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Het ging er rumoerig toe tijdens de discussie en de persoon met het grootste geluidsvolume werd de eerste voorzitter, namelijk
Piet Minderman, meneer mijn vader.
Onder dit groepje oprichters van de club
(er waren geen dames aanwezig) bevonden
zich verder Geert Kuipers, Geert Drese, Ad
Brouwer, Klaas Mulder en Jan Minderman.
Maar dames hadden ze wel nodig om hun
eerste twaalftal te vormen en dat werden:
Jet Sonneveldt, Marie Coenraads, Nel Mulder, Riek en Jeanne Stooker en Mien Krens.
Om lid te kunnen worden moest je een
verklaring ondertekenen dat je geen alcohol
zou nuttigen, net als bij de K.G.O.B..

Ziezo een twaalftal hadden ze bij elkaar, nu
nog een veldje om op te spelen! Dat vonden

- Het eerste team van Ons Eibernest, geportretteerd op 9 juni 1924. Ik heb niet alle namen. Maar wat ik wel weet: achterste rij v.l.n.r. scheidsrechter
(NN), Ad Brouwer, Piet Minderman (mijn Pa), Riek Stooker, NN , Nel Mulder, Cas Minderman. En op de voorste rij v.l.n.r. Marie Coenraads, Jeanne
Stooker, NN, Jet Sonneveldt, NN, NN. Weet u wel wie de NN’s waren, laat het weten! -

ze helemaal aan de buitenkant van de stad,
tegen de duinen aan. Van koddebeier/boer
Van der Made konden ze een stukje weiland
huren, niet exclusief, want soms graasden
de koeien erop. De prijs die in rekening
werd gebracht was fiks: 100 gulden per
jaar. De meisjes mochten zich verkleden in
de mooie kamer, terwijl de jongens de stal
aangeboden kregen. Het volgende probleem
was een clubhuis. Een lening van 800
gulden werd afgesloten als bouwkapitaal
en onder leiding van een vader-timmerman
werd alles door de leden gedaan. Alleen
voor het slaan van de pomp werd een
vakman ingeroepen.

van de K.N.B., culminerend tot kampioen
van Nederland in 1927. In de dertiger jaren
volgde een enorme groei door het werven
van nieuwe, heel jonge, leden, waarin
Gerrit Hos een grote rol speelde. Piet Carol,
die als zoveel anderen in de jaren dertig,
een overvloed aan vrijetijd had, stortte
zich met hart en ziel in de training van de
jeugd met veel succes. Het feit dat in een
korfbalteam de beide sekses samenspelen
heeft natuurlijk wel gevolgen gehad. Zo
ontstonden in Ons Eibernest, wat je noemt,
korfbaldynastieën: de Mulders, de Brassers,
de Berends, de Clasons, de Muns(ters), de
Schoonhovens et al.
Mijn familie, De Mindermannen, kwamen

wel niet tot een dynastie, maar toch ... .
Het was Zondag 28 januari 1934, Jeanne
Minderman-Stooker was door haar man
Piet naar de Emmakliniek gebracht, want
de geboorte van hun eerste kind was imminent. “Ga jij alsjeblieft spelen, want ‘t
is een belangrijke wedstrijd”, zei Jeanne
tegen Piet. Het was tijdens de wedstrijd, zo
vertelde m’n vader mij later, dat hij opeens
een heuse eiber over het veld zag vliegen,
die mij kwam brengen. Een waar ‘eiberproduct’ was ik!

Drude Connelly - Minderman
Schotland
drudeconnelly@btinternet.com

N

- Drie beroemde voortzitters bij elkaar:
Chris Schoonhoven, Piet Minderman
en Carel Hedeman-

Alles verliep voorspoedig. Na een paar
oefenwedstrijden werd ‘t twaalftal tot
de eerste klas van de H.K.B. toegelaten.
Landelijk succes volgde en in 1923 promoveerde ons Eibernest tot de eerste klas

Goede voornemens voor
Adverteren in deze krant

De Oud Hagenaar
el voor meer informatie met
Irene chaddelee esch

ZONDER AUTORIJBEWIJS

- De clubleden op het ‘dure’’ veld voor ons eerste clubhuis. -

45

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

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

www.autohoutwijk.nl

Inboedels

woningontruiming

www.woningontruiming.nl
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Wie wil genieten van een prachtige
muzikale middag in Russische sfeer mag
dit Nieuwjaarsconcert niet missen. Het
concertrepertoire van het Donkozakkenkoor Nederland is voor een belangrijk
deel vernieuwd. Het publiek zal, naast de
bekende werken, ook ruim tien liederen
te horen krijgen die lange tijd niet of nog
nooit publiekelijk zijn uitgevoerd. Een
primeur dus.
Het bekende, Russisch/Oekraïense instrumentale trio, Otrada, begeleidt het koor bij
een aantal volksliederen. Terwijl de sopraan
Hannie Slngerland samen met het koor
enkele Russische liederen ten gehore zal
brengen.
De uitvoering vindt plaats in de mooie
Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg
67 in Rijswijk. Aanvang: 14.30 uur. Na
afloop van het concert wordt een drankje
aangeboden. Kaarten zijn te bestellen
via: www.donkozakkenkoor.nl De prijs
bedraagt 13 euro per persoon.
Het koor heeft trouwens plaats voor nieuwe
zangers. Vooral tenoren, maar ook bassen
en baritons zijn welkom. Ze krijgen een
mentor, iemand die hen op weg helpt met
de muziek en de uitspraak. Info bij Wim
Hartman: 0252-220270

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

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

www.keestalen.nl
Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

D

De Haagse journalist Casper Postmaa
schrijft een verhaal over de in 1959
vermoorde Haagse prostituee Sebilla
Niemans alias Blonde Dolly, alias
Donkere Molly. Hij is daarvoor op
zoek naar mensen die haar persoonlijk hebben gekend toen zij in de
Nieuwe Haven 498 woonde, of aan
de Thomsonlaan toen ze getrouwd
- Mevrouw an den Bergh.was met Botto van den Bergh en zij
zich mevrouw Van den Berg noemde.
Bijzondere belangstelling heeft hij voor de familie Meinders, de buren
van Sebilla Niemans. Wie, uit eerste hand, meer van haar weet en daarover wil vertellen kan een mail sturen naar Casper Postmaa: c o tm @
i o.nl
Ook is Postmaa geïnteresseerd in foto’s (niet uit de
collectie van het Gemeentearchief) van Haagse
horecagelegenheden die
een rol speelden in het
leven van Blonde Dolly
zoals Heck’s Lunchroom,
- De Nieuwe Haven waar ‘Doll ’ woonde, in het witte
De Kroon,Victory,
huisje, op nummer 49 Ruteck’s (alle aan het
Spui) en Lensvelt Nicola aan het Tournooiveld. Gescande foto’s (graag in
een resolutie van 200 dpi) kunt aan het emailadres van de Oud Hagenaars
sturen
red ctie@deoud
en r.nl
Originelen per post naar: Redactie De Oud-Hagenaar, Postbus 26046,
2502 GA Den Haag. Graag linksboven op de envelop vermelden: ‘Blonde
Dolly’. er o t er tuurde oto orden o oedi mo eli eretour
neerd er eet du niet u dre te ermelden

olofon
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Ik kan mij helemaal vinden in het
artikel over rans de Munck in nr.
24 van De Oud-Hagenaar ik deel
de ervaringen en fascinatie uit die
tijd. Als aanvulling: in een volgende
ontmoeting tussen ADO en DOS
(Zuiderpark) kwam ‘de zwarte
panter’ minder makkelijk weg. Na
een vroege 1-0 voorsprong scoorde
Mick Clavan gelijk. Later in de
wedstrijd vooral door toedoen van
Carol Schuurman liep ADO steeds
verder uit. Het werd ten slotte 6-3 in
het voordeel van de Hagenaars.
De Munck had nogal eens de
neiging na een aantal tegendoelpunten de rest van de middag vrijaf te
nemen. Dan kon de score voor de
tegenpartij hoog oplopen. Omge-
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keerd bleek hij onpasseerbaar als hij
de winst wilde vasthouden. Daarvan
getuigen de foto’s en (film)beelden
van de wedstrijd van het Nederlands
elftal tegen de regerend wereldkampioen (West)Duitsland in 1956. Wij
wonnen onder erbarmelijke weersomstandigheden met 2-1 in het land
van de Oosterburen.
Aardig om te vermelden n.a.v. het
artikel is verder het feit dat de bij
het artikel afgedrukte foto een prijs
heeft gewonnen! Jaap J. Herschel
( trecht) won op 17-jarige leeftijd
een prijs bij World Press Photo: de
prijs voor de beste sportfoto van
1957. Zijn commentaar (ruim dertig
jaar later): ‘Ik maakte met mijn
Speed Graphic een foto van ‘de
zwarte panter’ ( rans de Munck)

op Tri- 4x5 inch vlakfilm. Deze
werd twee minuten ontwikkeld in te
hete soep (Kodak D-163). Door de
kwaliteit van Tri- kon ik een klein
stukje uit het negatief uitvergroten’.

Joop Molenaar
oo molen r@

ll.nl

Er hebben in totaal vier familieleden
gewoond in Voorburg aan de Lugtenburgstraat 26. Ik vermoed dat dit
een kerkelijke instelling is geweest.
Weet iemand wat er zit of gezeten
heeft in de periode gelegen tussen
1930 en 1941 op genoemd adres
Mijn familie (de la Chambre) heeft
er ongeveer 6 jaar gewoond van
1935 tot 1941. Mijn overgrootmoeder Anna H. de la Chambre- Haarmeijer is daar zelfs in maart 1941
overleden. Anders heeft iemand
misschien een tip waar ik zulke
informatie zou kunnen verkrijgen

Hans Volgers

. ol er @c ello.nl
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De apotheek in de buurt, jouw apotheek. Je staat er niet bij stil. Die
is zo die is. Je gaat er vanzelfsprekend naar toe. Het is niet de leuke
winkel, waar je beslist eens langs
moet gaan om de nieuwe collectie
te gaan bekijken. De apotheek is
voor jou een monument geworden
als je maar lang genoeg in dezelfde
buurt blijft wonen. Voor ons was dat
altijd Apotheek Keilholz op de Laan
van Meerdervoort. Sinds 1930 toen
mijn ouders in de Goudenregenstraat kwamen te wonen, of wellicht
eerder al, vanaf 1924 (Gagelplein),
moet dit hun apotheek zijn geweest.
En ik weet niet beter. Vijf jaar was
ik toen we verhuisden naar de Aucubastraat, waar ik nog steeds woon.
Zodoende staat deze apotheek me in
het geheugen gegrift. Van vroeger
herinner ik me de speciale geur hier
binnen, niet als bij een drogist, maar
anders. Ook doemen er hele rijen
witte potten op met grote letters
op het etiket. Beelden van fijne

koperkleurige weegschaaltjes in een
platte glanzend houten vitrinekast.
Wachtend kon je gefascineerd staan
kijken naar het klaarmaken van
poeders in ragdunne papiertjes,
gevouwen volgens een bepaald
patroon. Je kreeg allemaal wel eens
een hoestdrankje voorgeschreven.
In zo’n flesje met een kurkje erop.
Een donkerbruin goedje, waarvan
je telkens maar n lepel kreeg
het smaakte niet slecht! Veel is
veranderd in het soort medicijnen
en nu ook met het recept. Was het
al jarenlang niet leesbaar voor de
niet-ingewijde ‘Waar had de dokter
leren schrijven ’ Er hing iets geheimzinnigs omheen, ontoegankelijk voor de patiënt. Tegenwoordig
gaat het per fax of e-mail.
Begin deze maand is Apotheek
Keilholz op het oude adres gesloten,
want de apotheek is overgenomen
door Sal Apotheek Segbroek, vlakbij op de Laan van Meerdervoort
558 A.

W.S.S. Huisman-Berkhout
Aucubastraat 22
Den Haag
ber ui @c em .nl
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In de Oud-Hagenaar van 21 september 2010 stonden vele leuke stukjes
geschreven door bruidsparen. Het
waren stuk voor stuk juweeltjes.
Wat een leuk initiatief. Sinds niet
al te lange tijd lees ik De OudHagenaar in Drenthe. Als geboren
en getogen oud-hagenaar kijk ik uit
naar de krant en het is steeds weer
genieten van de verhalen, de foto’s,
de reacties. Ik voel me dan echt
weer even thuis in mijn stad Den
Haag.
Toen ik het stuk las “Trouwen met
te grote schoenen” kwam mij dit
verhaal zeer bekend voor. Echter
de naam die onder het stukje stond
kwam niet overeen met de persoon
die al lezend in mijn gedachten
kwam. Niet veel later kwam ik
erachter dat mijn eigen moeder,
Riek Derksen - Smit ( 88 jaar oud) ,
dit verhaal geschreven had. Toen zij
de krant onder ogen kreeg was zij
erg teleurgesteld dat de redactie, per

ongeluk, de verkeerde naam eronder
geplaatst had. Zij was niet de enige,
want ook andere familieleden die
de krant gretig lezen herkenden het
verhaal van Riek Derksen - Smit en
waren zeer verbaasd dat er een andere naam onder stond. Nu hoop ik
dat u mijn “lezersreactie” in een de
Oud-Hagenaar wilt plaatsen. zou
mijn moeder er een groot plezier
mee doen, en met haar vele anderen.
Zij heeft het stuk met hart en ziel
geschreven. Een kostelijk verhaal
dat een beeld geeft hoe er vlak na de
bevrijding van de oorlog 1940-1945
met bijna niets getrouwd werd en
hoe vindingrijk er naar een passende
oplossing gezocht werd.

Marijke Derksen

.m.der en@ etnet.nl

R
Het volgende verhaal speelt zich af
in de Tweede Wereldoorlog. Mijn
moeder, toen 13 jaar woonde met
haar ouders in de Westlandsestraat
13 in Den Haag.
In die oorlog kwam een hoogzwangere vrouw samen met haar twee
zoontjes (Eddy en Hans) een tijdje
inwonen. Haar naam was Marta
Hoogduin. Haar man was te werk
gesteld in Duitsland. Net voor
de bevalling kreeg mijn oma het
bericht dat de man van Marta was
omgekomen. Mijn oma besloot dit
nog niet te vertellen aan Marta. Niet
lang daarna werd er een zoon geboren, Robbie was zijn naam. Toen
werd het nieuws verteld uit Duitsland. Marta werd hier zo kwaad om
dat zij vertrok met haar zoontjes. Zij
kon het mijn oma niet vergeven. Er
werd niets meer vernomen van het
gezin.
Mijn moeder was erg onder de
indruk van het gebeuren. Zij zoekt
nu Robbie, die nu ongeveer 65 jaar
moet zijn. Robbie had met de geboorte een wijnvlek op zijn handje.
Wie kan mij inlichtingen geven over
Robbie .

Evelyn Wijmans

Sint Liduinastraat 63b
010-2734036
t eo i m n @ otm il.com

Wij bedanken alle lezers, schrijvers en adverteerders voor hun bijdrage in 2010.
In het nieuwe jaar maken we er samen opnieuw iets moois van!
De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 60.000 exemplaren, via circa 300 distributie, per
punten. Toezending is mogelijk voor
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

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

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

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

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

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

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
(070) 4275097
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Een gemiddeld huishouden kan eenvoudig veel geld besparen door gloeilampen
te vervangen door energiezuinige lampen.
LED lampen zijn bewezen het zuinigst,
gaan het langst mee, zijn milieuvriendelijk, maar zijn ook meteen het duurst om
aan te schaffen. Daarom zal het nog een
tijdje duren voordat iedereen aan de LED
lampen gaat. Maar niet als het aan het
Klimaatfonds Den Haag en haar partners
ligt!
T
Gedurende de actieperiode, die loopt tot
eind februari 2011 (zolang de voorraad
strekt) kunnen inwoners van Den Haag
via de website www.denhaagledop.nl
maximaal zes LED lampen bestellen tegen een sterk gereduceerde prijs. Zij betalen slechts 8,95 voor een luxe dimbare
Philips LED lamp met een winkelwaarde
van 30,99. Huurders van Haagwonen
betalen zelfs maar 4,95 per lamp. Een
van de voorwaarden is wel dat voor elke
bestelde LED lamp, een oude gloeilamp
van minimaal 40 watt moet worden
ingeleverd. Op verschillende inruillocaties in Den Haag kunnen vervolgens
de bestelde LED lampen tegen inlevering van de oude gloeilampen worden
opgehaald. De oude gloeilampen worden
op een duurzame manier verwerkt door
Van Gansewinkel. Den Haag LED op! is
een initiatief van het Klimaatfonds Den
Haag in samenwerking met de gemeente
Den Haag, Philips Electronics, Deutsche
Bank, Van Gansewinkel, HaagWonen,
Staedion, Gamma, Aardwarmte Den
Haag, su us managed IT services en
Delta III visuals communication.
Voor meer informatie over de actie en de
actievoorwaarden: www.denhaagledop.nl.

Het Haagse project Levensboeken
bestaat vijf jaar. Binnen het project
zijn op dit moment ruim 80 vrijwilligers actief. De afgelopen jaren zijn
in totaal ruim 250 Levensboeken gemaakt. Het concept is even eenvoudig
als krachtig: een vrijwilliger maakt
samen met een oudere persoon zijn of
haar Levensboek.
Bijzonder is de gelijkwaardigheid:
verteller en schrijver kunnen niet
zonder elkaar het boek realiseren.

I

Alle hoogte- en dieptepunten passeren
de revue, waarbij vaak blijkt dat
de dieptepunten ook mooie kanten
hebben gekend en dat het totale leven
eigenlijk heel waardevol is geweest.
N
Degene wiens Levensboek wordt
gemaakt, bepaalt uiteraard zelf wat
ermee gebeurt. Vaak is het boek een
cadeau voor de (klein)kinderen, maar
de Levensboeken worden steeds meer

B

gebruikt om verbindingen te leggen
tussen verschillende culturen en generaties. Ouderen vertellen bijvoorbeeld
in de klas over hun leven of over de
oorlog. Zo ontstaat er meer begrip
voor elkaar en worden ouderen bij de
maatschappij betrokken.
Mevrouw Pijnacker schreef het boek
op aanraden van haar kleindochter met als voornaamste doel om
zelf terug te blikken op haar leven.
Woonzorgcentrum Huize Oldeslo

B
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De Malabaarse Kruidhof van Reede tot Drakestein – een natuurhistorisch monument van wereldklasse met actuele betekenis.
ortu
l b ricu is een gemeenschappelijk project tussen India en
Nederland dat al bijna 350 jaar loopt.
In de jaren 1678-1692 werkte VOCdienaar, krijgsheer en diplomaat Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein
(de broer van de bouwer van kasteel
Drakestein) in breed teamverband
aan Hortus Malabaricus. Een 12-delig
boekwerk waarin tot in groot detail
de lokale kennis van de inheemse
planten van Malabar (het huidige
Kerala) werd beschreven, inclusief
hun medische toepassingen. Alle ruim
700 plantensoorten zijn ook nog eens
prachtig afgebeeld. Drie eeuwen lang
bestond van dit boek - dat algemeen
wordt beschouwd als het standaard

Meneer Bennik

aan de Maurits de Brauwweg, waar
mevrouw Pijnacker woont, maakte
een echt feestje van de overhandiging.
Het was een bijzondere gebeurtenis
voor haarzelf en de mensen om haar
heen dat het boek ter gelegenheid van
haar 100ste verjaardag werd uitgereikt
door de wethouder.

S

Z

Hortus ali aricus
O

- Ik vind het een eer om dit evensboek aan
mevrouw Pijnacker te overhandigen. Het
evensboeken project hee t mijn volle steun.
Ik zal het project met veel belangstelling
blijven volgen, aldus wethouder arsten
lein. ( oto: Peter van Oosterhout) -

over de botanie van ZO-Azië - alleen
een Latijnse versie. Pas in 2003 is
voor het eerst een Engelse vertaling
gemaakt, die in 2008 werd gevolgd
door een vertaling in het Malayalam.
Hiermee is de cirkel compleet: de
oorspronkelijke kennis van de lokale
bevolking is na 330 jaar in hun eigen
inheemse taal gepubliceerd door een
project van internationaal karakter.
Indiase wetenschappers beschouwen
de inhoud van Hortus Malabaricus
terecht als hun eigen erfgoed en n
van de weinige betrouwbare bronnen
over traditioneel inheems plantengebruik nog steeds van belang voor de
moderne geneeskunde.
Pieter Baas zal de achtergronden

van dit grote project bespreken in de
bredere context van de activiteiten van
de VOC in the 17e eeuw. De latere
uitstraling in de 18e eeuw zou groot
zijn, mede dank zij het bezoek van de
jonge Carolus Linnaeus aan ons land.
R
Deze lezing, die plaatsvindt in het
kader van de expositie The nwanted
Land, begint om 19.30 uur. Kaarten
kosten 5 euro entree museum.
Reserveren kan via:
theunwantedland beeldenaanzee.nl
of telefonisch op nummer:
070-3585857
u eum eelden
elt tr t

n ee rte
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Er starten twee groepen op 11 januari
2011. Een groep begint om 18.00 uur,
de andere groep begint om 19.00 uur.
De cursus vindt plaats in Praktijk Aan
de Laan, Laan van Nieuw Oost Indië
256 te Den Haag. De laatste cursusdag
is op 1 maart 2011.
Deze cursus is bestemd voor iedereen
met overgewicht die op een sportieve
en gezonde manier wil afvallen of
niet verder aan wil komen. Er zijn 8
bijeenkomsten van 2 uur, bestaande
uit voedingsvoorlichting en fitness. De
kosten 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
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Einde jaars opruiming
Wij moeten weer ruimte maken voor de
nieuwe collectie van 2011
Daarom veel showmodellen tegen scherpe prijzen

Bankstel Calvino als
2.5-1-1 van 2995 voor €

2495

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
Vergrootblad op tafelstandaard
Normaal
89,00

Nu

64,00

Huis-Selectie
Normaal
84,90

Met dit praktische vergrootblad van 22 x 17 cm op een
staander met verzwaarde voet heeft u uw handen vrij voor
uw handwerk of lezen.

Nu

De draaibare arm zorgt ervoor dat het vergrootglas op
verschillende posities/hoogten/hoeken gebruikt kan worden.
Vergroot 2 x.

Uw voordeel

Uw nagels
optimaal verzorgd

69,90

Verzorg uw nagels met deze lichtgewicht
manicure/pedicureset, voorzien van LEDverlichting en compleet met 11 handige
opzetstukken in handige opbergetui.
Stopt automatisch bij teveel druk en is
dus ook geschikt voor diabetici. Naar
keuze links- en rechts draaiend en in
snelheid traploos regelbaar.

€ 25,-

Tafeltje voor op uw schoot
De ideale schrijf-, laptop- en
leesondersteuning voor op reis of
op de bank. Het zachte kussen
zorgt voor een stabiele basis en
de harde bovenplaat zorgt voor
een stevige ondergrond. Makkelijk
om mee te nemen. Afmeting blad
40*39cm.

Uw voordeel

Uw voordeel
Boodschappenwagen Scala

Normaal
34,95

Nu

€ 5,-

€ 15,-

29,95

Weer wandelend naar de supermarkt?
Gebruik dan deze handige boodschappenwagen van het Duitse merk Andersen. Deze wagen heeft een draagvermogen van 40 Kg en de tas een inhoud
van 45 liter. Het ledig gewicht van deze
shopper is 2,7Kg.
Verkrijgbaar in de kleuren Zwart/Groen
geruit en effen Zwart/Rood

Uw voordeel

€ 10,-

Normaal
57,95

Nu

47,95

Nieuwjaarsactie
bij elke bestelling gratis
een handig ledzaklampje!
Ik bestel:

Naam:
Straat + nr:
Postcode:
Telefoon:

Vergrootblad op staander
Tafel voor op schoot
Manicure/Pedicureset
Boodschappenwagen Scala
Schoenspikes M
L

XL

Gladheid? Schoenspikes!

Normaal
29,95

Nu
Plaats:

Knip deze bon uit en stuur hem naar

(Een postzegel is niet nodig)

24, 95

Uw voordeel
De Oud-Hagenaar,
Antwoordnummer 637
2501 VE Den Haag

Voorkom vallen bij gladheid, sneeuw en ijs op
een effectieve en praktische manier met deze
schoenspikes. De rubberen zool bevat metaalnagels voor een betere grip en past over
alle schoenen; sportschoenen, lage schoenen
en zelfs rubberen laarzen. Snelle en stevige
bevestiging door middel van klittenband. In
drie maten verkrijgbaar:

estellen

€ 5,-

Schoenmaat 37-39:M, Schoenmaat 40-44:L

Via internet : www.comfortland.nl oudhagenaar.html
Bel
of vul de bestelbon in en stuur hem op.

(Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten)
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Herinneringen an een school eester
I

I
B

Enkele maanden eerder was een medewerker van de afdeling Onderwijs
van de gemeente langsgekomen met
de vraag, wie er op een volksschool
in Den Haag wilde komen werken.
Omdat ik plannen in die richting
had, stak ik mijn hand op. Solliciteren hoefde dan ook niet. Ik was bij
voorbaat aangenomen. Om welke
school het zou gaan, was me niet
bekend. Het wonderlijke was, dat
je dat examen n de zomervakantie
deed, dus de scholen waren al begonnen. In die tijd werkte ik ’s nachts
bij de P.T.T., dus ’s morgens was ik
niet erg aanspreekbaar. De conciërge
van de school op de Hoefkade 99, De
Vaal, zoals hij genoemd werd, belde
op zekere morgen aan om te vragen
of ik kennis wilde komen maken met
het hoofd der school. Hij zal wel met
een mooi verhaal teruggegaan zijn:
“Belde ik om een uur of 11 aan, lag
die vent nog in zijn bed!” Na kennis
gemaakt te hebben met de heer Spee,
werd mij duidelijk dat ik de vierde
klas zou krijgen. Mijn voorganger,
Joop Lina, was benoemd als hoofd
van de Terwestenstraat en zo was er
een plaatsje vrij gekomen.
( Advertentie)
De Socialistische Partij. Zie verder
www.armoedewerktniet.nl

D
En daar sta je dan. Kersvers van
de Kweekschool voor een klas vol
druktemakers. iteraard deed ik
aanvankelijk alles verkeerd volgens
de leerlingen, want meester Lina
deed het h l anders. Meester, voor
mij een eretitel. Wanneer je door de
wijk fietste en je kwam leerlingen van
de school of ouders tegen, was het
zonder uitzondering: “Dag mees!”
Natuurlijk heb ik fouten gemaakt,
wat wil je, maar gelukkig had ik ze er
al snel onder, zoals dat heette. “Dat

van die leerling. De samenwerking
komt door je felle oogjes”, pleegt
tussen school en ouders is immers
mijn vrouw te zeggen, maar er was
uiterst belangrijk. Over deze bezoekongetwijfeld meer. Ik heb bewust
jes alleen al zou ik een boek kunnen
voor dit vak gekozen en was zelf niet
schrijven. In het ene geval was de
zo’n makkelijke leerling geweest.
tafel gedekt en werden de zondagse
Volgens mijn beroemde collega,
kopjes uit de kast gehaald, in het anJan Ligthart, leverde dit de beste
dere geval werd er een puntzak bruine
leerkrachten op en wie ben ik om
suiker op de tafel uitgestort en werhier anders over te denken Naast de
den de boterhammen op het tafelblad
heer Spee was ik de enige man op
gesneden en belegd. Borden kreeg je
die school. Zeker in die tijd werd het
niet te zien. Ook gebeurde het wel,
onderwijs in de Schilderswijk door
dat moeder van tafel opstond en zei,
vrouwen gedragen. Vaak hadden de
dat ze binnen tien minuten weer terug
leerlingen meer ontzag voor vrouwen.
was. Na die tien minuten zetten we
Van thuis meegekregen of waren ze
ons gesprek
voor de
voort, alsof ze
jongens
niet weggegeen conweest was. In
current
- De olksschool op de hoek van de Hoe kade en de Poeldijksestraat, waar moeders de
straten als de
Dat ik
boterham soms even de boterham moesten laten. Poeldijksestraat
gedurende
kwamen alle personeelsleden in het
was dat de
dit eerste
en niet te vergeten de inspecteur,
kamertje van het schoolhoofd hun
gewoonste zaak
echte
die zo af en toe al of niet met een
salaris ophalen. Een beginnende leervan de wereld.
schooljaar
sigaar in z’n hoofd achter in de klas
kracht moest het doen met zo’n 300
Er moest brood
veel gekwam staan en je na de les fijntjes uit
gulden of te wel 140 Euro. Je kreeg
op de plank
leerd heb,
kwam leggen, wat je alzo verkeerd
dan een zakje met geld en een lange
komen, als u
moet u
had gedaan. Zodra je de deur van
strook, waarop te lezen viel hoeveel
begrijpt wat ik
maar van
je lokaal dichttrok, was jij de baas,
je verdiende, maar vooral ook wat
bedoel.
mij aannealthans, dat hoopte je. Zeker in de
hier afging. Een deel van dit salaris
Voor schoolmen. Hoe
Schilderswijk zijn er heel wat leerinspiratie voor
van
n
bro
werd
aan
kleding
besteed,
want
van
tijd
moest
er
leg je een
krachten afgebrand, omdat ze geen
een
art,
igth
- Jan
a. de jonge schoolmeester Eism
de heren werd verwacht, dat ze op z’n
wachtgelopen
som uit,
orde konden houden. Zoiets kun je
minst een overhemd met das aanhadworden. E n
hoe los je
niet leren. Op de Kweekschool leerde
den en dames was het verboden om
van ons mocht
een (vaak)
je wel wat trucjes, maar die hielpen
met een lange broek aan het werk te
dan in de gang samen met het schoolslaande ruzie op . Dat je altijd
lang niet altijd. Natuurlijk gezag heb
gaan. Dit betekende vaak, dat er op
hoofd heen en weer lopen. Dat werd
eerlijk moet zijn, echte belangstelje, of niet. Jan Ligthart heeft hier een
een rustig plekje
als een hele eer
ling moet hebben voor je leerlingen,
prachtig verhaal over geschreven en
omgekleed moest
beschouwd. Toen
voldoende tijd moet uittrekken voor
dit lijkt me een uitstekende manier
worden. Zeker in de
het mijn beurt weer
het oplossen van schijnbaar kleine
om dit verhaal mee te beëindigen.
winter was het wel
eens was, kwam
problemen, werd al snel duidelijk.
D
erg koud met zo’n
er een scheldende
Gelukkig had je daar ook letterlijk
r
een een mee ter die een
rok op de fiets.
moeder op de heer
de tijd voor. Vergaderen Twee
orde on ouden. i n buurm n on
Ook op zaterdagSpee af, sprong
maal per jaar, met als voornaamste
dit el en i d c t i
een i en
morgen moesten
hem op z’n rug
onderwerpen de schoolreis en de
oe em d t l lu t. e e leer r c t
de leerlingen naar
en begon hem te
rapporten. Die vergaderingen staan
d met n leerlin en e ro en
school. Dit is rond
slaan. Ik zie het
nog haarfijn in mijn geheugen gegrift.
d t i
nneer een leerlin iet
1965 veranderd. De
nog gebeuren. Hij
We zaten aan een lange tafel, de heer
deed d t niet de bedoelin
in
zaterdagmorgen was
keek me aan en
Spee aan het hoofd met naast zich de
n m in een boe e erd o e c re
vrij! Dat we hier blij
zei: “Wil je m’n
dames Kampf en Haanstra. Voor de
en en er ol en erd er een tree
bril even pakken, - Het gebouw van het Haagsch enoot- mee waren en niet
vergadering werd ik opgestookt door
e c ter e et. n l i tree e
anders sneuvelt ie” schap aan de Anthonie Du ckstraat, waar alleen de leerlingen
de andere redelijk jonge leerkweekschool huisvestte. In de tijd van
d
i
el o lim om niet
kunt u zich voor, en vervolgens heb dedeze
krachten, om een verandering voor te
oto (19 ) door P. . emp had
‘het H ’ er echter zijn Mavo zitten. te ertellen t er d n ebeurde .
stellen. Je weekend
ik moeder van z’n
stellen. Wanneer ik dit deed, keek de
md t ier l r e
n een
begon eigenlijk al
rug afgepeld en de
voorzitter naar de beide dames naast
n tuurli e
m et nooit tot
op vrijdagavond, hoewel vrijwel
gang uitgewerkt. Dat waren nog eens
zich en die schudden vrijwel altijd
die tree e . i n buurm n d c t
ieder dag nam je een stapel schriften
tijden!
nauwelijks zichtbaar hun hoofd en het
o d t i oo doen. et erd een
mee om na te kijken en bovendien
antwoord was: “Nee.”
ort in die l
ie er de mee te
moest je de les voor de volgende dag
Los van het feit, dat ik het werken
tree e ree
voorbereiden.
Tussen de middag ging ik mijn botermet kinderen met groot plezier
Als het goed was, vormden de
Carl Doeke Eisma
ham meestal bij n van de leerlingen
gedaan heb een interessanter of
leerlingen en de leerkracht een hechte
c rlei m @ l net.nl
thuis opeten. Zo leerden de ouders
ingrijpender beroep kan ik me naugroep. Ik had dan ook niet de indruk,
meestal de moeder mij kennen en
welijks voorstellen je kreeg er nog
dat er een baas boven mij stond.
zo wist ik meer van de achtergrond
geld voor ook. Eenmaal per maand
Natuurlijk er was het schoolhoofd

Is oma hele
alleen als wmeaal
op vakantie z
ijn?

Vergeet-ze-niet!
Eén miljoen ouderen voelt zich eenzaam, vooral als zij in de vakantietijd
alleen achterblijven. Het Nationaal Ouderenfonds helpt hen. Helpt u mee?

www.ouderenfonds.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 medewerkers kunnen wij u met raad,
daad en toewijding ten dienste staan.
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle
moderne faciliteiten.

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77
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Bel voor een
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of meer
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010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
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
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Laat uw zorg onze zorg zijn

De Zonnehoek is gelegen aan de Beresteinlaan, in de wijk Bouwlust.
Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk bereikbaar. Belangrijke voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op loopafstand gelegen. Het gebouw bevat 36 tweekamerwoningen. Daarnaast
zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimten waarin activiteiten
worden georganiseerd. Rond het
complex ligt een gemeenschappelijke
tuin. Er is een gemeenschappelijke
parkeerplaats en fietsenstalling.
De gemiddelde huurprijs is € 610,inclusief stook- en servicekosten.

Persoonlijk en betrokken!
Als het leven van een dierbare eindigt, breekt
een moeilijke periode van verdriet aan.
Direct na een overlijden moet er veel worden
geregeld. Juist in zo’n moeilijke tijd is een
persoonlijke benadering en deskundige begeleiding van groot belang. Coöperatieve Uitvaartvereniging De Laatste Eer staat 24 uur, 7 dagen
in de week voor u klaar! Al meer dan 75 jaar.
De Laatste Eer neemt u zoveel mogelijk zorg uit
handen. U krijgt dan alle tijd om afscheid te
nemen. Het verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en
het streven naar hoge kwaliteit kunnen wij wellicht het afscheid nemen iets dragelijker maken.
Verzeker u van kwaliteit
De coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer verzorgt al sinds 1931 uitvaarten. Er
werken zeer gemotiveerde en ervaren medewerkers die als geen ander beseffen dat elke uitvaart

uniek is. Kwaliteit is bij ons vanzelfsprekend.
Maar wij verzorgen ook uitvaarten voor niet-leden. Voor alle gezindten staan wij klaar. Iedereen
is ons dierbaar!
Vereniging De Laatste Eer
Het lidmaatschap van De Laatste Eer biedt u
veel voordeel: forse korting op de al lage tarieven,
kosteloos opstellen en in bewaring nemen van
uw laatste wilsbeschikking, informatie over
ontwikkelingen en deelname aan het Fonds
Vooruitbetalingen. De kosten van een gezinslidmaatschap zijn slechts 5,- per jaar (incl. kinderen
tot 18 jaar).
Uitvaartcentra De Laatste Eer
De Coöperatieve Uitvaartvereniging De Laatste Eer
beschikt over zeer stijlvolle uitvaartcentra in Delft,
Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Centra met
verschillende familiekamers. In Delft is ook een
speciale familiekamer die 24-uur toegankelijk is.

J u n i u s s t r a a t 4 - D e l f t - Te l e f o o n 0 1 5 - 2 5 1 1 1 8 8
✃

Ook voor melding van overlijden.
Wij staan 7 dagen in de week, 24 uur per dag voor u klaar!

Woonzorg Nederland

■

Ik wil lid worden
van de uitvaartvereniging
■

(contributie €
€ 5,- per jaar per huishouden
incl. minderjarige kinderen)
€
■ Stuurt u mij
■ uw kennismakingsbrochure
■ Stuurt u mij
■ een folder over Wilsbeschikkingen & het fonds van Vooruitbetaling

Ik wil een wilsbeschikking ontvangen om in te vullen
■
Informeert■u mij over de NKU Uitvaartverzekering
■

■

ANTWOORDCOUPON

✃

eze coupon kunt u in een envelop, zonder postzegel, sturen naar

De Laatste Eer, Antwoordnummer 11221, 2600 WC Delft.

■ Ik wil meer informatie over .........................................................................................................

■
Naam ........................................................................................
Geb. datum ....................................
dres ...................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats ..........................................................................................................................
Telefoonnummer .................................................................................................................................

Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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en radiopionier in de eu straat
O

4
A RO

D

D

- Idzerda, een radiopionier die
zijn tijd ver vooruit was -

I
Hanso Henricus Schotanus Steringa
Idzerda was een Nederlandse ingenieur en radiopionier. Van zijn vroege
jeugd af was hij met zendertjes en
ontvangers bezig. Op 6 november
1919 verzorgde hij vanuit zijn woning
in de Beukstraat nrs. 8 en 10 in Den
Haag de eerste radio-uitzending in
Nederland, die daarna regelmatig in
de lucht was. Deze uitzending was
tevens de eerste omroepuitzending ter
wereld. De uitzending begon met de

mars ‘Turf in je ransel’.
Er werd een zogenaamde ‘radio soir e
musicale’ uitgezonden. De studio- en
zendapparatuur was vervaardigd
door zijn eigen bedrijfje, de NRI
(Nederlandse Radio Industrie). Een
niet-werkend demonstratiemodel van
de zender uit 1919 bevond zich in het
Haagse Museum voor Communicatie
maar is recent geschonken aan museum ‘Beeld en Geluid’ (Mediapark)
in Hilversum.

- Demonstratiemodel van de zender uit 1919 bevindt zich momenteel in het museum
‘Beeld en eluid’ (Mediapark) in Hilversum -

N
Tijdens de
Tweede Wereldoorlog hield hij
zich bezig met

- De Studio van Idzerda in zijn woning aan de Beukstraat. -

B

J

verzetswerk. Ook speurde hij toen
tussen wrakstukken van in en om Den
Haag bij de start ontplofte Duitse vliegende bommen (V-2’s ). Een daarvan
lag in de omgeving van zijn woning.
Dit is hem noodlottig geworden. Eind
1944 is hij daarbij door de Duitsers,
die dachten met een spion te maken te
hebben, doodgeschoten.
In zijn voormalige woning aan de
Beukstraat werd
een gedenkplaat
aangebracht. In zijn
geboorteplaats Weidum ( r.) kwam een
monument.
De gemeente Den
- Idzerda had tal van enthousiaste
medewerkers, hier poserend in 192 . - Haag en onds 1818

Idzerda onderhield verscheidene binnen- en buitenlandse contacten. Tot in
1924 wist hij zijn zender in de lucht te
houden. Door gebrek aan geld kwam
een einde aan deze pioniertijd.
Inmiddels nam de Nederlandsche
Seintoestellen abriek (NS ) uit Hilversum met steun van Philips, de publieke omroeptaak van Idzerda over.
Hij bouwde nog
wel een zender
voor het KNMI.

R

richtten in 2008 het Idzerdafonds op,
ter stimulering en ondersteuning van
jonge radiomakers. Helaas bleef het
aantal aanvragen voor subsidie, opnameapparatuur en montagefaciliteiten
sterk achter bij de verwachtingen.
Ondanks de beste bedoelingen is het
fonds daarom al weer ter ziele.

C.J. van der Burg

c . nderbur @ m il.com

- Het pand aan de Beukstraat, met een
grote zender op het dak -

S

s platenstudio in enoordenhout
E
J

WOII
N

B
D

D
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In 1910 werd Gerard Theo Bakker
te Makassar (voormalig NederlandsIndië) geboren als zoon van een
KNIL-officier. In Indië genoot hij een
prachtige jeugd en op jonge leeftijd
openbaarde zich reeds zijn byzondere

B

interesse in de opkomende geluidstechniek met al zijn mogelijkheden.
De pathefoon met grote hoorn, slinger
en ijzeren naald en voorloper van de
grammofoonplatenspeler fascineerde
hem enorm. Dat geluid op een plaat

- De spelers van C Den Haag nemen in de B-studio een overwinningslied op, na de
beker nale-overwinning tegen C wente in 19 ( oto: Het aderland). -

kon worden vastgelegd en middels
een veredelde spijker ten gehore kon
worden gebracht verwonderde hem
als kind enorm. Hij ging zelf aan de
slag met het reconstrueren van de
afspeler en eenmaal terug in Nederland, vestigde hij zich aan het Haagse
Thomsonplein, waar hij in 1929 zijn
eigen Geluidstechnisch Bureau (GTB,
wat gelijk de initialen van zijn naam
waren) vestigde. Rondom het plein
waren de bewoners spoedig geboeid
door zijn werkzaamheden. Ook
zijn beroemde stadsgenoot Hanso
Schotanus Steringa Idzerda (18851944), die vanaf zijn woning in de
Beukstraat een eigen radiostation had
opgebouwd, had zijn aandacht.
B
Na de oorlog verhuisde Bakker naar
de Jan van Nassaustraat waar hij zijn
zaken groots aanpakte. Hij ging zich
verder bezighouden met het vastleggen van geluid. Deels deed hij dat ten
lande, deels in zijn eigen opnamestudio die hij zelf had verwezenlijkt
op de bel-etage van zijn woonhuis.
Voor de eerste activiteiten had hij
een bedrijfsbus vol apparatuur tot
zijn beschikking, die hem zelfs tot
Soestdijk bracht, waar hij zorg moest
dragen voor uitzendingen van Hare

Majesteit. Op Koninginnedag was
hij in het begin degene die het geluid
verzorgde en aan Juliana bewaarde hij
dan ook de hartverwarmende herinneringen. Zijn reputatie was duidelijk
overal bekend! De kleurenfilm die
was gemaakt bij de troonswisseling
van 1948 werd door de Haagse GTBstudio van geluid voorzien.
B
Toen voetbalstadions werden gebruikt
voor optredens van popsterren was
Bakker n van de eersten die het
geluid verzorgde. Bij het concert van
Jos eliciano in de Rotterdamse kuip
in 1973 werd op GTB een beroep
gedaan. Maar ook bij the Beatles in
Blokker en the Rolling Stones in het
Kurhaus leverde Bakker de geluidsinstallatie. Op het thuisfront was
Bakker inmiddels getrouwd en was
hij de trotse vader geworden van twee
kinderen: het zou hem de bijnaam
‘Pa Bakker’ opleveren, zoals hij door
intimi steeds vaker werd genoemd.
De bewoners rondom de Jan van Nassaustraat zagen ondertussen veel bekende artiesten bij Pa aan huis komen
om daar een plaatje op te nemen. Pa
was geluidtechnisch een genie en een
autodidact. Een pionier, die naar eigen
inzicht een platenstudio aan huis had

- Pa Bakker’ wandelend in het
Haagse Bos -

gemaakt en hiermee beroemd was
tot ver over de grenzen. Het scala van
Nederlandse artiesten dat in de Jan
van Nassaustraat kwam liep uiteen
van Eddy Christiani tot Earth ire
en van de Tee Set en Albert West tot
Tony Eyk en Anita Meijer.
T
Pa vertelde me een keer een anekdote
over Toon Hermans, die in het Circustheater moest optreden. Pa was
reeds gepensioneerd. Toon belde hem
op en vond het geluid in het theater
waardeloos en of de ‘oude heer’ even
kwam kijken. Pa deed dat met alle
plezier en zei tegen Toon: “het geluid
is prima, maar je moet de microfoon
niet opeten, 10 cm afstand!” Over
de aimabele dominante Pa Bakker en zijn avonturen is nog veel te
verhalen. Eind jaren’70 moest hij het
om gezondheidsredenen wat rustiger
aandoen. Het betekende een langzaam
einde van de studio.

.J.A.M. van der Helm

elm ui @ i o.nl
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Hans
Roodenburg

De sociale uitkeringen en verzekeringen – zoals de AOW - gaan per 1 januari iets (1,1 procent) omhoog om de gestegen (primaire) kosten van levensonderhoud (deels) op te
vangen. Er is echter één groep die er na 1 juli 2011 behoorlijk op achteruit gaat: de AOW’ers met een toeslag in een huishouden met een gezamenlijk inkomen van meer dan
€1700 (bruto) per maand. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

D
zwaar in de schulden zitten, mede door
afbetalingsregelingen bij onbezonnen
aankopen. Helaas zijn er nog genoeg
mensen (vaak laaggeschoold) die
helemaal niet met geld kunnen of w llen
omgaan. Pas als schuldsanering aan de
orde is, krijgen zij strenge begeleiding.
Dan is het eigenlijk al te laat, want
vooral daarna plukken ze de wrange
vruchten van ware armoede.

Ongeveer 188.000 Nederlanders met AOW krijgen een toeslag, omdat hun partner jonger is
dan 65 jaar en weinig of geen inkomen heeft. Vanaf 1 juli gaan deze AOW’ers met toeslag er
flink op achteruit (hoeveel van hen is niet bekend) als zij in hun huishouden een gezamenlijk
inkomen hebben van meer dan €1.700 per maand (bruto).
Dat is het gevolg van overheidsbezuinigingen op de AOW-uitkeringen.
Minister Kamp van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft onder druk
van de Eerste Kamer de maatregel
opgeschort naar 1 juli 2011 om in dit
soort gevallen de toeslag met 8 procent
te verlagen. Tussen de 1558 en 1700
aan bruto inkomen per maand wordt de
korting minder. Huishoudens waarin het
gezamenlijk inkomen lager is, hebben
daarvan geen last. Het betekent in feite
dat, als de AOW’er samen met de partner maandelijks circa 250 euro aan extra
inkomen heeft (bijvoorbeeld pensioen
of verdiensten), dit huishouden door
deze maatregel wordt getroffen.
Overigens is het de bedoeling dat per 1
januari 2015 voor nieuwe gevallen de
toeslag helemaal vervalt. Huishoudens
die daardoor onder het bestaansminimum duiken, kunnen een beroep doen
op aanvulling uit de bijstand (WWB)
met soms alle gevolgen en voorwaarden
van dien.

S
Dit soort begrenzingen maakt het niet
gemakkelijker de AOW-regelingen
te doorgronden. De simpele vraag is,
hoeveel men erop achteruitgaat door de

verlaagde toeslag als men per maand
in het huishouden meer dan 1700 euro
heeft. Welnu, 8 procent korting op de
maximale toeslag van 710 euro per
maand betekent dus 57 euro (bruto)
per 1 juli inleveren! Niet echt een rib
uit het lijf, maar voor betrokkenen toch
niet leuk. We zullen maar zeggen dat
het in het belang is van de collectieve
uitgaven van de overheid. Hoe hoger
het huishoudinkomen, hoe minder men
zich hierover druk zal maken. In deze
tijden van bezuinigingen is het toch al
een kwestie van slikken of stikken voor
bijna alle burgers. Een doekje voor het
bloeden is dat in vele andere Europese
landen ouderen vaak nog veel meer
koopkracht moeten inleveren en dan
praten we nog niet eens over ontwikkelingslanden waar een deel van de
inwoners al blij mag zijn dat het wat te
eten en te drinken heeft.

Gelukkig blijkt uit de nieuwe cijfers
dat mensen met een minimumuitkering grotendeels bespaard blijven van
overheidsbezuinigingen. We nemen als
voorbeeld vooral voor ouderen van
belang de AOW. Een alleenstaande
met all n AOW moet rondkomen van

netto circa 985. Afhankelijk van de
hoogte van de huur en van hun ‘woongenot’ kunnen ze in aanmerking komen
voor een huurtoeslag. Ook om het nog
ingewikkelder te maken zit hierin nog
niet de eventuele zorgtoeslag (voor lage
inkomens). Partners met all n AOW
hebben netto circa 1372 per maand.
O k geen vetpot, maar met een beetje
passen en meten en ook weer met de
eventuele huursubsidie en zorgtoeslag
- kan men hiermee primair nog goed
leven. Inderdaad kunnen ze zich weinig
luxe permitteren zoals dure elektronica, een nieuwe auto en veelvuldig op
vakantie gaan. Over lagere, modale
en hogere inkomensgroepen blijven
altijd politieke tegenstellingen bestaan.
Daarin zullen we ons niet mengen, want
een ieder denkt het zijne daarvan. De
meeste partijen vinden dat de minimuminkomens zoveel mogelijk gespaard
moeten worden, maar over hoe dat moet
lopen de politieke standpunten al snel
uit elkaar.

Z
Anderzijds kennen wij genoeg gepensioneerden met alleen AOW en een
aanvullend pensioentje, die door zuinigheid een alleszins acceptabel en rustig
leven leiden. Hoe het ook zij, iedereen
moet beseffen dat de AOW vanwege het
omslagstelsel rechtstreeks moet worden
opgebracht door iedereen die jonger is
dan 65 jaar. Ongetwijfeld zullen de ko-

Wel willen wij erop wijzen dat ieder
individu verschillend met geld omgaat.
Als men ‘een gat in de hand’ heeft, zal
men altijd tekort komen of nog erger

mende jaren nog heel wat aanvullende
maatregelen genomen moeten worden
om de AOW betaalbaar te houden.
Zoals verhoging van de pensioenleeftijd
naar 66 en 67 jaar en/of mede premiebetaling door de gepensioneerden (de
AOW-premie geldt thans niet voor
65-plussers).
Dus met de korting per 1 juli 2011 op
de toeslag voor de wat hogere inkomens zijn we er nog niet. De minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Henk Kamp (VVD), heeft tijdens de
behandeling van zijn begroting in de
Tweede Kamer al gezegd dat mensen
die frauderen met uitkeringen (zoals
bij de AOW het illegaal samenwonen
waarbij ieder de hogere alleenstaande
uitkering krijgt) ‘ cht harder’ aangepakt
moeten worden. We zijn benieuwd met
welke maatregelen hij komt.

AOW-pensioen

Bruto per maand

Bruto vakantieuitkering p.mnd

Gehuwden per persoon,
ouder dan 65 jaar

€743,60 (€735,75)

€41,87 (€40,66)

Gehuwden met
maximale toeslag
(partner jonger dan 65 jaar)

€1454,11 (€1437,24)

€83,74 (€81,32)

Maximale toeslag

€710,51 (€702,49)

Alleenstaand ouder dan 65 jaar

€1067,47 (€1057,11)

€58,62 (€56,93)

Alleenstaand met kind tot 18 jaar

€1345,36 (€1329,88)

€ 75,35 (€73,18)

Tussen haakjes de bedragen sinds 1 juli 2010. De vakantie-uitkering wordt in mei
uitbetaald. De maandbedragen zijn inclusief tegemoetkoming van €33,09.
Bron: Sociale Verzekeringsbank.
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De toeslag voor de jongere vrouw
wordt pas vanaf 2015 voor de nieuwe
gevallen afgeschaft. Indien u blijft werken, is het voordeel netto (voor u samen) vanwege uw inkomsten uit arbeid
aanzienlijk ten opzichte van stoppen
en het alleen op de volledige toeslag
van uw man ‘bouwen’. Naar schatting
bij uw netto-inkomen (we kennen uw

brutoloon niet) circa 300 euro. w man
krijgt namelijk nog altijd een deel van
de toeslag. Of u moet stoppen, hangt
van uw individuele situatie af en of u
dit aanzienlijk negatieve verschil wil
accepteren. De lijfrente van uw man
heeft geen invloed op de toeslag.
A
AOW
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ioen. eb een in omen en ri
d rom de e n ortin uitbet ld.
li i een r on er d n mi n m n
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de toe l o i n
krijgt de heffingskorting uitbetaald
indien u geen ander inkomen heeft tot
de leeftijd van 65 jaar. Die uitbetaling
staat politiek wel ter discussie. Of u
daardoor getroffen gaat worden, kunnen we nog niet beoordelen. w man
ontvangt van de SVB een aanvraagformulier voor de AOW (meestal al een

halfjaar van tevoren) waarbij hij moet
opgeven of hij een toeslag voor zijn
partner wil krijgen. Overleg dit alles
met uw partner. Dat is vooral nodig,
omdat wij wel eens de indruk hebben
dat partners die voor het hoofdinkomen
in een huishouden zorgen dat allemaal
zelf regelen zonder de andere partner
daarbij te betrekken.
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Volgens ons hoeft u die niet te laten
zien. Wijs de gemeente erop dat u een
IOAW-uitkering heeft. Waarschijnlijk
heeft zij aan alle mensen met een

bijstandsuitkering (waarvoor wel een
vermogenstoets geldt) dezelfde brief
gestuurd. Of stuur de brief terug met de
opmerking dat u een IOAW-uitkering
heeft en dat er dus geen vermogenstoets mag plaatsvinden.

S
I
i n rou i bi n tien r eleden
in een er lee ui o erleden. i
r
d rn i n mi n doc ter en i n r de
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ti nt. i deelde on te en mede d t
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d t i die
d n ouden ri en. ebben i d r
el rec t o
Nabestaanden hebben geen recht op
inzage in het medisch dossier van een

overledene. Inzage wordt alleen gegeven als er duidelijke aanwijzingen zijn
dat mag worden aangenomen dat de
overleden patiënt tegen kennisneming
van de gegevens geen bezwaar zou
hebben gehad.
Bij leven kan een ieder zijn eigen
medisch dossier inzien als men twaalf
jaar of ouder is. Het moet mondeling
of schriftelijk worden aangevraagd
bij de betreffende zorgverlener of
zorginstelling. Men krijgt alleen de
eigen gegevens te zien. Men kan geen
informatie inzien over anderen, ook
niet over familieleden. Alle (kopieer-)
kosten zijn voor de aanvrager.
Weigert een hulpverlener inzage in de
eigen medische gegevens te verlenen,
dan moet hij uitleggen waarom. Is men
het met die uitleg niet eens, kan men
een andere arts om bemiddeling vragen. Helpt dat niet, dan kan men alleen
nog juridische stappen ondernemen.
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NIEUWS
ietsen is zo Hollands als maar zijn kan,
en de fiets is ook een ideaal vervoermiddel
voor de korte afstand. Als u een handicap
of andere beperking hebt, is fietsen alleen
niet zo voor de hand liggend. Dan kunnen
fietsen met elektronische trapondersteuning een grote uitkomst zijn. En het mooie
is: deze fietsen kunnen door de gemeente
Den Haag worden verstrekt en vergoed.
Hiervoor komt u in aanmerking als u:
- een beperking hebt, waardoor u niet op
een gewone fiets kunt fietsen en geen grote
afstanden kunt lopen
- de fiets gedurende langere tijd nodig
hebt
- een inkomen onder de 32.017,- (voor
alleenstaanden) of 46.021,- (voor
gehuwden) hebt
- geen vergoeding ontvangt via een andere
regeling (bijvoorbeeld WV)
- zelfstandig kunt op- en afstappen.
Wilt u meer weten Bel eens met Den
Haag OpMaat, tel. 0900-123 57 46, of ga
naar het stadsdeelkantoor bij u in de buurt.

B
Hoewel de zorgverleners daar hun uiterste
best doen om goede zorg te bieden, kan
er soms iets misgaan. Jaarlijks lopen ongeveer dertigduizend patiënten onbedoeld
medische schade op tijdens een behandeling. Dit leidt soms tot langere ziekenhuisopname, schade of zelfs tot overlijden. In
zo’n situatie is een open en eerlijk gesprek
met de zorgverlener van groot belang. De
brochure ‘Als uw behandeling anders uitpakt’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten ederatie (NPC ) kan hierbij
steun bieden. kunt de folder krijgen bij
de NPC , Postbus 1539, 3500 BM trecht
(artikelnummer 84). Of haal de folder op
via onze website: op www.cipo.org
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Allereerst wordt het eigen risico van
de basiszorgverzekering verhoogd. Dat
was 165,- maar het gaat naar 170,-.
Daarnaast krijgt u te maken met vergoedingen die verdwijnen uit het basispakket, met beperkingen en met enkele
nieuwe vergoedingen vanaf 2011.
N
Vanaf 1 januari moet u de eerste twaalf
fysiotherapiebehandelingen bij een
chronische aandoening zelf betalen. Nu zijn dat er nog maar negen.
Daarnaast verdwijnen de volgende
vergoedingen uit het basispakket:
- Anticonceptiemiddelen
- de meeste antidepressiva
- controle en behandeling door de
tandarts
- het trekken van tanden en kiezen
door een kaakchirurg. Alleen als dit
onderdeel uitmaakt van een specialistisch behandelplan, wordt dit nog
vergoed.
Voor klinische en niet-klinische geestelijke gezondheidszorg bent u vanaf
2011 een eigen bijdrage verschuldigd.
Het bedrag is nog niet vastgesteld,
maar wordt waarschijnlijk 90,-.
S
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie wordt vanaf 1 januari vanuit de
basisverzekering vergoed tot en met
de negende behandeling. Ook hulp bij
het stoppen met roken onder medische

begeleiding wordt aan het basispakket
toegevoegd. Daarom kan het interessant zijn om deel te nemen aan een
cursus die Haagse Wijk- en Woonzorg
vanaf 4 januari organiseert. werkt
in groepsverband toe naar het stoppen
met roken, onder leiding van een
longverpleegkundige. Daarna richt de
cursus zich op volhouden, omgaan met
moeilijke momenten en het weerstaan
van sociale druk. Kijk op www.cipo.
org voor meer informatie, of bel het
cursusbureau van HWW op (070) 379
57 85.
Rollators, looprekken, krukken en
andere hulpmiddelen blijven toch in
het basispakket. Er was sprake van dat
deze vergoedingen zouden verdwijnen,
maar op aandringen van de Tweede
Kamer is dat plan geschrapt.
foto rollator bijschrift: De rollator
blijft in 2011 toch in het basispakket.
S
Het onds voor ouderen van de
gemeente Den Haag wordt definitief
afgeschaft. Met deze regeling konden
65-plussers met een laag inkomen
jaarlijks een extraatje van 250,- aanvragen. In de nieuwe gemeentelijke
begroting voor 2011 bestaat deze
mogelijkheid niet meer. De gemeente
moet de broekriem aanhalen en heeft
besloten onder meer dit fonds en het
onds voor gehandicapten af te schaffen. Een laatste voorstel van de opposi-

ET I O

- De rollator blij t in 2 11 toch in het basispakket,
net als andere loophulpmiddelen, zoals rekjes en krukken-

tiepartijen om beide fondsen in stand
te houden is in de gemeenteraadsvergadering van 16 december afgewezen.
W
I O
Een ding blijft in 2011: u kunt over
deze en andere zaken altijd uw licht
opsteken bij CIPO! bent welkom in
onze bezoekersruimte in Het Nutshuis,
Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote

Kerk). We zijn op werkdagen geopend
van 10.00 tot 16.00 uur en hebben
daar ook allerlei informatiemateriaal
voor u beschikbaar. Of bel ons informatienummer: 364 38 18.
Nota bene
Van 27 t/m 31 december is het CIPO
gesloten en we wensen u veel goeds
voor 2011!

A

I
N
E

T

vrijdag 10.00-12.00 uur, tel. 320 92 03.

De Stichting Oud Loosduinen heeft een
nieuwe tentoonstelling samengesteld,
bestaande uit schilderwerken, etsen en
litho’s die in de loop van de jaren aan de
stichting zijn geschonken. kunt onder
meer Haagse werken zien van ‘de ietsende Rembrandt’, B.C. Ettinger (19161996), en van Han Krug (1890-1977).
Loosduins Museum, Margaretha van
Hennebergweg 2a (bij de molen), geopend ‘s zaterdags en elke eerste zondag
van de maand, 13.00-17.00 uur, entree
1,50.

D

D
hoeft geen complete nieuwe stok aan te schaffen. Voor uw wandelstok zijn er
namelijk speciale winterdoppen te koop. Deze doppen bezorgen u meer grip in de
sneeuw en op het ijs. De thuiszorgwinkel heeft deze doppen op voorraad. Bel met
0800-288 77 66 (gratis) of kijk op www.vegro.info
Hebt u ook een vraag? Kom langs in onze bezoekersruimte in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote Kerk).
We zijn op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur, en hebben daar ook allerlei folders, gidsen en formulieren voor u
beschikbaar. Of bel ons informatienummer: (070) 364 38 18.

rouke Reitsma van de NVVE gaat in
deze door Woej georganiseerde lezing in
op zelfbeschikking ten aanzien van de
dood en de vragen die dat oproept: de
mogelijkheden en onmogelijkheden, de
euthanasieprocedure, versterving, pallia-

tieve sedatie en overleg met de arts.
Zij vertelt ook over de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de
wilsverklaringen van de NVVE en wat
deze organisatie voor u kan betekenen.
Er is veel gelegenheid voor het stellen
van vragen.
Wijk- en dienstencentrum Noord,
Duivenvoorde 262, Leidschendam, 14.00
uur, toegang 5,-, inclusief koffie of
thee, te betalen bij binnenkomst. Van
tevoren telefonisch opgeven bij Geerte
Hoogschagen van Woej, woensdag t/m

S
I B
Een valpartij in en om huis kan veel
narigheid veroorzaken. Met de cursus ‘In
Balans’ maakt u de kans om te vallen een
stuk kleiner. leert van alles over vallen
en medicijngebruik, problemen met het
zien, de algehele lichamelijke conditie
en evenwichtsgevoel. Ook beoordeelt
u de veiligheid van uw huis. maakt
kennis met een trainingsprogramma,
balansverbeterende oefeningen, sta-open loopoefeningen en allerlei adviezen
en tips. Het programma bestaat uit vier
bijeenkomsten van elk twee uur. Wijkcentrum de Henneberg, Tramstraat 15,
deelname gratis (de gemeente Den Haag
betaalt de kosten). Aanmelden: i-Shop
Houtwijk, Dr. H.E. van Gelderlaan 260,
tel. 397 72 48,
e-mail i-shop-houtwijk voorwelzijn.nl
tel. (070) 397 33 42.
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Uw uitvaart in goede handen.

- Rechts op de hoek Pasadena, op de hoek van de Apeldoornselaan en de Heelsumstraat, muti ctioneel centrum
avant la lettre. ( oto: 19 J. . emp ).-
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www.cuvo.nl
070 3469571

‘De mensen in het land’, roept de politicus.
Alsof de politicus zelf niet bij het land hoort.
(Dat klopt. Hij bewoont een ander land. Een eiland).
De mensen in dat land zijn boos.
Een vage woede welt op in hun hart.
Onvrede. Onrust. Onmacht.

Sjaak Bral schrijft zijn columns indachtig de woorden van
W. F. Hermans: ‘Een goed columnist laat geen vijand in leven.’
Zijn teksten zijn rauw, regelrecht en even vilein als hilarisch.
‘De mensen in het land’, roept de politicus.
Alsof
de politicus
zelf
niet
bij het
land hoort. mensen zijn
and’, roept‘Wij
‘De
de politicus.
mensen
in het
land’,
roept
de
politicus.
leven
in een
zieke,
egoïstische
maatschappij,
(Dat
klopt.
Hij
bewoont
een
land.
Een
eiland).
elf
niet
het
Alsof
land
dehoort.
politicus
zelf
niet
bijander
het
land
hoort.
oept
debij
politicus.
‘De
mensen
in
land’,
roept
de een
politicus.
gedegradeerd
tothet
consumptieslaven,
door
en door
verrotte
De
mensen
in
dat
land
zijn
boos.
oont
eenland
ander
(Dat
land.
klopt.
Een
Hij
eiland).
bewoont
een
ander
land.
Een
eiland).
td’,
bijroept
het
Alsof
hoort.
de
politicus
zelf
niet
bij
het
land
hoort.
de
politicus.
samenleving is het, die in rap tempo wordt gespleten door racisme,
‘De
mensen
in dat
het
land’,
roept
de
politicus.
Een
vage
woede
welt
op
in boos.
hun
hart.
nd
zijn
De
mensen
in
land
zijn
en
ander
land.
(Dat
Een
klopt.
eiland).
Hij
bewoont
een
ander
land.
Een eiland).
niet
bijboos.
het
land
hoort.
verstikt
door
criminaliteit,
vergiftigd
door
geldzucht,
status en macht,
Alsof
de
politicus
zelf
niet
bij
het
land
hoort.
Onvrede.
Onrust.
Onmacht.
ltboos.
op
hunverkwanseld
Een
hart.
vageEen
woede
welt
op
in
hun
hart.
n
De
mensen
in
dat
land
zijn
boos.
nt
eeninander
land.
eiland).
door een incompetente, hypocriete overheid - en het weer
klopt.
Hij bewoont
ander
land. Een eiland).
Onvrede.
Onrust.
Onmacht.
nnmacht.
hun boos.
hart.(Dat
Een
welt
opeen
in hun
hart.
d
zijn
is
ookvage
kut.’ woede
De
mensen
in dat zijn
land
zijn boos.
Sjaak
BralOnrust.
schrijft
columns
indachtig de woorden van
ht.
Onvrede.
Onmacht.
op in hun hart.
Een
vage
woede
welt
op
incolumnist
hunindachtig
hart. laatde
W. boek
F. Bral
Hermans:
‘Een
goed
geen
vijand
in leven.’
n columns Dit
indachtig
de
woorden
van
Sjaak
schrijft
zijn
columns
woorden
van
macht.
bevat bijdragen aan ‘De
hetmensen
AD, de
van
Ome
Ed,
in hetverhalen
land’,
roept
de
politicus.
Onvrede.
Onrust.
Onmacht.
Zijn
teksten
zijn
rauw,
regelrecht
en
even
vilein
als
hilarisch.
nmns
goed
columnist
W.
F.
Hermans:
laat
geen
vijand
‘Een
goed
in
leven.’
columnist
laat
geen
vijand
in
leven.’
indachtig
Sjaak
de
Bral
woorden
schrijft
van
zijn
columns
indachtig
de
woorden
van
Alsof
de
politicus
zelf
niet
bij
het
land
hoort.
andere Haagse vertellingen en nooit eerder gepubliceerde
(Dat klopt.
Hij
bewoont
eenvijand
ander
land.
eiland).
Zijn
teksten
zijn in
rauw,
regelrecht
en even
vilein
als
hilarisch.
w,
regelrecht
en
even
vilein
alsleven.’
hilarisch.
columnist
laat
W.
F.geen
Hermans:
‘Een
goed
columnist
laat
geen
in Een
leven.’
columns
indachtig
devijand
woorden
van
teksten.
Deindachtig
mensen in datde
landwoorden
zijn boos. van
Sjaak
Bral
schrijft
zijn
columns
‘Wij
leven
in
een
zieke,
egoïstische
maatschappij,
mensen
zijn
elrecht
en
even
Zijn
teksten
vilein
als
zijn
hilarisch.
rauw,
regelrecht
en
even
vilein
als
hilarisch.
oed columnist laat geen vijand in leven.’ Een vage woede welt op in hun hart.
W.
F.leven
Hermans:
‘Een
goed
laat
geen
vijand
inzijn
leven.’
gedegradeerd
tot
consumptieslaven,
een
door
en door
verrotte
‘Wij
in een
zieke,
egoïstische
maatschappij,
mensen
e,
egoïstische
maatschappij,
mensen
zijncolumnist
regelrecht
en
even
vilein
als
hilarisch.
Onrust.
Onmacht.
ISBN
9789080645387
| Onvrede.
 12,50
Zijn
teksten
zijn
rauw,
regelrecht
en
even
vilein
als
hilarisch.
samenleving
istot
het,
die
in rap tempo
wordt
gespleten
door
racisme,
gedegradeerd
consumptieslaven,
een door
en door
verrotte
sumptieslaven,
een
door
en
door
verrotte
‘Wij
leven
in een
zieke,
egoïstische
maatschappij,
mensen
zijn
stische
maatschappij,
mensen
zijn
Sjaak Bral
schrijft
zijn columns
indachtig
de
van
verstikt
criminaliteit,
vergiftigd
door
geldzucht,
status
enwoorden
macht,
samenleving
is
het,
die
in racisme,
rap
tempo
wordt
gespleten
door
racisme,
eeslaven,
in rap tempo
wordt
gespleten
door
gedegradeerd
tot
consumptieslaven,
een
door
en door
verrotte
eenmaatschappij,
door
endoor
door
verrotte
egoïstische
mensen
zijn
W. F. maatschappij,
Hermans: ‘Een goed columnist
laat
geen vijand in leven.’
‘Wij
leven
in
een
zieke,
egoïstische
mensen
zijn
verkwanseld
door
hypocriete
overheid
-racisme,
het
weer
verstikt
door
vergiftigd
door
status
en
macht,
teit,
vergiftigd
door
geldzucht,
status
en macht,
samenleving
is
het,een
dieincompetente,
in rap
tempo
wordt
gespleten
door
pmptieslaven,
tempo
wordt
gespleten
door
racisme,
een
door
encriminaliteit,
verrotte
Zijn teksten
zijngeldzucht,
rauw,
regelrecht
en even
vilein
als hilarisch.
gedegradeerd
tot
consumptieslaven,
een
door
en
doorstatus
verrotte
iswordt
ook
kut.’
verkwanseld
door
een
hypocriete
overheid
- en
weer
incompetente,
hypocriete
overheid
- en
het weer
verstikt
door status
criminaliteit,
vergiftigd
door
geldzucht,
en het
macht,
door
geldzucht,
en incompetente,
macht,
nrgiftigd
rap tempo
gespleten
door
racisme,
samenleving
is
het,
dieincompetente,
inenrap
tempo
wordt
gespleten
door
‘Wij leven
in een zieke,
egoïstische
maatschappij,
mensen
zijn
isdoor
ook geldzucht,
kut.’
verkwanseld
door
hypocriete
overheid
-racisme,
en het
weer
petente,
hypocriete
overheid
-een
en
het
weer
it,
vergiftigd
status
macht,
gedegradeerd
tot
consumptieslaven,
een
door
enmacht,
door verrotte
verstikt
door
criminaliteit,
vergiftigd
door
geldzucht,
status
en
Dit
boek
bijdragen
aanweer
het AD,isde
verhalen
van Ome
Ed,
is
ook
kut.’bevat
competente,
hypocriete
overheid
- en het
samenleving
het, die in rap
tempo wordt
gespleten
door
racisme,
verkwanseld
doorbijdragen
een
incompetente,
hypocriete
overheid
- en
het
weer
andere
Haagse
vertellingen
nooit
eerder
gepubliceerde
Dit
boek
bevat
aanen
het
AD,
de verhalen
van
Ed,
agen aan het
AD,
de
verhalen
van
Ome
Ed,
verstikt
door criminaliteit,
vergiftigd
doorOme
geldzucht,
status en macht,
kut.’
verkwanseld
door
incompetente,
hypocriete
teksten.
andere
Haagse
vertellingen
nooit
gepubliceerde
ellingen
en is
nooit
eerder
gepubliceerde
Dit
boek
bevat
bijdragen
het
AD,eerder
deeen
verhalen
van
Omeoverheid
Ed, - en het weer
an het AD,
deook
verhalen
van
Ome Ed,aanen
is ook
kut.’ eerder gepubliceerde
teksten.
andere
Haagse vertellingen
en
nooit
n en
nooit
en
aan
het eerder
AD, degepubliceerde
verhalen
van Ome Ed,
Dit
boek
bevat
bijdragen aan| het
de verhalen van Ome Ed,
ISBN
9789080645387
 AD,
12,50
teksten.
ngen en nooit
eerder
gepubliceerde
Dit boek bevat bijdragen aan het AD, de verhalen van Ome Ed,
andere
Haagse vertellingen en
eerder gepubliceerde
45387 | 
ISBN
12,50
9789080645387
| andere
nooit
12,50
Haagse vertellingen en nooit eerder gepubliceerde
teksten.
teksten.
|  12,50
ISBN 9789080645387 |  12,50

ndel of bestel via www.sjaakbral.nl

387 |  of
12,50
ndel
bestel
via www.sjaakbral.nl
9789080645387 |  12,50
ISBNbestel
9789080645387
| ISBN
 12,50
via
ndel
www.sjaakbral.nl
of
via www.sjaakbral.nl
ndel
www.sjaakbral.nl
of
bestel
via www.sjaakbral.nl
Nu
in
de
boekhandel
of bestel via www.sjaakbral.nl
a www.sjaakbral.nl
ndel
of bestel via www.sjaakbral.nl

E

S
Het heeft maar weinig gescheeld of ik had de
torenspits in mijn kinderwagentje gehad. Dat
hadden we natuurlijk niet overleefd. Mijn vader
exploiteerde het Bosbad, een zwembad dat in
het Haagse Bos was gelegen. Ook dat zwembad
werd platgegooid.
Kort na de oorlog verhuisden mijn ouders naar
de wijk Rustenburg Oostbroek, alwaar zij een
dansschool annex feestzaal begonnen, Pasadena
genaamd, gelegen op de hoek van de Apeldoornselaan en de Heelsumstraat. Thans is daar al
weer een groot aantal jaren een bromfietszaak
gevestigd. Op de eerste etage erboven was het
wijkcentrum gelegen.
Naast danslessen werden er ‘s zondags kerkdiensten gehouden, gevolgd door indoor wielrennen.
Op grote, zware ijzeren rollen werd er geoefend.
De fietsers werden aan beide zijden vastgehouden door helpers. Achter hen gaven grote houten
klokken de resultaten weer. Tijdens het fietsen
trilde het hele gebouw van onder tot boven.
S
Ik schreef dit al weer 8 jaar geleden voor de
rubriek ‘Stadskinderen’ van Wim Willems in
de toen nog bestaande Haagsche Courant, maar
het werd niet geplaatst. Jammer trouwens dat de
rubriek van Wim Willems ook verdween, maar
we hebben nu deze krant. Tijdens mijn recente
verhuizing en het opruimen kwam ik het stukje
weer tegen. Veel verhalen uit Stadskinderen
destijds en nu in de De Oud- Hagenaar herken
ik natuurlijk en met mij mijn leeftijdgenoten.
Het spelen op straat, rolschaatsen (met ijzeren
wielen) op de rijbaan, pinkelen, putveroveren,
tollen, knikkeren, verstoppertje en ga zo maar
door. We verveelden ons nooit. Een jeugdhonk
of hangplek misten we niet. Af en toe fietste een
‘Juut’ (de ballenjatter) langs. Daar hadden we
toen nog ontzag voor. Soms was je de bal kwijt.
A
Veel van de toen al wat oudere jeugd zal zich
mijn vaders zaak nog wel herinneren, kinderfeesten met de goochelaar, de poppenkast. Ik
heb er leren dansen met Anita, de dochter van de
nog bekende verhuizer Koot. Voor aanvang van

ouderenbijeenkomsten moest ik (als 6-jarige)
piano spelen op de pianola, een piano waarin
papieren rollen de muziek maakten. Wat een
applaus leverde dat dikwijls op.
A
ls katholiek ging je natuurlijk naar de jongensschool St. Paulus, aan de Weesperstraat. De
schrijver van de jongensboeken Arendsoog, J.
Nowee, was er het schoolhoofd. Ernaast gelegen
was een protestantenschool. De schoolpleinen
waren gescheiden door hoog prikkeldraad.
Tijdens de speelkwartieren werd er naar elkaar
geschreeuwd: katholieken elastieken! En: protestanten olifanten! Dat werd na schooltijd soms
fel uitgevochten natuurlijk.
S
De bekende Toko in de Weesperstraat is al veel
beschreven, dat was het vaste snoepadres. Een
van de eerste Italiaanse ijsboeren was Talamini
in de Voorthuizenstraat. Een ijsje voor 5 cent,
weet u nog Vissen deden we in de Loosduinsevaart, bij de Medemblikstraat, het einde van Den
Haag, vlakbij de botenloods. Met een bamboe
hengel van de firma Vossen op de Apeldoornselaan. Kosten 75 cent, inclusief dobber, haak en
draad.
Al met al was het toen voor ons een gezellige
tijd. Ook de straatfeesten met Koninginne- en
bevrijdingsdag waren leuk. De hele buurt stond
dan vol met kraampjes en het geheel werd
opgeluisterd door de optochten met muzikale
ondersteuning van de Christelijke Jonge Mannen
Vereniging (CJMV).

Half jaren 50 ruilde mijn vader de zaak voor een
strandtent op Kijkduin, ook Pasadena genaamd.
Dat bedrijfje werd later overgenomen door
de heer Witteman, de vader van Connie (later
Vanessa). Haar broer is nog steeds op dat strand
te vinden. Niet te geloven dat ik alweer enkele
jaren van de AOW geniet!

Jos Ret l

.m.retel@ i o.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

B

pagina 11

J

Het H
S

Dinsdag 28 december 2010

leu en elangri
J

S

D
OT

J

R

In het kader van de ‘education
permanente’, een leidend beginsel in
die dagen, onderzochten wij hoe de
kwaliteit kon worden verbeterd van
accommodaties voor (sociaal-)culturele
activiteiten. We deden dat in Nederland
en ver daarbuiten. Het was de tijd van
de Meerpaal in Dronten, het Karregat
in Eindhoven, het gebouw van Centraal
Beheer in Apeldoorn en al die grotere
en kleinere dorps- en wijkcentra. Ik
was min of meer gespecialiseerd op het
gebied van theater en reisde vanuit mijn
woonplaats Nijmegen overal naar toe
om te adviseren en te kijken. Aangezien
je een theater het best kunt bestuderen
als het functioneert, bezocht ik eerst het
theater ‘als ding’ en daarna een voorstelling.
Mijn vrouw en ik waren grote theateren muziekliefhebbers. We brachten ook
onze kinderen ermee in contact door ze
mee te nemen naar voorstellingen. Dat
gebeurde meestal op zaterdagmiddag
in Arnhem in het theater aan de Rijn,
repetitielokaal van de toenmalige toneelgroep Theater en een soort ‘zwarte doos’
zoals het Witte Theater in IJmuiden dat
was. Er waren dan speciaal op kinderen
gerichte voorstellingen zo herinner ik
mij Wiedus uit Rotterdam en poppenspelers als Jan van Noort.
Op een zaterdag trad er een Haagse
Toneelgroep met de naam ‘Pssst’,
waarin een clown centraal stond die
Piccolo heette en die getrouwd was
met Zegmaarliesje, er waren verder een
‘boze man’ bij en een dwerg. Maar het
leukste van alles was de participatie van
de kinderen. Elk stuk van ‘Pssst’ ging
over een maatschappelijk probleem. Een
projectontwikkelaar (de boze man) wil
een parkeergarage bouwen waarvoor een
speeltuin moet verdwijnen. De kinderen
werden door Piccolo bij de oplossing
betrokken. De ‘Vreemde Vogel’ vertelde

B
R

I
S
D

over een buitenstaander die er niet bij
hoorde, de boze man hield die vogel
tegen. Maar dankzij de discussie
en de inbreng van de jeugdige toeschouwers - die vaak van de tribune
afkwamen om aan Piccolo allerlei
dingen te vertellen - kreeg de
vreemde,
mooie
vogel
toch zijn
plaats in de
maatschappij die hem
eerst niet
wilde. Elk
stuk eindigde
na de goede
afloop met
een optocht:
de kleine man sloeg de grote trom, de
kinderen liepen er achteraan. Dat was

oor inderen

R

- Psst op straat bij de kinderboekenweek 19

( oto: Het aderland) -

Ik raakte in gesprek met Piccolo: dat
was Herman rank een acteur van
de Haagse Comedie en hij vertelde
mij dat hij bijna elke zondagmiddag
optrad in een nieuw theater, het HOT,
aan de Oranjebuitensingel in mijn goede
geboorteplaats. Bijna op de plek waar ik

best als erin gespeeld wordt en zo
reisden mijn twee kinderen, mijn vrouw
en ik op een zondag van Nijmegen
naar Den Haag om De Vreemde Vogel
te zien. We waren op slag verkocht: ik
heb nog steeds een aantal dia’s van die
voorstelling, die prachtige, beweeglijke,
kleurige voorstelling in een theater
dat er was voor de
kinderen, grenzen
deed doorbreken en
ze liefde voor het
theater bijbracht.
Ik had vanwege
mijn beroep veel
theaters gezien, ook
in rankrijk, België
en Duitsland, maar
die zondagmiddagen in het HOT
waren grandioos.
Mijn kinderen zijn
nu veertigers, maar
ze hebben het er nog
steeds over.
- Martin de Smet en Heman rank, als brandweerman, tijdens een lunchpauzevoorstelling in het HO in 19 - Later heb ik nog
met Herman rank
als kind mijn eerste opera beleefde in het samengewerkt toen we een tentoonstelaltijd feest. Het waren voorstellingen
gebouw van K W.
ling over speelruimte gingen openen
die je nu node mist. Het toneel had ook
in het Van Abbemuseum in Eindhoeen maatschappelijke functie: kinderen
O
ven. Nadat de kinderen wederom de
waren theatraal met maatschappelijke
En uiteraard zie je een theater op zijn
parkeergarage hadden afgeblazen en de
problemen bezig.

projectontwikkelaar voor zijn wandaden
was bestraft, namen ze ‘bezit’ van het
museum, gevolgd door een triomftocht
door de stad.
Later in mijn leven kwam ik, na lange
omzwervingen terug naar Den Haag,
maar toen was het HOT al verdwenen
en was de kleinschaligheid overgegaan
in een soort fraaie megalomanie. Ik heb
Herman rank toen nog eens ontmoet
in de tram en in het Branoultheater toen
hij het verhaal van Scrooge en Marley
voorlas. Het HOT was een zacht en
inspirerend theater. Juist nu zouden we
zoiets nodig hebben.

J.M.A. ranse

n en ndre @c em .nl
( Advertentie )
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Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.
Wilt u hierover meer weten of heeft u
vragen bel of mail ons gerust.
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66
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I

INFO@BOEDELZORGDRAGER.NL
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De Volharding uitvaartzorg is sinds 1935 sociaal en betrokken. Al meer dan 75 jaar
bieden wij ondersteuning, zorg en geborgenheid en handelen zonder winstoogmerk. De Volharding Uitvaartzorg is al langer dan 10 jaar actief in Zoetermeer.
Persoonlijke zorg en nazorg staan bij ons centraal. Onze gespecialiseerde uitvaartdeskundigen adviseren en begeleiden u! Wilt u meer weten bel of maak een
afspraak met Ton Willemse
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• Een waardige en betaalbare begrafenis of crematie bij u
•
•
•

in de buurt of waar u dat wenst.
Professioneel advies over het regelen van uw uitvaart
Ondersteuning voor u en de nabestaanden bij overlijden
Korting op de uitvaart voor leden van De Volharding uitvaartzorg van € 210,-

ent

ge nteresseerd in een lidmaatsc a

De metalen heetwater kruik in een oude sok
die in de nacht wel eens uit bed viel. Leuk voor
de buren. De bloemen op de ramen soms zaten
de gordijnen vast aan het raam. Als kind vond
ik het ook zo leuk als het wasgoed bevroren
aan de lijn hing, mijn moeder haalde het dan
naar binnen en dan kon je het wasgoed recht op
neerzetten. Het bleef staan als een plank. Daarna
werd de was alsnog op het ijzeren rekje gehangen wat om de potkachel stond. Om die goed te
laten branden moest je op het balkon en in de
kolenkast de kolenkit volscheppen om hem aan
te maken wel eerst kachelhoutjes, hakken.
A
Voor de gladde stoep leegde mijn vader de asla
op straat, wat werkte want dat liep stroef. Het
zelfde als je sokken om de schoenen deed, dan
glee je ook niet uit. De blitse sneeuwlaarzen van
nu die bestonden natuurlijk niet.
Voor de kou deed je onder de lange broek een
pyjamabroek aan. Dan had je ook nog een
zelfgemaakte borstrok aan van jaegerwol die
vreselijke kriebelde, door moeder zelf gebreid.
Als je ondanks alles toch verkouden was geworden dan werd er vetkaars op je borst gesmeerd,
flanellen pyjama er overheen en zo ging je dan
slapen. Dampen boven een bakje met menthol
er in met een handdoek over je hoofd was leuker. Terwijl je toch ook al als de ‘R’ in de maand
zat al iedere avond een lepel levertraan slikte.
Dan rilde je wel even.
B
Om mijn krullen in bedwang te houden maakte
ik mijn haar nat. Het resultaat was in de winter
op weg naar school dat m’n haren bevroren.
Dat doet mij trouwens denken aan de enorme
strikken die ik vroeger heb gedragen als mijn
haar aan de lange kant was. Ze moesten natuurlijk wel mooi kleuren bij de rest van m’n
kleding. De strik stond dan met een speciaal
speldje recht op m’n hoofd, ik leek dan net een
paashaas. Maar ach, alle meisjes droegen dat, je
liep er niet als zonderling bij en wist trouwens
niet beter.
Een hele aparte sfeer en geur van de kolendamp

l dan de onderstaande bon in

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

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

hing er in de straten als het donker was. Gezond
zal het wel niet zijn geweest.
W
Op alle hoeken bij ons in de straat zaten nog
winkels. Een kruidennier, melkboer, groenteboer, slager of een bazar. Ik heb het over de
Watervlierstraat een zijstraat van de Loosduinseweg. De kruidenier verkocht ook gaspenningen, maar de meter deed het ook op stuivers al
moest je dan wel iets bijbetalen als ze langs
kwamen om hem te legen.
Als kind bofte je dat bij ons in de straat de
melkinrichting de Sierkan zat. Dat is alleen al
een verhaal op zich. Als er sneeuw lag hadden
de houten karretjes moeite om met die grote
ijzerwielen door de sneeuw te ploegen. Om de
grote melkbus zat dan een passende doek van
molton. Of ik het mij helemaal goed herinner weet ik niet, maar de melkboer werd soms
geholpen dacht ik door iemand door iemand
die voor de kar uitliep om hem met een touw te
trekken.

Aan: irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl
Onderwerp: Advertentie J. van Vliet

Geachte mevrouw Schaddelee,

Het schaatsen
riese namens
doorlopers vond
ik vre- Jan van
Ik stuur
u dezeop mail
de heer
selijk. Ik stond meer naast die schaatsen dan er
Dat vond
dan plaats
ondergelopen
land- in de
overop.jeshet
plaatsen
vanop een
advertentie
en vijvers in het Zuiderpark. Van mijn broer
die in Zweden woonde kreeg ik toen ik 8 jaar
was een paar kunstschaatsen. Dat was tof, mijn
moeder zette mij in ‘de Hockey’ op Houtrust op
het ijs en ik reed er zo mee weg. Het rolschaatsen wat ik graag deed heeft daar denk ik wel
aan bijgedragen. Ik heb zelfs nog wat lessen
gehad in kunstrijden maar ben nooit een Sjoukje
Dijkstra geworden. Het rondjes rijden op zondag in ‘de Hockey’ met mijn vriendin Beppie,
in onze oranje met patentsteek gebreide truien,
dat had ook wel iets. Met je schaatsen met de
veters om je nek geknoopt ging je er heen. Een
leuke tijd. Weinig luxe maar je genoot.

Hierbij geeft hij u opdracht om de volgende
Afmeting: ± 25 x 57 mm

Aantal plaatsingen: 6 x (in 6 opeenvolgende
- Het vroegere uitgi tepunt van de Sierkan in de
Watervlierstaart ( oto: E.M. van Ojen). -

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

Adres

- Schaatsen in het uiderpark
in de jaren vij tig. -

AA

A

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

et de grootste collectie elektrische
sfeerhaarden en kleine schouwen
vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda
www.kachelaer.nl / telefoon: 0182-551604
kijk op onze site voor de openingstijden

Brooshooft-Van
MetWilly
de volgende
tekstAalst.
en ongeveer volgens
drie illy@online.nl

Te koop gevraagd door verzamelaar:

Indonesische schilderijen
en foto’s van 1860 – 1960
Tel: 0182-393492
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten.
Wat overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

met Julius Pasgeld

E
J

- In de schappen van de drogist o bij de
apotheker, daar stond veel bruikbaars. -

4

Voor het betere buskruit had je
niet alleen kaliumchloraat nodig
maar ook zwavel en koolstof. De
verhouding ben ik vergeten. Maar
echt nauw luisterde het niet. In de
apotheek stonden toentertijd hele
rijen flessen met chemicaliën op
planken hoog tegen de muur. Bruine
flessen met een platte stop en een
groot etiket met de namen van de
chemicaliën in het Latijn. ‘Hydragynum’ stond er bijvoorbeeld op
zo’n etiket. Dat was kwik. Maar dat

- Rookbommen waren ook populair bij
relletjes, als hier in 19 op het Plein
bij het huwelijk van Prinses Margriet en
Pieter van ollenhoven ( oto: Stokvis). -

had je niet nodig.
Kaliumchloraat
verkreeg je op
bovenvermelde
- Molecuulmodel van kaliumchloraat ( ClO ) wijze. Zwavel
heette op het etiket ‘sulfur’ en daar
kon je zonder smoesjes zoveel van
meekrijgen als je wilde. Wel bij een
andere apotheek natuurlijk dan waar
je je kaliumchloraat betrok. Voor
de benodigde
koolstof kocht je
een paar doosjes
Norit en je had
voor een jaar
- Sul ur, o te wel
genoeg.
zuivere zwavel. -

je daarna aan de boven- en onderkant dichtmaakte met kauwgom of
stopverf. Maar niet voordat je er
eerst een lont in had gedaan van een
katoenen draad die je van te voren
door een mengsel van buskruit en
lijm had gehaald.
Zo. Klaar. Het feest kon beginnen.
Op de een of andere manier ging
het altijd goed. Dat kwam omdat
het stiekem moest waardoor je van
nature voorzichtig was. Geen van
mijn medeterroristen kwam na de
kerstvakantie op school met minder
ledematen dan dat hij voor de vakantie had.

Het mengen der stoffen diende
buiten het blikveld der ouders te
geschieden met een stamper in
een vijzel. Die had je natuurlijk
niet. Maar met een papkom en de
achterkant van een schroevendraaier
ging het ook prima. Wel voorzichtig
natuurlijk. Want het verhaal ging,
dat het spul al tijdens het mengen en
malen ineens kon exploderen. Als
je al je vingers nog had goot je het
buskruit in kartonnen kokertjes die

T
Wel is het mij gebeurd, dat ik
vanwege de luchtverplaatsing na de
knal een keer tegen de vlakte ben
geslagen. Het rotje ging iets te vroeg
af waardoor ik te dichtbij stond.
Dat was nog wel in aanwezigheid
van mijn vader. Die had ik geroepen om trots de resultaten van mijn
zelfwerkzaamheid op het gebied
van explosieven te demonstreren.
Mijn vader viel ook bijna om. Na de
knal sprak hij op eenvoudige toon:

Winkels Kringloop Holland

‘ antastisch, jongen’ en verdween
weer naar binnen. Ik begrijp er nog
steeds niks van.
Mijn kleinzoon maakt zijn rotjes niet
meer zelf. Maar rookbommen nog
wel. Hij stampt een pvc-pijp vol sterretjes en steekt dat aan. Vijftig jaar
geleden deden wij dat in de Haagse
Klimopstraat anders. Iedere bewoner
tussen de 15 en 20 jaar had de morele verplichting zorg te dragen voor
150 gram rookbompoeder. Rookbompoeder maakten we van buskruit
(zie boven) en ammoniumchloride
in een verhouding van n op n.
Ammoniumchloride is beter bekend
onder de naam salmiak. Inderdaad
een grondstof voor drop. Maar dus
ook voor rookbommen. Je kon er
gewoon een brandende lucifer in
steken. Dan ging het roken. En niet
zo weinig ook. Iedereen in de straat
stortte zijn aandeel rookbompoeder
in een grote afwasteil die we dan met
z’n allen naar de Laan van Meerdervoort droegen en op de tramrails
zetten. Even aansteken en hup, het
eerstvolgende halve uur durfde geen
trambestuurder meer door de dikke,
vette walm die pas nadat er zeven

trams achter elkaar stilstonden tenslotte door de wind werd verwaaid.
Ja. In die tijd was dat leuk. Nu nog
steeds, zou ik denken.
Na de jaarwisseling was het kerstbomenjacht. Een verhaal apart.
De jacht vond vooral plaats in en
rondom de tankgracht in het toenmalige spergebied waar nu globaal de
Segbroeklaan loopt. De gevechten
hadden een eenvoudig verloop. De
ene jeugdgroepering m t kerstbomen
ontmoette juist op een dammetje in
de gracht een andere groepering zonder kerstbomen. De jongens zonder
kerstbomen waren groter, gooiden
de jongens met de kerstbomen in het
water en gingen er met de kerstbomen vandoor om even later door
een stel nog grotere jongens zonder
kerstbomen ook in het water te worden gegooid. Ik hoorde nooit bij de
grootste jongens. Vandaar dat ik nu
nog steeds politicus wil worden.
E
Nog meer recepten voor leuk
vuurwerk Mail naar:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Een voordelig 2011
met
Kringloop Holland!

Maanweg 64 Den Haag
Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag
Piet Heinstraat 25 Den Haag
Piet Heinstraat 69 Den Haag

met Ooievaarspas
of Vaste Klantenkaart

Loosduinsekade 156 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

10% korting
op al uw aankopen!
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Daar had Julius Pasgeld het over in
de Oud-Hagenaar van 30 november
jl. Ik heb juist met enorm veel plezier die versjes geleerd en gezongen
in de zomerkampen van de VCJC.
Eerst als deelnemer, later als leider
M ZA ( muziek en zang). Nog
later, toen ik voor de klas stond,
vonden mijn leerlingen het prachtig
die “rare” versjes te zingen. Daarna
waren ze rijp voor iets serieuzer
repertoire, zoals canons e.d.
De in het artikel genoemde versjes
ken ik inderdaad ook. Ik noemde ze
onzinversjes. Kwamen er gebaren
bij, dan waren het bewegingsliedjes. Heerlijk om even van de
schoolbank ‘los’ te komen tussen
de vakken door. Voorbeelden
Onzinversjes ( met de daarin
verscholen didactiek om klinkers
en medeklinkers te leren onderscheiden):
b met een b
b met een e be
b met een i bi b be bi
b met een o bo b be bi bo
D
Ik las uw rubriek over wonderlijke
deuntjes en rare rijmpjes. Die dikke/
blikkene dominee waar u iets over
schrijft zou een hele rubriek mee
te vullen zijn. Deze dominee heeft
namelijk echt bestaan en was zeker
geen onbevoegde predikant. Hij was
dominee in Harlingen en schoot daar
de naaister die voor het pastoriegezin verstelwerk deed, en waar hij
verliefd op was, dood. Het vers is in
zijn geheel:
r r boemdie ee
de bli ene dominee
die c oot met ruit en lood
i n rme n i ter dood.
u it i in de t
l n de ettin
t.
e on en roe en luid
i omt er nooit meer uit
In 1894 was dit een klein drama.
Mogelijk zijn met behulp van google
nog wel meer gegevens te vinden. Ik
heb in mijn collectie documentatie
nog een ander lied:
omt rienden t t een til
oort t i melden il
oe een dien r n od er
erbr i n ee ter er .
oe i erd erteerd door l e
lie de en min
en o erbr de b nd i n ui
e in
erlie d erd o i n meid
iet
t ten emel c reit
en toen i em er tiet
r toc met ru t niet liet.
i r
r teder n
il met mi luc ten
n
m r i blee rein en trou
en r
n r u rou .
oen lo te i
r in i n mer
lleen
en ei te n
r t er te n r t
c een.
r eer ield e ec ter t
en i ierdoor err t
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uiten de brievenrubriek op pagina 2 publiceert de De Oud-Hagenaar een paar keer per jaar apart een selectie van brieven aan colu nist ulius Pasgeld. Meestal reacties of tips
.b.t. zijn bovenstaande rubriek leine ostalgie. Denk eraan dat lange brieven oeilijk plaatsbaar zijn - of ten inste oeten worden ingekort.
Schrijf een e- ail aan julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘ ulius Pasgeld’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

b met een u bu b be bi bo bu
Daarna alles met d, f enz.
Iedereen kent wel het “o,ze wiezo,
wo ze wieze walla kristalla, kristo,
zewieze wo- ze wieze wies-wieswies-wies”. Net als Drei Japanezen
zongen we dezelfde tekst op alle
klinkers. Dus op a: a,ze waze wa
etcetra en op e, i, o en u. En dan
dat prachtige lied over Julia, die
zo schoon is: vuurrood vlashaar,
kromme tenen, glazen oog , groen
gebit, de rok binnenstebuiten etc.
Ze komt vreselijk aan haar eind:
zwaaiend met een hamer en stomdronken dansend op haar kamer.
Voorbeelden van bewegingsliedjes:
Hanse Panse Kevertje, die klom
eens op een heg. Neer viel de regen
en spoelde Hansje weg. Op kwam
het zonnetje en maakte Hansje
droog. Hanse Panse Kevertje die
klom toen weer omhoog.
De tekst geeft al aan hoe de armen
zich bewegen: op en neer. Zeer
populair was het liedje van de
Nederlandse Amerikaan, die zie je
n m toen et moordend lood
en c oot de on c uld dood.
nood eid nooit e oord
or en redi t i od oord
er t et bi belboe terneer
roe t uil o er mi niet meer
r el o er u roo t d t in
dui terni loo t
en d t door mi in i n n m erd
edoo t.
o r toen die nood rd
l een leid m n o dee rd
doc od die lle iet
ontneemt i n tr em niet.
u it i c ter lot
beden i n droe i lot
en c t ld r i n tr
die de rd e rec ter .
n i i no te reden met et
rd e lot
m r moc t i er c i nen oor de
rec ter toel od
d n i i n c uld eer
r
en el t een uit luc t d r
nt od doet ieder rec t
l i men eer o nec t.
Er zijn er nog wel een paar, maar
dat voert te ver om allemaal over te
typen.

Cor W. Stigter

Turfsingel 13
2802 BB Gouda
cor ti ter@ m il.com

Kadulletjes zijn kameraden. Dat
heb ik zojuist opgezocht in de dikke
Van Dale na lezing van uw aardige
artikeltje in de Oud-Hagenaar van 30
november. Het grappige is, dat ik me
dat als kind nooit heb afgevraagd. Ik
zong geheel onbevangen alles na wat
me werd voorgezongen. De drie Japanners heb ik geleerd als drie Chinezen. Overigens is dat liedje in het
eerste couplet nog niet zo raar. Het
wordt pas vreemd, als je het met n

al van verre ziet staan. Daarna het
bovenlichaam bewegen zoals de
tekst aangeeft. Van voor naar achter
van links naar rechts ( 4 x)
Voor de kleintjes het Schuitjevaren,
theetje drinken, Advocaatje ging
op reis en Wij kikkertjes. Zo kan
ik nog wel even doorgaan, maar ik
besluit met te wijzen op Toon Hermans, die zogenaamde vreemdtalige liedjes zong, waarvan de onzintekst sprekend die buitenlandse taal
weergaf. Zoals het Italiaanse:
ott ell
r rinet
oet e
ttore
ott ell
r rinet
moe e d more
un lun
iet ebel rmonic
un lun
ell o ietee
Heerlijk om het zo Italiaans mogelijk te zingen!

Barend Jan Donker
linden @ l net.nl

klinker gaat zingen. Dat geldt niet
voor een soortgelijk liedje: Ozewiezewo, zewiezewalla, kristalla, kristo,
zewiezewo, zewiezewies, wies, wies,
wies. (Wie dat ooit bedacht heeft
Een Chinees kadulletje misschien )
Ook dat gaat verder als azewiezewa,
zewiezewala, kristala, krista, zewiezewa, zewiezewaas, waas, waas,
waas. E n van mijn nichtjes was in
haar peutertijd gek op dat liedje. Ik
zong het een keer voor haar in een
Haagse tram. Ze begon helemaal te
stralen en terwijl ze op haar knietjes
sloeg van plezier vroeg ze: Nog een
keer En tante was zo gek niet of ze
zong het ene na het andere couplet,
terwijl steeds meer trampassagiers
begonnen om te kijken. Helaas zijn
alle nichtjes en neefjes inmiddels
volwassen. Nu zing ik nooit meer
rare liedjes in de tram.

Sophia Cornelisse

oud m terd m e
.corneli e@ etnet.nl

R
Ik heb ook een beetje last van rare
versjes. Vroeger op school (Louis
Pasteurschool, in de Pasteurstraat,
Den Haag) was het altijd feest in de
klas als we het volgende zongen:
en oliebol d t i een din
e uit de nd
n omen er ier oot e
et een oli nt
rin elebin rin elebin
bin bin bon
o o o rin elebin bin

die eet
nd ni
rin ele
bon .

en lie m c ien d t i een din
ie e in de luc t
n l e n r beneden i t d n
e met een uc t
rin elebin rin elebin rin
bin bin bon
o o o rin elebin bin bon

die
e
ele
.

en brie enbu d t i een din die
ie e in el e tr t
n omen er i retten uit d n i et
een utom t
rin elebin rin elebin rin ele
bin bin bon
o o o rin elebin bin bon .
Vooral de ringelebing-regeltjes
werden lekker hard gezongen. Tegen
de tijd dat we halverwege waren,
lagen we al slap over onze houten
schoolbanken. weet wel: die met
een inktpotje dat je kon afsluiten met
een schuifje.

Eva Beekman-Jacobs
Henri Dunantstraat 7
4388 NH Oost Souburg
m.bee m n@ ccnet.nl

W
Wat te denken van geweld en wreedheden in kinderliedjes Hieronder
een paar suggesties, maar volgens
mij is de lijst eindeloos. Vroeger
sprong men niet zo zachtaardig om
met de tere kinderziel.:
1) Ach kapteintje, sla mij niet. Ik ben
uw liefje, ik ben uw liefje.
Ach kapteintje, sla mij niet, ik
ben uw liefje, zoals u ziet.

2) Jan, sla je vrouw. Dat doe ik niet,
dat doe ik niet.
Jan, sla je vrouw. Dat doe ik niet
voor jou.
3) Er zaten zeven kikkertjes al in een
boerensloot.
De sloot was toegevroren, ze
waren hallef dood.
4) Een deel uit De veldmuis
Maar halverwege: A W! daar
kwam zijn staartje tussen het wiel
De notendop sloeg om en om
zodat de veldmuis viel
Beneden sprong hij hinkend rond,
maar ‘t allergekste was
Zijn fiets zat aan zijn staart geklemd, zo kwam de muis te pas
5) Een deel uit Advocaatje
Advocaatje ging op reis, tiereliereliere (tierelierelom)
tiereliereliere of tierelierelom na
elke regel opnieuw
Met zijn hoedje op zijn arm,
Bij een herberg bleef hij staan,
Stokvis kreeg hij bij ‘t ontbijt,
‘t Graatje schoot hem in zijn keel,
Dokter werd er bij gehaald,
Maar de dokter was te laat,
Zo ging ‘t advocaatje dood,
6) In een groen, groen, groen, groen
knollenland
Daar zaten twee haasjes heel
parmant.
En de een die blies de fluitefluitefluit
En de ander sloeg de trommel.
Daar kwam opeens een jager,
jagerman
En die heeft er n geschoten.
En dat heeft, zo je denken, denken
kan,
De ander zeer verdroten.

amilie Beerse

Den Haag
milie@beer e.demon.nl

Hoe eerder kanker
wordt ontdekt,
hoe beter.
Kijk voor meer informatie op
www.kwfklachtadvies.nl

N
Ik geniet elke keer weer van de De
Oud-Hagenaar en herken veel van
de onderwerpen waarover geschreven wordt (ik ben van 1939). Het
lied over de hoed met drie hoeken
moet volgens mij gaan over een
hoed met vier deuken. Het werd
gezongen in de padvinderij. Gerard
Cox en rans Halsema hebben het
ooit gezongen tijdens een optreden
t.b.v. de jubilerende padvinderij
(of was het toen al scouting ) in
Diligentia. Padvinders droegen inderdaad een hoed met vier deuken.
Ik heb de tekst even gegoogeld.
Ongetwijfeld zong het vriendje
over een hoed met drie hoeken, hij
had de klok horen luiden maar wist
niet waar de klepel hing. Maar niets
dan lof voor de Oud Hagenaar, ik
hoop dat het nog lang blijft bestaan.

mi n oed die ee t ier deu en
ier deu en ee t mi n oed
en d i niet ier deu en
d n
et niet mi n oed
er t ordt et lied elem l
e on en.
rn ordt tel en
een oord e el ten. de
l t n et e el ten oord
m t men d n een u e men
in t et oord en el in e
d c te. et lied
n d n erder
l ol t
mi n oed die ee t ier
ier
ee t mi n oed
en d i niet ier
d n
et niet mi n oed
mi n oed die ee t
ee t mi n oed
en d i niet
d n
et niet mi n oed

mi n oed die

mi n oed
en d i niet
d n
et niet mi n oed
mi n oed
mi n
en d i niet
d n
et niet mi n oed
mi n
mi n
en d i niet
d n
et niet mi n
en .
Wie een weg te laten woord toch
zingt moet bijvoorbeeld een pand
betalen.

Ria van Altenborg

m. ltenbor @ m il.com
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inale an de ac pot Sudo u
D S

A
E

4

J

W
5

Daarnaast doet iedereen gewoon
elke keer mee met de normale
prijstrekkingen per nummer, ook dit
keer natuurlijk. moet ook deze
keer op zoek naar de cijfers in de
grijze vakjes van de vier Sudoku’s.
De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de
cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers. Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze vakje een ‘1’

S

in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in D een
‘2’, zodat het gevraagde antwoord
dan bijvoorbeeld luidt: 1-9-4-2.
In De Oud-Hagenaar nr. 24 van 30
november presenteerden we ook
vier Sudoku’s. Maar om de Jackpot
spannend te houden vertellen we
(nog) niet wat de goede reeks was.
En we reiken zes i.p.v. de vijf vaste
prijzen uit: onder wie 1 inzender
die het fout had! Zodoende worden

A

S

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

2
9
4

1

2
6 5
7
3 1

de onderstaande prijswinnaars niet
bevoordeeld door ‘voorkennis’ over
hun kansen.
Alle zes krijgen de dubbel-CD van
Sjaak Bral krijgen opgestuurd.
S. van Bommel van der Zwaag, te
Leidschendam
R.J. Pohlmann Mazer, te Rijswijk
Harry Bergman, te Delft
Ton van der Kraats, te Den Haag
Peter Huybens, te Den Haag
Vincent Lenting, te Zoetermeer

B

2

5

I

I
Vermeldt op uw briefkaart of in de
onderwerpregel van uw e-mail het
nummer van de krant (in dit geval
dus Sudoku Nr 26) We moeten uw
oplossing van de nieuwe puzzel, de
vier Sudoku’s, binnen hebben op
uiterlijk:

W

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

S

3

S

5 2

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

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 26
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

9

5
4

5
4

7
9

3 7
8
6
8
5 2
1
8
7

8
5
2
3
8 7

D

1

3
9
8
4

1

4

2
3 8

2
3

7

1
6

7 1
5
4

6 2

9 7 4

Alcohol en medicijnen:
geen goed huwelijk
Een wijntje of biertje op zijn tijd kan lekker en gezellig zijn. Maar als u de
55 bent gepasseerd, is het extra belangrijk om verantwoord om te gaan
met alcohol. Op hogere leeftijd verdraagt het lichaam alcohol minder goed.
Daardoor is er een groter risico dat u valt en er is meer kans op schade
aan de lever en hersenen.
Gebruikt u medicijnen? Pas dan extra op met drank. Sommige medicijnen
werken niet meer goed en andere maken het eﬀect van alcohol sterker.
Drink geen alcohol in combinatie met:
• Slaap- en kalmeringsmiddelen
• Medicijnen bij allergie, diabetes en psychische klachten
• Pijnstillers zoals aspirine en ascal
Wat is verantwoord alcoholgebruik?
• Mannen: niet meer dan twee glazen per dag.
• Vrouwen: niet meer dan één glas per dag.
• Twee dagen in de week niet drinken. Zo voorkomt u afhankelijkheid
van alcohol.
Wilt u in gesprek over uw alcoholgebruik? Neem dan contact op met uw
huisarts of met preventieorganisatie Context, telefoon (070) 391 81 91,
www.context.nl.
Deze advertentie maakt deel uit van de campagne Den Haag, een Frisse Blik op alcohol van de
gemeente Den Haag. Kijk ook op www.frisseblikopalcohol.nl , op www.cipo.org of op www.drinktest.nl .
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-advertentie-

Sjaak Bral luidt jaar uit bij Omroep West
Vaarwel 2010! Dat is de titel van Sjaak
Bral’s oudejaarsconference waarmee
Omroep West het oude jaar uitluidt. TV
West kĳkt wat serieuzer terug met een
jaaroverzicht vol hoogtepunten van het
regionale nieuws.

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
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Het is traditie dat Omroep West de oudejaarsconference van Sjaak Bral uitzendt
op radio en televisie. In Vaarwel 2010
kĳkt hĳ terug op een ‘raar, wanhopig jaar
waarin domheid regeert,’ aldus de cabaretier. “Het beeld is voller geworden, maar
de koppen leger. We maken fout op fout.
Geeft niet. Voluit op je bek gaan is ook
vooruitgang.” Sjaak ﬁleert het jaar 2010 met plezier en precisie. De Oudejaarsconference is
te zien en te horen op vrĳdag 31 december vanaf 19.00 op Radio West en TV West. De show
wordt een aantal malen herhaald op radio en televisie.

TV West Nieuws

De regio en de rest van de wereld heeft een roerig jaar achter de rug. TV West Nieuws blikt
terug in het Jaaroverzicht 2010, waarin alle hoogte- en dieptepunten in het regionale nieuws
nog eens passeren. Natuurlĳk is TV West Nieuws ook in het nieuwe jaar present. Als eerste
op Nieuwjaarsdag om 12 uur ‘s middags met het eerste actuele bulletin van 2011.
Een uitgebreid overzicht van de feestdagenprogrammering van Radio West en TV West is te
vinden op www.westonline.nl.

De medewerkers van
Omroep West
wensen alle lezers van
De Oud-Hagenaar
een mooi en gezond 2011!
Sietse, Mark en Di-rect kijken terug op Westonline.nl
Voor Sietse Fritsma, Mark van der Kallen en de mannen van Di-rect was het een bĳzonder jaar. Voor de camera van Westonline.nl vertellen zĳ openhartig over hun jaar 2010.
De voorman van de Haagse PVV
kĳkt terug op de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen, de moeizame
formatie-onderhandelingen en de eerste maanden als oppositieleider in de
Haagse gemeenteraad.
ADO’s ﬁnanciële redder Mark van der
Kallen kĳkt terug op het jaar waarin
zĳn club herboren werd. De mannen
van Di-rect begonnen op 1 januari 2010
aan een nieuw tĳdperk, de groep speelde zĳn eerste show met de kersverse zanger Marcel
Veenendaal. De band is inmiddels een jaar, een plaat en een uitgebreide toer verder.

Woonzorg Nederland

De exclusieve interviews zĳn te zien op de website van Omroep West: Westonline.nl en op
het YouTube-kanaal: YouTube.com/omroepwest.

Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

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

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

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

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

