49,90 per
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

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

A
De uitgave is onderdeel van een trio, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De Oudtrechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
U
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Frans M. Hoynck van Papendrecht
redactie deoud-hagenaar.nl
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

D
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal
50 nummers per editie. Een display wordt desgewenst kostenloos beschikbaar gesteld.
Abonnementen
Advertenties
Administratie
Distributie
Lezersreacties
Gratis oproepjes

abonnementen deoud-hagenaar.nl
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl
rita deoud-hagenaar.nl
distributie deoud-hagenaar.nl
lezersreacties deoud-hagenaar.nl
oproepjes deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
(070) 4275097
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Speciaal voor 55-plussers heeft de
bibliotheek een aantrekkelijk cultureel
programma samengesteld voor het najaar.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Wassenaar en de provincie uid-Holland. Doel van het programma is senioren in aanraking te laten komen
met cultuur, met elkaar in contact te treden
en een plezierige tijd te hebben.
Het programma omvat twee theatervoorstellingen, vier klassieke Nederlandse
speelfilms en als toegift een lezing van de
Wassenaarse archivaris Carla de Glopper.
Theater, locatie Warenar, aanvang 14.30:
- donderdag 7 oktober: De bonte dinsdag
avondtrein, 14.30 (muzikale reis vanaf
de jaren 50)
- donderdag 11 november: New Classic
uartet, 14.30 (hedendaagse muziek in
een klassiek jasje)
Films, locatie bibliotheek, aanvang 14.30:
- donderdag 21 oktober: Fanfare
(Bert Haanstra, 195 )
- donderdag 2 oktober: Dorp aan de
rivier (Fons Rademakers, 195 )
- donderdag 4 november: De inbreker
(Frans Weisz, 1972)
- donderdag 1 november: Pastorale 1943
(Wim Verstappen, 197 )
Lezing in de bibliotheek over Wassenaar
Toen en Nu door archivaris Carla de
Glopper:
- donderdag 2 december 14.30
De toegangskaarten worden in bundels verkocht: n bundel voor de twee
theatervoorstellingen in De Warenar, n
bundel voor de vier filmvoorstellingen in
de bibliotheek. De eventueel overgebleven
kaarten worden los verkocht. Alle kaarten
zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek.
owel de bundel Theater als de bundel
Film kost € 10,00. Losse kaartverkoop
voor de theatervoorstellingen € ,00 per
voorstelling, voor de films € 5,00 per film.
Voor de lezing zijn alleen losse kaarten
verkrijgbaar voor € 4,00.
Indien u moeite hebt vervoer naar de
Warenar of bibliotheek te regelen, kan
daarvoor gezorgd worden in overleg met
het SOW en de verzorgingstehuizen.

Meneer Bennik

Dinsdag 5 oktober 2010
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Buurman woonde aan de overkant
en was de gelukkige bezitter van een
heuse automobiel. Het was een rijk
bezit, want vergis je niet, het was in
de dertiger jaren niet niks als je een
auto had. In heel Nederland reden er
toen ongeveer 200.000 rond. Men
sprak in die jaren dan ook over ‘luxe
auto’s’, in tegenstelling tot de dan
ook al wat ruimer voorhanden zijnde
‘vrachtauto’s’.
Men was er dan ook doodzuinig op.
Als men in die tijd een auto kocht,
dan werd speciaal daarvoor op eigen
erf een garage gebouwd. En als dat
niet lukte, dan desnoods een eindje
verder weg, maar zo’n duur en luxe
ding zomaar dag en nacht buiten
laten staan Kom nou
Buurman was dus zo’n gelukkig
man. Elke zaterdagmorgen werd
de auto uit de garage geduwd, van
binnen en van buiten gepoetst en gezeemd, klaargemaakt voor het min of
meer traditionele zaterdagse toertje
en de zondagse kerkgang. Dit waren
vrijwel de enige ritten die ermee
werden gemaakt.

Morgen zou het dan zijn Dan zou
in Den Haag de grote stoet met de
Koningin in de gouden koets over
het Lange en Korte Voorhout trekken
naar de Ridderzaal. En wij mochten
mee om dat te gaan zien
We zouden vroeg weggaan, maar
nog veel vroeger waren we al op en
konden nauwelijks de boterhammen
door de keel krijgen.
Mogen we al gaan
Nee jongens, buurman heeft gezegd
dat je om tien uur mag komen, dus
nog even geduld.

- de stoet op de hoek van het ange Voorhout en de neuterdijk -

Eindelijk reden we stadwaarts. Van
overal kwamen de mensen Op de
fiets, met de bus, met de trein en
overal vlaggen aan de gevels.
Er was al bijna geen doorkomen meer
aan. Maar ja, toch eerst proberen in
de Torenstraat te komen, want men
liet z’n auto nu eenmaal niet zomaar
op straat staan.
ua ruimte had dat best gekund, want
z veel auto’s waren er toen nog niet.
Maar, er was op gerekend Want daar,
in de Torenstraat, in het hartje van
Den Haag, was speciaal een garage
gebouwd voor mensen die hun wagen
even wilde stallen: de Torengarage,
met diverse stallingsruimten boven
elkaar. Tegenwoordig zijn parkeergarages heel normale dingen, die met
hun meerdere parkeerlagen noodzakelijk zijn geworden om alle auto’s
te kunnen bergen. Maar toen was het
nog een bijzonderheid

langs de stoeprand.
Niet dat de mensen zoveel netter en
gedisciplineerder waren dat ze zomaar keurig aan de rand bleven staan.
Nee hoor, ook toen gingen ze steeds
meer naar voren, maar dan kwam er
even een agent, zo heel hoog op een
paard, langs en voor die kwispelende
paardenachterkant-met-staart wilden
ze best weer achteruit.
Op de rijbaan, tussen de mensen door,
allerlei mannetjes met vlaggetjes,
speldjes en van alles en nog wat te
koop, ter verhoging van de feestvreugde.
En dan, eindelijk de Gouden
Koets Getrokken door acht paarden
en daar, achter glas, de Koningin
Buigend en knikkend naar al die
juichende mensen en ik, boven op
buurmans’ schouders, zwaaiend naar
onze Koningin Wat een feest en wat
een belevenis, en dat allemaal zomaar
op een zonnige dag in september

De auto opgeborgen en daarna de
feestelijke wandeling door druk en
versierd Den Haag naar het Voorhout.
De mensen rijen en rijen dik, niet
achter dranghekken, maar gewoon

T
Nog is het feest niet afgelopen. Er
volgt nog een traktatie van broodjes met kaas en pekelvlees met een
groot glas melk erbij in de melksalon

van de Sierkan in de Passage. En ’s
middags is er nog de rijtoer van de
Koningin door Den Haag in een open
rijtuig W r rijen opeengepakte
mensen langs de route, weer gejuich
en gewuif, weer kooplieden die nog
steeds hun speldjes en vlaggetjes
aanprezen met de roep oranje/nationaal , en nu ook de krantenverkopers
daarbij met de Haagsche Courant en
Het Vaderland met hun kreet: Leest
de Troonrede
Maar dan raakt het feest toch een
beetje op. Nog even een wandeling
naar de Torengarage, terwijl hoog
van de St. Jakobstoren de vlag klapperend wappert, de auto in en luid
nakwetterend op huis aan
Een herinnering aan een Prinsjesdag
van h l lang geleden Jammer, dat
wij als ‘grote mensen’ nooit meer zo
onbevangen genieten als toen we nog
kinderen waren. o lekker ongecompliceerd Waar is die tijd gebleven

Matt P. Mostert

Bieslandsekade 1
2612 J Delft.
mostertmo@hetnet.nl
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-advertentie-

Bas Muijs presenteert Wat nou Zuid-Holland?!
Het vrolĳke duo Bas Muĳs en Marjolein Meĳers toert de komende maanden weer door de
regio voor het programma Wat nou Zuid-Holland?! Namens alles inwoners van de provincie
gaan ze op zoek naar het eﬀect van provinciaal
bestuur op de regio. Dat leidt tot bĳzondere inzichten en verrassende ontmoetingen.
Wat merk je als inwoner van Zuid-Holland nou
eigenlĳk van het provinciaal bestuur? Wie bemoeien zich met de plannen rond de 7-baans
turbo-rotondes in het Westland? Waarom betaalt de provincie eigenlĳk mee aan de jeugdzorg? En heb je überhaupt inspraak op de beslissingen die worden genomen aan de Haagse
Raamweg?
Vol vragen gaan de Haagse acteur Bas Muĳs en de Rotterdamse cabaretiere Marjolein Meĳers op pad. Net als in de eerste serie van Wat nou Zuid-Holland?! rĳdt het duo kris-kras
door de provincie. In hun nieuwe kekke autootje gaan ze op zoek naar conﬂicten en dilemma’s. En ze zoeken daarbĳ het strĳdtoneel op. In bĳzondere natuurgebieden, op te ontwikkelen bedrĳventerreinen of in hartje centrum van de stad bĳvoorbeeld. Voor- en tegenstanders, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen komen aan het woord over de
ingrepen in hun omgeving en de rol van de provincie daarbĳ.

Uitzendtijden

Wat Nou Zuid-Holland?! is tot eind december elke dinsdag vanaf 17.40 uur te zien bĳ TV
West. De serie is in dezelfde periode ook te zien op TV Rĳnmond. Voor meer informatie zie
www.westonline.nl of www.watnouzuidholland.nl.

Nagenieten van Leidens Ontzet

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
de vereniging en maak gebruik van de korting

Het Leidens Ontzet valt (of viel) dit jaar op 2 en 4 oktober. Feestgangers en alle mensen
die er niet bĳ konden zĳn, kunnen met de special Leidens Ontzet 2010 op TV West nagenieten van alle festiviteiten.
Voor deze tv-special trok de Leidse verslaggever
Joost van der Stel op 2 en 4 oktober kriskras door
Leiden om het grootste stadsfeest van Nederland
in beeld te brengen. In de speciale uitzending, die
op woensdag 6 en donderdag 7 oktober door TV
West wordt uitgezonden, is vanzelfsprekend ruimte voor de traditionele ingrediënten van Leidens
Onzet, zoals het Reveille, de grote hutspotmaaltĳd,
de optocht, de kermis en de taptoe. Maar, er is ook
te zien hoe burgemeester Lenferink en presentator
Joost samen zingen tĳdens het Minikoraal. Verder in deze special: bekende Leidenaren over
hun favoriete 3 oktober-moment en een smaaktest van de hutspot van Bep het Medium.
Leidens Ontzet 2010 is te zien op woensdag 6 oktober vanaf 17.20 uur en donderdag 7 oktober overdag op TV West. De uitzending is daarna nog terug te zien op Westonline.nl.

TV West Ochtendnieuws
Begin de dag goed met het TV West Ochtendnieuws. Elke werkdag brengt TV West tussen
7.00 uur en 9.00 uur het laatste nieuws, actuele verkeersinformatie en de weersverwachting
voor de regio bĳ u thuis. Het korte nieuwsbulletin wordt afgewisseld met de uitzending van
het landelĳke NOS-journaal.
TV West Ochtendnieuws is er van maandag t/m vrĳdag vanaf zeven uur.

Deze week:
Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Leidens Ontzet 2010
Verkeersjournaal
Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Kek kunst en cultuur
Verkeer en Meer
Vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Verkeersjournaal

Zaterdag vanaf 18.00
Nieuwsweek
TV West Sport
Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport
Verkeersjournaal

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

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Wat nou Zuid-Holland?!
Verkeersjournaal

Elke werkdag tussen 7-9 uur
TV West Ochtendnieuws

TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989

Deze week:

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

Maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Zuid-Hollands Welvaren
Verkeersjournaal

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en
meer programma-informatie op TV WestText of Westonline.nl
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De pijn van het kwijtraken en
nooit meer terugzien van haar beste
vriendin en speelkameraad, klinkt
nog door in 2010, 5 jaar later.
Ik liet vrienden achter in Nederland,
maar ik maakte ook heel snel nieuwe
vrienden. Aan boord van het MS
Johan van Olderbarneveldt en later
in Australië. Eenmaal aangekomen
in dat verre land, miste ik eigenlijk
vooral m’n opa en oma. En mijn twee
ooms en mijn oudste zus, die achter
bleef in Nederland. Die was al bijna
verloofd en wilde niet mee , vertelt
Frank Dalm, die in 1953 op 14-jarige
leeftijd met het gezin emigreerde naar
Australië.
Twee verschillende belevingen
van het verliezen van vrienden of
vriendinnen door emigratie in de beginjaren 50, toen heel veel gezinnen
besloten naar Canada, Nieuw eeland
of Australië te vertrekken. Omdat het
in die tijd economisch nog niet lekker
ging in Nederland: weinig werk, geen
woningen etc. Velen waagden het
avontuur en velen slaagden ook. Anderen redden het niet; slaagden niet
in de nieuwe omgeving of konden
niet wennen aan de nieuwe cultuur.
Veel mensen kwamen later nog eens
terug. Op vakantie, om hun familie
weer eens te zien, om te zien hoe

B

E
D
hun land er inmiddels voor stond. Of
hoe Den Haag veranderd was. Maar
sommigen zagen de banden voor
‘eeuwig’ doorgesneden.
E
oals Wil de Bode van Drongelen
dus. Ik ben geboren in de Breedstraat op nummer 116D. Een straat
achter de Torenstraat, bekend van
het Florencia-ijs, het badhuis en de
Grote Kerk, waar ik ooit gedoopt
werd, in het centrum van Den Haag.
Een straat, waar de buren werden
aangesproken met oom en tante,
want zo waren de verhoudingen toen.
Je buren waren een beetje familie.
De kleuterschool bezocht ik in de
Bakkerstraat, de eerste twee klassen
van de lagere school (Prof. Gunningschool) maakte ik mee aan de
Prinsegracht, later verhuisden we
naar de uiderparkbuurt en kwam
ik op de Theo Thijssenschool (nu
Gelderlandschool) terecht.
Begin jaren 50 kwam ‘emigratie’
steeds meer in beeld en ook dichterbij. Tegenover ons in de Breedstraat
hadden oom Henk en tante Riet
(familie Veldkamp) een melk/kruidenierswinkel (waar meestal ‘op de lat’
gekocht werd en afgerekend werd als
het wekelijkse loonzakje binnenkwam). e hadden een groot gezin,

- Vertrek vanaf Schiphol van ietje Veldman-

dus voldoende speelkameraadjes, die
meestal ook naar dezelfde school gingen. Een van de twee meisjes, Rietje,
was mijn vriendinnetje.
Onverwacht hoorden we, dat de familie Veldkamp bezig was met Engelse
les, omdat zij plannen hadden naar
Canada te emigreren. Als kind van
acht jaar besefte ik nog niet helemaal
wat dat betekende, maar dat het
een serieuze zaak was, werd al snel
duidelijk.
T
Het vertrek van Rietje kwam steeds
dichterbij: o werd bijvoorbeeld
de laatste verjaardag van oom Henk
in Nederland gevierd, waarbij de
hele straat toneelstukjes instudeerde.
Als afscheid voor alle buurtkinderen werd een reis naar Marken en
Volendam aangeboden. Een hele reis
in die tijd. Maar 12 juni 1952 kwam
steeds dichterbij. Alle buren gingen
naar de Kalvermarkt om de familie
uit te zwaaien. Tranen met tuiten heb
ik gehuild, ik ging mijn vriendinnetje
kwijt raken
Wil verloor het contact met haar
jeugd- en schoolvriendin definitief.
Het achtergelaten adres (c/o Ernest J.
Connell, River Road West, Prescott,
Ontario) bleek al heel snel niet meer
te kloppen en een adreswijziging
werd niet doorgegeven. Wil vertelt:
Begin jaren 70 werd er nog eens
bijeenkomst georganiseerd door een
familielid (ik dacht dat ze tante Cor
heette) uit de Ermelostraat. Dat was
in Pijnacker, waar oom Henk familie
bezocht. Er was een jonger zusje bij,
dat in Canada was geboren, maar
geen Rietje. Tante Riet bleek inmiddels overleden. Ik begreep alleen,
dat het met Rietje goed ging, maar
doordat het een nogal rommelige
bijeenkomst was, kwam ik over mijn
vriendinnetje niet meer te weten
dan dat het goed met haar ging. Hoe
graag zou ik haar nog eens willen
spreken.
Frank Dalm, die op 14-jarige leeftijd
door zijn ouders werd meegenomen
naar Australië (Melbourne), keerde
inmiddels een aantal malen terug
naar Nederland. Vanwege zakelijke
contacten (bloementeelt) en om een
deel van de familie weer eens te zien.
Wij emigreerden in 1953, het jaar
van de watersnood en het schip, dat
op het strand van Kijkduin vastgelopen was. Er werd thuis al langer
over emigreren gepraat: Canada was
eerst in beeld, dat ging om de een of
andere reden niet door, daarna had
m’n vader (die in de tuinbouw werkte
bij Jan van der Lans en een echte
Loosduiner was) het ook over Bra-

- m.s. Johan van lderbarnevelt)

zilië. Dat ging gelukkig niet door, ik
denk dat Australië ons meer gebracht
heeft dan we in Brazilië hadden kunnen bereiken.
Ik vond het vanaf het begin een
avontuur als veertienjarige jongen,
maar wist aanvankelijk niet wat het
allemaal zou betekenen. Pa, ma, vier
kinderen, m’n oudste zus bleef achter
in Nederland, want toen we echt vertrokken was ze inmiddels getrouwd.
Maar nogmaals, ik had geen idee
wat Australië was. Mijn oma zei: Je
moet uitkijken daar, want er zijn misschien nog wel kannibalen daar
De lange reis, per boot, was voor
Frank een avontuur op zich. We gingen na de Middellandse ee door het
Suezkanaal, passeerden Cairo en de
Golf van Aden. Het Suezkanaal was
extra spannend, we werden begeleid
door Engelse militairen vanwege de
spanningen rond Israël. Wat ik aan
boord deed Een probleem was, dat
mijn moeder de hele reis ziek was, pa
moest voor de kleintjes zorgen en ik
moest me zien te vermaken. Ik ontdekte het hele schip, maakte vrienden
en had een goede tijd aan boord. Of
ik vrienden miste in Nederland Ja
natuurlijk, maar ik maakte ook heel
snel nieuwe vrienden. Aan boord en
later ook in Australië.
Het bestaan in de beginfase in
Australië was niet bepaald comfortabel. We kwamen eerst terecht in
Camp Bona Gilla, ver verwijderd
van eventueel werk, aan de grens
van New South Wales en Victoria. Er
moest werk worden gezocht voor pa,
geld hadden we niet, alleen wat spulletjes, die we hadden meegenomen
uit Nederland. We konden al vrij snel
een stukje land kopen, wat de ambitie
van mijn pa was, maar er moest eerst
geld verdiend worden om er verder
wat mee te kunnen.
In de vrije tijd werd het land ontgonnen en moesten we bomen omzagen.
Het kostte een paar jaar om dat
stukje land bouwrijp te maken. Later

hebben we er zelf twee huizen op
kunnen bouwen, eenvoudig, maar
toch eigen huizen. Let wel, aanvankelijk zonder stromend water, zonder
elektriciteit, zonder telefoon, het was
echt allemaal heel primitief en puur
pionieren. Wassen gebeurde met
tankwater of als je een beetje haast
had in de rivier achter het land.
Toen pa zover was, dat hij een eigen
bedrijf kon beginnen in de tuin- en
bloementeelt, was ik al voor mezelf
in een andere job bezig. Later ben ik
als bedrijfsleider in de bloementeelt
verder gegaan bij andere Nederlanders, die een kwekerij hadden.
Frank kijkt positief terug op de
emigratiebeslissing van zijn ouders.
Als veertienjarige jongen wen je
snel aan de nieuwe situatie, zeker
als je een beetje ondernemend bent.
Ik denk nog wel eens aan vrienden
van vroeger, maar heb ze nooit meer
gezien en ook niet echt gemist, al zou
ik het best leuk vinden er nog eens
een tegen het lijf te lopen.
Ik ben later getrouwd met een Australische ( 21 jaar oud was-ie toen)
en vanaf dat moment ben ik een real
Aussie geworden. Wat ik nog steeds
beroerd vind is, dat ik m’n opa en
oma nooit meer gezien heb (ik had
daar ook een tijdje in huis gewoond
in de Hoogbuurlostraat), m’n ome
Koos gelukkig nog wel in 1995 en
1999, toen ik met m’n vrouw in Holland was voor business. En gelukkig
inmiddels ook andere familieleden.
Maar: ik kom hier graag, vond het
ook heel leuk om kort geleden de
vaartocht met d’Ooievaart mee te
maken, maar ik ging ook weer graag
terug naar Australië.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk kpnplanet.nl
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Kasteelbank in
Leder of stof leverbaar.
Ook leverbaar met
bijpassende fauteuil
Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème
WONINGINRICHTING

MEUBELSTOFFERING

Meubelstoffeerderij
Stofferen van bankstellen,
fauteuils, stoelen, enz.
Vervangen van o.a.
singelbanden, veren en
schuimpolyether:
Bank, Boot en Caravan.
Diverse meubelstoffen op voorraad.
(gespecialiseerd in kussens)
Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE:

•TAPIJT •VINYL
•LAMINAAT
Verplaatsen van meubels, indien
nodig leeghalen van kasten.
Verwijderen van oud tapijt en
het nieuwe gelegd in 1 dag.
Wij leveren alle merken.

•LAMELLEN
•GORDIJNEN
•ROLGORDIJNEN
VERZEKERINGEN
verzekeringskwesties zoals
brand-, water-,
vloerbedekkingsschade, etc,
handelen wij voor u af.

WWW.DELEERSPECIALIST.NL

•VERHUIZINGEN

070 - 517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
Wassenaar

van der Valk

Woningstoffering

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen.
Restauratie kasten, kabinetten, tafels,
stoelen, enz. Lijmen, schuren en lakkenbeitsen van uw meubels.
Ook verwijderen van houtworm.
Renoveert de flexibele lak of kleurlaag van
lederen bankstellen, stoelen, kussens, enz.
die gekrakeleerd, vervuild, en verschoten zijn
door de zon.
Ook hoofdvetvlekken verdwijnen.
Tevens vakkundig stofferen of reparatie
mogelijk van zitkussens of leuningen.
Door onze grote kleurmogelijkheden worden
uw kostbare meubels weer als nieuw.

De onstant ebe uestraat 102 - Den Haag
el 0 0- 11 2 0 baderie nl
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compl
e
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a
ur
interie

In- en uitpakservice

•Binnen - en
buitenschilderwerk
•Stucwerk
•Behangen
Sauzen van wanden en
plafonds in één dag.
g bij u
en graa
Wij kom or een gratis
thuis vo prijsopgave
n
advies e

Open: maandag 10.00 - 16.00 uur
www.allesdoeners.nl
donderdag 12.00 - 20.00 uur
jaar
5
3
l
a
n
Overige dagen:
e
Wij werk end met
op afspraak
uitsluit
oneel
erd pers
e
(ook ‘s-avonds)
s
li
ia
c
e
gesp
n huis
Levering onder garantie.
inkel aa
W
Halen en brengen gratis
K.v.K.nr. 36049401
Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland

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

525 medewerkers
zorghotel/wijkziekenboeg
dagverzorging
zorgabonnement eker 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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Vervolgens een overloop naar woonkamer, slaap- annex hobbykamertje
van m’n vader (hij kweekte kanaries)
en de keuken, met deur naar een
balkonnetje met een vaste kast voor
opslag van eierkolen. Die werden
steevast voor aanvang van de winter
thuisbezorgd. Treden van de trap
werden dan meer of min ‘afgeplakt’
met karton en kranten om, als gevolg
van het stof en gruis, een grote
schoonmaak te voorkomen.
Aan de muur in het halletje hing een
speciale gas- en elektriciteitsmeter.
Voor gas- en elektriciteit werden
speciale penningen gebruikt om grote
betalingsachterstanden te voorkomen. Eens in de zoveel tijd leegde de
meteropnemer de muntmeters.
In de keuken: geen warm water (geen
geiser), een tweepits gasstel, geen
koelkast, geen wasmachine. De was
ging in een grote teil en werd op het
gasstel geplaatst. Geen was op 30
of 40 graden, de witte was was met
recht ‘kookwas’.
Een douche We werden eens per
week in de teil gewassen. Toen we
wat groter werden, gingen we naar
het badhuis in de Spionkopstraat.
Voor zover ik mij kan herinneren
kostte dat een kwartje en had je
de keuze tussen een bad of een
‘stortbad’ (douche) voor hooguit 15
minuten.
Vanuit de woonkamer kon je via
een trap verder naar boven: naar de
slaapkamers. Op de overloop een
wastafel en een diepe kast, die begin
jaren 60 werd ‘omgebouwd’ tot douche. Wij maakten die ‘verbouwing’
niet meer mee, want begin december
1961 verhuisden wij naar een ruime
flat in de Wantsnijdersgaarde in
Den Haag (vlak bij Wateringen).
Volgens mijn vader het einde van
de wereld . Als er iemand is geweest
die terug had willen kruipen dan was
hij het wel, ondanks alle comfort,
al had die flat (nog) geen centrale
verwarming, maar wel een geiser en
een douche

- De schoolingang-

De naam Pieterburgstraat is volgens
mij niet juist: het had Pietersburgstraat moeten zijn. De plaats in
Transvaal ( uid-Afrika) heet immers
Pietersburg. Woningen in genoemde
straat werden begin jaren 0 gerenoveerd (o.m. dubbele beglazing, een
douche). En centrale verwarming
Alleen in de woonkamer stond immers een kolenkachel. De as werd
gebruikt om bij gladheid (toen waren
de winters echte winters ) uitglijden
te voorkomen.
Tijdens de renovatie heb ik in augustus ‘ 1 ons geboortehuis nog eens
van binnen bekeken. Ik kon me toen
niet voorstellen dat wij als gezin (pa,
ma en aanvankelijk vijf kinderen)
daar hebben gewoond. o klein........
Beslist een reden om alle woningen
zo’n vier vijf jaar geleden te slopen
en plaats te maken voor nieuwbouw.
Wat ruimer van opzet: de 1e als de 2e
Pieterburgstraat werden min of meer
‘samengevoegd’ en kreeg bovendien
een andere naam: Graskopstraat.
In de jaren 50 konden we naar hartenlust buitenspelen. Geen autoverkeer, geen geparkeerde auto’s, maar
een speeltuin In de Vaalrivierstraat
(twee straten verderop) was er eentje.
Nou ja, speeltuin...... Voor zover ik
mij kan herinneren waren er twee
schommels, een wip en een zandbak. Waarom de fraai aangelegde
gemeenschappelijke tuin tussen de
1e Pieterburgstraat en De la Reyweg
niet als zodanig werd gebruikt, vraag
ik mij nu in gemoede af. Hoewel: op
zo’n tien minuten loopafstand van
Het uiderpark D r kon je spelen,
voetballen (en niet alleen kijken naar
ADO), zwemmen (het zwembad) en
(gratis ) ‘Ot en Sien’, dat begin jaren
60 werd gedempt uit hygiënische
overwegingen), vissen, rolschaatsen,
en in de winter kon je lekker schaatsen als de gemeente de speelweide
onder water liet lopen.
S
Natuurlijk moest ook ik naar school:
de kleuterschool in de Beijerstraat
en op de basis- en later naar de
mulo in de Kritzingerstraat. Ook
het schoolgebouw is halverwege
jaren 0 gesloopt. Trouwens de hele
Transvaalwijk is nagenoeg gesloopt
en dan te bedenken dat 20 jaar eerder
met name mijn moeder de wijk al uit
wilde omdat de buurt zo achteruit
ging . Dat na verhuizing elk dubbeltje omgedraaid moest worden,
nam zij op de koop toe: de huur van
de woning in de 1e Pieterburgstraat
bedroeg zo’n 25 gulden per maand,
van de spiksplinternieuwe flat ruim
drie keer zo veel
Wat ik mij verder nog kan herinneren
van onze jaren in de 1e Pieterburgstraat: de jaarlijkse kerstbomenjacht.

Complete veldslagen om n of meer
kerstbomen te veroveren teneinde
deze met alles wat verder kon branden op de grens van oud en nieuw in
de toch al smalle straat te verbranden.
Eind jaren 50 kwam de door Ab Kettenis (een bekende familie in de wielersport) georganiseerde wielerronde
van Transvaal, met start en finish in
De la Goastraat. Een ronde van niks
eigenlijk: start in de De la Goastraat,
door de ‘kleine’ Pieterburgstraat (het
zgn. Schillenstraatje, Viljoenstraat,
Vaalrivierstraat en vervolgens finish
in de De la Goastraat. Maar ongelofelijk populair. De opbrengst ging naar
het Beatrix Poliofonds. Iedereen
zette zich in met de verkoop van programma’s en lepeltjes. Het startschot
werd veelal door een Bekende Nederlander gegeven. Ik kan mij nog goed
de komst van de Blue Diamonds
herinneren, toen met Ramona op
nummer n. De prijsuitreiking was
in de straat tegenover ons huis. We
woonden eerste klas....
S
Voor het dagelijks levensonderhoud
waren nog geen supermarkten. Wel
De Gruyter - voor kinderen een
snoepje (‘het snoepje van de week’)
en je kreeg kartonnen platen cadeau

- p de kleuterschool in de Beyerstraat -

dan afdoende. Ook mijn zus (toen
een jaar of 6 ) gaf dit als antwoord
als er weer zo’n colporteur aan de
deur stond en moeder niet thuis was.
Spelen deden we niet alleen buiten
We waren lid van ‘de club’, de
Engelenburcht in de Retiefstraat. Je
kon daar spelletjes spelen (dammen,
ganzenborden) en jaarlijks gingen we
‘op zomerkamp’ (slapen deed je in
een lege stal van een boerderij op een
met hooi gevulde jutezak als matras).
We keken ernaar uit Mijn zus was

- Jaap en ia samen -

om een complete stad te bouwen
Verder deed je boodschappen, die je
niet bij de grootgrutter kon krijgen,
bij ‘speciaalzaken’ (vlees, groenten, tabak, brood) en op de markt.
De bakker en melkboer kwamen
(dagelijks) aan de deur, de schillenboer wekelijks en na de kerstdagen
werden de hazen- en konijnenvellen
opgehaald.
Nu worden we telefonisch lastiggevallen door colporteurs, in die
jaren kwamen de verkopers aan de
deur. Veelal om dag- en weekbladen
en boeken aan de man te brengen.
Mijn vader werkte bij de Openbare
Leeszaal- en Bibliotheek, dus aan
‘leesvoer’ eigenlijk geen gebrek. Het
antwoord van mijn moeder (‘mijn
man werkt bij de Bibliotheek’) was

lid van een jeugdkoor. De Burgkwettertjes maakten zelfs een single.( Als
ik een vogel was..... ) Ook ik was
muzikaal (nou ja......). In de 6de klas
van de lagere school speelden we
allemaal.........blokfluit en traden we
op in de H. Engelbewaarders-kerk en
in de kapel van de club. School en
kerk waren meer of min met elkaar
verbonden, maar jongens en meisjes
kregen gescheiden onderwijs. Pas
medio jaren 60 werden de rk-scholen
samengevoegd.
Elke zondag naar de R.K. kerk en op
weg ernaar toe (en terug) langs de
kapper in de Brandtstraat, die op zondag in zijn etalage stond om nieuwe
klanten te werven. Omdat ie zo
vriendelijk lachte (en katholiek was )
moest ik van m’n vader in het ver-

volg ook naar deze kapper. Het was
nmalig Mijn ‘coupe bloempot’ zal
ik echter nooit meer vergeten
Ook onvergetelijk: de optredens van
artiesten in Custodia, een kerkzaaltje.
Tijdens een optreden van Rockin’Billie Ria Valk, populair na een gewonnen Elvis Presley-talentenshow,
werd de zaal zowat afgebroken
Last but not least: het strand. Den
Haag (en dus ook de Transvaalwijk)
is en blijft een ‘mooie stad achter
de duinen’. Vakanties naar (bijvoorbeeld) een huisje op de Veluwe, laat
staan naar het buitenland: het zat er
in die jaren niet in. Dagjes-uit naar
Meijendel, Clingendael, Duinrell,
Drievliet en (natuurlijk) naar het
strand van Scheveningen. Met lijn
11 en het liefst in een open tram en
onderweg naar huis een zak patat
m t of een ijsje bij Tieleman op het
Hobbemaplein. Het was slagroom
op de taart Met vader en moeder
op vakantie: het was een feest De
ruimte waar tramlijn 11 over rijdt:
van station Hollands Spoor naar
Scheveningen is mijns inziens nooit
veranderd. Langs de markt en jawel,
de schooltuinen, ook al had ik een
tuintje in het uiderpark. E n tuintje
Naar mate het jaar vorderde, haakten
veel tuinders-in-spe af en had je soms
wel vier tuintjes vol aardappelen,
groenten (sperciebonen, worteltjes,
sla, radijs, sterkers) en natuurlijk
bloemen. Die verkocht ik voor een
habbekrats aan m’n moeder, familie
en buren en dat betekende extra
zakgeld, waarmee ik na jaren sparen
een fiets kocht. Natuurlijk heb ik
nog altijd een fiets (wel een andere),
waarmee ik soms door de Transvaalwijk fiets. Op zoek naar herinneringen. e zijn er nog wel, maar met een
kaarsje te zoeken.

Jaap en Eta van Onselen
onselen@caiw.nl
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“Ik zou veel meer willen kunnen op m’n computer”
Herkent u deze gedachte? Dan
biedt Studentaanhuis.nl u de oplossing. Geen cursussen in groepsverband, maar les op uw eigen
computer, in uw eigen tempo,
gericht op uw eigen vragen: een
Ict-student bij u thuis.

Les aan huis
De organisatie Studentaanhuis.nl
heeft hiervoor Ict-studenten geselecteerd van onder andere de Haagse
Hogeschool. De studenten geven les
aan huis waarbij zij geen gebruik

maken van een standaard lesmodule,
maar ingaan op uw specifieke vragen
en wensen. De studenten leren u de
voordelen en mogelijkheden van de
computer en het internet. Zo kunt u
bijvoorbeeld gemakkelijk contact
onderhouden met familie en vrienden
via e-mail, sociale netwerken of
Skype en is het internet een informatiebron voor uw persoonlijke hobby’s
en interesses.

Hulp aan huis
De studenten lossen ook digitale

problemen op, zoals een trage computer, installeren software en virusscanners of herstellen een (draadloos)
netwerk e.d.
Studentaanhuis.nl is te bereiken
op telefoonnummer

0900 – 200 12 12 (50cpm)
Op werkdagen van 10 tot 17 uur
Lidmaatschap eerste jaar € 9,Voorfietskosten € 9,Tarief € 9,- per half uur
Meer informatie op:
www.studentaanhuis.nl

Student Jonathan helpt
mevrouw v.d. Tas met haar
E-mail instellingen.

DE VERANTWOORD
VOORDEELDAGEN
Donderdag 7 en vrijdag 8 oktober, 10:00 - 21:00 uur
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober, 10:00 - 16:00 uur

Tijdelijk 6% btw-regeling

Voordeel tot wel €1.000,met de unieke Verantwoord Wonen-cheque
Kom tijdens de Verantwoord Voordeeldagen naar een
van onze showrooms, maak een afspraak voor een kosteloze offerte en ontvang de Verantwoord Wonen-cheque
voor een korting tot duizend euro!

Nu nog subsidie
op HR++-beglazing

Op deze cheque staan drie producten uit ons Verantwoord
Wonen-assortiment. Stuk voor stuk zorgen die voor nóg
betere isolatie, dus nog minder energieverbruik. Zo
spaart u het milieu én uw portemonnee.
Kijk op schipperkozijnen.nl voor meer informatie.
Opmeer:
WoodLine®-kozijnen
zonder meerprijs

Amstelveen:
Gouda:

KOZ
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PEL
LEN
Profiteer tijdens de Verantwoord Voordeeldagen ook nog van

De Veken 201
0226 - 36 04 14
Binderij 14a (Bovenkerk)
020 - 441 81 95
James Wattstraat 5 (Gouwestroom)
0182 - 52 70 89

de drie bovenstaande acties! Laat u informeren door onze adviseurs.

Word nu lid van ANBO
en krijg 3 maanden cadeau!
O is belangenbe artiger en spreekbuis voor bi na 00 000 ondige en so iaal be ogen senioren
Hard nodig nu door vergri ing voor ieningen als org pensioenen en uitkeringen onder druk ko en te staan

ANBO
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oren in politiek Den Haag
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Oa ade ie
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D
Om nog meer mensen te laten
kennismaken met ‘de archieven’,
wordt 16 oktober a.s. de Landelijke
Archievendag georganiseerd. Stadsen gemeentearchieven in heel het land
openen dan hun deuren
k deuren
die normaliter gesloten blijven. kunt
bijvoorbeeld een kijkje nemen in de
depots en in de ‘archieven-van-dearchieven’.
Het is echt een gelegenheid om van
gebruik te maken, zeker als u in Den
Haag woont. De Residentie heeft een
rijk voorzien en zeer modern Haags
Gemeentearchief. Daarnaast herbergt
onze stad het Nationaal Archief. Beide
organiseren op 16 oktober een scala
aan boeiende activiteiten.
W
De Landelijke Archievendag is op
de eerste dag van de Week van de
Geschiedenis (van 16 tot 24 oktober,
de Herfstvakantie). Het thema van die
Week van de Geschiedenis is dit jaar
‘Land en Water’. De deelnemende instellingen spelen daar uiteraard op in.
eker voor Den Haag, een stad op de
grens van land en water, is dit thema
aantrekkelijk.
Het Haags Gemeentearchief houdt
zijn activiteiten op 16 oktober in het
Atrium van het stadhuis aan het Spui,
en in de ruimten van het Haags Gemeentearchief zelf, naast het Atrium.
Daar kunt u tussen 9.30 en 16.30 uur
deelnemen aan rondleidingen door de
depots en naar het restauratieatelier
van het gemeentearchief. Het oudste
stuk uit de collectie, een charter van
14 juli 1313, zal tijdens de rondleiding
worden getoond. Graaf Willem III
(12 7-1337) legde met dit document
een aantal verplichtingen vast voor
de bewoners van ‘Haagambacht’. Dat
Haagambacht omvatte destijds behalve
Den Haag (toen nog een dorp ) onder
meer Scheveningen, Eikenduinen en
een deel van Loosduinen.

In de studiezaal van het archief (op
zichzelf al een bezoekje waard, om
eens kennis te maken met de mogelijkheden ) wordt doorlopend een
presentatie ‘Land Water’ getoond.
Die brengt de ontwikkeling in beeld
van water en land (en de stadia van bewoning van dat land) van 3600 v. Chr.
tot nu. Daarbij wordt ook een quiz georganiseerd; iedere deelnemer daaraan
ontvangt een leuke attentie. Gedurende
de hele dag houdt het Haags Gemeentearchief voorts een snuffelkoopjesmarkt met leuke aanbiedingen.

dan 220 films,
waaronder
rolprenten over
de haringvangst,
de brandweer, station
Staatsspoor, de Bevrijding, Panorama
Mesdag, de luchtvaart op penburg,
enz. Er zitten films uit het archief van
de Haagse Amateur Filmclub bij, maar
ook ‘particuliere’ familiefilms en zelfs
enkele animatiefilms. En het mooie is
dat u die films ook thuis kunt bekijken,
op de computer via internet (www.
haagsefilmbank.nl).

- Vlaggetjesdag in Scheveningen vroeger,

RTV Discus zendt tussen 11.00 en
14.00 uur rechtstreeks vanaf de Landelijke Archievendag uit, ook vanuit de
studiezaal. Deze oer-Haagse omroep
besteedt onder meer aandacht aan de
Haagse Filmbank. Dat is een groot en
nog steeds groeiend reservoir historische films en filmpjes van het Haags
Gemeentearchief. De collectie bestaat
uit professionele- en amateurfilms, met
en zonder geluid, in zwart/wit of kleur,
allemaal met betrekking tot Den Haag.
Inmiddels bevat deze Filmbank meer

- De studie aal van het Haags emeentearchief, ook geopend voor u! (foto aul empff) -

- Het oudste stuk van het Haags emeentearchief, uit 1313 -

pelijke instellingen brengen dan in het
gebouw van de Koninklijke Bibliotheek hun verborgen bronnen boven
water. e doen dat met een rijk en
gevarieerd programma van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en
workshops.
Diverse onderzoekers vertellen er
over hun ervaringen in de archieven.
o kunt u bijvoorbeeld horen wat de

k te ien op de Haagse ilmbank! -

Reden te meer om eens een kijkje te
komen nemen op 16 oktober en kennis
te maken met deze Haagse Filmbank.
RTV Discus zendt een stamtafelgesprek uit, waarin diverse Haagse
filmfanaten zich buigen over de vooren nadelen van het op internet plaatsen
van historisch filmmateriaal.

biografen van de schrijvers Godfried
Bomans en Gerard Reve en van de
kunstschilder Piet Mondriaan tijdens
hun persoonlijke zoektochten tegenkwamen. Daarnaast kunt u de hele dag
naar de expositieruimte De Verdieping
van Nederland, die onze vaderlandse
geschiedenis in beeld brengt.

I
Locatie: Atrium van het Stadhuis aan
het Spui. Aanvang: 9.30 uur. Informatie: tel. (070) 353 70 42,
www.gemeentearchief.denhaag.nl/.

De archivarissen van het Rijksinstituut
voor Kunsthistorische Documentatie
(RKD) geven tussen 11.00 en 16.00
uur uitleg over de kunsthistorische
archieven die in dat instituut worden

B
Elke zichzelf respecterende gemeente
heeft een eigen archief, maar er is er
maar n waar het Nationaal Archief
staat uw eigen Den Haag. vindt het
pal achter het Centraal Station, in een
fantastisch speciaal gebouwd complex
waar bijvoorbeeld ook de Koninklijke
Bibliotheek en het Rijksinstituut voor
Kunsthistorische Documentatie hun
plek hebben. Misschien bent u er wel
eens langsgereden met de tram, en
vroeg u zich toen af wat daar allemaal
te vinden is. Welnu, dan is zaterdag 16
oktober geknipt voor u om daar eens
kennis mee te maken. Deze drie en nog
vier andere culturele en wetenschap-

bewaard. Schrijver Wim Hazeu leidt u
rond door duizend jaar literatuur.
kunt ook hier weer genieten van
diverse activiteiten rond het thema
‘Land en Water’. De hele dag is er
bijvoorbeeld een presentatie te zien
van het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie over kunst scheppen in de natuur. Het Centraal Bureau
voor Genealogie vertoont digitale
presentaties over ‘waterfamilies’ in het
wapenregister en over de zoektocht
naar verdronken vissers. En bij het
Nationaal Archief is het mogelijk oude
polderkaarten te laten georefereren,
oftewel te laten vergelijken met de
huidige locaties en kaarten.
kunt 16 oktober ook uw eigen
kunstwerken inbrengen voor een
beoordeling. Tussen 11.00 uur en
15.00 uur kunt u die laten beoordelen
door experts van het Rijksinstituut
voor Kunsthistorische Documentatie.
e verstrekken u meteen informatie
over het kunstwerk, de maker en diens
techniek. Alsof u zelf naar het tvprogramma ‘Tussen Kunst en Kitsch’
gaat Medewerkers van het Nationaal
Archief organiseren tussen 11.00
uur en 16.00 uur workshops papier
scheppen voor uw (klein)kinderen.
Muzikale omlijsting van al dit fraais
komt van De ingende eelui uit
Scheveningen. En f deze instellingen
in Den Haag wortelen
I
Locatie: Koninklijke Bibliotheek,
Prins Willem-Alexanderhof 5,
Den Haag

- De Vijfpolderkaart, een oude polderkaart -
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Broodfabriek Hus; een groot begrip in Den Haag

De ei je van Hu

lli iteren

Oktober
. oor et eer t ga ik al
jarige olliciteren
al verkoo ter bij u brood abrieken. et kantoor i in de
an O tade traat. olliciteren ja oe doe je dat Weet ik veel.

u wa een een groot begri in en aag. e abriek waar ik al kind veel eelde
tond in de acob at traat de ac terkant kwam uit in de ij wijk e traat. enige a
genaar vond er ijn werk in de abriek al bakker banketbakker o o de blikken older en
niet te vergeten al broodbe orger. ie kwam bij de klanten t ui . aar ook al c au eur
o vrac twagen om de vele winkel te bevoorraden waar ik in oktober
al leerling
leerling verkoo ter begon.
De werktijden van de vijfdaagse
werkweek waren van acht tot zes. De
eerste kennismaking met filiaalhoudster: An de Groot en de verkoopsters
mevrouw Hoedenmaker, bijgenaamd
Hoedje, Riet de Mos, bijnaam Mosje,
Dicky Platje, die had haar naam
al mee en een oudere vrijgezelle
hulpverkoopster, juffrouw IJsackers,
bijgenaamd IJsje, was voor mij als
vijftienjarige, een hele belevenis,
maar voelde gelijk goed.
Mijn eerste taak was de koekjes,
bonbons en chocolaatjes bij te vullen.
Het water liep uit mijn mond bij al
die lekkernijen die door mijn handen
gingen, maar ik dorst uit mezelf geen
koekje of chocolaatje te nemen (Toen
ik er eenmaal wat langer werkte liet ik
het mij goed smaken).
’s Middags mocht ik, zenuwachtig,
aan mijn eerste klant een

- In de winkel -

half Tiptop broodje verkopen en
afrekenen. Het Tiptop brood was al
gesneden en verpakt in de fabriek.
Precies in het midden moest je je
duimen zetten en zo het papier door
midden scheuren om vervolgens het
halfje in een passend zakje te doen,
wat een zekere handigheid vergde.
Het halve broodje kostte 35 cent. Dat
bedrag moest je dan aanslaan op de
nationale kassa met z’n prachtige

- inks de Hus broodfabriek aan de Jacob atsstraat -

- p vijftien jarige leeftijd, startte ik mijn loopbaan in het liaal van Hus aan de
Jan uykenlaan 78. De Jan uykenlaan lag in een nieuwbouwwijk van de jaren 60 -

versiering van smeedwerk. De kassa
telde alleen de dagopbrengst op. Dus
niks telmachines. Gewoon hoofdrekenen of potlood en papier
en dan maar optellen.
Het brood werd bezorgd
in zware ijzeren kratten. Het eerste uur was
het flink aanpoten om
het brood en gebak op z’n plaats
te leggen. Ook het oventje voor de
saucijzen en ragoutbroodjes, die overigens heerlijk waren, moest aangezet
worden.
Dan volgde de lijst met klanten
waarvoor het brood moest worden
weggelegd.
Daarna was het koffie drinken in het

- v.l.n.r. Juffrouw IJsacker, Silvia latje, Dikky latje,
Willy van der Salm -

- De broodbe orger met ijn ij eren hond -

knusse keukentje. Dat waren de gezelligste minuten van de dag. Menig
vrachtwagenchauffeur die een heerlijk
bakkie meedronk met ons.
De feestdagen waren het
gezelligst om mee te maken.Vooral met de Kerst
was het hard werken in
de winkel met de verkoop
en de vele bestellingen.
De filiaalhoudster kookte
speciaal voor ons, als warme lunch,
macaroni, op het eenpits gastoestelletje in het keukentje. Als in de stampvolle winkel niemand reageerde op
ons: Wie is er aan de beurt , dan was
de clou om te roepen: Wie het laatste
is binnengekomen, wordt geholpen.
Dan werd ineens iedereen wakker en
was er even consternatie waar wij als
verkoopsters veel lol om hadden.
S
Met Sinterklaas werden er, om het
lekker naar speculaas te laten ruiken,
speculaaskruiden onder de deurmat
gestrooid. Trouwens de speculaasjes
van Hus mochten er zijn, net als de
vele andere producten die gemaakt
werden zoals: de harde mokka’s,
die alleen in het weekend
verkocht werden en de maat
hadden van een taartje,
moorkoppen, tompouces,
het eeuwse bruinbrood, de
kaneelbeschuitjes, parijsebollen, allerhande krentenkoekjes, bitterkoekjes, de
roombotercake, citroencake
en niet te vergeten de bussen
Haagsche koeken. Het assortiment
was teveel om op te noemen. Hoewel
ik alles even lekker vond, haalden
sommige mensen er toch de neus voor
op, die kochten liever bij de duurdere
en veel chiquere bakkerijen.

In 1965 toen Nederland z’n twintigjarige bevrijding vierde,
introduceerde Hus het weedse witte
brood van King Corn. Het brood
vloog over de toonbank. De smaak
van dat brood uit de hongerwinter
wilde iedereen weer proeven. Volgens
de verhalen van mijn ouders moet het
toen naar cake gesmaakt hebben.

een keer terug met een zakje koekjes,
waar het gewicht niet van klopte. Het
was twee of drie gram te weinig, zij
had het gewogen op de weegschaal in
hun winkel. Vanaf die tijd deden wij
maar een koekje meer in het zakje.
Dat was een van de leuke dingen die
je meemaakte bij Bakkerij Hus, eens
een begrip in ons Haagje, waar menig
Hagenaar iets over kan vertellen.

Ook voor de broodbezorgers, met hun
elektrische karretjes, was het brood
niet aan te slepen. Later kwam ook het
bruin brood King Corn Stout.
De slogan daarbij luidde: ‘Vers tot op
het kapje. Het enige dat u weggooit is
de verpakking’.
- Dikky latje koekjes afw
egen -

Op iedere Haagsche ontbijttafel was wel een product van Hus
te vinden. Wat is er nog van over In
mijn geval de fijne herinnering en wat
foto’s van mijn eerste baan, waar ik
het van leerlingverkoopster, op mijn
vijftiende, bracht tot filiaalhoudster op
mijn achttiende.
- Slagerij van Dongen Jan uijkenlaan -

Ook kwam er een nieuw soort gebak
uit: de sneeuwster.
Cake gevuld met advocaat en slagroom die met poedersuiker was bestrooid. Een
heerlijke traktatie.
S
Elke week waren er nieuwe reclames, die wij altijd
aan de klanten probeerden
aan te prijzen, omdat wij
op provisiebasis werkten.
Dus hoe hoger de omzet des te meer
in je loonzakje. Een keer per jaar kon
je V D-cadeaubonnen verdienen
door je omzet te verhogen.
De Jan Luykenlaan was een gezellige
laan met veel kleine winkels.
Naast ons zat slagerij van Jan van
Dongen, een man
met veel humor.
ijn vrouw kwam

Hoedemaker iet de os
- Willy n de root evr.

Onderweg kom ik langs mijn tante en
oom in de Doedijnstraat. ij hebben
elf kinderen, dus altijd een drukke,
maar gezellige boel. Het touwtje
hangt uit de klepperbus. Om tijd te
rekken, ga ik naar binnen. De heerlijke lucht van tomatensoep komt mij
tegemoet. Alles speelt zich altijd af in
de keuken.
o Willy kom je op de lucht van
soep af, je lust zeker ook wel een
bordje
Ja lekker tante Dina, ik ben een
beetje zenuwachtig, want ik ga solliciteren bij Hus als verkoopster.
o, dus nu ga je fijn centjes verdienen.
Ja, het lijkt mij hartstikke leuk verkoopster te zijn.
Mijn nichtje Connie vraagt: al ik
even met je meegaan Willy.
Is dat dan niet gek, net of ik niet
alleen durf.
Welnee joh, ik ga niet mee naar binnen, ik wacht buiten op je.
Ok , graag dan geef ik toe en denk,
‘vind ik wel leuk en dan is het net of
het niet zo eng is’.
De soep is lekker, maar door de spanning geniet ik er niet zo van. Dan ga
ik samen met mijn nichtje op pad.
Hoewel ze pas elf is, ben
ik blij met haar aanbod
mij bij mijn eerste sollicitatie een beetje te
ondersteunen. Keuvelend
en etalages bekijkend
zijn we zo in de Van
Ostadestraat.
Hier moet ik zijn Connie, kijk maar. We lopen
de trap op, mijn knieën
knikken.
ie jij iemand Con Nee helemaal
niemand.
al ik op die deur daar kloppen
Ja Wil, doe maar, misschien is er
iemand.
enuwachtig, stilletjes hopend dat er
niemand is, tik ik zachtjes tegen de

deur. Het liefst was ik direct naar huis
gegaan.
Binnen , horen we aan de andere
kant. Bang als een klein kind duw
ik voorzichtig de deur op een kiertje
open. Achter een bureau zit een stevige man met een grove bril.
Ja, komen jullie maar binnen , zegt
hij, gebarend dat we binnen moeten

Willy
Nee meneer, toen ik 14 werd ben ik
van school gegaan.
En al die tijd bij je moeder thuis
geweest
Ja meneer, ik heb mijn moeder in
het huishouden geholpen, ik heb
nog drie broertjes en een zusje,
maar nu wil ik graag werken.
Wel je kan als leerling-verkoopster bij ons beginnen, lijkt je dat
wat
Ja meneer heel graag.

- Simon de Wit hoek Doe

dijnstraat Hoefkade jaren

vervolgt de heer Kooiman en dan mag
je maandag beginnen in het Husfiliaal aan de Jan Luykenlaan 7 . Weet
je waar dat is
Nee meneer, niet echt.
Hij legt het mij uit en ik merk dat het
niet ver van huis is.
Je krijgt een vast bedrag aan weekloon plus provisie.
Provisie , provisie , wat is dat nou
weer.
Maar ik knik hem begrijpend toe, net
alsof ik wel weet wat provisie is. Op-

komen. Connie loopt mee naar binnen.
Dag meneer , zeg ik benepen, ik
kom op de advertentie, in de Haagsche Courant af, voor verkoopster.
o dat kan, hoe oud ben je als ik
vragen mag
Afgelopen mei ben ik 15 geworden

meneer.
Hij stelt zich voor als mijnheer Kooiman en vraagt: Hoe heet jij
Mijn naam is Willy van der Salm
meneer en dit is mijn nichtje, ze is
voor de gezelligheid even mee. o,
dat is eruit.
Heb je al eens eerder gewerkt

Hier, vul dit formulier maar in, dan
zal ik je zo vertellen wat je verdiensten zijn, en bij welke winkel je gaat
werken.
Ik denk, oh wat eng, een formulier
invullen, wat zal er allemaal opstaan.
Maar het valt mee. Ik vul mijn naam
en andere gegevens in.
Dan moet ik wat rekensommetjes uitrekenen;
gelukkig ben ik daarin
niet de stomste. Ik merk
op dat ik niet meer
zenuwachtig ben en het
allemaal eigenlijk wel
mee valt.
Meneer kijkt het formulier na en knikt mij
vriendelijk toe: Nou
Willy, je bent aangenomen hoor.
Ik had er niet op gerekend dat alles zo
vlot zou verlopen en denk: ‘Ja, wat
moet ik daar nou op antwoorden’. Ik
knik vriendelijk terug en kijk even
naar mijn nichtje. e geeft mijn een
bemoedigend knipoogje.
Je krijgt nog een bevestiging thuis ,

Voor mij waren het Tiptopjaren.
Bedankt mijnheer Hus.

- Hoek links caf Jan Boelee, rechts Hus hoek Jacob atsstraat Hoefkade -

staand geeft hij ons een hand en zegt:
Nou tot ziens Willy, ik roep je nog
een keer op voor werkbespreking.
Werkbespreking Jeetje, wat een
gedoe. Ja meneer, dag meneer.
Eindelijk buiten heb ik weer praatjes.
Bedankt hè Con dat je bent mee
geweest.
Ach joh, graag gedaan hoor. Het was
best een aardige man hè Wil
Ja maar ben toch blij dat het achter
de rug is.
In gedachten loop ik verder. Maandag
al beginnen.
Raar eigenlijk dan
kan ik zeggen: ‘ik
ga naar mijn werk’.
Hoewel, ik moet dan
wel vroeg mijn bed
uit. En ik moet ook
kostgeld betalen zei
m’n moeder. Nou ja
we zien wel. We lopen
via de Hoefkade terug.
In de verte zie ik de

1964 -

mooie
Huswinkel op de hoek van de Jacob
Catsstraat.
Iets verder in de straat, weet ik, is de
fabriek van Hus. In het Koningslaantje wonende speelde ik vaak met de
buurkinderen rond de fabriek van
Hus. Ome Nelis de banketbakker van
Hus aan de Rijswijksestraat was een
gulle en aardige man. Van hem kregen
wij vaak wat lekkers. En nu ga ik zelf
bij deze firma werken. Een blij gevoel
maakt zich van mij meester. Ik begin
aan mijn eerste echte baantje.
Con, ga mee, gauw je moeder
vertellen dat ik aangenomen ben,
mijn moeder zal er nu ook wel zijn.
Half rennend snellen we even later de
Doedijnstraat in.
Ach mijn vrolijke nichtje Connie.
Over mijn eerste baantje viel later
een grote schaduw. Hoewel ze pas 11
jaar was en ik al 15, stond ze mij toch
bij in een voor mij nieuwe ervaring
in mijn leventje. Ik denk hier altijd
met een weemoedig gevoel aan terug.
Mijn lieve nichtje is nooit ouder
geworden dan 11 jaar
Door een noodlottig ongeval is zij
drie maanden na mijn sollicitatie om
het leven gekomen.

In herinnering
Connie Frauenfelder
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“Geen zorgen... U bent in goede handen”
U kunt een voor het bedrag van
68,- unieke lichamelijke
scan laten maken. U kunt op
deze manier eenvoudig laten
testen hoe het met uw
botdichtheid gesteld is. Ook
kunnen wij samen met u de
oorzaak van uw pijnklachten
achterhalen. De uitslagen worden
in de volgende afspraak aan
u uitgelegd. De kosten hiervoor
bedragen 34,* chiropractie valt onder uw aanvullende verzekering. Heeft u hier nog geen gebruik
van gemaakt dan is dit het moment daar nog voor 1 januari 2011 gebruik van te maken!
Voor vragen over chiropractie en uw vergoeding in 2010 kunt u bij Soraya terecht.

TELEFOON: 070 394 56 14

Waldeck Pyrmontkade 800, Den Haag, tel. 0651530019

WWW.CHIROPRAKTIJKRIJSWIJK.NL

Voor wie draag jij
het armbandje?

De volgende 2 maanden kunt u in de praktijk een voetmeting
laten doen voor het bedrag van 2,50. Hierbij krijgt u duidelijkheid over
uw houding en de stand van uw voeten.

Bestel het unieke armbandje voor € 3,99 op kwfkankerbestrijding.nl
of koop het bij DIDI, ICI Paris XL of DA Drogist.

Vergoeding Chiropractie
De kosten voor chiropractie worden door uw aanvullende verzekering vergoed en vallen onder alternatieve geneeswijzen (er geldt hiervoor géén 165 euro eigen risico). Nathan de Boer is aangesloten bij de beroepsvereniging NCA. De assistente Soraya kan u meer vertellen over de vergoeding indien
u weet welk pakket u heeft afgesloten en over uw vergoeding over 2010.
Telefonische openingstijden
Op maandag en woensdag kunt u de assistente Soraya bereiken tussen
11.30 en 19.30 uur en op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 15.30 uur
Door de ruime openingstijden is Chiropraktijk Rijswijk ook heel aantrekkelijk voor
werkende mensen.
De praktijk is wegens vakantie gesloten van 16 tot en met 24 oktober 2010

‘Opera zoals opera hoort te zijn...’

volkskrant

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.

070 306 16 96 (Den Haag)
010 484 09 99 (Rotterdam)

FOTOGRAFIE AFFICHE

Jan Willem Steenmeijer

WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

09-okt-2010 aanvang 20:00 uur
Lucent Danstheater DEN HAAG

zaterdag

reserveren: 070-88 00 333 of www.ldt.nl
Prachtige opera in hedendaagse enscenering
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samengevoegd stuk.
Het drama in deze opera draait om de
liefde tussen Lucia en Edgardo, telgen van twee rivaliserende families.
Enrico, de broer van Lucia en heer
van Lammermoor, huwelijkt zijn zus
uit om zijn familie van de politieke
en financiële ondergang te redden.
Lucia heeft haar hart echter al weggegeven aan Edgardo. Enrico zet
alles op alles om zijn zin te krijgen.
Opera zoals opera hoort te zijn (de
Volkskrant)

Hartstocht en gratie, adembenemende melodieën en ontroerende instrumentaties, gecombineerd met een
hartverscheurend verhaal over gedwongen uithuwelijking en verraad:
zie daar de ingrediënten voor n
van de mooiste voorstellingen uit het
operarepertoire, Lucia di Lammermoor. Op zaterdag 9 oktober is deze
opera in hedendaagse enscenering te
zien in het Lucent Danstheater.
Componist Gaetano Donizetti
vestigde in 1 35 zijn internationale
roem met deze tragische opera. Donizetti laat geen middel ongebruikt
en vergt bijna het onmogelijke van
zijn zangers. Beroemd en berucht is
de waanzinsaria voor de sopraan die
de rol van Lucia zingt. Even zo mooi
is het sextet, waarin alle solisten
hun emoties tonen in een prachtig

Kleine
Nostalgie

er

1e rang € 42,50 2e rang € 37,50
(Inclusief welkomst- en pauzedrankje)
Informatie reserveringen: 070
00 333 of www.philipszaal.nl

Iedereen die deze dagen in de showroom
komt en een afspraak maakt voor een
kosteloze offerte, ontvangt een Verantwoord Wonen Cheque voor een korting
tot wel € 1.000.-. kunt hiermee kiezen
voor een GRATIS product uit het Verantwoord Wonen assortiment. Stuk voor
stuk zorgen die voor n g betere isolatie,
dus nog minder energieverbruik. Goed
voor het milieu en uw portemonnee.
N
De laatste innovatie bij Schipper Kozijnen is WoodLine , een kunststof kozijn
met het karakter van hout en de voordelen van kunststof Traditioneel worden
kunststof kozijnen in hoeken van 45
graden aan elkaar gelast, terwijl de verbindingen tussen houten raamprofielen
een 90 graden hoek hebben. De r chte
verbinding zorgt ervoor dat de schuine
gelaste verbindingen in kunststof kozijnen officieel tot het verleden behoren.
Ook tijdens de Verantwoord Voordeel-

dagen de WoodLine uitvoering zonder
meerprijs .
BTW
R
Het Ministerie van Financiën heeft
op aandringen van de bouwbranches
een nieuwe maatregel getroffen ter
stimulering van de bouw. Renovatie
en herstelwerkzaamheden in en aan de
woning komen hiervoor in aanmerking,
dus ook het vervangen van bijvoorbeeld
kozijnen en gevelbekleding. Is uw
woning minimaal twee jaar oud en laat
u de werkzaamheden uitvoeren tussen
1 oktober 2010 en 1 juli 2011, dan profiteert u van het verlaagde BTW-tarief

(6 op de arbeidskosten). Wilt u ook
nog van de subsidieregeling op HR
glas profiteren, wees er dan snel bij,
deze loopt nog tijd eind van dit jaar.
Naast het voordeel zijn deze dagen ook
een ideale gelegenheid zomaar eens te
gaan kijken hoe de duurzame en onderhoudsarme producten in aluminium
en kunststof er uit zien. bent van
harte welkom van 7 t/m 10 oktober.
Openingstijden zijn donderdag/vrijdag
van 10.00-21.00 uur en zaterdag/zondag
van 10.00-16.00 uur.
Schipper Kozijnen, James Wattstraat
5 (Gouwestroom) in Gouda, telefoon
01 2 5270 9. www.schipperkozijnen.nl

Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblijft ijn de spaar ame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.
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Als mijn zoon van twintig deze
week voor de derde keer om vier
uur ’s ochtends thuiskomt, vrees ik
dat het, als hij zo doorgaat, slecht
met hem zal aflopen. En als hij anderhalve maand lang zijn kamer niet
heeft opgeruimd, durf ik daar zelfs
niet eens meer naar binnen.
Troost put ik uit het boekje ‘Ik weet
het ’ uit 1939. Dat boekje bevat
meer dan 3000 raadgevingen en
recepten. Ik lees daarin onder meer:
‘Jongelui van tegenwoordig (1939 )
verblijven in caf s, bioscopen,
dancings, vermaakinrichtingen
enzovoort en gaan ter ruste wanneer
de morgenschemering reeds komt.
Alles geschiedt hartstochtelijk,
driftig en gehaast. e lopen niet. Te
voet gaan was goed in den ouden
tijd. Nu is het fiets, motorfiets, auto,
tram, trein en vliegmachine. Hoe
wilt ge dat jongeren, die hunkeren
naar genot, geld, wereldsche glorie
en gedurig hun zenuwen opruien
om hun droombeelden te verwezenlijken, van voorbarige slijtage
gespaard blijven ’
Even verder lees ik een tip voor
ouders die de heersende atmosfeer
in een langdurig niet opgeruimde

E

E

En dokter De Baets, een huisarts uit
1933: ‘Kinderen die altijd hun zin
krijgen, wien men alles toegeeft,
groeien in een luie gemoedsstemming op en bij het minste dat zij
voelen, meenen zij erg ziek te zijn.
De boodschap is hier: de wilskracht
drillen en ze niet al te gevoelig op te
kweeken.’
De 34-jarige moeder van
historicus Geert Mak
schreef in 1935: ‘Ik voel
mij nu al antiek. MenN
schen die na de oorlog (1e
wereldoorlog) zijn groot
Plato (ca 350 v. Chr)
geworden hebben veel
schreef: ‘Kinderen
grooter luxe en daardoor
dienen het leven niet aan
veel grooter vrijheid
te zien als een oord van
- lato gekend dan wij. Daardoor
vermaak en genot. Het leven
krijg je vanzelf een inslag bij de
is immers een strijdperk waarin de
mensen om ’t eerst zichzelf behaaglevensbenodigdheden bevochten
lijk te maken en daarna komt pas de
moeten worden. Daarom moet men
rest van ’t menschdom.
kinderen van jongs af aan
Men heeft zich ingebeeld
leren pijn te trotseren en
dat men niet gelukkig is
arbeid te beminnen’.
zonder minstens tweemaal
Rousseau (ca 1750): ‘Een
in de maand een uitganjongeling moet leren pijn
getje naar de bioscoop
te verachten en zijn ziel
of minstens elke dag iets
te sterken naarmate hij
hartigs op de boterham en
tegenspoed in het leven
een pudding toe. Knapen
ontmoet.’
- ousseau jongenskamer, wensen te bestrijden:
‘Giet in een schotel 1 liter kokend
water, laat er een theelepel terpentijnolie in druppelen en een heerlijke
dennenlucht zal de kamer vullen.
Herhaalt men deze bewerking
twee- tot driemaal per dag, dan leeft
uw telg als ’t ware te midden van
sparren en dennen en men vernietigt
bovendien schadelijke
ziektekiemen.’

van een jaar of zestien zijn nu zo
ontzettend arrogant. Deze generatie
is een product van de zogenaamde
opvoeding in vrijheid. De consequentie van die vrijheid is bandeloosheid. En mensen die hun ogen
open hebben, zien hoe de wereld
daaraan ten gronde gaat.’
o. Nu hoort u het ook eens van een
ander.
In het boekje ‘Allemansgading’
uit 1901 vinden we praktische tips
voor de jeugd zelf teneinde ze voor
verloedering te behoeden. ‘Spreek
niet te vlug, niet te luid noch te
zeurderig. Tracht een opgewekten
toon te houden in uw gesprek en de
goede zijde van elke zaak te releveeren. Vermijdt vooral het hekelen
of kwaadspreken van wederzijdsche
bekenden. Laat uw eigen belangen
of persoon buiten de conversatie en

vermijd onbeschaafde tussenvoegsels. Gebruik zuivere Nederlandsche
taal, zoodat uw provinciaalsch of
steeds accent niet, of zo weinig
mogelijk merkbaar is. Verwar niet de
werkwoorden ‘kennen’ en ‘kunnen’,
zomin als ‘leggen’ en ‘liggen’,.’
Als ik zoiets lees, denk ik wel eens
dat al die wijze woorden er bij de
cast van Oh oh Cherzo vast wel
in zullen gaan als Gods woord in
een ouderling. Maar niet heus. De
jeugd is immers immuun voor wijze
woorden. Altijd al geweest. En dat
zal altijd wel zo blijven. En dat is
maar goed ook. Want je moet er, na
al die hierboven genoemde, sombere
stichtelijkheid toch niet aan denken
dat het weer zo zal worden als vroeger. Of wel
Mail naar: julius.pasgeld deoudhagenaar.nl
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Interessant is ook om te zien waar al
die mensen komen te werken en waar
de hulpbehoevende ouderen (uiteindelijk) terechtkomen. De groei in de
thuiszorg is en zal ook in de toekomst
het grootst zijn. In 2005 was het
aandeel van het personeel uit de V Vsector in de verpleeghuizen 3 procent
en in verzorgingshuizen 27 procent.
Het is wel zo dat door de stijging van
het aantal (zeer) oude mensen de vraag
naar verpleegpersoneel het hardst is
gestegen.
it de studie blijkt ook meer dan ooit
tevoren dat zorgpersoneel weliswaar
het mooiste werkgelegenheidsperspectief heeft, maar dat de bomen in
deze sector niet meer tot aan de hemel
groeien. Door onontkoombare bezuinigingen moeten de cliënten zoveel
mogelijk zichzelf bedruipen of zich
laten begeleiden en laten helpen door
familie, kennissen en anderen door
middel van zogenoemde mantelzorg.
Verschillende soorten (eenvoudige)
betaalde hulp (via de AWB en de
WMO en dan met name de hiervoor
bedoelde persoonsgebonden budgetten)
zullen weer vervangen moeten worden
door gratis hulp. oals het overigens
ook vroeger was.
Thans staan de eerste voorstellen

bijna op de rails. o is er een bezuinigingsvoorstel om de gehonoreerde
begeleiding van mensen bijvoorbeeld
gaan winkelen met iemand in een
rolstoel uit de AWB (Algemene Wet
Bijzondere iektekosten) te halen. Dit
zou de vraag naar thuiszorg verlagen.
Het SCP stelt het in zijn studie heel
netjes voor, door te wijzen ‘op de eigen
verantwoordelijkheid’. Daarbij wordt
de term ‘gebruikelijke zorg’ gehanteerd. Dat houdt in dat huisgenoten
langdurige begeleiding en hulp bij
huishoudelijke taken, evenals kortdurende hulp bij persoonlijke verzorging
moeten gaan leveren, tenzij ze daar
door gezondheidsproblemen niet toe in
staat zijn. Ook wordt erop aangestuurd
dat familie, vrienden en buren worden
ingeschakeld om de benodigde zorg te
leveren.
In het midden wordt gelaten of deze
hulp nog enigszins betaald dient te
worden (of via fiscale aftrekposten ).
Voor een kabinet dat miljardenbezuinigingen zoekt, liggen hierin uiteraard
volop mogelijkheden. Heel veel van
deze hulp wordt nu deels gehonoreerd
dankzij persoonsgebonden budgetten.
Z
Het gaat in deze rubriek vaak om geld
en iedere burger vindt dat hij te weinig
krijgt uit de overheidsruif. In het rap-
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port van het SCP wordt ook gewezen
op de mogelijkheid van verhoging van
de eigen bijdragen en beperking van
de toegang tot lichte zorgbehoeften
als middel om de vraag naar zorg te
verminderen.
Het beslag van de zorgkosten begint
in ons land op het totaal van ons bruto
binnenlands product (bbp) te groot te
worden. Volgend jaar geeft de overheid
voor het eerst (6 ,6 miljard) het meest
uit aan zorg. Volgens het Centraal
Planbureau zullen de zorguitgaven
toenemen van 7,4 procent in 2000 tot
10,9 procent in 2015 van het bbp. In
andere studies wordt de toename zelfs
nog groter geraamd. Een andere studie
schat dat in 2040 n op de vijf werknemers in de zorg zal moeten werken.
Het SCP meent: Los van de vraag of
er voldoende aanbod van personeel is
om aan de behoefte te voldoen, kan
men zich afvragen of het wenselijk
is dat een zodanig groot percentage
van de beroepsbevolking in n sector
werkt.
Na al deze theorieën de tegenwoordige praktijk van de verzorging in een
verpleeg- of verzorgingshuis. Verschillende verpleegkundigen en verzorgers
melden ons dat zij hartstikke goed
inzien dat er een grote toekomst voor

hen is weggelegd. Over het algemeen
vinden ze het fijn ondanks de ellende
die ze soms tegenkomen - om met
mensen om te gaan die in mindere of
meerdere mate zorg nodig hebben.
elf maken ze zich echter vooral zorgen om de toenemende bureaucratie,
ook in hun werk, en om de groeiende,
goedgehonoreerde managementbegeleiding. De managers bepalen de
besteding van de budgetten en geven
soms prioriteit aan nieuwe logo’s,
brochures, advertenties, ‘cultuur’ voor
de patiënten en huiskleding voor ‘de
handen aan het bed’.
Het personeel dat de daadwerkelijke
verzorging doet moet bijna elke handeling schriftelijk vastleggen. Waarschijnlijk ook om eventuele aansprakelijkheid aan te tonen. Toch gaat hen
dat te ver. Je bent soms van elk uur
tien minuten bezig om je schriftelijk
te verantwoorden. De mensen hebben
daar heel weinig aan.

Ook de versnippering in de hulp is
hen een doorn in het oog. Voor elke
deelsector van de zorg worden vaak
andere mensen ingeschakeld. Ik probeer, als ik een patiënt ‘s morgens heb
geholpen met wassen en aankleden,
het toilet nog even schoon te maken. In
verzorgingshuizen staat dit vaak maar
n keer per week op het programma.
De jonge verpleegkundigen weten al
niet meer hoe dat moet. Ik ben nog
opgevoed in een tijd dat ik alles bij een
cliënt in mijn eentje moest doen.
De politieke discussies - of er marktwerking in de zorg moet plaatsvinden of dat het een volledige direct
be nvloedbare overheidssector moet
zijn - gaan aan deze ‘handen aan het
bed’ voorbij. En terecht. e hebben
maar n belang: genoeg mensen om
het werk te doen en efficiency.

ragenrubrie
r le er er uit eringen, c n u enten a en, rechten al er recht , bela tingen en an ere inanci le a en.
ragen r en
an nie in e e uitga e behan el en n e e un igen ullen r beren u een er nli ant
r te ge en. unt u
e tie turen naar
r enburg e u -hagenaar.nl naar
tbu 2 0 , 2502
Den Haag. raag et er el ing an rubrie echten en lichten .
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I
en ongehuwde broer zonder kinderen an mi n ader is o erleden. r is
an hem alleen een codicil waarin hi
een achternicht heeft gemachtigd zi n
begrafenis te regelen en zi n huis te
ontruimen. at is gebeurd in o erleg
met mi n ader. et geld dat o erbli ft
is oor haar. i n raag is echter of zi
dan ook rechtmatig erfgenaam is en
aantal andere broers en zussen an
mi n ader ze hebben allen kinderen
is al eerder o erleden.
In een codicil kan inderdaad geregeld worden wie de begrafenis moet
regelen (en de betaling van alle kosten
daarvan) en verdeling van wat spullen.
Echter een codicil komt voor de vermogensverdeling niet in de plaats van
het erfrecht. Dat betekent dat als er na
aftrek van de kosten nog geld overblijft
van de overleden broer van uw vader

dat bestemd is voor de wettelijke erfgenamen. oals u het opschrijft dus ook
(mede) uw vader. De kinderen van de
andere overleden broers en zussen van
uw vader zijn de andere erfgenamen.
Dat geeft een hoop gedoe. Als het om
heel kleine bedragen gaat, laat ze dan
onderling proberen iets leuks te verzinnen. Of als iedereen ermee akkoord
gaat, het restant aan de achternicht
nalaten. Als het om grote bedragen
gaat, gaan ook allerlei vormen van
erfbelasting meespelen.

S

k heb een erstandeli k beperkte zus.
i heeft alti d samengewoond met een
ongehuwde isueel gehandicapte tante
die onlangs is o erleden. en nicht an
mi heeft alti d de nanci le zaken an
mi n tante behartigd en was daartoe
gemachtigd door middel an een bi de
notaris opgestelde akte. ater is er ook

zo n akte opgesteld om oor mi n zus
de nanci le zaken te kunnen behartigen zodat er bi oorbeeld een pinpas
kon worden aange raagd.
i toe al ben ik er achter gekomen dat
er ook een testament is opgesteld oor
mi n zus wat daarin staat is mi niet
bekend maar ik ermoed dat ook hier
de broers en zussen zi n uitgeschakeld.
k ind het reemd dat de notaris dit
allemaal maar heeft goed ge onden
omdat duideli k zichtbaar is dat mi n
zus zwak begaafd is.
oals het er nu naar uitziet is de
machtiging een soort ri brief om een
isueel gehandicapte en een zwak
begaafde nancieel helemaal leeg te
plunderen. ag e een testament afsluiten met alleen een machtiging an de
notaris at kan ik doen als bli kt dat
een en ander niet in o ereenstemming
is met de wetteli ke regels
Als alles correct is gedaan, is er,
ondanks uw achterdocht, niks aan de
hand. Immers voor uw verstandelijk

beperkte zus (handelingsonbekwaam)
heeft de rechtbank waarschijnlijk een
curator/bewindvoerder aangesteld die
ook verplicht is alle financiële zaken
periodiek te verantwoorden bij de
rechtbank. Een notaris zal ook niet
meewerken aan frauduleuze handelingen en gesjoemel. Een testament is dan
ook alleen af te sluiten als de bewindvoerder en notaris daarvoor toestemming krijgen van het kantongerecht.
Als u harde bewijzen heeft van fraude,
moet u aangifte doen bij Justitie en/
of een advocaat inschakelen indien u
denkt dat uw eigen belangen worden
geschaad. ijn het alleen vermoedens,
dan komt u niet ver.

AOW
N

AOW
k heb als rouw
oor alleenstaande plus twee pensioenen an exen
of o erleden echtgenoten. anneer ik
ga samenwonen met ook een -plus-

ser kri gen wi beiden de
oor
twee personen in n huishouden.
aar hoe zit het met mi n pensioenrechten en is er erschil als ik ga
trouwen
Indien een AOW’er gaat samenwonen
en de partner is ook ouder dan 65 jaar,
krijgen beiden de AOW voor gehuwden/partners. De (hogere) AOW voor
alleenstaanden vervalt dan. De overige
pensioenrechten blijven overeind, want
die zijn individueel opgebouwd. Gaat
het om nabestaandenpensioenen, dan
kan het soms voorkomen dat in het
reglement staat dat de uitkering bij
hertrouwen of samenwonen vervalt.
Dat is echter zeldzaam en hangt af
van de regeling per pensioenfonds
of verzekeringsmaatschappij. Vraag
aan het betreffende pensioenfonds of
verzekeringsmaatschappij hoe het in
uw geval zit.
oals gesteld, in de meeste gevallen
houdt u uw nabestaandenpensioenen.
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De inmiddels 92-jarige Scheveningse
schrijfster Nel Noordervliet-Jol heeft een
boek geschreven over ‘150 jaar Schevenings Steunfonds’. Deze stichting werd
in 1 60 opgericht om de weduwen van
Scheveningse vissers te helpen en heette
oorspronkelijk de ‘Stichting ter ondersteuning van nagelaten betrekkingen van
verongelukte Scheveningse vissers’. Vele
jaren ondersteunde deze stichting Scheveningse vissersweduwen. Sinds 1992 is de
doelstelling ruimer en is er ook steun voor
Scheveningse evenementen en sportieve,
culturele en maatschappelijk instellingen.
Er zijn nog altijd acht vrouwen die geld
krijgen van het Schevenings Steunfonds.
Nel Noordervliet-Jol, die al vijf andere
boeken over Scheveningen schreef, verrichtte jarenlang archiefwerk. e beschrijft
in haar boek hoe en waarom het Schevenings Steunfonds is ontstaan. Een van
de weduwen en een aantal instellingen
vertellen wat het Steunfonds voor hen
hebben gedaan. Wilt u het boek kopen Het
ISBN-nummer is 97 90 0339552

E
5
Schrijft u graag HOVO Nederland
(Hoger Onderwijs voor Ouderen) heeft in
samenwerking met dagblad Trouw een essaywedstrijd uitgeschreven onder iedereen
van vijftig jaar en ouder. Inzenden is nog
mogelijk tot 10 oktober 2010. De winnaar
wordt bekendgemaakt tijdens de HOVOlustrumbijeenkomst op 25 november. De
prijswinnaar kan gratis gebruikmaken van
HOVO-cursussen, ter waarde van € 500,-,
en zijn of haar winnende essay wordt op
26 november gepubliceerd in Trouw. Het
thema van de essaywedstrijd is ‘inspiratie
en leren’. Talloze mensen studeren, leren
en verdiepen zich in onderwerpen om te
zoeken naar wat werkelijk belangrijk is en
wat kracht geeft, en niet zozeer omwille
van een baan of een baas. Wat betekent
‘levenslang leren’ voor u Wat inspireert u
en wat maakt u tot een ‘eeuwige student’,
die leert uit zuivere leergierigheid w essay hierover wordt beoordeeld op inhoud,
originaliteit, stijl en toegankelijkheid. De
jury bestaat uit Willem Schoonen (hoofdredacteur Trouw), prof. dr. Kees Knipscheer
(hoogleraar sociale gerontologie), drs. Anjo
Geluk (sociologe) en Jean Pierre Rawie
(dichter). vindt op de website www.
hovo-nederland.org meer informatie over
deze wedstrijd en de voorwaarden waaraan
het essay moet voldoen.

A TUEE
O

nieuw in eel
u eren en ewegen

ostbus

Den Haag
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T
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E
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Bewegen is gezond, zeker voor ouderen. Het verkleint de kans op hart- en
vaatziekten, vermindert of voorkomt
osteoporose, helpt tegen artrose en
depressie en kan diabetes helpen
voorkomen. Voor ouderen kan sporten
het leven soms helpen verbeteren, ook
omdat groepssporten goed zijn voor
de sociale contacten.
O
Wat zijn de actuele ontwikkelingen
In de eerste plaats start het Nationaal
Ouderenfonds samen met de Johan
Cruyff Foundation het grootschalige
sportproject Ouderen in Beweging. De
Johan Cruyff Foundation kent u vast
van de Cruyff Courts: sportvelden in
woonwijken met weinig sportvoorzieningen. Normaliter zijn deze Cruyff
Courts gericht op jongeren, die er na
schooltijd kunnen voetballen. Maar
overdag kunnen deze velden natuurlijk
ook prima worden gebruikt door ouderen Daarnaast is het de bedoeling
van Ouderen in Beweging om hier het
contact tussen jong en oud te bevorderen. Jongeren gaan sportevenementen
voor ouderen organiseren, ouderen beheren de sportveldjes. ‘Oud voor jong
en jong voor oud,’ aldus Jan Romme,
directeur van het Ouderenfonds.
Het Cruyff Court in Rotterdam
Feijenoord wordt het proefproject. In
2011 wordt vervolgens op tien courts

gestart met sportactiviteiten voor
ouderen. Binnen enkele jaren moeten
die op alle courts in het land worden
aangeboden. Ook in Den Haag zijn
Cruyff Courts kunt een kijkje nemen aan de Pachtersdreef in Escamp,
op het Laakveld in het Laakkwartier
of aan het Teniersplantsoen in de
Schilderswijk. Op woensdag 13 oktober wordt er bovendien n geopend
in de Molenwijk, op het Ketelveld.
Ook in Rijswijk en Delft zijn Cruyff
Courts. Of een van deze velden bij het
proefproject wordt betrokken, is nog
niet bekend.
S

U
BO NO NS
De nie KBO (Katholieke Bond van
Ouderen) is een samenwerking aangegaan met NOC NSF. KBO-afdelingen
krijgen de mogelijkheid hun leden
sport- en beweegactiviteiten aan te
bieden in samenwerking met de sportbonden. De proef hiermee loopt in de
provincies Groningen, Gelderland en
Limburg. Ook hier is het de bedoeling
dit project volgend jaar over alle provincies uit te breiden. itgangspunt is
dat sport en bewegen laagdrempelig
moeten zijn. Gezelligheid, gezondheid
en plezier zullen centraal staan.
D
Ook in Den Haag zijn er tal van moge-

- Voorbeeld van een ruyff ourt in otterdam -

lijkheden om te sporten. Een compleet
overzicht vindt u in de ‘Sport- en
Beweegwijzer 55 ’. Dat is een
handig gratis boekje met de sport- en
beweegactiviteiten voor 55-plussers in
Den Haag. En we kunnen u verzekeren dat dit een stevig, flink boekwerk
is kunt het afhalen bij CIPO in
Het Nutshuis en bij het gemeentelijk
contactcentrum, de stadsdeelkantoren,
wijk- en dienstencentra, apotheken,
huisartsen, fysiotherapeuten, consulenten en ouderenadviseurs.
Heel speciaal voor Haagse 55-plussers is de ‘Fitplaats’ in het uiderpark.
Daar kunt u lekker en gratis aan uw
conditie werken met behulp van
fitnessapparatuur. Regelmatig zijn er
instructeurs aanwezig om te laten zien
hoe de daar geplaatste fitnesstoestellen functioneren. Op een interactieve
zuil, de zogenaamde Audionetic, kunt
u ook de oefeningen van de verschillende toestellen laten uitspreken. De
Fitplaats bevindt zich op de speelweide ter hoogte van het hertenkamp.

S
B
Woont u in Segbroek en wilt u gratis
kennismaken met diverse sportactiviteiten V R Welzijn biedt u daarvoor de sportstrippenkaart Segbroek
aan. Daarmee kunt u eenmalig een
gratis proefles volgen en kennismaken
met diverse sporten in uw wijk.
kunt de sportstrippenkaart afhalen bij
buurtcentrum de Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61.
Nog leuker is het natuurlijk samen te
bewegen. In de Sport- en Beweegwijzer vindt u allerlei clubs. En als u
liever met zijn tweeën of in een klein
groepje wilt sporten, kunt u een ‘matje’ zoeken. Dat kan op de internetsite
denhaag.beweegmaatje.nl. Mensen
met dezelfde sport- of beweeginteresses kunnen elkaar op deze website
opzoeken en iets afspreken. Op dit
moment zijn daar al 10. 77 mensen
ingeschreven, die graag met een
maatje willen sporten

RAA

A
D
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door Stadsgewest Haaglanden en VVN.
Ervaren automobilisten die hun rijvaardigheid en verkeerskennis eens willen
testen, kunnen daarvoor terecht tijdens
een BROEM-dag. maakt onder deskundige begeleiding een testrit met uw
eigen auto, aangevuld met een workshop

nieuwe verkeersregels, een reactietest
in de rijsimulator en een gehoor- en
ogentest. Verkeersschool Rietveld, Mr.
P. Droogleever Fortuijnweg 103 ( uiderpark), aanvangstijden 9.30 uur of 14.00
uur. Een BROEM-dag duurt drie uur
en kost € 15,- p.p, incl. koffie en thee.
Aanmelden via e-mail vvndenhaag
telfort.nl met vermelding van naam en
adresgegevens, of per post: Papegaailaan
7, 2566 P te Den Haag. Faxen kan ook:
(070) 323 5 29.
D
W
T
A
D
Een arts komt vertellen over dementie

en de oorzaken ervan. Is er iets tegen te
doen Hoe verloopt dementie Is dementie erfelijk Hoe reageert de dementerende en hoe reageert de omgeving op de
eerste verschijnselen
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 19.3021.30 uur (deur open 19.00 uur), toegang
gratis. Meer informatie: CIPO, tel. (070)
364 3 1 of e-mail cipo cipo.org.
D
B
W
Verenigingsgebouw Walboduin, A.
Diepenbrockhof 2, 10.00 uur, toegang
gratis. Informatie: Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin, tel. (070)
397 23 51

I
O

ET I O
N

65 ’ers krijgen automatisch elk jaar
een nieuwe Ooievaarspas, en dat
blijft zo. hoeft dus niets te doen.
Maar let op: anderen, dus Hagenaars
jonger dan 65, moeten elk jaar w l
een nieuwe pas aanvragen.
Hebt u ook een vraag? Kom langs in onze bezoekersruimte in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover
de Grote Kerk). We zijn op werkdagen geopend
van 10.00 tot 16.00 uur, en hebben daar ook allerlei
folders, gidsen en formulieren voor u beschikbaar. Of
bel ons informatienummer: (070) 364 38 18.
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Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys
’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw
persoonlijke wensen.
Door onze jarenlange ervaring en ons team van
gemotiveerde 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.

T

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

Nu de C VO itvaartzorg weer is teruggekeerd bij de vereniging De Volharding is hij ook weer
beschikbaar voor alle mensen in de stad die hun uitvaart op een respectvolle manier en tegen een
uiterst verantwoorde prijs willen laten verzorgen.

W
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Wilt u een goed en eerlijk advies over uw begrafenis of crematie vul dan de lidmaatschapsbon
elders in deze krant in, of bel de C VO itvaartzorg voor een afspraak.070 346 95 71

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Wilt u direct advies hebben, dan belt u met Ton Willemsen
Ton maakt vervolgens een afspraak met u.

0 0

40

De C VO is terug en verder in samenwerking met De Volharding.

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.

Inboedels

woningontruiming

www.woningontruiming.nl

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

AA

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen.
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij
overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd.

et e
ee

www.keestalen.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

oot te o e t e e e t
en en e ne
o

06-53621962 / 070-3238260

MEUBELHUIS COMFORT
Al ruim 40 jaar hét
vertrouwde meubeladres
in de regio

ee

Gespecialiseerd in
eiken meubelen
Grote keus in relax-fauteuils
vanaf €

e e e

on , e en

oe

on t

248,- incl. voetenbank

tne

Beresteinlaan 311 - Den Haag (t.o. politiebureau)
Tel. 070 - 3291318, eigen bezorg- en servicedienst
Zie ook onze website: www.meubelhuis-comfort.nl
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Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor € 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.
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Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

t

e

A

nte net
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Woonplaats:

e

e 4
0 0

en

e
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mee
mb mee

en
en

Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:

E-mail:
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

o tb

04 ,

0

A en

en

e

vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda
www.kachelaer.nl / telefoon: 01 2-551604
kijk op onze site voor de openingstijden

Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

A

Het adres voor: gaskachels, houtkachels,
bio-branders, openhaarden, pelletkachels, etc.

pecialisten in maatwerk
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De rellen gingen dagen door en lokten
door de berichtgeving op de TV veel
relschoppers uit andere buurten naar
de Schilderswijk. Later kom ik daar
nog op terug. Verhuizen was vroeger
een gewone bezigheid. Kon je ergens
weer een woning krijgen waar wat
meer ruimte was of de huur gunstiger
was, dan huurde je een bakfiets en
ging je gewoon verhuizen.
In 1949 verhuisden wij naar de Jan de
Baenstraat 104, een benedenhuis met
een, voor onze begrippen, grote tuin
waar een kennis van mijn vader, de
heer Ooijkaas, een schitterend landschap op de muur schilderde. Mijn vader heeft daar een kippenhok gemaakt
waar altijd eieren te rapen waren. Ook
ander ongedierte maakte dankbaar
gebruik van het voer dat de kippen
dagelijks kregen. Naast ons huis was
een poort waar veel pakhuizen waren.
In die pakhuizen zaten allerlei bedrijven waaronder de aardappelhandel
van Noort waar mijn broers altijd met
de paard en wagen mee mochten om
de aardappels af te leveren. Hoewel ik
daar nog een beetje te jong voor was,
kan ik mij nog wel herinneren dat ik
ook eens ben meegeweest. Wij hadden
toen een Duitse herder, Hertha. Het
was een lieve hond waar je alles bij
kon uithalen. Er woonde een familie
aan de overkant die daar anders over
dacht en ervoor zorgde dat Hertha
op een gegeven ogenblik door de
politie werd weggehaald. Dat ging niet
helemaal van een leien dakje, want
mijn vader had Hertha verstopt in de
berging aan de zijkant van ons huis.
Helaas mocht dat niet helpen, want
de politie vond hem daar natuurlijk,
waarna Hertha door een politieagent
op de fiets werd meegenomen.
Aan de overkant was een school waar
ik de eerste jaren van mijn schooltijd
heb doorgebracht; eerst de kleuterschool, later de lagere school. Naast de
school zat een limonadefabriek en aan
het eind van de straat zat Van Eck, die
later bekend werd met z’n sloopbe-

drijf. Het was een leuk buurtje met
natuurlijk aardige, maar ook minder
aardige buren. Boven ons woonde
de familie Keus, een gezin met veel
kinderen, maar dat was gewoon in die
tijd. De familie Satter had ook veel
kinderen. Vader Arie Satter was een
marktkoopman die al op de Prinsegracht zijn koopwaar aan de man
bracht. Hij heeft nog jaren zijn kraam
op de Herman Costerstraat gehad. In
de buurt waren snoepwinkeltjes waar
je voor een cent, als je die had, snoep
kon kopen. In de Gerard Doustraat was
een badhuis waar we wel eens heen
mochten. Niet vaak natuurlijk, want
meestal werd je in de teil gewassen
waar net je broer uit was gekomen.
Tegenwoordig begrijp je daar niks

- Hobbemastraat -

meer van. In de Gerard Doustraat zat
de gymzaal waar vele scholen uit de
buurt gebruik van maakten. In de straat
kwamen altijd handelaren aan de deur;
de bakker met de bakfiets, de olieman
met zijn handkar, de lorrenboer met
zijn bakfiets die ook speelgoed op zijn
bakfiets had om de kinderen over te
halen de lompen en metalen van de
ouders los te peuteren. De melkboer
kwam met paard en wagen. Op een
dag gooide iemand van de familie
Keus een doos naar beneden die precies op de rug van het paard terechtkwam. Het paard sloeg met wagen en

- oningstraat hoek Slicherstraat -

- Boekhorststraat -

al op hol en kwam tegen een gevel tot
stilstand. Dat waren de spannendste
dingen die in zo’n buurtje voorkwamen en dagenlang het gesprek van de
dag waren.
We hebben tot 1953 in deze straat
gewoond. Tijdens de februaristorm
zijn wij verhuisd; per bakfiets, terwijl
ik doodziek was van de A-griep, werd
ik toch op die bakfiets vervoerd. Mijn
zus ging ’s morgens naar haar werk
met de boodschap dat ze ’s avonds niet
naar de Jan de Baenstraat, maar naar
de Falckstraat moest komen. Verhuizen
ging gewoon per bakfiets, veel had je
niet, dus je was zo verhuisd.
S
Ik rij verder en kom in Jan van Goyenstraat waar ik rechtsaf ga tot aan
de van Dijckstraat, daar ga ik linksaf
en de volgende straat rechtsaf. Ik ben
nu in de Hobbemastraat. Ook hier
is alles veranderd; de winkels zijn
hier wel gebleven en de voormalige
houtzagerij van Dekker Hout, waar
eerst een zwembad en een sporthal
in was gevestigd, is nu veranderd in
een Hamam. Rechtdoor rijdend kom
ik op de Hooftskade waar de meeste
oude huizen nog staan, al is het in een
bedroevende staat van onderhoud.
De Hooftskade kende veel poortjes
en laantjes waar de mensen onder
beroerde omstandigheden moesten wonen. Er was in die tijd in die poortjes
vrijwel nergens stromend water, om
maar te zwijgen van een wc. De wc
werd meestal gezamenlijk gebruikt in
deze laantjes. Toch was er een enorme
saamhorigheid, doordat iedereen die er
woonde net zoveel had als de anderen,
ook niks. Als je hier links keek had
je aan de overkant van het water het
uidwal iekenhuis waar je nog met
zes tot twaalf personen op zaal lag
als je zo ongelukkig was dat je daar
terechtkwam. De verpleging was in
handen van nonnen en die gingen niet
zachtaardig met je om. Nu staan daar
allemaal nieuwe woningen en is het
wijkje compleet veranderd. Vlak voor
de Koningstraat had je het weeshuis

waar nu appartementen in gevestigd
zijn. Even verderop, op het Groenewegje, zat een grote broodbakkerij.
O
Bij de Boekhorststraatbrug ga ik rechts
af de Koningstraat in. De Koningstraat
was ook een gezellig drukke winkelstraat waar lijn 10 doorheen denderde.
Deze straat is totaal vervangen door
nieuwbouw, zodat elke herkenning
is verdwenen. De eerste straat links
was de Fagelstraat en rechts had je de

rietijd. Ik passeer de Bloedpoort, een
poortje met verschillende zijstraatjes
en een plantsoen in het midden waar af
en toe wel eens wat fout ging. Als daar
wat fout ging, was er geen politieagent
die het lef had die poort in te gaan. In
dit poortje woonde ook Rijk Groenstege waar ik in een eerder artikel
over schreef. Verderop links en rechts
is de Kemperstraat waar de familie
Visser de scepter zwaaide. En rechts
in de Kemperstraat zat de autohandel
van Nelis Lans waar ik later nog op

- Jan de Baenstraat -

Waterloostraat met links een caf met
slijterij en rechts Smit Nijland, de
paardenslager. Achter in de Waterloostraat zat lompen- en metalenhandelaar Brakus; je kon er ook bakfietsen
huren en met oud en nieuw vuurwerk
kopen. Verderop was links de Slicherstraat waar Han van Spronsen woonde.
Han van Spronsen was straatmaker en
een verdienstelijk bokser in zijn glo-

terug kom. Vervolgens komt nog de
Tullingstraat en op de Hoefkade ga ik
weer linksaf. De eerste straat rechts
is weer de Koninginnestraat en de
volgende is de Falckstraat waar ik
rechtsaf in ga. In deze straat heb ik van
1953 tot 1957 gewoond.

Jan Kaffa

kaffa001 kpnmail.nl

- Jan de Baenstraat -
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Durea comfortable shoes, 4 keer beter!

Loosduinse Hoofdstraat 94
2554 AK Den Haag. Tel. 070-3978788

1. Diverse
wijdtematen

2. Perfecte
hielaansluiting

3. Verwisselbaar
voetbed

4. Extra
teenruimte

(Bereikbaar met tram 2 en 3, parkeerplaats voor de deur)

Modehuis Marijke heeft een schitterend najaarscollectie
klaar staan voor u. Alle jassen zijn binnen. OP = OP

5 Euro ModechequeKado
Als je iemand verliest staat je wereld stil. Je moet er niet aan denken, maar eens
overkomt het ons allemaal. En als het verlies groot is, dan is het verdriet groot. Maar
wij weten dat een uitvaart volgens de wensen van een overledene ook troost kan
bieden. Soms zoveel dat u langzaamaan weer verder kunt. Voor meer informatie kunt u
bellen met (070) 346 95 71 of kijken op www.cuvo.nl.

De e ode e ue biedt u een aantrekkeli k odevoordeel
i aans a van een artikel uit on e nieu e olle tie ordt er 5 euro van de pri s a getrokken
iet in isselbaar tegen ontanten a i aal n ode e ue per klant
eldig van oktober t 15 oktober 2010

En de koffie staat klaar...
o sonlaan 11
Den Haag
0 01 0

Overtollige huisraad?

Adressen Kringloop Holland
Badhuisstraat 16 Den Haag
Maanweg 64 Den Haag
Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag
Piet Heinstraat 25 Den Haag
Piet Heinstraat 69 Den Haag
Loosduinsekade 156 Den Haag
Prins Willemstraat 14 Den Haag
Weimarstraat 364 Den Haag
Thomsonlaan 79 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag
A. Diepenbrockhof 67 Den Haag
Kerketuinenweg 63 Den Haag
Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk
Beresteinlaan 2 Den Haag
Westduinweg 196 Den Haag
Schroeder_Adv_OudeHag_schoolbord_10.indd 1

Wij halen het
gratis binnen
5 werkdagen op!
En ont vang een
kortingsbon voor
Kringloop Holland

van € 10,-

30-09-10 14:23
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u ku ee en win
U

S

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in
het grijze vakje een ‘2’; in B een
‘3’ in C een ‘1’ en in D een ‘2’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 2-3-1-2.
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I
Wederom liep een aantal inzenders
een prijs mis door geen afzender te
vermelden. Denkt u daar toch a.u.b.
aan, u doet zichzelf tekort We
moeten uw oplossing van de nieuwe
puzzel, de vier Sudoku’s, binnen
hebben op uiterlijk:

D

B

9
4 3

2 3
1 8
5

P.C. van der Linden,
te Leidschendam
W. Doesburg, te Den Haag
M. van der Hoorn de Haan,
te Den Haag
Mw. A. Verzijden, te Delft
Paul Stikvoort, te oetermeer

In De Oud-Hagenaar nr. 1 van 7
september presenteerden we vier
Sudoku’s. De complete reeks die
werd gezocht luidde: 2-2-6-5. We
trokken vijf prijswinnaars, die allen de dubbel CD van Sjaak Bral
krijgen opgestuurd.
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8 4
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2 9
5 2 7
4
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Hall Hannie

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

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl
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DINERJAARKAART

D
l le er an De

I

€

R

A
Toen ik op een stil plekje van den Dierentuin zat
te kijken naar het frisch-groene gras, waarop de
perken Begonia’s licht-roze bloeiden, naar de
wazig-blauwe lucht en de lichte zon, die overal
was, toen opeens hoorde ik een hoog kinderstemmetje naast me als een klaterend dun watervalletje

r

aar

a
aa aa
, en
re er eert bi een an e aange l ten re taurant , ie
gaat le er uit eten. l u na het eten e re ening raagt, laat u e Diner aar aart
ien. r
r t an eteen 25
an e re ening a getr
en. i el t ch
nt angt een ge er nali eer e Diner aar aart en n eer er aan een
re taurant u ate er e- ail.

Eerder in 1934, ik was toen vier jaar, bezocht ik
met mijn moeder de dierentuin. Daarvan kan ik de
berenkuil met zwarte beren nog vaag herinneren.
In die tijd was het liedje ‘De Olieman’, gezongen
door Louis Davids, een ‘tophit’:

Ons bezoek en dit liedje leidden tot een stukje
over mij in De Residentiebode van vrijdag 3
augustus 1934, waarvan ik een kopie mee stuur.
Aangezien die is beschadigd, volgt hier de tekst:

u -Hagenaar nt angt u De Diner aar aart

laat an het n r ale tarie € 3 ,95.
rting
u re ening
et e Diner aar aart ri gt u het hele aar 5
bi eer an 9 0 re taurant . nclu ie ran . De rting gel t niet alleen
r u el
aar
r el ier er nen. a
en aar een tu
r eliger uit eten en geniet
r
r in er.

S

e olieman heeft een
ord e opgedaan
aar ri dt hi mee als een orst
door de ordaan
aar s a onds om tien uren is het uit met de
pret
ant dan stopt zi n rouw de slinger onder
bed uf tuf tuf.

5 in

in de stilte. Ik keek op en zag een bruinverbrand
jongetje met een blond kopje, waarin twee grote
blauwe oogen. Het jongetje praatte tegen zijn
moeder, het was opgewonden, het wilde naar de
beren, de wolven, het wilde de klauterende apen
zien en niet rustig bij mamma op de bank blijven
zitten. Dan holde het met vlugge beentjes naar de
mekkerende geitjes en streelde ze zacht. Het zou
ze wel mee willen nemen, die ruige lijfjes, maar
was het al weer vergeten, toen het de Gnoes zag.
Rare beesten stond op zijn gezicht te lezen.
Waar zaten hun oogen Mammie, hebbe ze geen
ooge Mammie ik wil naar de groote hooge olifant Toen raakte de olifant niet uit zijn gedachten
en eindelijk pakte moeder het jongetje bij een
armpje en wilde er met hem heengaan. Dan, als
schoot haar iets te binnen, vroeg ze, zich over hem
heenbuigend: En Robbie, zeg eens, wat heeft de
olifant ook

a aa
g
aa aa
a naar e eb ite
ul e b n in en r iteer nu
an e e eciale aanbie ing en betaal het eer te aar lecht € 2 ,95.
r t li an e Diner aar aart t t e er
egging en betaalt lgen aar het
n r ale tarie an € 3 ,95.

Hotel “De Lochemse Berg”

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt
u bij verblijf van 3 nachten of langer
tot 31-10-2010 een korting van 6% op de
arrangements- en half-pension prijzen.

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
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