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Harald Berg blijft nog steeds aan de bal   
 68-jarige Noorse spelmaker was beste aankoop ooit van ADO Den Haag

Als ADO Den Haag 
nog een makkelijk 
scorende spelmaker 
zoekt, dan is een nieu-
we expeditie richting 
de poolcirkel het over-
wegen waard. In de 
Noorse plaats Bodø 
woont een voetballer 
die alles kan met een 
bal, tegenstanders 
passeert alsof ze er 
niet staan en beschikt 
over een verwoes-
tende uithaal in het 
linker- en rechter-
been. Harald Berg, op 
9 november 69 jaar, is 
nog steeds actief.

ADO Den Haags beste aankoop ooit toont 
zijn klasse nog steeds regelmatig. Dick 
Advocaat beschouwt hem als een van de 
grootste spelers van ADO en FC Den Haag 
ooit. Lex Schoenmaker noemt hem een 
fantastische voetballer. In Noorwegen werd 
hij uitgeroepen tot beste speler van de 20ste 
eeuw.
In de vier seizoenen dat Harald Berg uit-
kwam voor ADO en FC Den Haag (1969-
1973), maakte hij een onuitwisbare indruk. 
Dat de club in die tijd niet veel onderdeed 
voor de Europa Cup-houders Ajax en Fey-
enoord, was mede aan de grote inbreng van 
de Noorse aankoop te danken. “We hadden 
toen een erg goed team”, herinnert Berg 

zich zijn tijd in het Zuiderpark. “Zo hadden 
we een erg goede keeper, Ton Thie, Aad 
Mansveld en Lex Schoenmaker. De meeste 
spelers haalden een hoog niveau. Alleen 
misten we net dat beetje extra dat Ajax en 
Feyenoord wel hadden.”

Verpletterend
Dat ADO’s eerste buitenlandse aankoop 
een bijzondere voetballer was, wisten de 
vertegenwoordigers van de club die hem 
in 1969 in het Europa Cup-toernooi voor 
bekerwinnaars twee keer tegen Barcelona 
zagen spelen. “Ik was in december al in 
Den Haag op bezoek geweest, maar de club 

wilde me eerst nog in actie zien.” De twee 
Europa Cup-ontmoetingen van Bergs club 
Ski-og Fotballklubben Lyn met Barcelona, 
in verband met de onbespeelbaarheid van 
de velden in Noorwegen allebei in Barce-
lona gespeeld,  boden daarvoor de eerste 
gelegenheid. Zowel op ADO als Barcelona 
maakte Berg als regisseur veel indruk. “We 
hadden Barcelona zelfs kunnen verslaan en 
de halve finale kunnen halen. In de eerste 
wedstrijd scoorde ik en verloren wij met 
3-2. In de tweede wedstrijd stonden wij 
na 50 minuten met 2-0 voor, maar kwam 
Barcelona nog terug tot 2-2.” 
Zo mogelijk nog indrukwekkender was 
Bergs Eredivisiedebuut voor ADO. Op 
een bloedhete zondagmiddag in augustus 
ontving ADO in het Zuiderpark FC Twente, 
het vorige seizoen lang een serieuze 
titelpretendent. Met Berg als uitblinker liep 
ADO de Tukkers onder de voet. Met een 
fantastisch afstandsschot in de kruising met 
links, een geweldige uithaal in de verste 
hoek met rechts en een beheerste intikker 
uit een voorzet van Schoenmaker luisterde 
Berg zijn debuut op met een onvervalste 
hat-trick. Berg beschouwt de eerste treffer 
nog steeds als zijn mooiste in Haagse 
dienst. “Ik hoorde iemand “shoot” roepen 
en schoot toen raak van zo’n 25 meter.” 
Met in totaal 17 Eredivisietreffers werd 
Berg clubtopscorer.

Aan kop
In Bergs tweede Haagse seizoen stond 
ADO tot na de winterstop aan kop van de 
Eredivisie. “Ik was toen lang geblesseerd”, 
weet Berg nog. Bij zijn rentree halverwege 
oktober in een uitwedstrijd tegen NEC was 
hij met twee passes op Schoenmaker (het 
werd 1-2) direct beslissend. Met 9 goals en 
6 assists droeg Berg zijn steentje bij aan de 
uiteindelijke derde plaats.  
Na de fusie tussen ADO en Holland Sport 
eindigde Berg in de twee volgende sei-
zoenen met FC Den Haag als vijfde. “Het 
derde seizoen was mijn beste in Den Haag”, 
vindt Berg. “Ik heb toch twee seizoenen 
nodig gehad om op een hoger niveau te 
komen. In Noorwegen trainden we vier 
keer per week, bij ADO twee keer per dag.” 
In het bekertoernooi bereikte de fusieclub 
in 1972 de finale in De Kuip tegen Ajax. 
Voor de Noor is dat zijn meest memorabele 
wedstrijd. “Dat wij uiteindelijk met 3-2 
verloren, was niet onterecht. Maar ik had 
ook het gevoel dat wij er meer uit hadden 
kunnen halen.” 

Prachtige tijd
In vier seizoenen kwam Harald Berg tot 
168 wedstrijden en 57 treffers voor ADO 
en FC Den Haag.  Onvergetelijk was onder 
meer een weergaloze slalom langs zes 
tegenstanders waarmee Berg een uitwed-

strijd tegen DWS in het Olympisch Stadion 
besliste (0-1). “Ik kon de bal niet kwijt 
aan een medespeler, dus ik bleef ‘m maar 
bij me houden en toen stond ik plotseling 
alleen voor de keeper.” Hij kijkt ook met 
veel plezier terug op zijn jaren als inwoner 
van de Residentie. “Ik vertel mijn vrienden 
altijd dat ik in Den Haag een prachtige 
tijd had. Mede dankzij de mensen om ons 
heen heeft mijn hele gezin er een fijne tijd 
gehad.” In Noorwegen was Berg nog tot 
zijn 40ste actief voor zijn eerste club Bodø 
Glimt, dat hij ook nog een jaar als trainer 
onder zijn hoede nam. Inmiddels geniet hij 
van zijn oude dag. “Dat kan ik ook omdat 
ik altijd goed voor mezelf heb gezorgd. Ik 
trap nog steeds drie keer per week een bal-
letje met vrienden. Dat doen we in de zaal, 
want hoewel we hier nu overal kunstgras 
hebben, speel ik met onze temperaturen 
liever niet buiten.”  
 
Roeland Gelink 
redactie@deoud-hagenaar.nl

-  Harald Berg voltooit in het seizoen ‘69 / ‘70 zijn hattrick in de wedstrijd van ADO tegen FC Twente (FOTO: Piet van der Klooster). 
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-  Selectie FC Den Haag in ‘72 / ‘73: Harald Berg, rechts staand naast de in 1997 overleden oud-
speler en trainer Rinus Loof (Foto: Marja van Leent).
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OP O P  N B I V N
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

abelschoenen, maat  graag
a, het was me wat in oktober 1952.Voor het eerst ging ik naar mijn werk in 

de Torenstraat. Het Telefoondistrict Den Haag zat op mij te wachten. Op de 
fiets, met het Oranje broodtrommeltje achterop tussen de snelbinders reed ik 
recht op mijn doel af. Wel met de zenuwen in mijn lijf
Ik was pas 16 jaar. Tegenwoordig durven jongens en meisjes van die leeftijd 
al aardig wat te zeggen, maar toen in de jaren vijftig lag dat wel even anders. 
Ik werd opgewacht door mijn chef. “Ha,” zei hij, “jij bent Aart en je komt 
hier op de tekenkamer werken.”
a, ik was Aart en ook eet en nu al vele jaren eter. Ik bleef gewoon Aart in 

die jaren want ik durfde toen niet tegen mijn chef van de afdeling te zeggen 
dat ik thuis eet werd genoemd. Dus bleef ik Aart  Aart ieter Willemse.

Via m n Pa
Hoe was ik daar gekomen. Mijn vader had veel kontakt met het Gewestelijk 
Arbeids Buro aan de rinsegracht. Na mijn Mulo-jaren wist ik niet wat ik 
moest gaan doen. Wel was ik er van overtuigd dat er in dit lichaam artistieke 
gaven verborgen zaten. Iets in de journalistiek of in de muziek. Ook maakte 
ik voorzichtig al een paar aardige gedichtjes. Nee, ik ging naar de TT. Daar 
had je vastigheid  Als toen nog eerst ‘jongste bediende’. Ik zorgde voor de 
koffie, die ik moest halen op een groot dienblad op de bovenste verdieping 
van het gebouw en ik worstelde mij met levensgevaarlijke kronkelachtige 
bewegingen door de smalle gangen naar de zolder van het toenmalige toren-
tje aan de zijde rinsestraat hoek tegenover Bladergroen, de kantoorboek-
handel. Daar was onze tekenkamer, met alleen mannen. Half tien en half drie 
moest ik er aan geloven en dat alles voor 14,75 gulden per maand .Vreselijk. 
Maar dat zei je natuurlijk niet.
Twee keer per dag moest ik tekeningen van grondwerkzaamheden i.v.m. 
telefoonbedradingen wegbrengen en af laten drukken bij de Centrale Directie 
der TT aan de Kortenaerkade. Een loopje langs de aleistuin van een kwar-
tier. Ik was er even tussenuit en dat ervaarde ik als plezierig. Bij de brug op 
de hoek van de Kortenaerkade stond de vistent van Bal, maar hij had vooral 
ook heerlijke kroketten.

Blunder
Twee jaar later werd ik te werk gesteld in een dependance aan de Nobelstraat 
naast het Vendue Huis. Daar was het best leuk en ik heb er veel geleerd 
op technisch gebied. Ik moest de monteurs voorzien van spullen uit het 
magazijn. Op een dag werd er gebeld door een monteur of ik voor hem 
kabelschoenen had in het magazijn. Ik zei  “blijf even aan de lijn, dan ga ik 
even zoeken. Welke maat ” Dat moest 43 zijn antwoordde hij prompt. Na 
een paar minuten kwam ik weer aan de telefoon  “Nou ik heb ze niet, wel 
staan er nog laarzen van die maat.” Aan de andere kant van de lijn hoorde ik 
ze gniffelen. Had ik iets fout gezegd
Ik zal het uitleggen. Kabelschoenen zijn van die kleine klemmetjes die om 
een kabel gelegd werden om hem dan door zo’n gleuf in het trottoir te trek-
ken met een paar man. Heeft u het door, met schoeisel heeft het niets van 
doen. Ik ben die blunder nooit vergeten.

eter Willemse
ilbo@ca e a.nl
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ingen met korting
Gemengd Koor Hagasonare werd 15 
jaar geleden opgericht, speciaal voor 
50  zangers. Gezien de grote variatie 
in de leeftijd worden er geen grote 
oratoria, maar korte stukken uitge-

voerd, wel op een behoorlijk niveau 
. Speciaal voor de lezers van De Oud 
Hagenaar (50 ) bieden wij u prettige 
ontspanning aan met een gratis lid-
maatschap tot 1 januari 2011.
HagaSonare repeteert in de Ontmoe-

tingskerk aan de Aaltje Noorderwier-
straat 199 op dinsdagmiddag van 
13.00 tot 15.30 uur. Bel voor meer 
informatie met mevrouw Gerry de Kok 
(070  3237379)
 
Fred Versteeg

. er teeg@hetnet.nl
-------------------------------------------

angers gevraagd
Donkozakkenkoor Nederland is op 
zoek naar mannen van 55 jaar en ou-
der  Repetitie op maandagavond.
 
L. .Brabander
Tel.  070 - 3939599
in o@donko akkekoor.nl
--------------------------------------------

ingend amp
Al in de jaren ‘50 en ‘60 werd er uit 
de rode zangbundel ‘Zingend Kamp’ 
gezongen tijdens verschillende jeugd-
kampen. Wij zingen nog steeds met 
veel plezier uit als we op zomerkamp 
zijn. Voor aanvulling en vervanging 
zijn we op zoek naar dit boekje. Wie 
heeft deze bundel nog liggen en wil 
ze aan ons kamp schenken  Eventuele 
kosten worden uiteraard vergoed. Al-
vast dank, namens kinderen en leiding.
 
Nelleke van Kooij
in o@ o erka denhaag.nl
-------------------------------------------
Op een heet bronzen hert
Graag wil ik reageren op het stukje 
van Wout Visser in krant nummer 15. 
Het gaat over het ‘Bimbosje’, zo heette 
dat in de buurt. Ik ben geboren in de 

Mauvestraat en later verhuisd naar de 
aul Gabri lstraat. Toen ik trouwde 

zijn we in de Niijenrodestraat gaan 
wonen. Het Bimbosje lag dus steeds 
in het midden en we wandelden en 
speelden er vaak.

Op bijgaande foto, gemaakt in de 
zomer van 1950, ben ik twee jaar 
jong. Er is een verhaal aan verbonden. 
Mijn elf jaar oudere zus en een nicht 
gingen met mij wandelen en het leek 
hen leuk dat kleine zusje op het hert te 
fotograferen. Wat ze vergaten, was dat 
dat bronzen hert de hele dag in de zon 
gestaan had en dus gloeiend heet was. 
Ze zetten mij met mijn blote beentjes 
en (bijna) blote billen er zo boven op. 
Aan schreeuwen en gillen van mijn 
kant geen gebrek natuurlijk. Gelukkig 
bracht het speelkleed uitkomst want 
deze foto moest er komen. Een grap-
pige herinnering aan mijn Benoorden-
houtse jeugd, ik heb er  geen trauma’s 
aan over gehouden
 
eannie Smeele - van Bergen 

Henegouw
Nootdorp.
kee eele@ca e a.nl
--------------------------------------------
odevicus attens

Op 7 oktober 1939 overleed te Den 
Haag op 38-jarige leeftijd mijn vader 
L. Mattens (Lodevicus).  Mijn moeder 
bleef achter met 5 kinderen van wie 
ik, geboren op 11 augustus 1939, de 

jongste ben. Zelf heb ik helaas geen 
herinneringen aan mijn vader. Hij was 
onderwijzer aan de jongensschool aan 
de an de Baenstraat in Den Haag. 
Tengevolge van kinderverlamming 
in zijn jeugd, sleepte hij enigszins 
met een been. Zijn er lezers die bij L. 
Mattens in de klas hebben gezeten en 
iets over hem kunnen vertellen  Of 
misschien herinneren anderen hem  
Ik wacht met spanning reacties af
 
zr. Regina Mattens o.p.
Nijmegen
Tel. 024-3785300
r. atten @ onnet.nl
--------------------------------------------

e nie Vlietschool
Wij zijn op zoek naar nog meer oud-
leerlingen die in de jaren 1958  1964 
op de (M) LO Vlietschool in Voor-
burg zaten. Ben jij er daar n van  
Kom dan in november naar de re nie 
en ontmoet oud klasgenoten  Voor 
meer informatie en aanmelden stuur 
ons een email.
 
Ger Steen 
Tineke van den Berg-de Boon
 g db@kabel oon.nl

De Oud-Hagenaar Huisselectie aanbiedingen

Voor de lezers van De Oud-Hagenaar willen wij onze 
dienstverlening verder invullen. Vorig jaar zijn we 
begonnen met een club Vrienden van de De Oud-Ha-
genaar. Dat was te ambitieus. e waren er nog niet 
klaar voor en het zal waarschijnlijk nog wel een jaar 
duren voordat we een aparte lezerspagina voor de 
club kunnen maken.

Nuttige producten en leuke dingen
Vandaag ziet u wel voor het eerst (op pagina 16) onze ‘De Oud-
Hagenaar Huisselectie’. Aanbiedingen waarvan wij van oordeel zijn 
dat die een betekenis kunnen hebben voor onze lezer en die door ons 
zijn goedgekeurd kunnen in de huisselectie van de De Oud-Hagenaar 
worden opgenomen. Naast nuttige producten, willen wij ook leuke 
reizen, korte vakantietrips en mooie boeken aanbieden. Wij doen dat 
in samenwerking met door ons geselecteerde partners.

adeau-abonnement
We beginnen met het aanbieden van aankopen voor het gemak en 
leefcomfort van de 55 plusser. En natuurlijk kunt u altijd voor de Sin-
terklaas en Kerst aan verre familie en vrienden een geschenk geven. 
Doe mee aan de actie op pagina 8  Ik geef een abonnement cadeau en 
vul de bon daarvoor in. Zowel de De Oud-Hagenaar Huisselectie als 
de cadeaubon treft u ook vanaf 25 oktober 2010 op de website aan   
www.deoud-hagenaar.nl

Binnenkort: 10 lessen en alle cursusmateriaal voor maar 15 euro 
Zie voor meer informatie pagina 18
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In 1975 ontving het Museum voor 
Communicatie (toen nog ostmu-
seum geheten) een groot aantal tele-
foons uit een legaat. Het legaat was 
afkomstig van de heer H.G. Broos uit 
Haarlem.
Het jaarverslag van het museum over 
dat jaar meldde er het volgende over
‘Een naar omvang en belang unieke 
verrijking van de verzamelingen op 
het gebied van de telecommunicatie 
betekende de aanvaarding van het le-
gaat van de heer Broos (1902-1975). 
Zijn verzameling telefoontoestellen, 
die hij met grote kennis van zaken 

tussen 1920 en 1950 bijeenge-
bracht, geeft een nagenoeg compleet 
overzicht van de geschiedenis van 
dit communicatiemedium vanaf zijn 
intrede in ons land in de jaren tachtig 
van de eeuw tot omstreeks het mid-
den van de onze.’
‘Voor het ostmuseum heeft dit 
legaat deze uitzonderlijke betekenis, 
dat de collectie Broos, samenge-
voegd met wat reeds aanwezig was, 
de museale telefoonverzamelingen 
op een uiterst representatief niveau 
heeft gebracht, nationaal zowel als 
internationaal.’

Basiscollectie
Het grootste deel van dat legaat 
vormt nog altijd de basis van de 
telefooncollectie van het Museum 
voor Communicatie. Een ander klein 
deel is echter nooit opgenomen in de 
offi ci le collectie omdat het veelal 
dubbele (of zelfs drie- tot vier dub-
belen) exemplaren betrof die al in de 
collectie vertegenwoordigd zijn of in 
incomplete staat zijn. Van dat deel is 
nu besloten om het af te stoten  het 
draagt niet bij tot de eigen collectie 
van het museum, omdat deze tele-
foons al in bezit zijn.

Ook bromfietsen
De af te stoten telefoons worden 
geveild in maart 2011 door het 
gerenommeerde Venduehuis te Den 

Haag. Naast telefoons zullen nog 
meer ‘collectables’ worden geveild 
zoals bijvoorbeeld bromfi etsen. Een 
exacte datum is nog niet bekend, 
maar mocht u ge nteresseerd zijn 
dan raden wij u aan de website van 
Venduehuis in de gaten te houden  
www.venduehuis.nl.  
De foto’s zijn afkomstig uit e eek 
in beeld  geillu treerd a ilie-

eekblad     no e ber  
agina .

Museum voor Communicatie  Zee-
straat 82, 2518 AD Den Haag  tel.   
070 - 330 75 00
e-mail  info muscom.nl  op maan-
dagen gesloten.

Prachtexemplaren uit het legaat van H. . Broos

oor alig ost se  
eilt o de telefoons

Net als vele andere musea is ook het useum voor ommuni-
catie bezig om de collectie tegen het licht te houden. Het doel 
is om een kwalitatief hoogstaande afgebakende collectie te be-
houden. omenteel wordt de collectie telefoontoestellen onder 
de loep genomen en zal een deel hiervan in het voorjaar worden 
geveild door het Venduehuis in Den Haag.

Meneer Bennik

xpositie Imagine
over ohn ennon 

Op de dag dat ohn ennon  
jaar geworden zou zijn, op 9 
oktober,  is in museum ockArt 
te Hoek van Holland de expo-
sitie Imagine  ohn ennon  
geopend door Har van ulpen, 
de oprichter van de Nederlandse 
Beatles anclub in 96 .

De offi ci le opening werd eerst muzikaal 
ingeleid door Michael van Remmen en 
Marcel de Boer die een aantal Lennon songs 
speelden. De opening werd afgesloten door 
Glenda eters met het nummer Imagine. Na 
haar schitterende zang werd het nummer 
nog een keer ingezet maar dan enthousiast 
meegezongen door alle aanwezigen.

Beatlemania
In de expositie wordt een overzicht gegeven 
over het leven van ohn Lennon waarbij zijn 
kunst en zijn jaren met the Beatles uiteraard 
niet ontbreken. Ook een unieke collectie 
memorabilia (Beatlemania) uit de jaren 60 
is tentoongesteld. De vele fi lmfragmenten 
en muziek die in het museum te zien en te 
horen zijn maken de expositie compleet. De 
expositie zal te zien zijn t m 1 mei 2011. In 
deze periode valt eveneens de sterfdag van 
ohn Lennon op 8 december, dit jaar precies 

30 jaar geleden. Onder toezicht van oko 
Ono is o.a. ook een luxe elf CD verzame-
laarsbox verschenen met de geremasterde 
albums, zeldzaamheden en nog niet eerder 
op albums verschenen nummers, getiteld 
‘ ohn Lennon Signature Box’. Deze box is 
naast de uitgebreide collectie offi ci le Beat-
les merchandise in de RockArt museumshop 
verkrijgbaar.

u eu  ock rt i  ge e tigd aan de ek-
ken traat  te oek an olland en i  
geo end an donderdag t  aterdag en 
iedere eer te ondag an de aand an 

.  tot .  uur. ntree oor de e o itie 
bedraagt  euro.

- De ‘ ed-in  van ohn en oko, sa en et 
een ‘witte  ets , in het A sterda  Hilton 

(Foto: aart 1969). -

rie r fil  o   o er dertig jaar d inen

Het verdwijnen van het konijn deed 
de duinen dichtgroeien en bracht 
grote grazers in het natuurbeheer. 
De methodiek van waterwinning 
veranderde sterk met alle gevolgen 
van dien. Na jarenlang verdroging 
en vastlegging kwamen er nieuwe 

duinvalleien en mocht het zand weer 
stuiven, planten verdwenen, andere 
kwamen terug. 
De duinen van nu zijn niet die van 
vroeger. Verdwenen zijn ze echter 
niet. Want dankzij 30 jaar noeste 
fi lmarbeid van an van den Ende 

(1922-2008) en Moni ue van den 
Broek is er een uniek document 
verschenen. 

Nostalgisch
‘Drie decennia duinen’ is de titel van 
een DVD met zeven natuurdocu-
mentaires waarin de duinen een rol 
spelen, 184 minuten fi lm geschoten 
op 16 mm, over een periode van 
dertig jaar. Deze geschiedschrijving 
van het duin is leuk uit nostalgische 

overwegingen en interessant als refe-
rentiebeeld voor natuurbeheerders.  
Het drinkwaterbedrijf Dunea heeft de 
digitalisering van dit project fi nanci-
eel ondersteund. 
De DVD (Nederlands Engels) is te 
koop voor  10 bij het bezoekerscen-
trum Meijendel, Meijendelseweg 40 
in Wassenaar, tel. (070) 511 72 76 
open van 1 november tot 1 april di 
t m vr  10.00 tot 16.00  zo  10.00 
tot 17.00 uur.

een natuurgebied is de afgelopen decennia zo sterk ver-
anderd als het Hollands duingebied. o broedden er  jaar 
geleden nog enorme kolonies meeuwen in de duinen en is er nu 
- door de komst van de vos- geen meeuw meer te zien.



pagina  Dinsdag 19 oktober 2010 De Oud-Hagenaar  -  Krant voor de 50-plusser

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

HAAGS HISTORISCH MUSEUM

25 SEPTEMBER 2010 T/M 9 JANUARI 
2011

•  Korte Vijverberg 7  •  Den Haag  •  www.haagshistorischmuseum.nl  •

DEN HAAG
1955 – 1965

IN FOTO’S VAN JACQUES MEIJER

DH_55_65_A3_def.indd   1 21-09-2010   11:29:50

U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:

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

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

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

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

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

De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever 

 
en CAMERON MACKINTOSH’S
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JOOP VAN DEN ENDE THEATERPRODUCTIES PRESENTEERT

SPECIAAL VOOR DE OUD-HAGENAAR LEZERS

LEZERSAANBIEDING!
 50% KORTING OP IEDERE 2e KAART*

BOEK NU: 0900 1353 45
 cp

m

 
O.V.V. OUD-HAGENAAR OF GA NAAR WWW.MUSICALS.NL/HAGENAAR

EXCLUSIEF TE ZIEN IN HET CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN
*Kijk voor de actievoorwaarden op www.musicals.nl/hagenaar. Deze actie is boekbaar t/m 31 oktober 2010.

Den Haag is inmiddels een beetje je nieuwe 
thuishaven, hoe bevalt dat?
“Ik kom zelf uit Maassluis, maar ondernam 
met mijn ouders regelmatig een trip naar Den 
Haag. Ook tijdens mijn theateropleiding kwam 
ik vaak in Den Haag om theatervoorstellingen 
te bekijken. Op de jaarlijkse presentatie van het 
Haagse theaterseizoen, de itmarkt, kom ik ook 
graag. Onder de bomen van het Lange Voorhout 
hangt altijd een gezellige sfeer. Om te winkelen 
is het ook een stad waar je alles kunt vinden. 
Ik vind het ideaal om de dag af te sluiten met 
een etentje aan de boulevard in Scheveningen. 
De sfeer bij de strandpaviljoens is heel leuk. 
Met de cast gaan we op zaterdag tussen de 
middag- en avondshows meestal naar een leuke 
strandtent om lekker wat te eten.”

Inmiddels is het alweer even geleden dat je de 
rol van Mary Poppins in de wacht sleepte, hoe 
gaat het met je na 200 voorstellingen?
“Heel erg goed  Alweer 200 voorstellingen, 
maar elke dag blijft een feestje  We hebben een 
geweldige cast, die zo op elkaar is ingespeeld 
dat er ook echt interactie tussen elkaar mogelijk 
is binnen onze rollen. Dit maakt elke voorstel-
ling uniek. Het is heerlijk om elke avond weer 

in de huid van Mary oppins te kruipen en deze 
prachtige rol te mogen  spelen. Ik hoop nog heel 
veel voorstellingen te mogen vertolken ”

ar  Poppins  de musical
Mary oppins is de ontwapenende maar ook 
komische nanny van de familie Banks die 
beschikt over opmerkelijke talenten. Mary 

oppins verschijnt en verdwijnt op onnavolg-
bare wijze met haar vliegende paraplu en een 
betoverde reistas vol spectaculaire verrassingen. 
Met haar uitbundige levensvreugde laat zij de 
familie Banks en de toeschouwers zien, dat het 
geluk dat je met elkaar deelt in de gewoonste 
dingen te vinden is. In deze grootse Broad-
way hitmusical met een vleugje nostalgie, de 
nieuwste theatertechnieken en meer dan 150 
medewerkers voor en achter de schermen schit-
tert Mary oppins als nooit tevoren, waarmee 
ze zorgt voor een hartverwarmende, magische 
en eigentijdse musical.

Mary oppins is exclusief te zien in het 
Circustheater in Scheveningen.
Kijk voor meer informatie op  
www.musicals.nl

ar  o ins iert j bile  
ste oorstelling een feit

In het Circustheater is sinds april dit jaar de musical Mary Poppins te zien. 
Inmiddels bezochten al ruim 350.000 mensen de voorstelling, is Mary Poppins 
bekroond met 5 Musical Awards en werd vorige week alweer de 200ste 
voorstelling van deze magische Broadway hitmusical gespeeld. Dagelijks komen 
mensen vanuit het hele land naar Den Haag Scheveningen om van deze musical 
te genieten. Hoofdrolspeelster Noortje Herlaar vertoeft voor haar rol dagelijks in 
Scheveningen. 



In de kindergeneeskunde is in 125 
jaar veel veranderd en verbeterd. 
Een kind werd vroeger gezien als 
een kleine volwassene, nu is de zorg 
binnen de kindergeneeskunde op het 
kind gericht en staan het kind en het 
gezin centraal. Ouders vervullen een 
belangrijke rol bij de behandeling en 
worden hierbij nauw betrokken. Het 
is niet meer voor te stellen dat een 
kind in het verleden alleen - zonder 
steun van de ouders - soms weken in 
het ziekenhuis verbleef.
Kindzorgmedici, paramedici en ver-
pleegkundigen van het KZ zijn zeer 
gemotiveerd en speciaal opgeleid om 
optimale zorg aan kinderen te bieden. 
Er wordt rekening gehouden met 
de levensfase en eventuele wensen 

van een kind. Speelmogelijkheden, 
dieetwensen, contact met school en 
vrienden en het blijven slapen van 
ouders worden afgestemd met het 
kind. Naast de fysieke zorg is er veel 
aandacht gekomen voor de sociale, 
psychische en culturele aspecten. De 
opnameduur bij ziekte is met alle ont-
wikkelingen duidelijk bekort. Steeds 
meer behandelingen vinden plaats in 
dagopname of poliklinisch en - indien 
mogelijk - zelfs thuis.

Beginperiode
Op 1 oktober 1885 werd aan het rins 
Hendrikplein in het Zeeheldenkwar-
tier het eerste Haagse kinderzieken-
huis geopend. Het bestond uit zes 
bedjes en een wieg. De verpleegkos-
ten bedroegen 75 cent per dag. Het 
ziekenhuis, met geneesheer-directeur 
Daniel Louis van Wely (1849-1920) 
en verpleegkundig directrice acoba 
van Deinse als eerste directeuren, 
werd gefinancierd door ‘begunsti-
gers’. In 1887 bezocht Koningin 
Emma, kort na haar benoeming tot 
beschermvrouwe, de instelling.
Het Kinderziekenhuis bleek al snel te 
klein, daarom werd er een nieuw on-
derkomen gebouwd aan de Laan van 

Meerdervoort (hoek Tasmanstraat). In 
1913 trad Dr. Hendrik A. Stheeman 
toe als geneesheer directeur, die als 
kinderarts internationale bekendheid 

genoot.
Zestien jaar later werd een nieuw 
gebouw betrokken aan de Dr. van 
Welylaan, vernoemd naar de eerste 
geneesheer-directeur Van Wely 
(1849-1920). Dit ziekenhuis, gelegen 
in de duinen, was ontworpen door de 

beroemde bouwmeester Eduard Cuy-
pers (1859-1927) die in 1925 ook het 
Rode Kruisziekenhuis had gebouwd.
Tijdens de offici le opening in 1929 
door Koningin Moeder Emma, kreeg 
het kinderziekenhuis voor het eerst 
een naam, het uliana Kinderzieken-
huis vernoemd naar rinses uliana. 
Het kinderziekenhuis profileerde 
zich als ziekenhuis met een centrum-
functie. Omdat besmettelijke ziekten 
in die tijd n van de belangrijkste 
sterfteoorzaken vormden, stond de 
isolatie van zieke kinderen voorop. 
De inrichting van de verpleegafde-
lingen werd daarom bepaald door 
isolatieboxen met glazen wanden.

Oorlogsjaren
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 
werd het ziekenhuis verboden om zijn 
naam naar een lid van het Koninklijk 
Huis te vernoemen. In 1943 werd 
het ziekenhuis door de bezetters 
gedwongen te verhuizen naar enkele 
gebouwen van de stichting Rosenburg 
aan de Haagweg. Er werd ook een 
noodziekenhuis aan de Naarderstraat 
ingericht voor de verpleging van 

twintig tuberculose pati ntjes. 
Een moeilijke tijd volgde met 
amper voedsel, geen watervoor-
ziening en een noodaggregaat 
voor de elektrische stroom. 
Bijna ongeschonden, dankzij 
de persoonlijke inspanningen 
van Dr. Dicke en zijn vrouw, 
kon het ziekenhuis aan de Dr. 
van Welylaan in oktober 1945 

weer betrokken worden.

usies
Na een fusie met het Rode Kruis Zie-
kenhuis betrok het uliana Kinderzie-
kenhuis in 1999 het nieuwe gebouw 
aan de Sportlaan naast het in 1960 
herbouwde Rode Kruisziekenhuis. 
In 2004 fuseren het uliana Kinder-
ziekenhuis Rode Kruis Ziekenhuis 
en Ziekenhuis Leyenburg. In de 
bouwplannen als gevolg van deze 
fusie krijgt het uliana Kinderzie-
kenhuis een nieuwbouw locatie aan 
de Leyweg. Deze bouw moet nog 
beginnen.
Het uliana Kinderziekenhuis is in 
2010 uitgegroeid tot het enige niet 
academische kinderziekenhuis in Ne-
derland. Het kinderziekenhuis heeft 
een enorme polikliniek, 90 klinische 
bedden verspreid over drie verpleeg-
afdelingen, een moderne neonatolo-
gische unit en een dagbehandeling. 
Tevens heeft het kinderziekenhuis ei-
gen operatiefaciliteiten. Met meer dan 
20.000 SEH bezoeken per jaar heeft 
het KZ een van de drukst bezochte 
kinderspoedeisende hulpafdelingen 
van Nederland.

uliana inderziekenhuis  viert dit jaar haar -jarig bestaan. In die periode is het kinderzie-
kenhuis uitgegroeid tot een instelling van groot formaat, waar nagenoeg alle specialismen in zijn 
vertegenwoordigd zijn. Het begon met zes bedjes, nu zijn het er negentig en worden er meer dan 

.  spoedeisende hulpbehandelingen per jaar geboden.

uliana inderziekenhuis viert  jarig bestaan

r is eel erbeterd 
in de indergenees nde
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- Het eerste ge ouw van het uliana Kinder-
Ziekenhuis aan het Prins Hendrikplein. -

            - Couveuses in de aren ‘30, ‘ 0 en ‘ 0 van de vorige eeuw.  -

- en verpleegzaal in het oude uliana Kinderziekenhuis.  -

- Kinderziekenhuis Laan van Meerdervoort  1 91 - 1929 
(foto s uit het oek ‘De geschiedenis van het HagaZiekenhuis van auteurs Dr. Barend Haeseker en Prof. dr. Mart . van Lie urg)

it en lank 
met fitness
HWW Zorg start in samenwerking met 
een di tist van Liv voeding-  leef-
stijladvies op dinsdag 9 november de 
cursus Fit en Slank met fitness. Er star-
ten twee groepen op 9 november. Een 
groep begint om 18.00 uur, de andere 
groep begint om 19.00 uur. De cursus 
vindt plaats in raktijk Aan de Laan, 
Laan van Nieuw Oost Indi  256 te Den 
Haag. De laatste cursusdag is 28 de-
cember 2010. Deze cursus is bestemd 
voor iedereen met overgewicht die op 
een sportieve en gezonde manier wil 
afvallen of niet verder aan wil komen. 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten 
van 2 uur, bestaande uit voedingsvoor-
lichting en fitness. De kosten van deze 
cursus bedragen  50,-. 
Voor informatie of aanmelding kunt u 
contact opnemen met het cursusbureau, 
telefoon  (070) 379 57 85 of u kunt 
zich aanmelden via www.hwwzorg.nl

ngelen in aak
De wonderen zijn de wereld nog niet 
uit. Er zijn engelen in Laak gesigna-
leerd  Wellicht heeft u ze nog niet ge-
zien, maar daar komt snel verandering 
in als u het theaterstuk ‘Als Vliegen’ in 
Theater ierrot bezoekt. De voorstel-
ling is te zien op donderdag 28, vrijdag 
29 en zaterdag 30 oktober om 20 00. 
In ‘Als Vliegen’ wil een engel haar 
vleugels a eggen en een mens worden. 
Verliefd zijn, samen lachen en zelfs 
koffie drinken lijkt de engel aantrekke-
lijker dan haar hemelse bestaan. Vooral 
nadat zij de onderlinge band, het ple-
zier en de grapjes van de Laakse thea-
tergroep van nabij heeft meegemaakt. 
Ondertussen bereidt de groep een stuk 
voor waarin de werkelijkheid langzaam 
plaats maakt voor een wondere wereld 
waarin je gemakkelijk je identiteit kan 
verliezen .
Het maakproces vormde een mentale 
krachttraining, waarbij creativiteit, 
fantasie en samenwerking, tot grote 
hoogten werden opgestuwd. Het resul-
taat van deze krachttoer is een theater-
stuk waarin jongeren ons een blik op 
hun leven, hun gedachtewereld en hun 
geheime wensen geven. De vragen als 
‘Wie ben ik’ en ‘Ben ik anders in een 
groep’ staan in dit theaterstuk centraal.
Regisseur Ernst Drukker repeteerde 
bijna een jaar met 15 enthousiaste 
jongeren uit Laak. De tekstschrijfster 
Simone de ong heeft naar aanleiding 
van anonieme vragenlijsten teksten van 
de spelers in het theaterstuk verwerkt. 
Hierdoor zijn de vraagstukken, waar 
jongeren veelal mee worstelen, op 
natuurgetrouwe wijze weergegeven.

ata  donderdag  oktober   
uur  ri dag  oktober   ater-
dag  oktober  . ntree    

e er eren  .theater ierrot.nl o  
bellen -  a a i  geo end 
an din dag t  ri dag an .  tot 

.  uur

e te  e ot
e n e  4

  en 
0 0 9 4
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brommobielspecialist voor root Den Haag
Ook voor rijopleidingen
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www.autohoutwi k.nl
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De onstant ebe uestraat 102 - Den Haag
el  0 0- 11 2 0 - baderie nl

van der Valk

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

Word
vrijwilliger!

Bel vandaag nog: 3649500 of kijk op: 

www.2tegen1zaamheid.nl

• Iets betekenen voor een ander

• Zinvol Vrijwilligerswerk

• Voldoening en Persoonlijke groei

649500

nl

daag nog: 

zaa

ets betekenen voor ee

• Zinvol Vrijwillige

soonlijke g

Bel van

gen1za

og: 364950

aamheid.nl

3649

oo

gerswerk

oonlijke 

Vrijwillig

doening en Pers

d

bet

• Zinvol Vrij

• Voldo

el vandaag 

www.2tege

2tegen1zaamheid zoekt Vrijwilligers!

“Ik heb zelf een fi jn 

leven en dat gun ik een 

ander ook” 

Tk gevr. Door verzamelaar: 
Strijkboutenkachel. Schilderijen of 
prenten met afb. “De Strijkster” 
Tel. 070-3457579

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

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

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

Adres

Postcode en plaats

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

De Volharding uitvaartzorg verzorgt al 75 jaar uitvaarten in de regio 
Den Haag. Onze leden kunnen rekenen op:
- Een waardige en betaalbare begrafenis of crematie
- Professioneel advies over het regelen van uw uitvaart
- Korting op de uitvaart bij De Volharding uitvaartzorg van € 210,-
- Ondersteuning voor én na het overlijden

aak n  kans o  een ortret an je le en  
Word nu kosteloos lid en maak kans op een levensportret gemaakt 
door een professionele filmregisseur!

Vul de onderstaande bon in!

ord n  lid an 
e ol arding it aartzorg

4

Zorgeloos wonen in de residentie !
ie het na een druk leven wat rustiger aan wil doen, zorgelozer wil wonen, aar zijn zelfstandigheid 

niet wil opgeven, kan tot op zeer hoge leeftijd wonen in een Service at. Rust, veiligheid, co fort, vrij 
van vele dagelijkse eslo eringen. Men woont zonder zorg, aar er is een alar eringss stee  

et zorgopvolging eschik aar als dat nodig ocht zijn.
 

Serviceflat Dekkershaghe 
et 11  t ee- en drieka er-

apparte enten  ideaal gesi-
tueerd   vlakbi  inkel entru  

alde k  di tbi  eer  os en a ilie 
badplaats Ki kduin  Dekkers ag e ee t 
een uitstekende verbinding et et open-
baar vervoer  ervi e at Dekkers ag e 

ee t onnige 2 ka er apparte enten te 
uur vana   1250 00 in lusie  servi e-

kosten en voors ot stookkosten  

Ko t u gerust langs  ki k op de ebsite o  
aak een a spraak voor een be i tiging

Serviceflat Dekkershaghe, 
alt e oorder ierstraat 12

2551  Den Haag  el  0 0- 910
servi e atdekkers ag e nl   

in o servi e atdekkers ag e nl

Serviceflat Hagheduyn 
bestaat uit 1 t ee- en drieka-

erapparte enten  Het is een 
kleins alige unieke servi e at 

idden in de Haagse duinen  oor ieningen 
als priv  parkeergelegen eid  inkels op 
loopa stand en openbaar vervoer voor de 
deur geven et leven op u  oude dag een 
orgeloos en prettig karakter  ervi e at 

Hag edu n ee t onnige 2 ka er appar-
te enten te uur vana   1299 00 in lusie  
servi ekosten en voors ot stookkosten  
Ko t u gerust langs  ki k op de ebsite o  

aak een a spraak voor een be i tiging

Serviceflat Hagheduyn, 
Ki kduinsestraat 11
255   Den Haag  el  0 0- 2 20 

servi e at ag edu n nl          
in o servi e at ag edu n nl

Bijzonderheden: Op het terrein van Dekkershaghe is voldoende parkeergelegenheid. Hag-
hedu n heeft een priveparkeergelegenheid en aparte garages die u kunt huren.  kunt fa lie 
en kennissen laten logeren voor een kleine vergoeding per dag in ons logeerapparte ent. 
Huisdieren zijn toegestaan. r is geen leeftijdsgrens, aar wel dient en zelfredzaa  te zijn.

Iedere woensdagmiddag is het OPEN HUIS 
in Hagheduyn en Dekkershaghe  vanaf 13.00 – 16.00 uur 

angesloten bi  ti ting Dienstverlening ervi e ats  



Martha was nooit ziek geweest, 
een vlucht vanuit Zuid-Frankrijk in 
augustus, een lichte hoest. Was dat 
vanwege de airco in het vliegtuig  
Toch maar het zekere voor het onze-
kere nemen, een onderzoek in An-
toniushove MCH te Leidschendam, 
waar een scan uitwees dat de ziekte 
waar niemand mee mag spotten zijn 
gruwelijke werk al onherstelbaar had 
verricht.
In de knusse propvolle platenwin-
kel leek het hele leven van Martha 
geborgen  haar overleden man Henny 
in de opzet van de winkel en in de 
zorgvuldig uitgestalde video-reeks 
‘Ach die tijden zijn voorbij’, zijn 
beeldverhaal over het Den Haag van 
weleer  haar kinderen (Dennis en 
Franny) in de persoon van Franny, 
die Martha sinds het overlijden van 
Henny in de winkel assisteerde  en 
haar passie voor de muziek in de 
bakken met jazz, amusementsmu-
ziek, chanson, pop en kleinkunst, 
een muzikale smaak die door alle 
stijlen heenliep. Muziek was goed 
als ze met durf en vakmanschap 
was gemaakt en extra goed als ze 
lekker swingde.

een feestartikelen
Kwam je in de winkel voor een 
cd of plaat van Louis Armstrong 
of Connie Stuart dan kreeg je 
gratis bij de bediening kleurrijke 
verhalen over Armstrong’s jovia-
liteit en vrijgevigheid of Connie’s 
beginjaren in Den Haag, als de 
chanteuse ‘Miss Conny’, te horen. 
Kwam je voor een cd van Frans 
Bauer of Gordon dan verwees ze je 
naar de ‘feestartikelenwinkel’. Want 
zo was Martha, ze kwam op voor 
haar sympathie n en ze kwam uit 
voor haar antipathie n  “Er omheen 
draaien doe ik niet,” zei ze dan, “ik 
ben geen grammofoonplaat.”
Op sommige dagen leek het Diska-
binet meer op een soci teit dan op 
een winkel. Wanneer musici als Rob 
Agerbeek, Robbie auwels, Frans 

optie, Wim Kuylenburg, Ted Easton, 
Eddie Christiani en Greetje Kauffeld, 
of mensen uit de muziekindustrie zo-
als Gerrit den Braber en Henk Toor-
envliet van Black ack azz Records, 
of journalisten zoals Harm Mobach 
en Skip Voogd de winkel bezochten, 
nam die dat karakter aan. Herinnerin-
gen werden dan opgehaald, nieuwtjes 
uitgewisseld. Martha’s grote kennis 
van het muziekleven in Den Haag 
(en ook wel daarbuiten) was voor 
een groot deel aangedragen door de 
musici zelf. Het was levende kennis.

Pia Beck kon dat doen
Martha’s loopbaan in het platenbe-
drijf begon in januari 1954 als ver-

koopster bij Sprenger’s ( assage 46), 
aanvankelijk voor zes weken. im 
Sprenger was daar de baas, zijn neef 
Ad de Haas was de kenner, een jazz-
man. Ze heeft er zeven jaar gewerkt  
“De zaak had een goed repertoire 
en een sfeervol interieur met mooie 
luisterhokjes op de eerste etage,” 
vertelde ze me toen ik haar in 2007 
interviewde voor het boek ‘En dan nu 
de polonaise  muziek in Den Haag en 
Scheveningen’. “We verkochten er 
niet alles  voor De Zangeres Zonder 
Naam werd bijvoorbeeld verwezen 
naar Muzam in de Boekhorststraat. 
Soms kwamen er mensen uit Was-
senaar een plaat van ohnny ordaan 
vragen. Dan noemden ze  uisterend 
de naam van de zanger en de titel van 
de plaat.”

it Martha’s Sprenger’s-tijd tijd 
stamt ook dat mooie beeld van de 
Haagse jazzlegende ia Beck, die de 
winkel binnenkwam in haar shorts, 
met een wit jasje eroverheen en met 
slippers aan haar voeten. Ze was zo 
van het strand gekomen en had haar 
MG scheef voor de ingang van de 

assage gezet.  Martha’s wangen 
glommen toen ze me dit vertelde  
“Stel je voor  het waren de jaren 
vijftig  Maar zij kon dat doen. Zij 
was ia Beck.”

Intermezzo
Na een intermezzo in het Record 
House in de Van Hoytemastraat, een 
fi liaal van het in de Frederik Hen-
driklaan gevestigde Gramora, zetten 
Martha en Henny in 1969 hun eerste 
eigen winkel op in de Wagenstraat. 
Deze eerste versie van het Diska-
binet was gevestigd in een pandje 
van vier bij vier meter, volgestouwd 
met platen, waarvan een groot deel 
onder de toenmale standaardprijs van 
 .19.90 werd verkocht. Ze hadden 

die voor  . 10,50 bij een importeur 
in trecht ingekocht en voor f. 16,90 
in de bakken gezet. Doordat het 
Diskabinet niet was aangesloten bij 
de NVGD (Nederlandse Vereniging 
van Grammofoonplaten Detailhan-
delaren) kwamen Henny en Martha 
daarmee weg.

Het zaakje draaide goed 
totdat de Haagsche Courant 
uit de Wagenstraat vertrok, 
de tijdschriftenwinkel Van 
Gelderen, die daar vlak 
naast zat, zijn deuren sloot 
en de route van het Hol-
lands Spoor naar de stad 
rustiger werd door de uit-
breiding van het Centraal 
Station. Voor het onderne-
merspaar voldoende reden 
om op zoek te gaan naar 
een nieuwe plek voor de 
winkel. 

Naar de Verkadewinkel
Er zouden ruimtes vrijkomen in het 
winkelcomplex dat was verrezen 
op de grond van de oude kazerne in 
de Frederikstraat. Die lokatie leek 
Martha en Henny niets. “We zijn toen 
in de buurt gaan kijken of er betere 
mogelijkheden waren. In de ava-
straat 122 had je een Verkadewinkel, 
waar een mevrouw veertig jaar achter 
de toonbank had gestaan. Daar zijn 
we gaan praten. De eigenaresse wilde 
nog wel doorgaan, maar haar kinde-
ren vonden dat ze op moest houden. 
Op 18 november 1977 zijn we er 
ingetrokken. Dat werd het tweede 
Diskabinet. De eerste week kwam er 
niemand, maar zo tegen sinterklaas 
ging het draaien. We hadden toen de 
toonbank links v r met daarop een 
kassa van het Nederlands kasregister, 
waar je aan moest draaien. Ik bl f 
draaien. Ik heb in die tijd ook nog in 
de Wagenstraat gestaan, tot ik er geen 
zin meer in had. Toen ging ik ook 
full-time naar de avastraat. Op 20 
mei 1999 is Henny overleden. Daarna 
is de winkel drie maanden gesloten 
geweest. Toen kreeg ik heimwee naar 
de muziek en naar de mensen en ben 
ik op 2 september weer opengegaan. 

De hele winkel schoongemaakt en 
weer met frisse moed begonnen. 
Heerlijk.”

Petites histoires
Mijn gesprekken met Martha over 
muziek en het muzikale leven in 
Den Haag hielden niet op na de 
interviews in 2007. Zeker wanneer 
onze gemeenschappelijke vriend Skip 
Voogd op bezoek kwam, buitelden 
de petites histoires en anekdotes over 
elkaar heen.
Het laatste verhaal dat Martha mij 
vertelde ging over ascha Trabsky, 
van geboorte Oekra ner, van 
opleiding violist en sinds de  jaren 
vijftig werkzaam als winkelier van 
Vh Muziek Smith in de Nieuwstraat 
25. Trabsky was een man met vele 
eigenaardigheden. E n daarvan was 
zijn fobie voor een inval van de Rus-
sen in ons land. Om zich hiertegen 
in te dekken had hij altijd een koffer 
met kleren en dierbare bezittingen 
bij zich. ’s Avonds bij sluiting van 
de winkel voegde hij daar de kas aan 
toe. Mochten de Russen komen dan 
waren zijn biezen alvast gepakt  
In zijn zaak werkte een zekere eter 
Molenaar die een reputatie genoot 
als ’ladykiller’. Op een avond zou 
Molenaar met twee vriendinnen een 
uitgaansgelegenheid nabij Ockenburg 
bezoeken. Trabsky, die daar in de 

buurt woonde, kon gebruik maken 
van een lift in Molenaar’s Austin 
7. Aan het begin van de Sportlaan 
klaagde n van de dames dat Trabs-
ky haar lastig viel op de achterbank. 
Onmiddellijk zette Molenaar zijn 
auto aan de kant en gelastte Trabsky 
uit te stappen. Met zijn koffer in de 
hand slofte Trabsky naar de dichts-
bijzijnde telefooncel om een taxi te 
bellen. Bij thuiskomst merkte hij dat 
hij iets miste. In alle opwinding had 
hij zijn koffer in de cel achtergelaten. 
Voor het eerst in zijn leven was de 
man gescheiden van de inhoud van 
zijn bestaan. Hij voelde zich leeg, 
bijna onbestaand.
Op dat punt in het verhaal (in het ver-
volg daarvan zou Trabsky de koffer 
terugvinden zoals hij hem achterge-
laten had) dacht ik  Trabsky’s koffer, 
dat is jouw winkel. Zorg dat je hem 
nooit kwijtraakt, Martha  Ze is de 
winkel nooit kwijtgeraakt. Om-
gekeerd wel. De winkel is Martha 
kwijt. Hoewel  toen ik vanmiddag 
langs het Diskabinet fi etste, meende 
ik haar te zien, naar me wuivend 
vanachter de toonbank, de rug recht, 
de schouders naar 
achteren. Ik zwaaide 
terug. Dag Martha

Cor Gout 
tre a er @ lanet.nl

avastraat , met de tekst egens griep gesloten . ater, een 
briefje met een nieuwe tekst: egens familie-omstandigheden 
gesloten . Op 8 september overleed artha eijn, de drijvende 
kracht achter het Diskabinet, een bijzondere vrouw, die een 
bijzondere Haagse winkel onder haar hoede had waar goede 
muziek een extra dimensie kreeg.

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 19 oktober 2010 pagina 

- CD s werden door Martha ij Diska inet natuurlijk ook verkocht, aar de oude vertrouwde langspeelplaat werd 
altijd door Martha in ere gehouden. (Foto: Patrick van riethu sen). -

In memoriam artha eijn van Diskabinet 9 -  

en le en ol artsto t oor de to ers an toen

- chtgenoot Henn  in 19  in de zaak aan de avastraat (Foto: Haagsche Courant). -

- Martha, opgewekt, enthousiast en duidelijk over 
haar uzikale voorkeuren: r o heen draaien 
doe ik niet, ik en geen gra ofoonplaat. . -



Computerhulp & les aan huis groot succes!
Alweer anderhalf jaar geleden maakten de

inwoners van Den Haag voor het eerst ken-

nis met de service van Studentaanhuis.nl. De

organisatie die Ict-studenten thuis langs laat

komen, helpt met computer- en andere digi-

tale vragen of problemen en geeft les aan

huis. Inmiddels wordt in bijna heel Neder-

land, zo ook in Den Haag, veelvuldig gebruik

gemaakt van de kennis van de studenten.

Hulp bij computerproblemen is niets nieuws,

maar Studentaanhuis.nl gaat verder. De studen-

ten zijn op de hoogte van de laatste ontwikke-

lingen en willen met veel enthousiasme hun

kennis delen. De studenten komen thuis langs

om onder andere te helpen bij een trage com-

puter, het installeren van software, problemen

met e-mail of het instellen en/of aansluiten van

een draadloos netwerk. 

Naast het oplossen van digitale problemen,

geven de studenten ook individueel les aan huis.

Hierbij gebruiken zij geen standaard lesmodule,

maar gaan ze in op uw specifieke vragen en wen-

sen. U zit achter uw computer en de student zit

naast u om u rustig uit te leggen wat u moet doen.

U krijgt persoonlijke hulp bij foto’s bewerken tot

programma’s leren gebruiken en van Skypen tot

veilig omgaan met uw gegevens.

Consumentenbond
De Consumentenbond heeft begin dit jaar in

een uitgebreid onderzoek de mogelijkheden uit-

gezocht en is in het blad ‘Digitaalgids’ tot de

conclusie gekomen dat Studentaanhuis.nl de 

allervoordeligste all round hulp aan huis biedt.

Volgens dit onderzoek scheelt het gemiddelde

uurtarief van Studentaanhuis.nl zo’n € 33,- met

de vergeleken partijen.

Mevrouw Hennequin & Rob hebben samen een

draadloos netwerk aangelegd, virus scanner geïn-

stalleerd en nieuwe toepassingen uitgeprobeerd.

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 
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Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect 
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor 
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van 
gemotiveerde mede werkers kunnen wij u met raad, 
daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle 
moderne faciliteiten.

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

Gespecialiseerd in Relax- en 

Sta-op fauteuils
 

Tevens een mooie collectie 

eigentijds meubilair
 

Winkelcentrum Mariahoeve  |  2592 CK   Den Haag  |  tel 070 383 06 44  |  www.buyszitcomfort.nl  |  maandag gesloten

relaxfauteuils  v.a.  470,-

eterlo enwinkel.nl

 oenen in  i dte aten
 Da es t   t   eren t   t  50
 Op vers illende dagen is een registerpodoloog en pedi ure aan e ig

aan van ateringse eld 
Den Haag         0 0 - 0 99 05

 zonda    hebben wij een jazz avond met  aa
aal o en vanaf 1  uur  eten mo elijk  

Wij serveren diverse da s hotels   
oe an  ratis  eserveren voor het eten ewenst

halet kenbur h
Monstersewe  b - 255   - Den aa  -  -   

(Advertorial)

een mens is gelijk. Dat geldt ook als het gaat om uitvaartwensen. 
raag geven wij u advies en vertellen u over de verschillende mogelijk-

heden voor uw uitvaart. 

raag een kosteloos ser iceges rek aan
De uitvaartspecialist van De Volharding is on Willemsen. Hij komt 
graag bij u thuis langs om u te vertellen over de mogelijkheden en om 
uw vragen te beantwoorden, als u liever op kantoor langs komt kan dat 
natuurlijk ook.

el voor een kosteloos servicegesprek: 7    

at zijn w 
ersoonlijke it aartwensen

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau
Steeds meer lezers van buiten Den Haag e.o. lezen onze krant. Vaak laten ze hem opsturen door kennissen 
of familie. Misschien wel door u  Doe ze een plezier met de feestmaanden en geef ze voor 49,90 per jaar 
een abonnement cadeau. Heel 2011 en alle resterende nummers van dit jaar voor niks

e o e
Naam  
Straat en huisnr.  

ostcode                                         Woonplaats  

t e
Naam  
Straat en huisnr.  

ostcode                                         Woonplaats  
Telefoon                                                              E-mail  
Betaling     overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar
 

o tb  04 ,  0  A en 



A
Verrassend, spannend en mooi werk:  

ntde  et o  de 
o den aren alentenbe rs

Agenda

I O  ostbus 363  2 0    Den Haag  070  36  3  

www.cipo.org
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De Gouden aren Talentenbeurs is 
een ‘vacaturebeurs’, waar u kunt 
kennismaken met allerlei soorten 
vrijwilligerswerk bij 26 organisaties. 
Een ervan is de olitie Haaglanden. 
‘Vrijwilligerswerk bij de politie, kan 
dat dan ’ zult u zich misschien afvra-
gen. En ja, dat kan. ‘Wij hebben heel 
veel mogelijkheden voor vrijwilligers-
werk,’ vertelt manager Frans de Ruiter 
van het Bureau Burgersamenwerking. 
‘De politie is een grote organisatie, 
maar kan altijd handen extra gebruiken 
in ondersteunende functies.’

Politiepaarden
Dat kan op een bureau zijn, maar ook 
op verrassende andere locaties  zoals 
tussen de politiepaarden of -honden, 
die door vrijwilligers worden verzorgd. 
Frans  ‘We hebben bijvoorbeeld ook 
vrijwilligers voor de controle van wa-
terleidingen op salmonellabesmetting, 
de verzorging van arrestanten of aan de 
balie van een bureau. Anderen helpen 
bij een plan om inbraken in bepaalde 
wijken tegen te gaan. Ze zitten bijna 
overal in onze organisatie, op kantoor, 
op een bureau of op straat.’

Daardoor kan de politie ook veel ver-
schillende vormen van vrijwilligers-
werk aanbieden. ‘Wij beantwoorden 
aan de interesses en de uitdaging van 
heel veel vrijwilligers,’ weet Frans. 
‘En we kunnen ook allerlei soorten 
capaciteiten en ervaring gebruiken, van 
laag- tot hooggeschoold.’ De politie 
heeft het meest aan vrijwilligers die 
niet alleen ‘goed willen doen’, maar 
die ook zelf iets aan dit werk willen 
overhouden. ‘Veel ouderen willen na 
een werkzaam leven graag actief blij-
ven. Dat kan bij uitstek bij de politie. 
Maar je helpt bijvoorbeeld ook de 
veiligheid op straat in je eigen woon-
omgeving te verbeteren, of je doet er 
allerlei nieuwe contacten op. Die eigen 
winst, die voldoening na het gedane 
vrijwilligerswerk is erg belangrijk.’

Professioneel
De politie verwacht ook echt iets van 
vrijwilligers. Ze moeten bijvoorbeeld 
minimaal acht uur per week beschik-
baar zijn en een onbesproken verleden 
hebben  dat wordt uiteraard gecon-
troleerd. Het hoeven niet allemaal 
Nederlanders te zijn, maar ze moeten 

wel Nederlands spreken en begrijpen.
Daar staat tegenover dat vrijwilligers 
bij de politie in een prima, professio-
nele organisatie terechtkomen. Na een 
aanmelding via het gratis telefoon-
nummer 0800-0233222 en een gesprek 
over motivatie, wensen en interesses, 
gaat de politie op zoek naar een pas-
sende functie. De vrijwilligers krijgen 
zelfstandige taken, maar altijd onder 
direct toezicht van een persoonlijke 
coach. Ze kunnen de politiesportmo-
gelijkheden gebruiken, krijgen n 
keer per jaar een vrijwilligersactiviteit 
aangeboden en delen ook mee in de 
kerstpakketten. ‘Zij maken daadwer-
kelijk en volwaardig deel uit van de 
politiegemeenschap,’ aldus Frans.

Budd  worden
Zo’n gedegen aanpak en professionele, 
betrokken omgeving vindt u ook bij de 
Stichting Buddy Netwerk. De vrijwil-
ligers van deze organisatie ondersteu-
nen mensen die eenzaam zijn of die 
levensbedreigend en of chronisch ziek 
zijn. Als ‘buddy’s’ staan zij hen bij in 
het verwerken en aanvaarden van hun 
ziekte en of eenzaamheid.
Dat klinkt veel zwaarder dan het is. 
‘In de praktijk, en met een goede 
voorbereiding en begeleiding, blijkt 
het juist ontzettend leuk, mooi en 
relatief eenvoudig werk te zijn,’ aldus 
Wim van olanen van Buddy Netwerk. 
‘Het gaat er namelijk om dat je er 
b nt voor zo iemand. e ziet elkaar 
regelmatig, meestal eens per week, 
en biedt contact en steun. Zo kun je 
iemand met heel weinig middelen een 
ongeloo ijk plezier doen en helpen. 
e ziet zo iemand op euren, omdat er 

naar hem wordt geluisterd, aandacht is. 
Onze vrijwilligers vertellen altijd dat 

ze daar zelf k een goed gevoel van 
krijgen ’ Daardoor is dit werk ook niet 
belastend. ‘Als je er eenmaal in zit, 
gaat het als vanzelf,’ weet Wim, ‘en 
krijg je er juist energie van.’
55-plussers vormen iets meer dan de 
helft van het Haagse buddyleger. ‘De 
oudste is 85,’ vertelt Wim. ‘Die geeft 
als een soort opa-bij-een-kleinzoon on-
dersteuning aan iemand van ongeveer 
45 die weggezakt is uit de samenle-
ving, zichzelf heeft verwaarloosd. Ze 
hebben een gezamenlijke hobby ge-
vonden, waardoor deze buddy, samen 
met zijn eigen omgeving, die persoon 
weer optakelt. uist ouderen kunnen 
veel van zichzelf en hun ervaring in dit 
werk kwijt ’

iel en zaligheid
Iedere buddy begint zijn loopbaan 
tijdens introductiedagen. Dat is een 
noodzakelijke en daarom verplichte 
activiteit, net als de terugkombijeen-
komst. Vervolgens wordt de buddy 
gekoppeld aan een cli nt, voor een 
jaar, met mogelijkheid van n jaar 
verlenging. ‘Die tijdsduur is een be-
wuste keuze,’ legt Wim uit. ‘Dan moet 
er iets bereikt zijn.’
Afspraken over bijvoorbeeld de fre-
uentie van het buddycontact worden 

vastgelegd en de vrijwilliger krijgt ook 
een onkostenvergoeding. Hulp komt 
van een persoonlijk begeleider en 
steun van de ‘collega’s’ van de intro-
ductiegroep. Later hebben de meesten 
minder behoefte aan begeleiding, maar 
de wandel- en Valentijnsactiviteiten, 
het vrijwilligersetentje, de eindejaars- 
en verjaardagsattenties en de vrijwil-
ligerspas blijft iedereen waarderen.
‘Dit werk is iets om je hart, je ziel en 
zaligheid in te stoppen,’ stipt Wim en-

thousiast aan. ‘ e bent met je ervaring 
en aanwezigheid echt van meerwaar-
de  Het is veel te zonde om dat te laten 
lopen. Dus, l t het niet lopen ’

alentenbeurs
Nieuwsgierig naar deze en an-
dere nieuwe mogelijkheden voor uw 
(levens)ervaring, kennis en betrok-
kenheid  Tijdens de Gouden aren 
Talentenbeurs kunt u de mensen, 
mogelijkheden en het aanbod leren 
kennen van  Afasie Vereniging 
Nederland, Buddy Netwerk, Centraal 
Informatiepunt Ouderen, Dierenbe-
scherming, Exodus, ‘t Gilde, HOF
Haagse Ontmoetingen Gouden aren, 
Humanistisch Verbond ANBO Den 
Haag, Humanitas, Medisch Centrum 
Haaglanden, NIVON, Ontmoeting 
Buitenlandse Vrouwen, lan Neder-
land, olitie Haaglanden, REAKT 
Vriendendienst, Rode Kruis, Ronald 
McDonaldhuis, STEK, Stichting Leer-
geld, Stichting Mentorschap Haag en 
Rijn, Stichting Rondom Mantelzorg, 
Terminale Zorg door Vrijwilligers, 
Vitalis, Wereldvenster, arnassia Do-
restad, Teletrust en De Zonnebloem.
Laat u inspireren en ontdek deze 
kansen en uitdagingen  De Gouden 
aren Talentenbeurs, georganiseerd 

door HOF, romotie Haagse Vrijwilli-
gerswerk in samenwerking met CI O, 
vindt plaats op donderdag 4 november, 
van 9.00 tot 12.00 uur, in Concordia, 
Hoge Zand 42, Den Haag. Toegang 
en deelname zijn geheel gratis. Meld 
uw deelname v r 1 november 2010 
aan via telefoonnummer (070) 302 
44 44 of e-mail bureau hofnet.nl, 
onder vermelding van uw naam, uw 
gegevens en ‘Gouden aren Talenten-
beurs 2010’.

Donderdag  oktober: 
voorlichtingsbijeenkomst 
gemeentelijke voorzienin-
gen eeheldenkwartier.  
Over de Ooievaarspas, woningaanpas-
singen, Taxibus, kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen, huur- en 
zorgtoeslag, enz. De Heldenhoek, Eland-
straat 88, 14.30-16.30 uur, toegang gratis 
incl. koffie en cake. Aanmelden bij De 
Heldenhoek, tel. (070) 424 81 15.

aandag  oktober: ver-
voersmogelijkheden voor 
ouderen en gehandicapten.  
Themabijeenkomst van i-Shop De Wis-
sel (Laak) en CI O. i-Shop De Wissel, 
Betsy erkstraat 14, 11.00-12.00 uur, 
deelname gratis.

Dinsdag 6 oktober: 
lezing met projectie 

oldaat voor Ambon. 
De geheime missie van rik 

Hazelhoff oelfzema  
door Carel Erasmus. Hoe 
de ‘Soldaat van Oranje’ de 
Molukkers te hulp schoot. Met 
vertoning van de documentaire 
‘Soldaat voor Ambon’. Aula van 
het Museon, Stadhouderslaan 37, 
13.30-15.30 uur, entree  4,50. 
Kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30 uur. 
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers  
ringleiding voor slechthorenden aanwe-
zig. Informatie  tel. (070) 338 13 38.

Donderdag 8 ok-
tober: orgmarkt 

elzijn 
cheveningen

Diverse organisaties infor-
meren en adviseren over hun 
zorg- en dienstverlening. Het 
Trefpunt, Tesselsestraat 71, 

13.30-17.00 uur, toegang gratis (bereik-
baar met bus 23, haltes Nieboerweg of 
Tesselseplein). Informatie  i-Shop Het 
Trefpunt, tel. (070) 338 54 99.

Dinsdag  november: start 
cursus eet wat je be-
steedt
Over uw inkomsten en vaste lasten  Wel-
ke uitgaven ‘moeten’, welke ‘mogen’ en 
hoe houdt u uw administratie bij  i-Shop 
De Wissel, Betsy erkstraat, 9.00-11.30 
uur, 7 bijeenkomsten, deelname gratis, 
aanmelden  i-Shop De Wissel, tel. (070) 
396 00 00.

- en politievrijwilliger in een auto 
van de verkeersdienst 

(foto A er van der Meulen) -

elke mogelijkheden voor vrijwilligerswerk hebben Haagse -plussers  Hoe kunt u uw capaciteiten, talenten en erva-
ring het best inzetten  Bij welke organisaties kan dat, wat voor werk bieden zij en wie zoeken zij  Op die vragen kunt 
u een antwoord krijgen tijdens de ouden aren alentenbeurs op  november. ijdens dit evenement kunnen Haagse 
organisaties en -plussers elkaar ontmoeten.

- O k vrijwilligerswerk: aandacht en steun geven als udd  (foto i  van Ophe )  -
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Opinie     Informatie Hans 
Rooden urg

ra enrubriek voor lezers over uitkerin en  onsumentenzaken  re hten zoals erfre ht  belastin en en andere finan i le zaken  w vra en worden 
anoniem in deze uit ave behandeld en onze deskundi en zullen roberen u een ersoonlijk antwoord te even   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenbur deoud-ha enaar nl of naar ostbus 2  25 2  Den aa  raa  met vermeldin  van rubriek e hten en li hten

oorlopig de l e levering in on e erie over org n o deren  rie ede erker  v n e  n i  eleid en n ge en  e ond eid org n de  r  niver i ei  o erd  
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Het is allereerst goed te benadrukken 
dat mantelzorgers vaak veel voldoe-
ning ontlenen aan het zorgen voor hun 
naasten. Veel pati nten hebben een 
sterke voorkeur zorg te ontvangen van 
hun naasten in plaats van (vaak wis-
selende) formele zorgverleners.
Dat kan echter alleen zolang draaglast 
en draagkracht voor de mantelzorgers 
in evenwicht blijven. Helaas lukt 
dat in veel gevallen uiteindelijk niet, 
waardoor mantelzorgers overbelast 
raken met als gevolg dat pati nten 
versneld moeten worden opgenomen in 
verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Afstemming
Door een slimmere mix van formele en 
informele zorg kan dit worden voor-
komen of uitgesteld. Daardoor wordt 
de zorg niet alleen beter afgestemd 
op de wensen van mantelzorgers en 
pati nten, maar kan ook de druk op 
de formele zorg worden verminderd. 
Daarvoor zijn wel in ieder geval drie 

zaken nodig.  
Ten eerste dient de formele zorg meer 
open te staan voor een actieve betrok-
kenheid van mantelzorgers in het zorg-
proces. Ook wanneer het zwaartepunt 
van zorg al bij de formele zorg ligt, 
zoals na opname in een verpleeg- of 
verzorgingshuis. Veel mantelzorgers 
kunnen en willen ook dan nog graag 
bijdragen aan de zorg voor hun naaste.
Helaas ondervinden mantelzorgers 
hierbij vaak belemmeringen. Een 
goede afstemming en verdeling van de 
zorgtaken blijft door gebrek aan com-
municatie hierover achterwege. Dat is 
een gemiste kans op ‘meer handen aan 
het bed’  de kwaliteitsverhoging waar 
al jaren naar wordt gestreefd.
Door in deze samenwerking te inves-
teren en mantelzorgers meer en beter 
in te schakelen in die fase van de zorg, 
kunnen hulpverleners worden ontzien 
zonder dat daarmee de omvang en 
kwaliteit van de zorg in het gedrang 
komt.

Ondersteuning
Ten tweede dient de ondersteuning 
voor mantelzorgers door formele zorg-
verleners te verbeteren. Teveel mantel-
zorgers raken overbelast als gevolg van 
gebrekkige ondersteuning. Daarnaast 
mijden zij nogal eens ondersteuning. 
Soms omdat de pati nt moeite heeft 
met meer formele ondersteuning, maar 
ook voelen mantelzorgers zelf (hoe 
onterecht ook) soms het krijgen van 
meer formele hulp als eigen falen. 
Door een actievere ondersteuning 
kunnen mantelzorgers naargelang hun 
wens de zorg voor hun naaste langer 
volhouden en zodoende intensievere 
thuiszorg en dure opnames uitstel-
len. Sinds de invoering van de Wet 
maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 
ligt hier een belangrijke rol voor 
gemeenten.
Ten derde zullen algemene regelingen 
als zorgverlof, zorgverzekering en 
persoonsgebonden budget moeten 

worden aangepast om de toekomstige 
mantelzorger beter in te zetten.
uist gegeven demografi sche trends als 

de vergrijzing van de bevolking, de af-
genomen omvang en grotere regionale 
spreiding van families en de toegeno-
men arbeidsparticipatie van vrouwen 
(zij vormen nog altijd de overgrote 
meerderheid van de mantelzorgers) 
zal mantelzorg in de perioden dat dit 
nodig is op een goede wijze kunnen 
worden ingepast. Hiervoor dient ook 
maatschappelijke en fi nanci le ruimte 
te komen. 

Verstandig borgen
Een  exibelere kinderopvang en 
woningmarkt, het stimuleren van vrij-
willigerswerk en het organiseren van 
wijkgerichte ondersteuningsnetwerken 
rondom ouderen zijn in dat kader ook 
van belang. 
Kortom, gegeven het voorspelde tekort 
aan arbeidskrachten in de ouderenzorg 
is het van belang taakschikking tussen 
formele en informele zorg opnieuw 
te bezien. Het is daarbij cruciaal om 
de inzet van mantelzorgers op een 
verstandige manier te borgen en waar 
mogelijk uit te breiden.
De wijze waarop kan uiteraard ver-
schillen en is voor oudere mantelzor-
gers (vaak partners van de hulpbehoe-
vende) bijvoorbeeld anders dan voor 

jongere mantelzorgers (zoals kinderen 
die voor een hulpbehoevende ouder 
zorgen).
Door een goede ondersteuning en be-
trokkenheid van mantelzorgers worden 
niet alleen op een effi ci nte manier 
meer mensen bij de ouderenzorg 
betrokken, maar wordt die ook dicht 
om de pati nt heen georganiseerd. Dat 
is niet alleen nodig, maar ook beter 
voor iedereen. 

erner rou er  en ke oe an 
en ob an el i n an het n tituut 

eleid en anage ent e ondheid -
org aan de ra u  ni er iteit 
otterda

De vraag naar zorg neemt de komende jaren, door de vergrijzing van de bevolking, alleen 
maar toe. Het ociaal ultureel Planbureau becijferde onlangs dat de snelheid waarmee de 
vraag groeit weliswaar wat afneemt ten opzichte van het verleden, maar toch zullen er in 

 zo n .  mensen extra nodig zijn in de ouderenzorg. Het is daarom belangrijk de 
formele zorg door professionele hulpverleners en informele zorg door mantelzorgers meer op 
elkaar af te stemmen, juist in sectoren als de ouderenzorg. Door mantelzorgers beter te be-
trekken en te ondersteunen kunnen de tekorten aan menskracht beter worden opgevangen, 
en op een manier die aansluit bij de voorkeuren van pati nten n mantelzorgers. 

aat zorgverlener samenwerken met vrienden en familie

rf- en schenkingsrecht

Alleenstaande met AO ,
zorg- en huurtoeslag
k ben alleen en il graag duideli k-

heid o er i n nabe taanden en e en-
tuele er gena en. k kri g huurtoe lag  
orgtoe lag en . at gebeurt 

daar ee al  ik o erli d

Een testament heeft alleen zin als u 
veel vermogen (zoals spaargeld) nalaat 
en u wilt bepalen aan wie u het nalaat.
De huurtoeslag en zorgtoeslag worden 
nog over de maand van overlijden uit-
betaald op uw rekening of verrekend. 
De huur moet onmiddellijk opgezegd 
worden na uw overlijden. De AOW 
stopt de dag na uw overlijden en dat 
kan soms betekenen dat uw nabestaan-
den nog wat moeten terugbetalen. Voor 
echtgenoten partners, minderjarige 
kinderen en voor partners met wie u 
samenwoonde en die voor u zorgden, 
is er nog een overlijdensuitkering (van 
ook een maand).

 schrijft dat u alleenstaand bent, dus 
uw wettelijke nabestaanden (in eerste 
instantie de familie, broers, zussen, 
vader moeder, of verdere bloedverwan-
ten) zullen uw nalatenschap moeten 
afwikkelen, tenzij u in een codicil 

iemand anders aanwijst. Daarin kunt u 
nog een aantal wensen (bijvoorbeeld 
over uw uitvaart en over uw spulletjes) 
kwijt, maar het voert hier te ver uit 
te leggen aan welke eisen een codicil 
moet voldoen. w vraag is wat dat 
betreft ook te algemeen. Wilt u meer 
weten, vraag dan om hulp.

estament nodig als je
het anders wil doen
k ben  aar  ge cheiden en heb drie 
onen. e iddel te oon ie ik al bi na 

t intig aar niet eer. et de andere 
t ee heb ik goed contact. u ik at ou-
der ord  il ik graag het n en ander 
geregeld hebben. l  i  at o erko t  
hoe kan i n oud te en dichtbi  

onende oon dan de ri -rekening 
o he en en kan hi  het be taande 
aldo dan ge oon o ragen  e oon 

die ik nu nooit ie hoe t niet te ko en 
al  ik er niet eer ben  ant daar it 
nie and o  te achten. at kan ik 
oora  regelen

Indien u na uw overlijden iets anders 
geregeld wilt zien dan volgens het wet-
telijk erfrecht (dat betekent in uw geval 
dat uw kinderen gelijke delen van u 
erven) dan valt het zeer aan te raden in 
een testament vast te leggen wat u wilt. 

w erfgenamen zijn verantwoordelijk 

voor het eventueel opheffen van uw 
bankrekeningen. Ze kunnen overigens  
niet zonder een verklaring van erfrecht 
(te verkrijgen bij een notaris) over het 
saldo beschikken en of nog nabetalin-
gen doen.

inanci le zaken

Vrouw rijdt met fiets
tegen autoportier

i n rou  i  kort geleden et haar 
 et  tegen een o en laand auto ortier 
aangereden.

e auto obili te erklaarde direct 
dat het i n rou  haar chuld a . 

on e uentie  ring inger gehecht  i  
eken gi  egen  gebroken hand or-

telbeent e . iteindeli k  onderging i  
een o eratie egen  een erbri eld 
hand ortelbeent e. lu  de nodige a-
teri le chade  doorgekni te trou ring  
ka ot horloge en aan de  et .

i  het onge al i  olitie en a bulance 
ge ee t. olitie hee t i n rou  naar 
de  gebracht. e auto obili te 

eigert het or ulier in te ullen en de 
olitie ondernee t niet . e auto o-

bili te ou hebben erklaard dat het 
ortier al o en tond en het du  niet 

haar chuld a . i n er ekering -
aat cha i  il er ook nik  ee doen. 
at nu

De vrouw die het autoportier opende 
of net had geopend zit misschien fout. 
De politie zou haar voor onvoorzichtig 
gedrag in het verkeer een boete kunnen 
geven, maar heeft wel andere zaken 
aan het hoofd die ongetwijfeld voor-
rang krijgen.  
Als er geen verdere ‘schade’ is dan 
gezondheidskosten (die overigens in 
eerste instantie onder de ziektekos-
tenverzekering van uw vrouw vallen), 
zal de verzekeringsmaatschappij niet 
zo gauw proberen te gaan verhalen 
op de verzekeringsmaatschappij van 
de vrouw. Zeker niet als het juridisch 
nogal twijfelachtig is. 
Wat wilt u eigenlijk  Dat deze vrouw 
wordt beboet of dat de verzekerings-
maatschappij de medische kosten gaat 
verhalen (aansprakelijk gaat stellen) 
op deze vrouw, terwijl deze kosten 
waarschijnlijk toch al gedekt zijn  De 
kwestie ligt te gecompliceerd dat de 
verzekeringsmaatschappij en de politie 
daarvoor veel moeite gaan doen.
Of deze automobiliste werkelijk fout 
zit, bepaalt overigens uiteindelijk de 
rechter in geval van blijvende menings-
verschillen. Wij denken dat u ook niet 
op deze moeizame rechterlijke weg zit 
te wachten. 

 kunt nog proberen deze vrouw zelf 

aansprakelijk te stellen voor de materi-
ele schade toegebracht aan uw vrouw. 
Wij vrezen echter dat zij daarop niet 
zal ingaan
Aan uw verzekeringsmaatschappij had 
u ook moeten specifi ceren wat werke-
lijk uw eigen schade (materieel en ua 
gezondheidskosten) is en verwijzen 
naar uw eigen verzekeringsnummer 
(algemene aansprakelijkheidsverzeke-
ring of rechtsbijstandverzekering ). Nu 
stelt u het zo in het algemeen dat de 
verzekeringsmaatschappij denkt ‘waar 
slaat dit op’.

Huursubsidie na het
overlijden partner

i  be onen een a arte ent in 
de ri e ector en ko en niet oor 
huur ub idie in aan erking. nlang  
heb ik gehoord dat bi  o erli den 
an de an  de rou  e entueel in 

aan erking oor huur ub idie ko t. 
 dat ui t

Dat hangt allemaal af van het inkomen 
van de overblijvende partner en van 
de hoogte van de huur. Boven een 
bepaalde (kale) huurgrens wordt geen 
huursubsidie meer verstrekt. Wilt u 
daarover meer weten kijk dan op www.
toeslagen.nl (van de Belastingdienst).



Met de dood heb ik slechte ervarin-
gen, ik was er van jongs af aan bang 
voor. Waarschijnlijk is het juister om 
te zeggen dat ik er, sinds ik ze na 
m’n puberteit een beetje op een rijtje 
kreeg in m’n bovenkamer, gewoon 
een enorme hekel aan heb. De toen 
rond m’n 20ste jaar gegroeide over-
tuiging dat dood gewoon dood is, dat 
het geloof in een doorlevende ziel 
geen fundament heeft en religie een 
vorm van folklore is  hoe cultureel 
waardevol ook  dat alles maakte het 
er niet beter op, voor m’n gemoeds-
rust. Bovendien maken ‘gelovigen’, 
die wereldwijd ver in de meerderheid 
zijn, vandaag de dag nog steeds de 
dienst uit, van welke gezindte ze ook 
zijn.  Dat beperkt je vriendenkring, 
als je ongraag ruzie maakt en ook 
al niks hebt met bijgelovigheid, 
wichelarij, koffiedik kijken en de 
dierenriem. 

otstreek van od
Van de week stuitte ik toevallig nog 
op een aardig stukje citaat van Midas 
Dekkers, in een interview met de 
Volkskrant. Ik was er op gespitst, 
omdat ik al weer lang geleden 
wat met hem van doen had bij een 
tv-productie. “Het stukje van de 
wereld waar serieus aan het be-
staan van God wordt getwijfeld, is 
een splinter in een zee van geloof,” 
aldus Dekkers . “ iteindelijk is 
het allemaal terug te voeren op de 
dood. De dood is merkwaardig. 
Eerst maak je een fantastisch orga-
nisme en vijftig jaar later gooi je 
het zo weer weg. Een rotstreek is 
het, en als God bestaat, zou ik hem 
om die reden wel eens even in een 
donker steegje willen tegenkomen.”
Dat is me uit het hart gegrepen. 
Vooral ook dat achteloze ‘vijftig 
jaar’. Inderdaad  Als kind dacht ik 
altijd dat mensen vooral dood gingen 
als ze behoorlijk op leeftijd waren. 
Met teksten in rouwadvertenties als 
“Na een welvoldaan leven is van ons 
heen gegaan ”. Welzeker, velen 
gaan zo wellicht  maar ik heb (nu 
zelf 51 jaar) de afgelopen tien jaar al 
zo vaak langs de baar gelopen van 
leeftijdsgenoten, vrienden, collega’s 
en familie, nog jonger dan ik of niet 
veel ouder, dat ik daar inmiddels 

ink chagrijn door heb opgebouwd. 
Helemaal niks ‘welvoldaan’, vaak 
in de bloei van hun leven, nog vol 
plannen, en het ergst  niet zelden met 
nog kinderen in de schoolleeftijd, of 
zelfs daar nog niet aan toe. Te vroeg 
gehaald in Ispahaan.

De economische kerk
En neem de ‘categorie aparte’ der 
net gepensioneerden, met prachtige 
idee n over de invulling van hun 
oude dag, die dan de pijp uitgaan 
terwijl de stoel op hun werkplek nog 
warm is. raatjes over de economi-
sche noodzaak van de verhoging van 
de pensioenleeftijd, ik heb er de pest 
aan. Economie is geen echte weten-
schap, het is een soft begrippenkader 
dat de religie benadert door al z’n 
onbekende factoren. olitici gaan 
daar keer op keer mee aan de loop en 
het Centraal Bureau is er nog nooit 
in geslaagd meerjarenramingen te 
publiceren die achteraf juist bleken te 
zijn. Best als ‘de economische weten-
schap’ zou worden ingezet om het 
welzijn van gewone mensen te bevor-
deren, maar sinds de goeroe Milton 
Friedman, uit de stad van Al Capone, 

het duo Margareth 
Thatcher en Ronald 
Reagan wist te laten 
knielen aan het 
neo-liberale kruis 
der hebzuchtigheid, 
is het bon-ton om 
te prediken dat mensen ‘de econo-
mie’ moeten dienen, als werkers en 
consumenten. Maar dat is de wereld 
op z’n kop. 66 of 67 jaar  Laat u toch 
niet in de maling nemen  In Frankrijk 
is afgelopen maanden, ondanks zwaar  
maatschappelijk verzet, de wettelijke 
pensioenleeftijd verhoogd van 60 
tot 62 jaar. Dat gaat tenminste nog 
ergens over, genomen de gemid-
delde levensverwachting, ongeveer 
78 jaar, thans in Nederland. Ruimte 
voor mensen om, ongedwongen door 
broodwinning, te leven naar hun 
eigen zin, dat is belangrijk. Maar de 
beste jaren van de meeste doorsnee 

burgers, als ze energiek zijn en nog 
gezond van leden en geest, gaan 
naar ‘de baas’. Meer dan veertig jaar 
vaak, voor de meesten gedurende 
het merendeel der uren van de week 
dat de zon schijnt. Dat staat in geen 
verhouding tot de ruim tien jaar die 
nog worden gegund voor henzelf, na 
het pensioen, als de knie n al kraken 
en als al die dromen niet meer zijn te 
realiseren, door gebrek en gebreken.
Voor welgestelden, rijk geborenen, 
goed opgeleiden et cetera is het een 
prettiger verhaal. Allemaal lid van 
de ‘economische kerk’ natuurlijk, 
verslaafd aan groeicijfers.

as in de dood zijn we weer allemaal 
gelijk. Is dat zo

Wandelend over de 
begraafplaats Oud Eik en Duinen 
stelde ik vast dat zelfs dat relatief 
is. Sommigen liggen in praalgraven, 
zelfs kleine mausolea, maar naast 
opvallend veel stenen van gewone 
burgers staat een plastic bordje  dat 
de grafrechten aanstonds verlopen, 
met een oproep aan familie  die er 
niet meer is of die nooit meer komt. 
Binnen een paar maanden zal dan het 
grote vermalen plaatsvinden, de graf-
ruiming. Met een beetje geluk wordt 
er nog gezeefd en worden de laatste 
menschelijke resten in een algemeen 
knekelveld gestort.

Drees en de armen
Ik heb bijzondere dingen gezien op 
de begraafplaats. Als het graf van 
Menno Ter Braak, ooit medewerker 
van de krant waar ik zelf m’n eerste 
stukjes schreef (Het Vaderland)  het 
mooie graf van Louis Couperus en 
zijn vrouw  dat van een boekhande-
laar die de dood koos uit het verdriet 
om onbeantwoorde liefde, helemaal 
in de stijl en de tijd van ie Leiden 
de  ungen erther  van Goethe  
het enorme opgetuigde graf van de 
legendarische Loosduinse wielrenner 

iet Moeskops, oud-wereldkampioen. 
En daarbuiten gewoon nog andere 
bijzondere dingen, als het ‘wacht-
huisje’ (thans toilet voor bezoekers) 

waar vroeger het lichamelijk 
overblijfsel nog even boven 
de grond werd gehouden van 

doden die daarom 
bij leven hadden 
gevraagd, uit vrees 
‘levend begraven’ 
te worden.

Twee entourages op Oud 
Eik en Duinen maakten de meeste 
indruk op me. De toevalligheid  ik 
neem dat aan, ik weet het niet  dat 
het familiegraf van o.m. oud-premier 
Willem Drees op nog geen tien meter 
schuin tegenover het gemeentelijk 
armengraf ligt. Bij Drees liggen nog 
meer familieleden, onder wie zijn 
zoon Willem (ook politicus, mede-
oprichter van DS ’70), die ik onder 
wat gekke omstandigheden nog een 
tijdje persoonlijk heb meegemaakt. 
In het armengraf liggen zwervers en 
andere verdoolden  die niettemin 
van hun vrienden soms nog iets 
‘bruikbaars’ hebben meegekregen, 
uitgestald op het grafdeksel. Als een 

esje pils en een wegwerpaansteker.

terallure of echte liefde
De gids van het Gilde stond uitge-
breid stil bij het graf van ean Louis 

isuisse (1880  1927), zo’n beetje 
de oervader van het Nederlandse 
cabaret. Ik heb het gezelschap laten 
doorlopen en ben er nog tien minuten 
naar blijven staren. Het graf is niet 
bijzonder, maar het verhaal erbij wel. 

isuisse trad in 1913 in het huwelijk 
met de, later eveneens beroemde, 
actrice Fie Carelsen. Dat huwelijk 
strandde en in 1927 hertrouwde 

isuisse met enny Gilliams, een Bel-
gische zangeres. Dat zelfde jaar nog 
overleden beiden en werden samen 
begraven op Oud Eik en Duinen. 
Door een familiegeschil tussen beider 
families werd enny in 1928 uit het 
graf van haar man gelicht en ernaast 
herbegraven. Maar liefst 42 jaar 
later, in 1970, zag Fie Carelsen haar 
kans schoon toen de grafrechten van 

isuisse verliepen. Zij trok de porte-
monnee en wist te bedingen, met haar 
op de tanden lijkt me, dat zij na haar 
dood in het graf van haar ex-man 
zou worden bijgezet. En zo gebeurde 
in 1979. Verbijsterend. Werkelijk 
respectvol had me toch geleken om 
enny weer terug te verhuizen en er 

zelf maar naast te gaan liggen. Maar  
Carelsen trekt zo wel nog publiek.

raftoerisme
Wat voor hekel ik ook heb aan de 
dood, begraafplaatsen zijn niet eng. 
Het spookt er niet en ze stralen vaak 
een serene rust uit. Daar kwam ik 
voor het eerst achter tijdens m’n 
studietijd, toen ik in arijs een 
bezoek bracht aan de begraafplaats 
Montpasnasse, op zoek naar het graf 
van oud-wereldkampioen schaken 
Alexander Aljechin. Dat beviel erg 
goed. Net zo als een later bezoek 
aan het grotere re-Lachaise, waar 
ze zelfs een beroemde doden-gidsje 
beschikbaar hadden. Filmregisseuse 
Heddy Honigmann maakte er met 
Fore er in 2006 een prachtige docu-
mentaire over.
Zo’n beroemde doden-gidsje heeft 
de gemeente Den Haag een jaar 
geleden trouwens ook uitgegeven. 
Het heet ra en an i tori ch 

elangri ke er onen o  de aag e 
egraa laat en en is gratis (in DF-

formaat) te downloaden via internet  
http www.denhaag.nl home bewo-
ners to Geschiedenis-op-de-Haagse-
begraafplaatsen.htm

Frans Hoynck van apendrecht 
redactie@deoud-hagenaar.nl

Als onderdeel van festival Huilen in Den Haag  nodigde het ilde Den Haag uit om met 
een gids op zondagmorgen anderhalf uur te wandelen over de oudste begraafplaats 
van Den Haag, die van Oud ik en Duinen. en week geleden liet hoofdredacteur rans 
Ho nck van Papendrecht zich rondvoeren, met z n oren getuit en de camera in de aan-
slag. n gedachten struikelden over elkaar. en persoonlijk verslag van hem, van een 
rondgang die u zelf ook nog kunt meemaken op zondag  oktober om .  en op 
zondag  oktober om .  uur . Verzamelen bij de poort, kosten €  per persoon.
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- Het graf van de fa ilie Drees, waarin o. . de oud-pre ier ligt en zijn gelijkna e zoon, ook politicus. -

o  is er nog erdriet en onre t  oo  r i  na dat

o n dodena er ade t r st  
elfs oor de le enden

- Links onder de graven et de 
rare geschiedenis van Pisuisse en 

z n vrouwen - 
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Deze week:

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

-advertentie-

Deze week:

Elke werkdag tussen 7-9 uur 
TV West Ochtendnieuws
TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989 

Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westdoc
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

Maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
Varen als Toen
Verkeersjournaal

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

Terug in de tijd met Varen als Toen
Van oude marineschepen tot plezierjachten. 
Het programma Varen als Toen op TV West is 
een programma over de mensen die in Zuid-
Holland historische schepen restaureren, behe-
ren en in de vaart houden. 
Als dé waterprovincie bĳ  uitstek is Zuid-Holland 
thuishaven van een indrukwekkende vloot va-
rend erfgoed. Varen als Toen laat u kennis maken 
met de bemanning van diverse schepen uit de 
vrachtvaart, marine, pleziervaart, sleepvaart en 

visserĳ . De laatste afl evering gaat over de historische werven waar zĳ  hun schepen restaure-
ren en onderhouden. Varen als Toen is vanaf maandag 25 oktober te zien op TV West. Meer 
informatie is te vinden op www.westonline.nl 

Nieuw op Radio West: Martine Boerkamp
Het middagmagazine West weet 
Het heeft  een nieuwe presentatrice: 
Martine Boerkamp. Ze is voortaan 
elke werkdag tussen 13 en 14 uur te 
horen op Radio West waar ze samen 
met deskundigen als de tuinman, 
de paragnost of de dierenarts vra-
gen van luisteraars beantwoordt. 
De ervaren radiomaakster vindt het 
heerlĳ k om juist dit programma te 
mogen presenteren: ‘ik hou van de 
combinatie van nieuws, verhalen en 
contact met luisteraars’. 
Martine Boerkamp werd in haar tienerjaren ‘besmet met het radiovirus. “ Ik ben begonnen 
als vrĳ williger bĳ  een lokale omroep en het was het voor mĳ  duidelĳ k wat ik wilde: radio 
maken! M’n studententĳ d heb ik grotendeels doorgebracht bĳ  Stadsomroep Utrecht. En de 
afgelopen bĳ na 14 jaar heb ik gewerkt bĳ  RTV Rĳ nmond.” Met de overstap naar Radio West 
maakt Martine ook de stap naar deze regio. “Een geweldig gebied. Ik ben een stadsmens en 
hier heb je natuurlĳ k mooie grote steden: Den Haag, Delft , Gouda en Leiden. En het strand 
zo dichtbĳ  is natuurlĳ k heerlĳ k. Ik was laatst met m’n twee zoontjes naar het Louwman 
Museum, ja ze houden van auto’s. Toen was het onverwacht nog heel lekker weer en hebben 
we de rest van de middag op het strand doorgebracht, lekker pootje baden en wat drinken 
bĳ  een strandtent. Heerlĳ k.”

Spannend
West weet Het is een informatief en gezellig lunchprogramma waarin luisteraars vragen 
kunnen stellen aan deskundigen. Dat is de ene keer een topkok, dan weer een dierenarts, ho-
venier of  paragnost. Presentatrice Martine Boerkamp heeft  enorm veel zin in het, voor haar, 
nieuwe programma: “ik vind het leuk om dieper in te gaan op onderwerpen, dus langer de 
tĳ d te hebben om ergens over te praten.” De bĳ drage van de luisteraars maken West weet 
Het dan ook een herkenbaar en afwisselend programma. Martine: “het is een uitdaging om 
dagelĳ ks een uitzending te presenteren, waarbĳ  het iedere keer weer de vraag is waar de 
luisteraars mee komen. Dat is elke dag dus weer spannend.” 

Martine is iedere werkdag tussen 13 en 14 te beluisteren in West weet Het, via 89.3 Radio 
West. 
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Woon entrum ag ag  bevindt zi h in de Wa-
enstraat  middenin het entrum van Den aa  

Door de vele tram- en buslijnen die door het en-
trum lo en is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belan rijke voorzienin en li en o  loo afstand
r zijn 111 wonin en en er is een rote daktuin  
ewoners kunnen a hter het ebouw ele en 
arkeer laatsen huren

ag  is ele en aan de hermerstraat  
Met het o enbaar vervoer is het om le  makkelijk 
te bereiken  De belan rijkste winkels zijn om de 
hoek  in de etje Wolffstraat  et woon entrum 
heeft  driekamerwonin en van a   m2
verdeelt over drie eta es

Woon entrum  a gg  li t aan de
o turnestraat  halverwe e het oude dor s en-

trum van oosduinen en Kijkduin   loo afstand 
bevinden zi h winkels en een ostkantoor  r is 
arkeer ele enheid rondom het woon entrum  et 
entrum heeft 5 woonla en en bevat  twee en

25 driekamerwonin en

  is ele en aan de eresteinlaan  
in de wijk ouwlust  Met het o enbaar vervoer 
is het om le  makkelijk bereikbaar  elan rijke 
voorzienin en  zoals levensmiddelenzaken  zijn o  
loo afstand ele en  et ebouw bevat  twee-
kamerwonin en

Woon entrum a a  a a bevindt zi h aan 
de ak van oortvlietstraat  et o enbaar vervoer 
bevindt zi h o  korte afstand van het om le  De 
belan rijkste winkels zijn o  on eveer 1  minuten 
loo afstand  et woon entrum heeft  drieka-
merwonin en van a  5 m2 en drie tweekamer-
wonin en van a   m2

Humanistische Stichting
 eschut  en roe swonen

 orenstraat 1 , 13  Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl



 Ik had een anderhalf jaar jongere 
broer, die veel vrienden had, maar 
die waren allemaal een stuk jonger 
dan ik en vaak ook kleiner. Alleen 
zijn vriend Ernst kwam in aanmer-
king. Hij had de goede lengte en was 
toevallig ook onze huisvriend. Hij 
had veel mee gemaakt, overleefde 
de appenkampen samen met zijn 

moeder en broers. Zijn vader was 
jong overleden. Hij was twee jaar 
ouder dan ik, lang, slank blond en 
een knappe knul om te zien. Hij had 
echter n vervelende eigenschap 
waar ik wel eens van schrok, hij kon 
venijnig uit de hoek komen. 

oze jurk
Ik vroeg Ernst, ondanks dat venijnige 
trekje, toch maar voor het bal, ik was 
erg op hem gesteld. Mijn broer Wout 
wilde ook graag mee en vroeg mij 

n van mijn vriendinnen voor hem 
uit te zoeken. De voorbereiding van 
het feest betrof verder het vinden van 
de juiste kleding en opmaak. Ik zou 
een prachtige roze jurk met gebloemd 
bovenstuk dragen. Verder was ik 
de hele middag bezig mijzelf mooi 
te maken. apillotten in mijn haar, 
rouge poeder lipstick, bijpassende 
schoenen zoeken. Ook broerlief deed 
veel moeite er goed uit te zien. Hij 
pikte een beetje rouge uit moeders 
doosje om niet al te bleek te lijken. 
Ik koppelde mijn broer tenslotte 
voor het dansfestijn aan een goede 
vriendin, Ans Vink. Bij Ans thuis 
verbood de godsdienst haar om ijdel 
te zijn. Wat dat inhield begreep ik 
pas later. Ernst haalde mij op en met 
zijn drie n gingen we naar Ans. Wij 
waren verbaasd dat ze nog in haar 

dagelijkse kleren rondliep. Ze 
riep  ‘Wacht maar even.’ Ze gooide 
een lange jurk over haar hoofd, een 
kam door haar steile haar en klaar 
was Ans. We keken er wel van op en 
gingen richting MMS.

ub  Doran
Zelf had ik dansles gehad samen 
met mijn broer bij Ruby Dorany en 
daar leerden we stijldansen met alle 
beleefdheden die er bij hoorden. 
Keurig een buiging maken voor het 
meisje dat je wilde vragen. De ene 
hand van de jongen moest op een be-
paalde plaats op de schouder van het 
meisje rusten en de andere hand niet 
te laag in haar taille .Verder moest 

een zekere afstand tussen de dansers 
gehandhaafd blijven.   
   

ompen -met de handen op en neer 
bewegen- mocht helemaal niet. Ruwe 
taal uitslaan was hoogst ongepast. De 
woorden oen, idioot, rot op, klojo, 
hufter, kijk uit je doppen kwamen in 
onze vocabulaire niet voor. Hooguit  
‘Annie hou jij mijn tasje even vast.’ 
En je zei er niet achteraan  ‘Want die 
goser wil met me dansen.’ Het waren 
nog de jaren van hoffelijkheid. 

Bea Bloksma 
blok ale in@hetnet.nl

Voor de leerlingen van de , iddelbare eisjesschool aan de tadhouderslaan, werd n maal 
per jaar een bal georganiseerd. Dit gold echter alleen vanaf de derde klas. In 9 , op mijn 6e jaar 
mocht ik er voor het eerst heen. ij moesten dan wel nog een partner zien te vinden en dat was 
niet voor iedereen even makkelijk.
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Venijnig, maar ik vroeg hem toch maar

e jaren an offelij eid

Tweemaal trad ik in 1969 op in een 
cabaretgroep en daarna als regisseur 
van toneelgroep Facet met ‘Harten 
twee Harten drie’ van aul Rodenko 
op 12 januari 1974 en met dezelfde 
club van ‘Meneer Topaze’ van Marcel 

agnol op 2 november 1974. Daarin 
vierde Martien Derks, een toenmaals 
bekende tonelist in Scheveningen, 
zijn veertigjarig toneeljubileum. rak-
tisch zijn hele gezin deed trouwens 
mee aan de voorstellingen in Op 
Gouden Wieken, die goed bezocht 
werden.
Lang v r het Theater aan de Haven 
en het Appeltheater op Schevenings 

grondgebied verschenen, was Op 
Gouden Wieken de enige theateruit-
gaansmogelijkheid van Schevenin-
gen-dorp. Het was daar prettig spelen, 
want de toneelmeester had zelf k 
toneel gespeeld. Hij kende daardoor 
de wensen en behoeften van de optre-
denden uit eigen ervaring en werkte 
prettig mee aan de totstandkoming 
van de voorstelling.

een brand a.u.b.
Het toneel was voor die tijd aardig 
geoutilleerd en was heel intiem 
en knus en bood plaats aan 400 
toeschouwers. Ik heb er als recensent 
van het Haagse blad voor het ama-
teurtoneel diverse voorstellingen van 
andere groepen gezien en verslagen. 
Er waren twee foyers, waarvan 

n met een grote bar. Wel waren 
de gangen in dit complex smal en 
moesten trappetjes op en af gelopen 
worden. e moest er niet aan denken 
dat hier brand zou uitbreken, want 
liften en branddeuren waren er niet, 
omdat pas vanaf 1962 deze zaal voor 
theaterfaciliteiten werd gebruikt.
Oorspronkelijk waren deze lokalen 
bijruimten van de naast gelegen pa-
rochiekerk van de H. Antonius Abt. 

Deze kerk werd in de huidige vorm 
door de bekende landsarchitecten . 

en . Cuypers ontworpen. De eerste 
steen werd gelegd op 10 februari 
1926 en de inwijding vond plaats op 
31 maart 1928. In het interieur van 
deze kerk bevindt zich nog steeds 
het beroemde moza ek van Theo 
Molkenboer, dat er in 1950 in werd 
aangebracht.

Oud gestichtsdeel
De gebouwen die ernaast lagen waren 
echter veel ouder. Oorspronkelijk was 
in het oudste deel een gesticht met 
aangebouwde kapel voor Schevening-
se meisjes uit arme gezinnen in 1867 
gebouwd. Zij werden door de Zusters 
van Liefde onderwezen in naaien, 
breien en andere nuttige handwer-
ken. Ook was er een bewaarschool. 
In 1874 werd het complex vergroot 
met meerdere lokalen en een nieuwe 
gevel. In 1888 kwam er een school 
en internaat voor jongenswezen bij. 
Zo groeide het complex tot een rom-
melig aan elkaar gesmeed geheel. Het 
internaat werd in 1961 opgedoekt en 
een jaar later kwamen er bejaarden in 
te wonen.
In 1962 werd het Algemeen 
Kunstcentrum Op Gouden Wieken 
opgericht om de theaterfaciliteiten 
in n van de twee grote zalen te 
exploiteren. Elk weekend was er 

wel iets te doen. Niet alleen Haagse 
amateurs traden er op, maar ook be-
roepsgroepen als Theater, Centrum en 
Studio wisten het theater te vinden. 
Ook ules de Corte, Conny Stuart en 
Rijk de Gooijer vermaakten er het 
publiek. In de grote kerkzaal vonden 
‘wereldse’ feesten plaats. Zelf heb 
ik er een carnavalsavond van het 
C.O.C meegemaakt, waarop iedereen 
verkleed moest verschijnen. Voor mij 
een kans me als opgedirkte dame te 
presenteren  .

tiekem optreden
De veiligheidseisen van de brandweer 
werden echter terecht steeds strenger 
en dat noopte tot sluiting van de zalen 
voor publieke vermakelijkheden op 9 
oktober 1987.
Ik noemde al de smalle gangen en 

trappetjes die in geval van nood 
tot rampen hadden kunnen leiden, 
wanneer het complex ontruimd 
moest worden. Toch bleven er nog 
onregelmatig en stiekem toneelgroe-
pen optreden, waarvan ik getuige ben 
geweest.
Het defi nitieve einde kwam in 1992, 
toen op 15 oktober de sloophamer 
toesloeg. Nu staat op die plek het 
Lyc e Fran ais van Den Haag. 
Niets herinnert meer aan de Gouden 
Wieken, die voorgoed weggevlogen 
zijn  .
Welke lezer kan mij vertellen waar de 
naam Op Gouden Wieken op slaat en 
wie deze bedacht heeft

Barend an Donker 
linden @ lanet.nl

en van de vele theaterzalen die in Den Haag verdwenen zijn is die in het gebouw Op ouden ie-
ken aan het einde van de cheveningseweg, vlak v r het begin van de eizerstraat. Ik heb er pret-
tige herinneringen aan, omdat ik aan diverse producties heb meegewerkt in de toneelzaal.

ie weet waar de naam vandaan komt  

o le   o den ie en o  e eningen

-  Het witte ge ouw naast de kerk, dat was de echte plek voor cultuur. -

per jaar een bal georganiseerd. Dit gold echter alleen vanaf de derde klas. In 9 , op mijn 6e jaar 

- MMS- al 19 2: Achter de tafel in het idden ijn aller este vriendin llen Bloe , helaas op 
haar 6 e aan orstkanker overleden. Ik denk nog dikwijls aan haar. Naast llen et loe etjes-
jurk en donker haar ik, rnst staat achter ij en ijn roer staat naast die jongen et een lange 

ketting o . De andere na en weet ik niet eer. Ans staat helaas niet op deze foto. -

- MMS- al 19 3: Hier dans ik et de an in of  cierspak, ik ruilde he  in voor rnst en 

deel al 6 jaren lang lief en leed et he . -

- Ook de naastgelegen kerkrui te werd voor van 
alles ge ruikt, hier tijdens een congres van de 

‘christenradicalen  in 1967, tijdens een toespraak 
van drs. P. Bogaers.  -
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KBO
55 Plus Expo 2010  - wo. 3 t/m zon. 7 november - Ahoy te Rotterdam

Pak ook vergrijzing woning stevig aan
Veel ouderen wonen in woningen die vol-
gens de huidige maatstaven verouderd zijn. 
Toch willen de meeste ouderen graag zo 
lang mogelijk in hun woning blijven. Ook 
de overheid wil dat en streeft ernaar tien-
duizenden woningen ‘levensloopgeschikt’ 
te maken. Uneto-VNI houdt zich al geruime 
tijd bezig met het ontwikkelen en toepassen 
van (installatie) technieken om woningen 
levensloopgeschikt te maken. Maatschap-
pelijk is dit van groot belang. Een vergrij-
zende bevolking brengt toenemende kosten 
met zich mee. 

Zuid-Holland

Woonservicegebieden: 
Het gaat om de aanwezigheid van voorzieningen
Gemeente stelt burger tevreden met woon-
servicegebieden. Een priklaboratorium, een 
consultatiebureau maar ook een buurt-
super. Dat zijn voorbeelden van de invul-
ling van woonservicegebieden die in de 
gemeente moeten worden ingesteld. Het 
dienstenniveau in de wijken moet omhoog, 
ondermeer om mensen prettig in een wijk 
te laten wonen en bijvoorbeeld ouderen 
langer thuis te laten wonen. In september 
hoopt de wethouder met verschillende part-
ners een convenant tot zonering te kunnen 
ondertekenen. 


De beurs voor 
55-plussers

in Zuid-Holland

Geopend van
10.00 tot 17.00 uur

55 Plus Expo 2010
wo 3 t/m zo 7 november  

Ahoy te Rotterdam 

€ 2,- korting op de toegangsprijs van € 8,-
Geldig voor maximaal 2 personen

Reductiebon

Vul onderstaande bon in en maak kans op een 
brunchboot arrangement voor twee personen.

De prijs wordt u aangeboden door Thor evenementen te Rotterdam. 
De bon inleveren bij de kassa van de 55 Plus Expo in Ahoy

Expolaan BV - Bosschendijk 193 - Oudenbosch - T - (0165) 39 30 01
E - info@55plusexpo.nl - I - www.55plusexpo.nl

Vul deze bon in en maak kans op een brunchboot 
arrangement voor 2 personen 

Naam :

Adres :

Postcode : 
 
Plaats : 
 
E-mail : 
 

Lid van:

 ANBO-Afdeling : 
 
 KBO-Afdeling :
 
 PCOB-Afdeling :

Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam

Vitrine :  177*49*206 cm € 2615.-
Tafel:  150*100*77 cm € 1300.-
Stoel:  47*56*96 cm €   250.-

Vreugdenhil Stijlmeubelen 

Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Collectie Garda van het 

Italiaanse merk Selva
Deze Elegante Collectie is leverbaar in noten en kersen.

CoornhertCentrum

Es
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m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage
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/ 
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os
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in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl



Sommigen vonden de militaire dienst 
verloren tijd, anderen juist niet. Ik 
behoor tot die laatste groep,  ondanks 
het feit dat ik wanneer ik beter 
geweten had hoogstwaarschijnlijk 
dienstweigeraar was geworden. De 
kameraadschap, het samenwerken 
ook tijdens ingewikkelde opdrachten 
en het leren afzien zullen hierbij 
zeker een rol gespeeld hebben. 
Bovendien heb je op je ouwe dag 
een onderwerp van gesprek zoals me 
onlangs is gebleken. Sinds het (hard)
lopen door stad en land in de jaren 
80 massaal in zwang kwam, ben 
ik dit ook gaan doen, met als doel 
mijn conditie op peil te houden en 
bovendien kom je tijdens dit lopen op 
de mooiste gedachten.
Ik doe dit vrijwel altijd alleen, maar 
nog niet zo heel lang geleden haalde 
iemand mij ergens in de duinen tus-
sen Den Haag en Wassenaar in en we 
kwamen aan de praat. Waarom weet 
ik niet meer, maar we kregen het 
over onze diensttijd. Mijn medeloper 
begon aan een interessant verhaal 
en ik stelde voor om op een bankje 
te gaan zitten, want ook dat is soms 
uitstekend voor je conditie

Onder de krijgstucht
Hij vertelde het volgende  “Ik ben 
van de lichting 56-5, en dat betekent 
dat ik in september 1956 op een 
bepaalde dag ’s morgens vroeg op het 
perron van Ede verwacht werd. Toen 
ik daar aankwam met mijn weekend-
tas, stond er al een aardig groepje 
kerels te wachten. Dat duurde niet 
lang. Er kwam een Indische sergeant 
het perron oplopen en die begon met-
een tegen ons te schreeuwen  “ ullie 
staan nu onder de krijgstucht en dat 
betekent dat ik vanaf nu uitmaak wat 

jullie gaan doen ” Ondanks het feit 
dat het hier om een klein ventje ging, 
kon hij schreeuwen als de beste. Zo 
goed en zo kwaad als dat ging liepen 
we in marstempo naar de kazerne. 
Dat was nog een aardig eind lopen. 
“Bek houden,” riep hij zo af en toe. 
Ach, ja, zo ging dat, hij moest toch 
ergens zijn gezag vandaan halen. In 
de kazerne kregen we een blauw-wit 
geruite zak, waar we stro in moesten 
persen en de nodige kleding. En wat 
die kleding betreft, er waren twee 
maten  te groot of te klein. Ik zat bij 
de Verbindingsdienst, vraag me niet 
waarom. Ik heb zo’n acht maanden in 
Ede een opleiding gevolgd en na een 
korte periode ergens in Brabant kreeg 
ik mijn uiteindelijke bestemming te 
horen  Den Haag. rima, want daar 
kwam ik vandaan  Een groot deel 
van de rest van mijn diensttijd heb ik 
onder de grond doorgebracht. a, ja, 
daar kijk je van op  onder de grond. 
Ik kreeg een functie  in de bunker 
van Seyss-In uart. Voor de ingang 
stond een militair en je kon alleen 
maar naar binnen, wanneer je een 
pasje toonde. Vervolgens liep je een 
gang in, die schuin naar beneden 
liep. Aan het einde links was mijn 
kamer. Vaak werkte ik hier samen 
met een Milva. De deur was altijd 
op slot en alleen mijn directe baas 
mocht ik binnenlaten. Mijn taak was 
het ontvangen en verwerken van bin-
nengekomen berichten. Die berichten 
kwamen via de telex binnen en waren 
vaak verminkt en dan was het mijn 
taak om er een leesbare tekst van te 
maken. Omdat een en ander nogal ge-
heim was  mijn werk viel onder de 
NATO code  moest ik zo’n bericht 
zelf afgeven aan de geadresseerde. 
Meestal in de ulianakazerne, die er 

vlak naast ligt, maar soms ook elders 
in ons land. e kunt je voorstellen, 
dat ik het er prima naar mijn zin had. 
Wanneer ik nachtdienst had was ik de 
dag ervoor en erna vrij om maar eens 
iets te noemen. Waar die berichten 
over gingen heb ik uiteraard nooit 
aan een buitenstaander verteld. Dat 
zal ik overigens nog steeds niet doen. 
e hebt immers niet voor niets een 

eed afgelegd ”

ijkscommissaris
Omdat we het koud kregen zijn we 
samen nog een stukje verder gelopen. 
Een prima loper. Het kostte me grote 
moeite om hem bij te houden. En 
dan te bedenken, dat we beiden de 
70 al een tijdje gepasseerd zijn. Bij 
Meijendel namen we afscheid van 
elkaar en ik heb hem nooit meer 
teruggezien. Zo gaat dat vaak tijdens 
het hardlopen, korte maar interes-
sante ontmoetingen. Thuisgekomen 
besloot ik op zoek te gaan naar 
gegevens over die bunker. Ik heb ook 
nog geprobeerd of ik er een keertje 
in mocht  inderdaad, hij staat er 
nog steeds  maar dat is niet gelukt. 
Verboden terrein voor onbevoegden, 
nog steeds. Tot slot wil ik u dan ook 
iets meer over Seyss-In uart en de 
betreffende bunker vertellen.
Dr. Arthur Seyss-In uart is in 1892 in 
Tsjechi  geboren en hij heeft rechten 
gestudeerd in Wenen. In deze stad is 
hij jarenlang advocaat geweest. Na de 
Anschluss van Oostenrijk bij Duits-
land bekleedde hij enkele hoge func-
ties in Oostenrijk en in 1939 werd 
hij plaatsvervangend gouverneur-
generaal van olen. Op 19 mei 1940 
volgde zijn benoeming tot rijkscom-
missaris voor het bezette Nederlandse 
gebied. Enkele dagen later arriveerde 

hij in Den Haag, waarna hij, samen 
met zijn vrouw, voorlopig zijn intrek 
nam in kasteel Oud Wassenaar. Later 
ging hij in het landhuis Clingendael 
wonen, nadat hij dit eerst grondig had 
laten verbouwen. In 1942, werd de 
kans, dat er een geallieerde invasie 
in ons land zou kunnen plaatsvinden 
groter en dat was dan ook de reden, 
waarom Clingendael extra bevei-
ligd werd. Men sprak zelfs van de 
‘Vesting Clingendael’. Er werden 
grachten gegraven, tankversperringen 
opgericht en bunkers gebouwd. Ook 
de bunker waar hier sprake van is, 
werd in dit jaar gebouwd.
Seyss-In uart werd tijdens de proces-
sen in Neurenberg (1946) ter dood 
veroordeeld en opgehangen.

assenaars grondgebied
De eerlijkheid gebied me te vertellen, 
dat deze bunker in Wassenaar staat en 
niet in Den Haag. De gemeentegrens 
tussen Wassenaar en Den Haag volgt 
voor een groot deel een rechte lijn, 
maar vanaf de Ruychrocklaan tot de 
Leidsestraatweg dringt Wassenaar 
voor een klein gedeelte Den Haag 
binnen. Zo staat het hoofdkantoor 
van de A.N.W.B. ook nog net op 
Wassenaars grondgebied, evenals de 
bunker. De eerder genoemde uliana-
kazerne  - door de Duitsers gebouwd 
op de plaats van de boerderij Het 

ilennest  staat wel in Den Haag.
In het Winterprogramma van 1943, 
hierin beschreef de Duitse leger-
leiding de werkzaamheden van dat 
jaar,  wordt de bunker in Clingendael 
genoemd. Het is een omvangrijke 
bunker geworden, met een grondvlak 
van 50 x 20 meter, bestaande uit een 
aantal bouwlagen en de nok van het 
dak steekt ongeveer 15 meter boven 
het maaiveld uit. Los van deze bun-
ker werden er ook nog twee keukens 
gebouwd. Er was sprake van een zeer 
goede camou age. Aan de buitenkant 
zag men muren van rode baksteen 
en het dak was met grijze dakpannen 
gedekt. Op die muren werden een 
deur en vensters geschilderd. Het valt 
overigens te betwijfelen, of Seyss-
In uart ooit gebruik gemaakt heeft 
van deze bunker. In 2002 heeft de 
Rijksdienst voor de monumentenzorg 
een poging ondernomen om de bun-
ker aan te wijzen als rijksmonument, 
maar dit is uiteindelijk niet doorge-
gaan. Op dit moment heeft de bunker 
nog steeds een militaire bestemming, 
ook al is het geratel van de telexappa-
ratuur al lang geleden verstomd.

Carl Doeke Eisma 
carlei a@ lanet.nl

ot 966 was het gebruikelijk, dat een groot deel van de mannelijke bevolking van ons land in mili-
taire dienst ging. Op  augustus van dat jaar werd de opkomstplicht afgeschaft. uridisch gezien, 
bestaat de dienstplicht nog steeds, zodat men hier  indien dat ooit nodig zou zijn  weer gebruik 
van kan maken. De meningen over het onder de wapenen komen, zoals die periode ook wel ge-
noemd wordt, zijn sterk verdeeld.
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- Bovengronds gedeelte van de unker, gefotografeerd in 19  -

Hardlopers onder elkaar aan de praat 

ooi er aal o er b n er an e ss n art

Dit lot trof ook mijn grootouders 
van vaderskant  zij woonden op het 
Leeuwerikplein, en de Vogelbuurt 
was een van de woonwijken die 
op Duits bevel ontruimd moesten 
worden. Mijn opa en oma kwamen 
op de Ieplaan terecht, en hebben na 
de bevrijding verwoed geprobeerd 
om hun oude huis terug te krijgen  
-  zonder resultaat. Naar hun zeggen 
had deze mislukking te maken met 
een instroom van mensen uit het 
toenmalige Nederlandsch Indi , die 
de Gemeente Den Haag ook moest 
huisvesten. 

De Atlantik Wall moest de westkust 
van Hitler’s Derde Rijk verdedigen, 
van Noorwegen tot aan de Frans
Spaanse grens. De aanleg ervan 
begon in 1941, en verliep aanvanke-
lijk nogal gemoedelijk  In die periode 
waren Hitler’s legers oppermachtig, 
en behaalden de ene overwinning na 
de andere. Zodoende was de Atlantik 
Wall voornamelijk bedoeld als een 
aaneengesloten reeks observatiepos-
ten, en was hooguit sterk genoeg om 
incidentele raids af te weren. Maar 
in de loop van 1942 bleek dat Hitler 
zich teveel tegenstand op zijn hals 

had gehaald. Sinds 1900 worden oor-
logen namelijk niet meer gewonnen 
door de partij met het sterkste leger, 
maar door de partij met de grootste 
industri le capaciteit. En dit opzicht 
kon Hitler-Duitsland bij lange na niet 
concurreren met zijn tegenstanders 

SA en de Sovjet- nie.
Het werd dan ook steeds duidelijker 
dat de Geallieerden zouden proberen 
om Hitler’s westkust vanuit zee aan 
te vallen. Dat mocht beslist niet luk-
ken, want Duitsland had zijn soldaten 
hard nodig in de zware oorlog tegen 
de Sovjet- nie. Het alternatief 
was om de Atlantik Wall fors te 
versterken, en in november 1943 
vertrouwde Hitler deze taak toe aan 
zijn veldmaarschalk Erwin Rommel. 
Dezelfde Rommel, die in de eerdere 
Duitse veldtocht in Noord Afrika we-
reldbroemd was geworden. Naast zijn 
militaire vaardigheden was Rommel 
ook een uitstekend ingenieur. Voeg 
daar zijn tomeloze energie aan toe, en 

de Atlantik Wall werd over zijn hele 
lengte met de dag sterker, breder en 
dieper. Den Haag en Scheveningen 
kunnen erover meepraten. Rommel 
maakte regelmatig inspectiereizen, 
en zal dit belangrijke steunpunt zeker 
hebben bezocht. 

en sof
Ondanks alle Duitse inspanningen 
bleek de Atlantik Wall een sof. Toen 
op 6 juni 1944 de langverwachte 
invasie kwam, in het Franse Norman-
di , braken de Geallieerden er binnen 

n dag doorheen. Voor Den Haag en 
Scheveningen kan de vraag worden 
gesteld waarom de Atlantik Wall daar 
zo sterk moest worden uitgebouwd. 
Al sinds de Tachtigjarige Oorlog 
weet iedereen dat west-Nederland ge-
makkelijk te verdedigen is  steek de 
dijken door. De Geallieerden hebben 
dan ook geen moment overwogen 
om hun invasie in Nederland te laten 
plaatsvinden. De Duitse bezetters van 

Nederland wisten het ook. Toen hun 
bevelhebber, kolonel-generaal ohan-
nes Blaskowitz, in mei 1945 met de 
Geallieerden over hun capitulatie 
onderhandelde, bedong hij voor 
zijn soldaten een vrije aftocht naar 
Duitsland  -  inplaats van krijgsge-
vangenschap. Het vermoeden bestaat 
dat Blaskowitz dit voor elkaar heeft 
gekregen door te dreigen met het 
doorsteken van dijken. En om te laten 
zien dat hij het meende, had Blasko-
witz een maand eerder de Noordhol-
landse Wieringermeerpolder laten 
onderlopen. De Duitsers zullen zeg-
gen dat deze opperbevelhebber goed 
voor zijn soldaten heeft gezorgd. Ik 
zeg dat vele Duitse bezetters op die 
manier onder de Nederlandse justitie 
zijn uitgekomen. Hun misdaden 
waren talrijk, ook in Den Haag en 
Scheveningen.

Wout Visser, Leusden
i er.leu den@ti cali.nl

ijdens O II werden Den Haag en cheveningen zwaar getrof-
fen door de uitbouw van Hitler s Atlantik all. Deze beperkte 
zich gaandeweg niet langer tot het strand en de eerste duinen-
rij, maar werd naar achteren uitgebreid. et als resultaat dat 
vanaf oktober 9  ongeveer .  cheveningers en Hage-
naars hun woning moesten verlaten. 

a alige tlanti  all
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Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting 

Beschuten groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal

groepswooncomplexen in Den Haag voor mensen bo-

ven de 55 jaar.

De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aan-

getrokken voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar 

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

zoek naar nieuwe bewoners voor het complex Casa di 

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

consulent van de HSBG (Tel. 070 3912595 E-mail

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

procedure en over de complexen.

Wooncentrum 

Casa di Galeria 
is begin juni 1997 

opgeleverd en bevindt 

zich aan de Tak van 

Poortvlietstraat12 t/m 

78. Het openbaar ver-

voer bevindt zich op 

korte afstand van het 

complex. De belang-

rijkste winkels zijn op 

ongeveer 10 minuten 

loopafstand.

Het wooncentrum heeft 34 driekamerwoningen van ca. 75

vierkante meter en drie tweekamerwoningen van ca. 66

vierkante meter. Verdeeld over zes etages.

De woningen hebben een gemiddelde netto huurprijs

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

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

Humanistische Stichting
 eschut  en roe swonen

 orenstraat 1 , 13  Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Huis-Selectie

Ik bestel: Leestafel voor stoel en bed  Wit        Walnoot
       4-Wiels trolley Gloria  Rood    Grijs
       Douchekruk Medisana

Naam:
Straat + nr:     
Postcode:  Plaats:
Telefoon:

Knip deze bon uit en stuur hem naar   De Oud-hagenaar, 
         Postbus 26046, 
De kosten voor de postzegel wordt vergoed!     2502GA Den Haag. 

Leestafel voor stoel en bed.
Het bovenblad van deze heer-
lijke leestafel is kantelbaar in 
acht posities en het blad van 60 
x 40 cm is in hoogte verstelbaar 
van 60-90cm. Het onderstel is 
speciaal ontworpen voor gebruik 
bij kamerstoelen, sta-op-stoelen 
en bedden. Dankzij de wielen, 
waarvan twee met rem, kunt u de 
tafel eenvoudig naar u toe trek-
ken. Door het frame in te klappen 
neemt hij weinig ruimte in bij het 
wegzetten.

In de kleuren wit en walnootmo-
tief verkrijgbaar.

e te en   Via internet  om o t n n o en tm  
  Bel 0900 444 of vul de bovenstaande bestelbon in. 

4-wiels shopper Gloria.

Deze praktische boodschappenwagen kunt u trekken

- maar ook duwen! Dit door de twee extra wielen 
uit te klappen.  

De tas kan er eenvoudig afgehaald worden 
en heeft een inhoud van 40 liter. Het
draagvermogen van deze wagen is 50kg.    

Opvouwbare douchekruk
Handig om mee te nemen! 
Deze douchekruk van Medisana is 
eenvoudig opvouwbaar en heeft 
rubberen voetjes voor een stevige 
grip. De zitting van 48 x 29 cm 
heeft een hoogte van 52cm en het
totale gewicht bedraagt 3,2 kg.  
Het  maximale gebruikersgewicht 
is 100 Kg. In opgevouwen toestand
zijn de afmetingen 72 x 50 x 14 cm.      

Normaal

49,95
Nu 42,95

Normaal

94,95 Nu 84,95

Uw voordeel € 7,-

Uw voordeel € 10,-

Normaal

119,95

Nu 99,95

Uw voordeel € 20,-

De tas is zwart en u kunt kiezen uit een rood 
of grijs accent op de voorkklep.  
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ord nu lid van ANB  
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

ANB  
  laat u  ste  oren in politiek Den Haag
  gee t gratis persoonli k advies bi  vragen over O   persoonsgebondenbudget  pensioenen et
  gee t orse korting op u  iektekostenver ekering  Ook veel andere voordelen  www.anbo.nl voordeelenkorting
  ee t gratis belasting invulservi e
  organiseert andelingen   etsto ten  ulturele uitstap es  r is alti d een O a deling bi  u in de buurt  www.anbo.nl bijuindebuurt
  voor leuk en invol vri illigers erk et ondersteuning van de Oa ade ie

Nog geen lid? Word lid! 
ri  u nu in op anbo nl lid orden  ail in o anbo nl o  bel 0 0-2  00 0  id aats ap is sle ts  2 5 per aar  

Wethouder Kool nam de verzeke-
ring in 2007 op in het pakket maat-
regelen voor Hagenaars met een 
inkomen tot 110 procent van de 
bijstandsnorm. Haagse minima met 

een dergelijke verzekering hoeven 
onder meer de kosten voor fysio-
therapie en tandarts niet te betalen. 
Daarnaast betaalt de gemeente een 
deel van de premie en is het eigen 

risico meeverzekerd. 
Inmiddels hebben ruim 20.000 
Hagenaars zo’n zorgverzekering.  
 

olide vangnet
De collectieve zorgverzekering 
blijft onderdeel van het armoedebe-
leid van de gemeente, ondanks de 
onlangs aangekondigde bezui-
nigen. Wethouder Kool wil deze 
verzekering in stand houden om 
een sociaal en solide vangnet te 
blijven bieden aan Hagenaars met 
een smalle beurs. 

Aanmelden
Hagenaars kunnen zich vanaf 1 
november aanmelden bij n van 
beide verzekeraars. Dan zijn ook 
de premies bekend voor komend 
jaar. Begin november informeert 
de gemeente alle Hagenaars die in 
aanmerking komen voor deze voor-
ziening per brief over de nieuwe 
situatie. Ook opent de gemeente 
dan een gratis telefoonlijn voor 
vragen hierover.
Wie zich wil aanmelden, kan dit 
het beste v r 13 december doen. 

ethouder Henk ool ociale aken, erkgelegenheid en 
conomie  tekende op  oktober op het stadhuis in Den 

Haag een nieuw contract met de zorgverzekeraars I A ura 
en Azivo. Hagenaars met een laag inkomen komen daardoor 
ook in  in aanmerking voor een goed, uitgebreid en 
betaalbare zorgverzekering. Het is voor het eerst dat uit twee 
verzekeraars gekozen kan worden. ot nu toe was I A ura 
de enige aanbieder.

De antel en unstPost:
tentoonstelling Primeur
In Florence woonzorgcentrum De Mantel is op 9 
oktober jongstleden de tentoonstelling ‘ rimeur’ 
van Kunst ost geopend. Kunst ost is opgericht 
om kunst en cultuur in het stadsdeel Haagse Hout 
zichtbaar te maken, te stimuleren en een eigen plek 
te geven. In de tentoonstelling ‘ rimeur’ tonen 
kunstenaars uit Haagse Hout diverse werken. Iedere 
drie maanden wisselt de expositie en zijn er nieuwe 
werken te bewonderen. De tentoonstelling ‘ rimeur’ 
is dagelijks, ook in het weekend, tussen 12.00 en 
17.00 uur gratis toegankelijk in De Mantel, Klaver-
weide 54 in Voorburg. Het werk hangt in de gangen 
op de parterre van het woonzorgcentrum. Bezoekers 
kunnen terecht in het restaurant voor een hapje en 
een drankje. Naast exposities biedt Kunst ost een 
breed programma van workshops en voorstellingen, 
meer informatie daarover op internet
www.kunstpostmariahoeve.nl

anc  air in Dreeshuis
op woensdag  oktober

De bewoners van het zorghuis Dr. Willem Drees, 
aan de Morsestraat 19 in de Haagse wijk Duinoord, 
houden op woensdag 27 oktober een fancy fair en 
rommelmarkt.  kunt ’s morgens vanaf 10.00 uur 
terecht en natuurlijk staat er dan koffi e met iets 
lekkers voor u klaar. Wat kunt u verder verwachten  
Vele curiosa en dingen uit grootmoeders tijd, een 
speciale boekenafdeling en natuurlijk een aparte 
kraam met door de bewoners zelf gemaakte spullen. 
’s Middags kunt u meedoen aan ‘het rad van avon-
tuur’.De opbrengst van deze dag wordt gebruikt om 
diverse activiteiten voor onze bewoners mogelijk te 
maken. 
Voor meer informatie  telefoon 070  3469595. 

Ter ere van deze bijzondere ver-
jaardag biedt NIBC die dag gratis 
toegang tot twintig Haagse musea 
tijdens de ‘NIBC Open Museum 
Dag’. “Onze bank maakt al 65 
jaar onderdeel uit van de Haagse 
samenleving en daarom vinden 
wij het leuk om iets terug te doen 
voor de stad. Den Haag telt talrijke 
interessante musea die we op onze 
verjaardag, in samenwerking met 
deze instellingen,  gratis openstel-
len. Zo kan iedereen genieten van 
de vele kunstschatten die onze 
stad rijk is”, aldus eroen Drost, 
Bestuursvoorzitter NIBC Bank. 

oed initiatief
Wethouder Cultuur Marjolein de 
ong van de gemeente Den Haag 

feliciteert NIBC van harte met 
haar 65-jarig bestaan en reageert 

enthousiast op het initiatief  
“Fantastisch dat NIBC dit cadeau 
geeft aan de Hagenaren en dat 
zoveel musea hieraan meewerken. 
Door de gratis toegang krijgen alle 
Hagenaren een unieke kans om de 
prachtige musea van Den Haag 
gratis te bewonderen. Dit initiatief 
bewijst dat Haagse bedrijven zich 
sterk verbonden voelen met deze 
bijzondere stad en haar inwoners. 
De gemeente Den Haag juicht dit 
soort initiatieven van harte toe ” 

wintig musea
De twintig Haagse musea die 
tijdens de NIBC Open Museum 
Dag op zondag 31 oktober gratis 
hun deuren openen hebben een 
zeer divers aanbod. De volgende 
musea nemen deel aan de NIBC 
Open Museum Dag  De Affi che 

Galerij, Escher in het aleis, Ge-
meentemuseum Den Haag, GEM, 
Fotomuseum Den Haag, Haags 
Historisch Museum, Huygens-
museum Hofwijck, Koninklijke 
Bibliotheek, Letterkundig Mu-
seum, Louis Couperus Museum, 
Louwman Museum, Mauritshuis, 
Museon, Museum Beelden aan 
Zee, Museum Bredius, Museum 
Meermanno, Muzee Scheveningen, 
Museum voor Communicatie, 

anorama Mesdag en Stroom Den 
Haag.

Bankhistorie
De NIBC Bank komt voort uit De 
Nationale Investeringsbank die 
werd opgericht in 1945 de Neder-
landse regering,  als Maatschappij 
tot Financiering van Nationaal 
Herstel. Doel van de bank was het 
fi nancieren van de wederopbouw 
na de Tweede Wereldoorlog door 
langlopende leningen te verstrek-
ken en in ondernemingen te 
participeren. In 1986 werd de bank 

naar de beurs gebracht. In 1999 
werd de beursnotering be indigd 
omdat NIB Capital NV, een joint 
venture van AB  en GGM, 85  
van de aandelen verwierf. De 
resterende 15  bleef in handen 
van de Nederlandse overheid tot 
NIB Capital NV ook deze aandelen 
overnam in mei 2004. De bank 
ontwikkelde zich onder leiding van 
AB  en GGM tot een merchant 
bank (een soort zakenbank) gericht 
op Noordwest Europa waarbij de 
rente-inkomsten steeds minder be-
langrijk werden. In 2005 werd de 
bank overgenomen door een con-
sortium van fi nanci le instellingen 
en investeerders dat werd geleid 
door .C. Flowers  Co LLC. 
De bank heeft sindsdien de naam 
NIBC Bank NV. Aandeelhouders 
zijn onder andere ABN AMRO, 
Delta Lloyd en Banco Santander.

Aangeboden door jarige NIB  Bank:

 o tober gratis naar se  
NIB  Bank biedt zondag  oktober gratis toegang tot de 
musea van Den Haag ter ere van 6 -jarig bestaan. Die dag 
bestaat de Haagse bank NIB  6  jaar, een mijlpaal die 
NIB  niet ongestoord voorbij wil laten gaan.

Voor Hagenaars met smalle beurs

o  in  
betaalbare org er e ering 

Alleen maar 
liever samen?
Voor singles van 
40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
Tel. 015 - 88 94 807
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Kleine 
Nostalgie

et ulius Pasgeld

roeger was heus niet alles eter. Maar wel ijna alles. ant als je erop terugkijkt lijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. at over lijft zijn de spaarza e o enten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

omaar wat boeken van weleer

Rond 1960 was ‘ hilip en de ande-
ren’ het schoolvoorbeeld van een 
cultboek voor adolescenten. Ik heb 
het gelezen en herlezen tot ik een 
ons woog.  Aan de Noord-Franse 
kust en bij het Deense grensplaatsje 
Krus  heb ik later tevergeefs gezocht 
naar sporen van het Chinese meisje 
dat als een schim door het boek van 
Cees Nooteboom waart. ‘Wat heb 
je voor me meegebracht’, zeiden 
we tegen elkaar in navolging van de 
oom van hilip en we pikten zomaar 
bloemen uit andermans voortuin om 
elkaar kado te doen omdat dat nou 
eenmaal zo in het boek stond. 
Voor het zover was hadden we 
natuurlijk de avonturen van Bram 
Vingerling van Leonard Rogge-
veen gretig tot ons genomen. En 
waren onzichtbaar 
vanwege de tover-
drank ‘abrovi’. We 
reisden door de lucht 
met hem mee naar 

olen. Of maakten het 
geheimzinnige poeder 
van professor Stuyve-
sant na. Om over de 
Kapitein Robs, Eric de 
Noormannen en de 
Dick Bossen nog maar 

te zwijgen. ‘Zeg’, zei mijn moeder 
op een keer nadat ze mijn kamertje 
had opgeruimd. ‘Zeg. Ik vond toch 
zo’n raar boekje achter de boeken 
op je boekenplank. Iets van Dick 
Bos of zo. Het leek me helemaal niet 
geschikt voor jou. Dus ik heb het 
maar weggegooid.’

ecamoufleerde agan
Zelf had ze het boek ‘Bonjour Tris-
tesse’ van Francoise Sagan met bruin 
kaftpapier gecamou  eerd voordat 
ze het tussen ‘Rouge et Noir’ van 
Stendhal en ‘Eeuwig zingen de bos-
sen’ van Gulbranssen in haar eigen 
boekenkast had gezet. Dat vond ik 
nogal verdacht. Dus las ik Stendhal 
en Gulbranssen als ze thuis was en 
Sagan als ze moest werken. En ja 

hoor. Ik had al zo’n vermoe-
den  in ‘Bonjour Tristesse’ 
werd er  ink op los geneukt 
(in een zeilbootje als ik het 
me nog goed herinner) en in 
die andere boeken niet. Mijn 
enige zorg was, Sagan weer 
keurig op haar plaats te 
zetten voordat mijn moeder 
weer thuiskwam. 
En dan had je natuurlijk de 

schrijvers waar je jong mee 

begon en die je je hele leven bent 
blijven lezen omdat je ze zo goed 
vond. Die schrijvers waren zelf 
ook nog jong toen je ze ontdekte. 
En ze zijn je je hele leven blijven 
volgen. Steeds als er een nieuw 
boek van ze uitkwam kocht je het 
meteen. Als ware architecten van 
mijn geest zijn hilip Roth, ohn le 
Carr , aul Theroux en ohn pdike 
op die manier met al hun boeken 
op een ereplaatsje in 
mijn boekenkast terecht 
gekomen. In de serie 
‘ unior ongensboeken’ 
(75 cts per stuk) maakte 
ik voor het eerst kennis 
met uiteenlopende 
auteurs als Robert Louis 
Stevenson en ack 
Vance. Met als gevolg, 
dat ik veertig jaar later 
de hele (denkbeeldige) 
tocht van David Belfour 
over de Schotse Hoog-
landen in werkelijkheid 
heb nagelopen en nu maar liefst drie 
planken vol Vance in mijn boeken-
kast heb staan.

opopinoloucikoclub
Wat een ongeloo  ijke invloed kun

nen boeken toch op 
kinderen hebben. Toen 
mijn moeder nog leefde 
had ze het dikwijls over 
haar jeugd waarin de 
oop ter Heul-boeken van 

Cissy van Marxveldt en de 
opopinoloucikoclub, die 
oop met haar vriendinnen 

had opgericht, een grote 
rol hadden gespeeld. Op 
mijn zestiende vond ik dat 
natuurlijk reuze verachte-

lijk. Nee. Ik verdiepte me in de (toen 
nog) buitengewoon interessante 
verhalen van Mulisch, zoals ‘Wat 
gebeurde er met sergeant Mas-
suro’ en ‘Het zwarte licht’ of in een 
Nederlandse vertaling van ‘Heart of 

Darkness’ van Conrad.
Als ik nu, op mijn beurt, in het bij-
zijn van mijn zoon van twintig, mijn 
waardering voor de architecten van 
m jn geest uitspreek, kijk hij me aan 
of ik niet goed ben geworden. Maar 
na enige aandrang bekent hij toch 
ook geestelijke vaders te hebben ge-
vonden in Roald Dahl (Fantastische 
meneer Vos, Mathilda, De Griezels), 
Daniel Defoe (Alleen op de wereld) 
en Henri Charriere ( apillon) en 
vooral ook Mark Twain (Tom Say-
wer, Huckleberry Finn). Kijk eens 
aan. Tom en Huckleberry. Echte 
klassieke schoffi es. Daar kan ik, 
literair gezien, niet tegenop met mijn 
Kruimeltje, ietje Bell, addeltje en 
Ciske de Rat.
Welke boeken hebben u geholpen 
om volwassen te worden of juist 
jong te blijven  Mail het naar
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Door de economische crisis 
doen steeds meer mensen een 
beroep op het armoedebeleid 
van de gemeente. Maar hiervoor 
is vanuit de rijksoverheid min-
der geld beschikbaar. Wethou-
der Kool “De gemeente moet 
door de recessie meer mensen 
helpen met minder geld. Dat is 
een gegeven waar wij het mee 
moeten doen. Voor ons blijft w l 
voorop staan, dat de gemeente 
een sociaal en solide vangnet 
blijft bieden aan Hagenaars in 
de knel.” 

itgangspunten 
en maatregelen
De komende jaren wordt ingezet 
op een sober, maar toegankelijk 

armoedebeleid. De uitvoering 
wordt effi ci nter. Minder men-
sen moeten dezelfde hoeveel-
heid werk doen. 
Vanaf 2011 vergoedt de 
gemeente in het kader van de 
bijzondere bijstand alleen nog 
kosten waarvoor geen andere 
voorziening of verzekering 
bestaat. De gemeente ver-
strekt alleen nog bijzondere 
bijstand in noodsituaties aan 
mensen die met verschillende 
problemen tegelijk te maken 
hebben. De subsidieregeling 
voor scholen waarbij kinderen 
met een Ooievaarspas geen 
ouderbijdrage hoeven te betalen 
wordt gehalveerd. Vanaf 2012 
gaan volwassenen een eigen 

bijdrage betalen van 12,50 voor 
de Ooievaarspas. Voor kinderen 
en mensen vanaf 65 jaar blijft 
de pas gratis. Tenslotte worden 
de fondsen chronisch zieken 
en gehandicapten vanaf 2011 
afgeschaft, omdat deze groepen 
rechtstreeks een beroep kunnen 
doen op rijksregelingen.

Investeringen
Naast bezuinigingen wordt er 
ook extra geld vrijgemaakt voor 
het armoedebeleid. Zo investeert 
het college 1 miljoen euro per 
jaar in gratis openbaar vervoer 
voor 65 plussers. Er is extra 
geld voor het stimuleren van het 
aanvragen van de schoolkos-
tenregeling. En er wordt geld 

uitgetrokken om de regeling 
“Kinderen Doen Mee’’ in stand 
te houden. Ouders van kinderen 
worden zoveel mogelijk ontzien 
omdat het college het belangrijk 
vindt dat kinderen niet de dupe 
worden van de armoede van hun 
ouders.
Onderdeel van de bezuinigin-
gen is effi ci ntere uitvoering 
van een aantal regelingen 
waardoor de uitvoeringskosten 
omlaag gaan. Dit betekent onder 
meer dat sommige taken op 
andere plekken in de organisatie 
worden uitgevoerd. Hetzelfde 
werk moet met minder mensen 
worden gedaan. Deze maatrege-
len leveren een besparing van in 
totaal 1,4 miljoen euro op. 

eer mensen helpen met minder geld 
e eente et et es 

in et ar oedebeleid
De gemeente Den Haag bezuinigt de komende jaren ,9 miljoen euro 
op het armoedebeleid. Daarnaast kan de gemeente door rijksbezui-
nigingen 8 miljoen euro minder uitgeven aan armoedebestrijding. 
egelijkertijd doen steeds meer mensen een beroep op het armoe-

debeleid vanwege de recessie. Den Haag moet deze collegeperiode 
 miljoen euro bezuinigen op het armoedebeleid. ethouder ool 
ociale aken, erkgelegenheid en conomie  heeft de gemeente-

raad ge nformeerd over de plannen. 

ommige, op jeugdige leeftijd genoten boeken, werden dan misschien nog niet helemaal begrepen maar konden 
wel een geweldige invloed hebben op het denken en doen in je latere leven. elke boeken  Dat is natuurlijk strikt 
persoonlijk en voor iedereen weer anders. Hieronder dus een strikt persoonlijke terugblik op mijn boeken van toen. 

- Bonjour Tristesse, leesvoer voor 
als oeder de deur uit was. -

- Het Zwarte Licht, een 
intrigerende 

ro an van Harr  Mulish. -

- De avonturen van oop ter Heul, een heldin in de literaire 
herinnering van n oeder. -

- Philip en de Anderen, zette aan o  loe-
en uit ander ans tuin te plukken. -

- The Sp  who ca e in fro  
the Cold, het oek waar ee 

ohn Le Carr  
wereldfaa  verwierf. -

ien avonden voor  euro all in

rs s s a en
Binnenkort begint in Rijswijk een cursus waarin volwassenen op 
een speelse manier leren schaken. De organisatie is in handen van 
het  45-jaar oude Schaakgenootschap Rijswijk. De kosten bedra-
gen slechts 15 euro voor de hele cursus, inclusief lesmateriaal en 
er is geen verplichting om lid te worden van de vereniging.
De cursus begint op 26 oktober in Gebouw Hofrust, Herenstraat 
44B, Rijswijk. Gedurende tien achtereenvolgende dinsdagavon-
den van 19 30 tot 22 00 uur, worden de spelregels, strategie en 
taktiek van deze edele denksport behandeld, afgewisseld met 
anecdotes uit de rijke schaakgeschiedenis. Ook voor beginners
En denk eraan  schaken is geen exclusieve mannensport, ook 
vrouwen zijn van harte welkom. Meer informatie en aanmelding 
bij Frank van den Bos, per mail  lavaconsult cs.com.
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do  eer ee en in

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘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.

e misten de hampagne
In De Oud-Hagenaar nr. 19 van 21 

september  ging het, als onderdeel 
van onze huwelijksspecial, om een 
woordzoeker. In het diagram van 
een groot hart moest u op zoek 
naar het missende woord. Dat wist 
vrijwel iedereen wel te vinden, als 
we de binnenkomende briefkaarten 
en e-mailtjes zagen. Wat miste was  
‘Champagne’. Een ernstige zaak 
natuurlijk , maar de volgende zeven  
inzenders mogen niettemin klinken 

op hun prijs. Zij krijgen allen de 
dubbel CD van Sjaak Bral krijgen 
opgestuurd. 

Nel Vrolijk, te Den Haag
Karin Heupink, te Honselersdijk
M. . Holleman, te Zoetermeer
Aukje Vroklage  Lantinga, te Zeist
Ben Oostdam, te Voorhout
Henk Waasdorp, te Rijswijk
Beb van Weers, te Voorburg

Inzendingen
Denk er aan bij duidelijk uw post-
adres te vermelden, anders weten 
we niet waarheen we een eventuele 
prijs moeten sturen
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
binnen hebben op uiterlijk

Dinsdag 9 november 

Stuur naar
uzzel De-Oud Hagenaar
ostbus 26046

2502 GA Den Haag

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

2 6
3 8 4

7 9 3
1 6 4 5 9

7 9 1 4
4 2
7 6 1

5
8

3 9
3 2 4 5

1 4 6
2 6 5

7 6 3 1
3 6 4

6 8 5
3 7 2 4

3 6

7 8
8 6 3 5

1 7 9 4
5 4
1 8 2 7

6 9
8 5 1 9

4 3 8 2
3 7

udoku A                                udoku B                                 udoku 

5 6 9
9 4 8

5
2

2 5 8 1
4 2 1 6
8 1 4
6 9

7 3 5

udoku D                                

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

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

Overtollige huisraad? 

Wij halen het 
gratis binnen 

5 werkdagen op! 
Bel 070-389 57 24

En ontvang een 
kortingsbon voor 

Kringloop Holland 
van € 10,-
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