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Oplage: 60.000 ex.

oome s st  oo  eu e u td g g 
 Met gouden lepel in de mond en wind mee geboren  maar nu in A W:

p 1 januari jongstle-
den werden de eerste 
bab boomers’ 5. e 
gaan vanaf nu mas-
saal met A W en 
pensioen. In vijf jaar 
tijd zullen er volgens 
het Centraal Planbu-
reau een half miljoen 
5-plussers bijkomen 

in ederland. Daar zal 
de economie het no-
dige van merken. et 
als de zorgsector. De 
bab boomers staan in 
hun eigen leven ook 
voor een nieuwe uit-
daging: hoe pak je het 
aan als pensionado’   

De ‘babyboom’ duidt op de geboortegolf 
die in Europa en de Verenigde Staten na de 
Tweede Wereldoorlog optrad. In 1946 was 
de piek meteen het hoogste, maar ook in de  
twintig jaar erna werden aanzienlijk meer 
kinderen geboren dan in de perioden ervoor 
en erna. Sommigen beperken de term 
‘babyboomer’ voor mensen die in de eerste 
tien jaar na de bevrijding werden geboren, 
omdat ze cultureel veel met elkaar gemeen 
hebben. Ze genoten als eersten van de sterk 
stijgende naoorlogse welvaart en gingen 
in de roerige jaren zestig naar school en 
studeren.
Maar feitelijk horen ook de mensen die 
tussen 1955 en 1965 werden geboren nog 
tot de babyboomgeneratie. Pas daarna 
‘normaliseerde de geboortecijfers weer. 

Dat gebeurde trouwens mede door de intro-
ductie van de anticonceptiepil, die na z’n 
introductie in 1962 in Nederland snel po-
pulariteit won. Traditionele gezinsvorming 
was bovendien in de jaren zestig niet meer 
vanzelfsprekend voor iedereen, en ook de 
(steeds beter opgeleide) vrouwen begonnen 
zich buitenshuis te ontplooien. Kinderen 
krijgen was niet meer voor ieder de grote 
opdracht in het leven. De oplages van ‘Dr. 
Spock’ en de Heilige Schrift daalden.  

Pim Fortu n
Pim Fortuyn (1948 - 2002) was een zeer 
uitgesproken man en een markante baby-
boomer, vooral door de kritiek die hij had 
op z’n eigen generatie. Die vatte hij samen 

in zijn in 1998 verschenen boek met de 
titel  ‘Babyboomers’ (ISBN: 9061129419). 
Fortuyn schetste zijn generatie, als zijnde 
er een van verwende kinderen, met een 
gouden lepel in de mond geboren en de 
wind in de rug. Zij pro teerden als eerste 
van democratisering en nieuwe vrijheden 
( ua studie, beroepskeuze en sexualiteit 
bijvoorbeeld); ze konden zich een eigen 
koophuis veroorloven, het vliegtuig nemen 
om in verre oorden vakantie te genieten, en 
hadden bovendien de ‘sociale zekerheid’ 
om op terug te vallen als het eens even een 
tijdje tegen zat.
Maar met de touwtjes eenmaal strak in han-
den, op allerlei terrein in de samenleving, 
bakten zijn generatiegenoten er vaak maar 
weinig van, vond Fortuyn. Met een schijn 
van democratie en inspraak introduceerden 
ze de gesloten regentencultuur opnieuw. 
Tot schade van maatschappij en economie 
en bovenal tot schade van de nieuwkomers, 
die behendig zoveel mogelijk buiten de 
deur worden gehouden,  schreef hij. In het 
bedrijfsleven, met name in de beursgeno-
teerde onderneming, vindt momenteel door 
optieregelingen een schaamteloze verrijking 
plaats en het zijn weer de babyboomers die 
daar in stilte, schaamteloos van pro teren. 
Deze hele graai- en grijpcultuur is ge n-
troduceerd en ontwikkeld - en dit alles op 
decente wijze - door de babyboomers.

Afhankelijkheid
De babyboomers staan nu op de drempel 
van een nieuwe fase in hun leven, waarin 
het niet meer vanzelfsprekend allemaal zal 
meezitten. Ze moeten leren omgaan met 
een toenemende afhankelijkheid, op allerlei 
vlak, met kwaaltjes en aandoeningen die 
het leven echt moeilijk maken. Bijna n 
op elke vijf babyboomers zal, volgens de 
Amerikaanse lzheimer ssociation, in z’n 
leven een vorm van dementie ontwikkelen. 
Daar maakt men zich in Amerika, politiek 
en in de media (als de ew ork Times) 
trouwens erg druk om - begrijpelijk, wetend 
dat er in de USA de komende 19 jaar elke 
dag (!) zo’n tienduizend 65-plussers zullen 
bijkomen, berekende het ew Research 

Center onlangs. En veel babyboomers 
hebben er nog geen zin in, of het nou met 

tnesstraining of Botox moet, om aan an-
deren af te staan wat ze als hun rechtmatig 
eigendom beschouwen: jeugd!  Aldus de 

ew ork Times op nieuwjaarsdag.
Zou het in Nederland heel anders liggen  
Menigeen hier, met kersverse ‘pensionado’ 
status, gezond van leden en geest, blaast de 
trompet over dingen waar nu eindelijk eens 
tijd voor is. Hoeveel tijd nog
Volgens het Centraal Planbureau leven we 
hier, in Nederland, na ons 65ste gemiddeld 
nog 22,5 jaar.

Frans Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl

-  cheveningen  Er wordt gewerkt aan de wederopbouw van de boulevard en omgeving.
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100 jaar in 1 0 
Mijn overgrootmoe-
der, de weduwe Ter-
meer is in den Haag 
100 jaar geworden. 
In 1930 is er toen een schilderij 
van haar gemaakt door de Haagse 
schilder G.C. Vrint. Mijn vraag is 
of iemand weet bij wie of waar dat 
schilderij is  Ook zou ik graag iets 
meer over de gebeurtenis zelf te we-
ten komen. Mijn overgrootmoeder 
heette met haar meisjes naam Alida 
Wareman. Zij woonde in bij haar 
schoondochter aan de Indigostraat 
72. Van haar heb ik geen naam.

Pieter Termeer
pm-termeer@hetnet.nl 
Tel.: 010 4321727
Mob.: 06 24652296 

Salmiakrookbommen 
Tijdens een bezoek aan mijn 95-ja-
rige schoonmoeder, in verzorgings-
huis Florence in oosduinen, las ik 
het artikel van van Julius Pasgeld 
over het zelf maken van buskruit.
Dit sprak me erg aan, omdat ik 
het vroeger zelf ook maakte. Mijn 
smoes bij het kopen van kalium-
chloraat was dat ik het nodig had 
omdat ik voor scheikunde op school 
proefjes moest doen. Wij woon-
den op de Goeverneurlaan en daar 
stond de tram rond oud en nieuw 
ook regelmatig stil in de jaren ’50 
ten gevolge van de zelfgemaakte 
Salmiakrookbommen. Jaren later 
vond ik nog een boekje ‘Mengen en 
Roeren’ van Henk Raaff met daarin 
onder meer een paar recepten voor 
vuurwerk. 

Koos van Arkel
umansdorp

arkelins@
planet.nl 
-------------------
Instabiel 
vuurwerk 
Natuurlijk is 
vuurwerk maken 
prachtig en zelf 
heb ik deze 
hobby ook jaren 

(veilig) beoefend. Rookbomme-
tjes met kaliumchloraat, suiker en 
ammoniumchloride zijn makkelijk 
te fabriceren en vermakelijk (al is 
de rook enigszins prikkelend in de 
longen). En met buskruit kan je 
natuurlijk helemaal alles fabrice-
ren. Alleen brengt Julius Pageld 
mogelijk wel mensen in gevaar door 
wat versprekingen - mag ik hopen, 
of hij heeft in zijn jeugd h l veel 
geluk gehad!
Julius zegt kaliumchloraat te gebrui-
ken voor buskruit in combinatie met 
zwavel. Elke zichzelf respecterende 
vuurwerkmaker en/of chemicus 
weet dat chloraten in combinatie 
met zwavel uiterst instabiel zijn 
en uit zichzelf kunnen ontbranden. 
Dit gebeurt bij het te lang bewaren, 
maar kan tevens gebeuren bij het 
mengen en bij frictie. Waarschijn-
lijk doelde Julius op kaliumnitraat. 
Deze stof is n van de drie chte 
ingredi nten van buskruit, samen 
met zwavel en koolstof (in de ver-
houding 75:15:10). Ook betwijfel ik 
sterk of geactiveerde koolstof zoals 
Norit werkt in buskruit, gewoon 
houtskool werkt in ieder geval vele 
malen beter.
Dan het rookmengsel dat Julius 
noemt. Ammoniumzouten en chlo-
raten zijn ook niet stabiel samen, 
al is de combinatie van kalium-
chloraat, suiker en salmiak nog wel 
hanteerbaar. Maar door uw eerder 
genoemde buskruitmengsel met 
zwavel te gebruiken worden de in-
compatibiliteiten opgestapeld. In dit 
mengsel komen dus chloraten plus 
zwavel voor en chloraten plus am-
moniumzouten. Hoe groot moeten 
de risico’s worden  

Thomas
pyroking.cpcd@gmail.com

( aschrift Julius asgeld: Eindelijk 
iemand die mij vriendelijk, zonder 
te mopperen of kwaad te worden 
terecht de les leest. e wisten dat 
het met kaliumnitraat veiliger was. 

eluk gehad dus. Een troost is, dat 
je volgens mij tegenwoordig gelijk 
de IVD op je nek hebt wanneer 
je als leek ergens kaliumchloraat 
koopt of bestelt.)
--------------------------------------------
Moeilijk leesbaar 
Als enthousiast lezeres van de Oud-
Hagenaar heb ik een opmerking. 
Daar de krant hoogstwaarschijnlijk 
door veel ouderen wordt gelezen, 
zou het prettig zijn als er een 
duidelijk  (en iets groter) lettertype 
kon worden gebruikt. Sommige ru-
brieken zijn heel moeilijk leesbaar, 
vooral cursief gedrukte gedeeltes. 
Hoewel ik goede ogen heb en ook 
nog auto rijd heb ik veel moeite met 
het lezen van de Oud-Hagenaar, in 
tegenstelling tot andere kranten.
Is hier iets aan te doen  Er moeten 
ongetwijfeld veel meer mensen met 
hetzelfde probleem zijn.

Mevr. K P Boogert 
kpboogert@planet.nl
--------------------------------------------
Ton van ijswijk: top! 
Wij willen U graag even laten weten 
,Het krantje De Oud Hagenaar erg 
leuk te vinden.
Vooral de artikelen van De heer Ton 
van Rijswijk zijn erg goed en met 
veel kennis van zaken geschre-
ven. Het laatste stukje over de 
kertsbomenjacht was erg leuk. Wij 
sturen heel veel krantjes naar onze 
vrienden in New Zealand die ook 
oud-hagenaar zijn. Wij hopen dat 
het krantje nog lang zal bestaan.

Rob en Joke van den Berg
joke.vanden.berg@hetnet.nl
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P EP ES E  B IE E
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. w oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

Bloembollensoep 
met kattenbout  
Bruin brood, roomboter en ham met Kerst . Het 

voorpaginaverhaal van 14 december bracht mij 
onze kerstviering van 1944 terug in herinnering. 
Mijn vader was niet teruggekeerd naar zijn werk-
kamp in Eberswalde, ten noordoosten van Berlijn. 
Hij was dus ondergedoken, net als de gebroeders 
Boon van de Hooftskade, en zat dus heerlijk thuis 
in onze hofjeswoning in de Glasblazerslaan.
Ja er stond een echte kerstboom in de hoek van de 
kamer met echte kaarsjes. Het kerstmaal bestond 
uit bloembollensoep en onze kat als vervanger van een konijnenbout. Ik weet nog precies dat ik met de kat aan zijn 
staart door de kamer heb gelopen. Pa had hem met de koekenpan eerst bewusteloos geslagen en hem daarna geslacht. 
Dat het onze eigen kat was die werd opgediend heb ik pas een aantal jaren later begrepen.

pa regelde meel
Opa en Oma woonden maar twee huisjes verder en waren dus ook van de partij. Zij hadden gezorgd voor vers gebakken 
brood. Opa haalde bij de keuken van de kazernes op de Van Alkemadelaan altijd de papieren zakken op als oud papier, 
en omdat hij plat Duits sprak kon hij wel wat meel versieren bij de kok.
Pa bleef tot de bevrijding altijd in een schone blauwe overal lopen, bij razzia’s ging hij snel het dak op om zich achter 
de schoorsteen te verbergen. Mijn jongere broer werd op 27 september 1944 geboren en door onze  grootmoeder een-
voudig gedropt in het ziekenhuis op de Zuidwal. Daar heeft hij de Hongerwinter overleeft.

orlogskinderen
Als oorlogskinderen hebben wij gelukkig geen al te negatieve herinneringen overgehouden aan die tijd. Ondanks dat er 
wel eens een razzia werd gehouden in onze straat en er een motor met zijspan het hofje inkwam met een Feldwebel, met 
een grote plaat op zijn borst, die dan de huisjes doorzocht. Pa was steeds op tijd weg.
Na de oorlog werd er in ons gezin en met onze grootouders gewoon over die tijd gesproken, maar met kerstmis kwam 
telkens wel weer de maaltijd van 1944 weer ter sprake.

Aad Horstmans
umansdorp

aad.horstmans@upcmail.nl

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De Oud-
Utrechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombi-
naties mogelijk.

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht 
redactie deoud-hagenaar.nl

Foto’s e.d.:
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.

ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar 
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal 
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in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del  and, eidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 60.000 exemplaren, via circa 300 distributie-
punten. Toezending is mogelijk voor  per 
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Administratie:
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- e lasblazerslaan in 0  gezien in de richting van de 
ange Beestenmarkt oto  H. .W. ouwes . -

Koos van Arkel
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Op gevoel, met geloof in eigen kun-
nen en de nodige eigenwijsheid reali-
seerde Wallast iets waar verschillende 
Nederlandse uitgevers binnen een paar 
jaar jaloers naar keken, ook een hele 
grote. Want met name de uitgevers 
van zogenaamde ‘rotatiepersproduc-
ten’ (dagbladen en huis-aan-huis-
bladen vooral), staat het water al jaren 
aan de mond. Dagbladabonnementen  
worden steeds moeilijker verkocht. 
Veel mensen vinden ze te duur en 
hebben naast de radio, die nog veel 
in de auto wordt beluisterd, en de TV 
meer dan genoeg aan de nieuws-
rubrieken op internet. Het meest 
bezocht in Nederland is NU.nl Maar 
ook bijvoorbeeld de website van de 
publieke omroep NOS.nl wordt door 
velen geraadpleegd.

Ervoor betalen of niet
Sinds enkele jaren zijn er ook gratis 
dagbladen: de Metro, Spits en De 
Pers verschijnen vijf keer per week 
en worden onder andere klaargelegd 
voor, en soms zelfs actief uitgereikt 
aan forenzen. Deze dagbladen zijn 
voor hun inkomsten geheel afhan-
kelijk van adverteerders, net als de 
wekelijkse huis-aan-huisbladen trou-
wens, waarvan er in Nederland elke 
week zo’n 14 miljoen verspreid. Dat 
is nog steeds goede business tot geluk 
van veel dagbladuitgevers, want ze 
hebben zelf vaak h-a-h-bladen onder 
hun hoede. De verschillende edities 
van d  Weekkrant van uitgeverij 
Wegener, zoals De Posthoorn, zijn in 
Den Haag e.o. het bekendste. De bla-
den geven bieden vertier en bruikbaar 
nieuws, zoals bijvoorbeeld agenda-
informatie, tot op het niveau van de 
eigen wijk waar men woont.
Waarom zou ik, zo denken veel men-
sen, dan nog een duur krantenabon-
nement nemen  Want duur is het: een 
normaal jaarabonnement op de NRC 
kost 336 euro, De Telegraaf 282 euro 
en de Haagse editie van Algemeen 
Dagblad 256 euro.
Het argument om dat toch te doen zou 
volgens krantenuitgevers de kwaliteit 
moeten zijn van hun dagbladen, die 
niet alleen het nieuws brengen maar 
het ook ‘duiden’. En verder wordt op 
speciale katernen en bijlagen gewe-
zen, zoals over sport, kunst en cultuur, 
et cetera.

Persen en personeel
De hoge prijs van de kranten komt 
niet uit de lucht vallen. Een crime 
voor de krantenuitgevers zijn de 
hoge kosten die ze maken. Wat het 

‘kapitaalgoed’ van de ondernemin-
gen betreft,  zit de pijn vooral in de 
enorme investeringen die de (offset) 
rotatiedrukpersen vergen. Wie de 
indrukwekkende drukpersstraten in 
hun duistere hangars ooit heeft gezien, 
gefundeerd op zware maar ‘zwevende’ 
betonnen vloeren, die kan zich er 
wat bij voorstellen. Een vervelend 
bedrijfseconomisch aspect is dat de 
persen, door hun kosten en hun duur-
zaamheid, erg lange boekhoudkundige 
afschrijvingstermijnen hebben. Het 
lijken wat dat betreft wel schepen 
voor de grote vaart.
Mede door de al vele jaren sterk 
teruglopende markt voor dagbladen, 
worden de persen onvoldoende ‘be-
zet’, zoals de uitdrukking is. Er is veel 
overcapaciteit in de markt, door fail-
lissementen, fusies en overnames niet 
per se kleiner wordend. Als de curator 
een drukpers kan verkopen, dan doet 
hij dat uiteraard.
Daarom zijn de drukkerijen blij met 
opdrachten van ‘derden’, kleinere 
uitgevers die hun drukwerk buiten de 
deur moeten laten verrichten. Zo’n 
portefeuille met externe klanten is 
zeer welkom. Bladen als de De Oud-
Rotterdammer, De Oud-Hagenaar en 
De Oud-Utrechter zijn daar voorbeel-
den van.
Een andere hoge kostenpost voor de 
krantenuitgevers is personeel. Bezui-
nigingen daarop zijn een belangrijk 
streven, waarbij met name naar 
redacties wordt gekeken. Bij grote 
landelijke dagbladen kunnen zomaar 
500 journalisten op de loonlijst staan.

Formule ud-titels
Toen Fred Wallast in 2005 in z’n 
eentje, met hulp uit de kring van z’n 
kenissen en gezin, begon met de De 
Oud-Rotterdammer, had hij helemaal 
geen last van diepe overwegingen 
m.b.t. het medialandschap en de uit-
geverijwereld. Hij dacht gewoon dat 
er een lekkere behoefte was aan leuke 
verhalen over vroeger en Rotterdam, 
vooral voor mensen die nu verder 
weg woonden in de regio. Gestolde 
nostalgie. En dat die mensen net als 
hij inmiddels wel 50-plus zouden zijn, 
en zich prettig zouden voelen bij een 
krantje dat er uit zou zien als krantjes 
er in hun jeugd uitzagen: rustig 
vormgegeven met foto’s in zwartwit. 
En daar hield het idee van Fred, als 
startende ondernemer, ongeveer op. 
Een mooi en simpel idee, zoals het 
vaak is met idee n die ten grondslag 
liggen aan success in zaken.
Maar buiten de formule voor de 

inhoud van z’n krant, was er nog iets 
dat cruciaal zou blijken voor het wel-
slagen van de onderneming. D’r was 
wat geld, maar niet voor het optuigen 
van een hele redactie. En als het er 
wel was geweest, had Wallast het 
zelfs niet gewild. Want zijn idee was 
dat de mensen z’n krant overwegend 
zelf zouden gaan schrijven. Niet tegen 
betaling, maar voor de eer laten we 
maar zeggen en de gein om je eigen 
verhaal in de krant komen, binnen een 
verder professioneel uitziend kader, in 
een krant die het uiterlijk had van een 
echte krant - zoals die er in de jaren 
‘60 en ‘70  nog zo’n beetje uitzagen. 
Wallast bleek het opnieuw goed te 
hebben aangevoeld, naarmate de De 
Oud-Rotterdammer bekender raakte 
in de regio, kwamen er steeds meer 
bijdragen binnen van lezers.
Het mes sneed aan twee kanten. De 
kosten werden binnen de perken 
gehouden, maar ook de binding met 
de doelgroep werd zo heel groot. 
Veel mensen werden heel enthousiast, 
toen ze merkten hoe laagdrempelig 
de toegang tot de kolommen van De 
Oud-Rotterdammer was. Dat er veel 
meer mogelijk bleek dan hopen op de 
plaatsing van een ingezonden brief.

Frisse wind
Zonder het zich echt bewust te zijn 
sloot Fred Wallast zo naadloos aan 
bij een ontwikkeling die in Amerika 
al aan het eind van de jaren ‘80 op 
gang kwam: ‘the Public Journalism 
movement’. Verschillende grote regi-
onale dagbladen begonnen burgers te 
betrekken in de verslaggeving. Vooral 
een aantal van de Knight-Ridder 
Group. De baas daarvan, James Bat-
ten, zei in een toespraak: Er moet 
een frisse wind door de journalistiek 
gaan waaien. We moeten inventiever 
worden dan ooit om onderwerpen te 
laten knetteren in het nieuws en onze 
krantenkolommen. We kunnen het 
publiek niet blijven afschepen met 
saaie opini rende stukken die weinig 
mensen lezen. Kranten moeten lezers 
uit de apathie van de periferie naar 
binnen halen, ze moeten worden be-
trokken in het levendige centrum van 
de samenleving en de discussie.
Het was als het ware een manifest. 
Nieuwe ontwikkelingen, zoals dit op 
mediavlak, hebben nog al eens de tijd 
nodig om uit Amerika de Atlantische 
Oceaan over te waaien naar hier. 
Toch is het een beetje vreemd dat er 
in Nederland nog nauwelijks iets valt 
waar te nemen van het fenomeen van 
de ‘burger-journalistiek’. Ik heb er 

wel eens hoofd-
redacteuren over 
gehoord, maar ken 
eigenlijk geen goede 
praktijkvoorbeel-
den uit de wereld 
van de ‘professionele’ dagbladen in 
Nederland. Misschien zouden we, een 
beetje in de sfeer van onze Oud-titels 
de serie ‘Stadskind’ kunnen noemen 
die Wim Willems van 2001 tot 2004 
wekelijks publiceerde in de Haagsche 
Courant.

Een vak
Het is trouwens niet de bedoeling om 
hier de indruk te wekken dat het werk 
van journalisten zo maar even aan Jan 
en alleman kan worden overgelaten. 
Het is een echt vak, waaraan een hoop 
ambachtelijke kanten zitten, waarbij 
creativiteit een grote rol speelt en een 
kritische ‘basishouding’. Zeker op de 
redacties van (landelijke) dagbladen 
werken veel academici en journalisten 
met een gedegen beroepsopleiding.
Aan de andere kant moet er ook niet 
geringschattend worden gedaan over 
het schrijftalent van velen die geen 
baan in de journalistiek hebben. Bij 
alle drie onze Oud-titels komen met 
regelmaat stukken binnen om een 
puntje aan te zuigen. Goed geschre-
ven, origineel en met de nodige 
krenten in de pap. En  n, u als lezer 
van De Oud-Hagenaar zit elke twee 
weken op de eerste rang om het zelf te 
beoordelen.
Tegelijkertijd is het ook waar dat het 
eindredigeren van ingezonden bijdra-
gen het leeuwendeel uitmaakt van wat 
er op de redacties van de Oud-titels 
wordt gedaan. Herschrijven, corrige-
ren, inkorten, koppen maken, foto’s 
selecteren en (soms) het checken van 
feiten of beweringen, als ze op het 
eerste gezicht al te dol lijken. En dan 
nog is het resultaat natuurlijk lang niet 
altijd ‘historisch verantwoord’. Maar 
dat geeft niet. ezers zijn er vaak als 

de kippen bij om anderen middels een 
ingezonden brief of e-mailtje te wij-
zen op wat er volgens hen niet klopt.
Bovendien is het belangrijk om ook 
mensen die niet zo goed schrijven, 
maar die wel wat hebben te vertellen, 
de ruimte te geven in onze krantjes. 
Anders zouden we uitkomen om een 
blad waarin slechts hoger opgeleiden 
hun verhaal kunnen doen - en dat is 
nadrukkelijk niet de bedoeling.

Drukpersvrijheid
De vrijheid van drukpers is sinds 
1798 opgenomen in de Nederlandse 
Grondwet, als recht voor ieder om 
‘gevoelens en gedachten te open-
baren’. Zoiets is in alle beschaafde 
landen vastgelegd. A.J. iebling 
(1904  1963), een Amerikaanse 
sport- en oorlogsverslaggever van 
naam, becommentarieerde dat snedig. 
Ja, maar de vrijheid van drukpers is 

alleen gegarandeerd voor diegenen 
die er eentje bezitten.
Dat probleem bestaat natuurlijk niet 
meer sinds iedereen in beschaafde 
ontwikkelde landen  iets wat vaak 
samengaat   kan beschikken over 
internet. Het is een groot Babylo-
nisch spektakel. Er zijn wereldwijd 
minimaal 125 miljoen persoonlijke 
blogs (alleen geteld die echt worden 
gebruikt), 100 miljoen mensen hebben 
een Twitter account en maar liefst 600 
miljoen mensen hebben een pagina 
op Facebook. Het lijkt er op het eerste 
gezicht niet op, maar de Oud-titels 
hebben inhoudelijk eigenlijk veel 
gemeen met al dat digitale geweld. 
Een soort internet-community die het 
nog doet met papier.   

Frans Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl  

50ste De ud-Hagenaar  meer dan 2 5 miljoen krantjes’ in twee jaar

e st lle o m s  
de u ge ou l st ek’  
Toen Fred Wallast  grondlegger van de ud-titels’  in oktober 2005 begon met de De ud- otterdam-
mer  schoot hij midden in de roos. De nieuwe uitgave ontsproot aan z’n intu tie en werd met eigen 
geld en noeste arbeid op een zolderkamer gerealiseerd. Er kwamen geen marktonderzoekers bij 
kijken en er lag geen doortimmerd businessplan. Maar het probeerseltje’ was meteen een succes.

Toen Fred Wallast  grondlegger van de ud-titels’  in oktober 2005 begon met de De ud- otterdam-
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25 % - 50 % 
korting op diverse showmodellen. 

Bankstellen, Kasten, Eethoeken en Kleinmeubelen

Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Winter opruiming

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

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

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

Adres

Postcode en plaats

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

voor een betaalbare en respectvolle uitvaart bel 079 -  341.2551

De Volharding uitvaartzorg is sinds 1935 sociaal en betrokken. Al meer dan 75 jaar 
bieden wij ondersteuning, zorg en geborgenheid en handelen zonder winstoog-
merk. De Volharding Uitvaartzorg is al langer dan 10 jaar actief in Zoetermeer.

Persoonlijke zorg en nazorg staan bij ons centraal. Onze gespecialiseerde uit-
vaartdeskundigen adviseren en begeleiden u! Wilt u meer weten bel of maak een 
afspraak met Ton Willemse

Wordt lid van De Volharding en u kunt rekenen op:
•  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,-

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap vul dan de onderstaande bon in.

De Volharding Zoetermeer

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Het verhaal gaat over de jonge Barinkay die, 
na een avontuurlijk leven, de ware liefde vindt 
bij Saf . Als blijkt dat het arme zigeunermeisje 
in werkelijkheid een Turkse prinses is, ziet de 
held zijn kansen op een huwelijk vervliegen. 
Want hoewel hij grootgrondbezitter is, heeft hij 
zelf geen adellijke titel. Teleurgesteld neemt 
hij dienst in het leger waar hij uiteindelijk tot 
baron wordt benoemd, zodat ware liefde alsnog 
overwint. 

Het werk wordt gebracht met een bezetting van 
eersteklas zangers en acteurs, getooid in mooie 
kostuums en omgeven door prachtige decors. 
Duits gezongen, Nederlandse boventiteling.
Der Zigeunerbaron  Staatsopera van Tatarstan
zondag 16 januari 2011  14.30 uur

ucent Danstheater

rolijk meesterwerk van ohann Strauss

e  geu e o  
Der igeunerbaron’ is 
een van de hoogtepunten 
uit het Weense operet-
terepertoire  geschreven 
door de koning van de 
lichte muziek  ohann 
Strauss. Het vrolijke 
meesterwerk zit vol mee-
slepende walsen  onver-
valste csardasmuziek en 
weemoedige melodie n  
waarvan er u een aantal 
ongetwijfeld bekend zul-
len voorkomen. 

E E SAA BIEDI G
ezers van De Oud Hagenaar krijgen 

Een korting van € 7,50 
op een 1e rang kaartje.

Normale prijs  39,50
Kortingsprijs  32,00

eserveren
U kunt de kaarten reserveren door te 
bellen naar het bespreekbureau 070 88 00 333 
onder vermelding van de actiecode 
‘Oud Hagenaar’. 
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Opinie

pinie     Informatie Hans 
Roodenburg

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar.nl of naar Postbus 260 6, 2502 A Den Haag. raag met vermelding van rubriek echten en Plichten .

De ouders zijn vaak een voorbeeld. 
Zelfs bij riskante gewoonten als roken 
en alcoholgebruik speelt erfelijke 
aanleg een rol. In het onderwijs sprak 
het lange tijd vanzelf dat de kinderen 
het verder brachten dan hun ouders. Dat 
begint nu veel minder vanzelfsprekend 
te worden. Niettemin blijven ouders 
optimistisch over de onderwijskansen 
van hun kinderen.
Vooral de lager en middelbaar opgeleide 
ouders verwachten dat hun kinderen het 
in het onderwijs verder zullen brengen 
dan zij zelf. ua opleidingen hebben de 
vrouwen vanaf de geboortejaren 1970 
de mannen ingehaald en hen soms zelfs 
voorbijgestreefd. Met name de tweede 
generatie niet-westerse migranten 
presteert in het onderwijs en op de ar-
beidsmarkt een stuk beter dan de eerste 
generatie. Op de woningmarkt zie je aan 
het gedrag van kinderen vaak dat zij de 
ouders volgen. De kloof op de woning-
markt tussen kinderen van woningeige-
naren en kinderen van huurders neemt 
toe. Ouders die zelf in een koophuis 
wonen steunen hun kinderen twee keer 
zo vaak bij de aankoop van een huis als 
ouders met een huurhuis (14 procent 

respectievelijk 7 procent).

Thuis wonen
Het thuis blijven wonen van kinderen 
neemt wel af. Kinderen verlaten over 
het algemeen vanaf hun  18de jaar 
het ouderlijk huis. Zijn zij 25 jaar dan 
woont gemiddeld 1 op de 3 zonen en 1 
op de 6 dochters nog thuis.

ager opgeleiden blijven dichter in de 
buurt van hun ouders wonen dan hoger 
opgeleiden. Marokkaanse of Turkse 
Nederlanders hechten veel belang aan 
de familie in de buurt. Soms keren ‘uit-
gevlogen’ kinderen weer enige tijd terug 
op het ouderlijk nest als hun relatie is 
verbroken of de opleiding is be indigd. 
Financi le kwesties en het vinden van 
woonruimte spelen hierbij ook een rol.
Ouders geven hun jongvolwassen 
kinderen (18-34 jaar) heel vaak emo-
tionele steun (70 tot 80 procent) maar 
ook advies, huishoudelijke, praktische 
en  nanci le steun (20 tot 30 procent). 
Andersom gaat het als de kinderen de 
middelbare leeftijd hebben bereikt. 
Opvallend is ook de conclusie dat 
wanneer ouders scheiden vaders vaak 
minder steun krijgen van de kinderen. 

Worden vaders als de schuldige van de 
echtscheiding gezien
Wat betreft erfrecht is er ook een ver-
andering. Tussen 1981 en 2005 daalde 
de waarde van de gemiddelde erfenis 
per overledene. Dit komt onder meer 
doordat het percentage overledenen 
dat een vermogen naliet, afnam. Een 
meerderheid van de ouders schenkt 
tijdens het leven geen bedragen aan de 
kinderen. Van de ouders geeft 61 pro-
cent tegenwoordig ook aan liever zelf 
van hun vermogen te willen genieten. 
Dat betekent overigens dat 39 procent 
w l vermogen voor de kinderen of voor 
anderen bestemt.

Bab boomers
Eerder hebben we op deze pagina 
aandacht besteed aan de vraag of baby-
boomers (geboren tussen 1945 en 1955) 
m r pro  teren van de samenleving dan 
de jongere generaties. De conclusie van 
het Centraal Planbureau (het belang-
rijkste adviesorgaan van de regering) is 
dat dit juist andersom is. Over de hele 
levensloop bezien hebben babyboomers 
minder pro  jt gehad van overheidsvoor-
zieningen, zoals onderwijs, dan degenen 

van de latere geboortejaargangen.
Een rol hierbij speelt natuurlijk ook 
het onterechte gevoel dat onderwijs 
en andere overheidsvoorzieningen het 
individu niets kosten. Alleen op de 
eigenwoningmarkt hebben de baby-
boomers misschien tot nu toe wat meer 
gepro  teerd van de grotere prijsstijgin-
gen in het verleden.
De solidariteit in het pensioenstelsel 
staat volgens de studie onder grote druk. 
Van de werkenden is thans 67 procent 
niet bereid af te zien van een verhoging 
van hun inkomen om anderen te ont-
zien. Van de gepensioneerden denkt 62 
procent er net zo over. Blijkbaar vindt 
men de inkomenspositie van de andere 
groepen niet dusdanig zwak dat een uit-
breiding van de solidariteit noodzakelijk 

is, stelt het SCP vast. In het verlengde 
hiervan ligt het ook voor de hand dat 
het opschuiven van de AOW-leeftijd  
uit bezuinigingsoogpunt - geen grote 
weerstand tot gevolg heeft.
De overlast  van jongeren in de 
maatschappij is sinds 2002 niet meer 
toegenomen, is een andere conclusie. 
Gevoelens van onveiligheid zijn zelfs 
sinds 1999 gedaald. Opmerkelijk is wel 
dat het vooral jongeren zelf zijn die 
zich het meest onveilig voelen in de 
buurten die het meeste last hebben van 
(andere) jongeren.
Het rapport en boek ‘Wisseling van de 
wacht: generaties in Nederland’ is te 
koop in de boekhandel of te bestellen 
bij het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(www.scp.nl).

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

lijken  opvattingen en gedrag van kinderen grotendeels nog steeds op die van ouders. ,,Kin-

deren hebben veelal eenzelfde stijl van opvoeden als hun ouders, stemmen vaak op dezelfde 

partij als hun ouders, zijn net zo maatschappelijk actief als hun ouders en lijken ook in hun 

vrijetijdsbesteding (museumbezoek, sport, kunstbeoefening, lidmaatschap van vrijetijdsver-

enigingen) op hun ouders,’’ schrijft het SCP.

G n generatiekloof tussen ouders en kinderen

Over hoe ouderen over jongeren denken – en andersom - kun je pagina’s volschrijven. In het recente Sociaal Cultureel Rapport 2010 komt dit objectief, gebaseerd op statistieken, aan de orde. Opvallend daarin 

is dat er tegen alle vermoedens in geen generatiekloof is. Een uittreksel uit dit rapport. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Erf- en schenkingsrecht 

Geen vordering meer op 
stiefmoeder

ijn vader is in 1 6  als 0-jarige 
weduwnaar hertrouwd met een -ja-
rige kinderloze vrouw. ijn vader had 
vier kinderen uit zijn eerste huwelijk. 
Bij het overlijden van mijn  vader in 
1 81 is aan de kinderen gevraagd of 
zij hun kindsdeel wilden afstaan ten 
behoeve van zijn tweede vrouw omdat 
zij geen pensioen van hem zou kunnen 
ontvangen. ij allen hebben hierin 
toegestemd,  maar er is niets schrifte-
lijk vastgelegd. Zijn tweede vrouw is er 
thans slecht aan toe, is nooit hertrouwd 
en heeft ook geen eigen kinderen. Valt 
haar eventuele nalatenschap toe aan 
ons, de kinderen van mijn vader uit zijn 
eerste huwelijk? 

Uw vader is al in 1981 (onder het oude 
erfrecht) overleden. Dat was het mo-
ment geweest om vast te leggen in een 
akte dat u en de andere kinderen even-
tuele belangen behouden ten opzichte 
van de langstlevende, in dit geval zijn 
tweede vrouw. Dat is dus niet gebeurd 
en dus kunt u ook nu geen rechten 
meer doen gelden. De wettelijke 

erfgenamen van deze tweede vrouw 
zijn haar familieleden tenzij zij in een 
testament anders heeft bepaald. Sinds 
het nieuwe erfrecht in 2003 krijgen de 
kinderen automatisch een vordering 
op de langstlevende ouder en worden 
regelingen getroffen bij hertrouwen. 
Dus in principe zullen de vier kinderen 
van uw al lang overleden vader niks 
meer erven. Tenzij zijn tweede vrouw 
de kinderen van uw vader met naam 
en toenaam in een testament heeft 
benoemd.

Anderen mogen niet 
testament opvragen

ijn gescheiden broer wil zijn oudste 
zoon onterven. Zijn zoon heeft zich na-
melijk laten ombouwen tot vrouw. ijn 
broer wil niets meer met haar te maken 
hebben. Hierachter zit ook nog veel 
oud zeer. Is het mogelijk, om erachter 
te komen, of mijn broer een testament 
heeft laten maken? Bestaat dan de 
mogelijkheid dit in te zien?

Niemand anders kan het testament 
inzien dan de betreffende testateur. 
Overigens kan een ouder niet helemaal 
zijn kind onterven. Het kind kan een 
beroep doen - bij het overlijden van de 

langstlevende ouder - op zijn minimale 
rechten (de zogenoemde legitieme 
portie). Dat vergt echter wel enige 
handelingen van het kind. Hij of zij 
kan zich ook neerleggen bij de wil van 
de ouders.

Financi le zaken

Betalingsverkeer bij 
vriend en partner
Een vriend van ons is al een paar 
jaar bedlegerig en niet meer in staat 
zijn administratie te doen. Dat doe ik 
nu voor hem. De meeste betalingen 
worden automatisch afgeschreven van 
de gezamenlijke bankrekening. Deze 
e tra betalingsopdrachten worden nu 
door zijn vrouw ondertekend. Echter, 
zij heeft de afgelopen maanden een 
paar keer een lichte hersenbloeding 
gehad en daardoor ben ik mij zorgen 
gaan maken over hoe ik de rekeningen 
kan laten betalen als ook zij niet meer 
in staat is deze te ondertekenen. Ban-
kieren via internet is geen optie, omdat 
de bescheiden hiervoor persoonlijk 
op het postkantoor moeten worden 
afgehaald. Daar zijn beiden (86 jr.) 
niet meer toe in staat. eet u hier een 
oplossing voor?

Ze kunnen u ook een machtiging geven 
via de bank of samen met u een en/
of-rekening openen. Neem daar-
over contact op met hen en de bank. 
Overigens zijn wij geen voorstander 
van een en/en of en/of rekening met 
een derde  hoe bevriend ook - omdat 
hiermee nogal makkelijk gesjoemeld 
kan worden. Als de vrouw van de 
gezamenlijke rekening niet meer in 
staat is handtekeningen te plaatsen 
(dat is pas aan de orde als zij helemaal 
niets meer kan doen, dus in feite onder 
curatele gesteld moet worden) dan is 
het vroeg genoeg om verdere stappen 
te ondernemen. Wij kennen maar heel 
weinig mensen die niet meer in staat 
zijn om zelfs maar een krabbel onder 
een betalingsopdracht te zetten en zich 
toch erg bewust zijn van wat er met 
hun rekening gebeurt. Voor mensen die 
met een pc en internet kunnen omgaan 
is bankzaken regelen via internet  vrij 
simpel en erg aan te raden.

Samenlevingskwesties

Boete geseponeerd  
later gehalveerd
Ik heb enige maanden geleden een 
bekeuring gehad die ik heb aangevoch-

ten. Ik hoefde toen  het ging om een 
boete van 60 euro - niet te betalen. 
Enige tijd later kreeg ik voor dezelfde 
overtreding wederom een bekeuring, 
waarbij ik de hele procedure weer 
moest  volgen. Tot mijn verbazing 
werd ik nu wel opgeroepen om voor de 
kantonrechter te komen. Daar eiste de 
of  cier van Justitie vrijspraak maar 
de kantonrechter besloot de boete te 
verlagen tot 30 euro. ijn rechtsgevoel 
is door de verschillende straf danig 
aangetast. Hoe kan dat?

Moeilijk te beoordelen kwestie. Of 
boetezaken voor de kantonrechter 
komen, hangt van de of  cier van Jus-
titie af. Per rechtszaak zal de rechter 
bepalen wat hij moet uitspreken. Dus 
in principe kunnen wel verschillende 
straffen c. . boetes worden opgelegd 
voor vrijwel dezelfde soort overtre-
ding. Alles hangt namelijk af van de 
(wisselende ) omstandigheden. U kunt 
ook altijd in hoger beroep gaan, maar 
dat lijkt ons niet zo verstandig gezien 
de hoogte van de boete en de hoge 
kosten die daarmee zijn gemoeid.
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Vertrekdata:       

www.cuvo.nl
070 3469571

Uw uitvaart in goede handen.

Speciaa  oor 5 p ussers ana  anuari 
2 11 e e ins agochten  tussen  
en 13  uur omaar innen open oor 
een ennisma ing o  proe  es

e oor jij oo  tot de e steeds 
groter ordende generatie  
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aan van ateringse eld  ingang ostonsingel  
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Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

Aan: irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl 
Onderwerp: Advertentie J. van Vliet 
  
Geachte mevrouw Schaddelee, 
  
Ik stuur u deze mail namens de heer Jan van Vliet uit Reeuwijk waarmee u onlangs telefonisch contact had 
over het plaatsen van een advertentie in de Oud-Hagenaar. 
  
Hierbij geeft hij u opdracht om de volgende advertentie te plaatsen: 
  
Afmeting: ± 25 x 57 mm 
  
Aantal plaatsingen: 6 x (in 6 opeenvolgende uitgaven) 
  
Met de volgende tekst en ongeveer volgens de volgende opmaak: 
  

  
  
  
  
  
  

  
 
De factuur kan worden verzonden naar: 
  
J.J. van Vliet 
Rietgors 108 
2811 AX  Reeuwijk 
  
Jan van Vliet is te bereiken op 0182-393492 
  
Met vriendelijke groet, 
Jack Bos 
  

Geen virus gevonden in het binnenkomende-bericht. 
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com 
Versie: 9.0.819 / Virusdatabase: 271.1.1/2867 - datum van uitgifte: 05/11/10 08:26:00 

 Te koop gevraagd door verzamelaar: 
Indonesische schilderijen 
en foto’s van 1860 – 1960 

Tel: 0182-393492 
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www.woningontruiming.nl

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

Inboe e s  woningontrui ing
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Het begrip  ower power wordt 
toegeschreven aan de Amerikaanse 
dichter Allen Ginsberg (1926-1997). 
Hij was van mening dat de demon-
straties tegen de oorlog in Vietnam, 
die vaak gewelddadig waren, op een 
andere manier gestalte konden krijgen. 
De ‘  ower-children’ zouden dit ook 
vredelievend kunnen doen.
Ook de studenten van de Berkeley 
universiteit in Californi  speel-
den hierbij een belangrijke rol. De 
schrijver/psycholoog Timothy eary 
(1920-1996) omschreef de hip-
pies, want daar hebben we het 
hier over, als volgt: Het leven 
van personen, die zijn gericht 

op de innerlijke visie, die buiten het 
alledaagse leven vallen.

E perimenten
De grenzen van het bewustzijn 
werden opgezocht, ook in onze stad, 
Den Haag. Experimenten met wiet en 

SD bleven niet uit, met alle gevolgen 
van dien. Hoewel ik zelf nooit aan 
dit soort experimenten heb deelgeno-
men  ik keek wel uit  heb ik ze wel 
bijgewoond. Angstaanjagend soms! 

ang niet iedere trip verliep op een 

gelukzalige manier. 
Naast het protest tegen de gevestigde 
maatschappij stonden de liefde voor 
de natuur - en niet te vergeten voor 
elkaar - centraal.
Oosterse religies kwamen in de 
belangstelling en communes  priv  
bezit was foute boel - schoten als pad-
denstoelen uit de grond om in de sfeer 
te blijven. Begrippen als: vrijheid, 
paci  sme en feminisme vonden vele 
aanhangers. Het was een mengelmoes 
van idee n, soms kinderlijk maar wel 
degelijk eerlijk gebracht. 

Hele eigen stijl
Hoe kon je kenbaar maken, dat je 
het minstens met een aantal van die 
idee n eens was  
Uiteraard door je gedrag, waarbij het 
taalgebruik een belangrijk onderdeel 
vormde. Maar zeker ook door de 
keuze van muziek en kleding. Wie 
liep er niet in een Afghaanse jas van 
geiten- of erger nog bokkenleer  Die 
laatste kon je van grote afstand al 
ruiken. Wie liep er niet in een lang of 
juist uiterst kort gewaad voorzien van 
prachtige kleuren en bloemmotieven  
Wie liep er niet met bloemen in het 

haar en dan heb ik het niet alleen over 
meisjes en vrouwen. Ook jongens en 
mannen durfden eindelijk die geijkte 
- vaak saaie - kleding los te laten. Je 
zag de prachtigste hoeden.
Ook de muziek heeft in deze tijd een 
grote vlucht genomen. Wat dacht u 
van het nummer San Francisco  van 
Scott McKenzie of van het festival 
in de buurt van Woodstock (1969), 
van de P Picknick  van ennaert 
Nijgh en Boudewijn de Groot of  om 
dichter bij huis te blijven  Venus  
van Shocking Blue  Begrippen als; 
pop-art en optical art leverden nieuwe 
kunstvormen op. Kortom, het kon de 
samenleving niet ontgaan, dat er iets 
wezenlijks aan de hand was.

ok in Den Haag
Wat merkten we hiervan in ons eigen 
land, in onze stad  
Den Haag bleef zeker niet achter. 
Ook hier zag je de mooiste meiden en 
jongens rondlopen. Ook hier werden 
communes opgezet, werd pop-art ten-
toongesteld en werd muziek gemaakt. 
Zeker wat dit laatste betreft liep onze 
stad voorop. Het halen van de media  
de televisie begon van zich te spreken 

 was niet zo moeilijk en zorgde voor 
een grotere bekendheid.
Die bloemenkinderen hadden iets 
liefs, maar dit moet zeker niet als na-
ief uitgelegd worden. Je liep in die tijd 
met kleine cadeautjes in je zak en die 

ruilde je dan met gelijkge-
stemden. In het Vondelpark 
in Amsterdam stond een 

boom, waar je deze cadeautjes kon 
omruilen. Er was altijd wel iemand, 
die gitaar kon spelen en zo kon je 
teksten van Boudewijn de Groot en 
Bob Dylan ten gehore brengen om 
maar eens twee bekende artiesten uit 
die tijd te noemen.
Het protest tegen de oorlog in 
Vietnam werd overigens ook hier 
niet vergeten. Ook het con  ict tussen 
Isra l en Egypte (1967) kreeg de 
nodige aandacht. Bij beide ambas-
sades in Den Haag werden bloemen 
gebracht met als doel aan te tonen 
dat zo’n con  ict ook op een andere 
manier opgelost kan worden. De 
Isra lische ambassadeur accepteerde 
ze, de Egyptische ambassadeur niet. 
Men dacht, dat de sympathie naar 
Isra l uitging zoals ook uit een brief 
van die ambassadeur blijkt. Onzin. De 
bloemenkinderen waren neutraal.

Wat overbleef
In 1973 kwam er een einde aan de 
oorlog in Vietnam en dit jaartal 
markeert ook min of meer het einde 
van de  ower power beweging. Is er 
n  nog iets van de idee n uit die tijd 
terug te vinden, los van de mode en de 
muziek, want daarin zijn  arden van 
toen zeker nog terug te vinden. Wiet 
en SD zijn er nog, het feminisme is 
ook niet vergeten  Al zoekende op 
Internet kwam ik de mening tegen, 
dat er bij Greenpeace, Groen inks en 
de SP nog iets is terug te vinden van 
de idealen uit die tijd. aten we het 
daarop houden.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl 

Meneer Bennik

In voorgaande nummers van de oud-Hagenaar is aandacht besteed aan de kabouters en provo’s. est 
nog n subcultuur uit de jaren ’ 0 - ’ 0: flower power. Bij de kabouters en provo’s konden kaders aan-
gegeven worden. Het ging hier immers om kleine  betrekkelijk homogene groepen. Bij flower power ligt 
dit anders. Deze beweging werd veel breder gedragen en bovendien ligt de oorsprong in Amerika. ok 
nu weer ging het om een protest tegen de gevestigde maatschappij  tegen de regentenmentaliteit. 

- e merikaanse dichter llen insberg  
inspirator van de  ower power beweging  in 

 op een festival in an rancisco.-

- e hippiemarkt op het 
Voorhout medio jaren 
’ 0. Vooral zelf ge-
maakte sierraden 
en kledingsstukken 
waren een bron van 
inkomsten.-

- Wat overbleef. Het beroemde ban de bom’ s mbool 
uit de  ower power tijd  hier verwerkt in een fraai 

kledingstuk van nu www.vivavintage.nl .-
iefde voor de natuur en voor elkaar  als ideaal in jaren ’ 0 en 0 

lo e  o e : et lte t e  
 de loeme k de e  

- e originele versie van de 
hippie-musical Hair werd maar 
een keer in ederland uitgevoerd  
in  in het ircustheater te 

cheveningen.-
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Ouderen zijn een kwetsbare groep 
als het om alcoholgebruik gaat. Op 
oudere leeftijd verdraagt het lichaam 
alcohol slechter dan op jongere leef-
tijd. Dit komt doordat ouderen minder 
lichaamsvocht hebben en een relatieve 
toename van vet. Daarnaast werken bij 
veel ouderen de lever en nieren minder 
en neemt de lichamelijke  weerstand 
af. Ouderen zijn daardoor eerder onder 
invloed en blijven dat ook langer. 
Ook weinig alcohol kan daarom al tot 
problemen leiden bij sommige men-
sen. Verlies van de controle over hun 
bewegingen, met struikelen tot gevolg, 

tegen meubilair aan lopen en dingen 
omstoten. Als het incidenteel gebeurt 
is het de handen dichtknijpen dat er 
niks wordt gebroken en hopen dat er 
hulp in de buurt is.
Onverantwoord wordt het als mensen 
elke dag drinken. Dat geeft risico 
op gewenning, is daarom slecht en 
nooit een oplossing voor problemen. 
Maar het kan ook heel vervelend en 
zelfs gevaarlijk zijn voor anderen in 
hun omgeving. Natuurlijk geldt dat 
niet bij uitstek voor ouderen, maar in 
hun geval zijn er wel extra risico’s. 
Zo gebruikt de gemiddelde 65-plus-

ser drie verschillende medicijnen per 
dag. De meest gebruikte zijn die tegen 
hoge bloeddruk, bloedverdunners en 
slaapmiddelen. Sommige medicijnen 
versterken de werking van alcohol, 
waardoor de kans op vallen toeneemt 
en deelname aan het verkeer gevaarlijk 
wordt. Andere medicijnen werken niet 
meer na het gebruik van alcohol. Met 
alle gevolgen van dien. Veel ouderen 
weten dat zelf niet. Medicijnen die het 
slechtste combineren met alcohol zijn 
slaap- en kalmeringsmiddelen, mid-
delen tegen allergie (antihistaminica), 
suikerziekte (diabetes) en bepaalde 
pijnstillers (ook gebruikt als bloedver-
dunners), als aspirine of ascal.
Maar ook zonder medicijngebruik kan 
het te vaak en/of te veel drinken van 
alcohol lichamelijke en geestelijke 
klachten veroorzaken. De belang-
rijkste zijn: bewegingsproblemen, 
met als gevolg valongelukken, hoge 

bloeddruk, maag- en darmproblemen, 
hoofdpijn, slapeloosheid, incontinen-
tie, seksuele problemen, vergeetach-
tigheid, sufheid en afnemende eetlust. 
Zelfs sommige vormen van kanker 
kunnen hun oorzaak vinden in over-
matig drankgebruik.

Probleem herkennen
Van de 55-plussers drinkt twee op de 
drie vrouwen en drie op de vier man-
nen regelmatig een glaasje. Een kleine 
tien procent van de vrouwen drinkt 
meer dan drie glazen per dag. Bij 
mannen is dit bijna twintig procent. 
Ook onder vrouwen komt te veel 
drinken steeds vaker voor. Dit komt 
doordat het tegenwoordig geen taboe 
meer is om als vrouw (veel) alcohol te 
drinken.
De afgelopen tien jaar is de groep 
ouderen die te veel drinkt verdub-
beld. Problemen door alcoholgebruik 

komen weliswaar nog steeds het meest 
voor onder 25 tot 55 jarigen, maar 
de ouderen zijn bezig aan een  inke 
inhaalslag.
Het komt soms gewoon niet bij 
ouderen op dat hun  klachten te maken 
kunnen hebben met hun drinkgewoon-
ten. Anderen schamen zich ervoor. 
En degenen die inmiddels echt zijn 
verslaafd kunnen gewoon bang zijn 
dat de drank hen wordt afgepakt.
Het herkennen van een alcoholpro-
bleem is lang niet altijd zo makkelijk. 
Dat komt doordat er veel verschillende 

gezondheidsklachten onder ouderen 
voorkomen, die ook kunnen wijzen op 
andere aandoeningen.
Zelfs professionals, als huisartsen en 
hulpverleners in de thuiszorg, zien 
soms niet wat er aan de hand is; iets 
dat voor een deel te wijten valt aan de 
enorme werkdruk.
Er is tegenwoordig nauwelijks meer 
tijd om nog eens wat langer met 
een kop thee of kof  e een praatje te 
maken met iemand en hem of haar 
eens rustig te laten vertellen hoe het er 
mee gaat.

e laatste jaren wordt duidelijk, dat onder ouderen steeds 
meer wordt gedronken. r is sprake van stille problematiek  
onder een ame ouderen met risico op overmatig alcoholge
bruik. aak nog een taboe. aarnaast speelt op oudere leef
tijd regelmatig het risico op een ongewenste combinatie van 
alcoholgebruik en medicijnen, wat erg gevaarlijk kan ijn. 
Ouderen ijn hiervan nog niet altijd op de hoogte.

Campagne gemeente en sector- ook vrouwen drinken nu veel meer - zorgen over tendens laatste 10 jaar:

ul   eel d ke de oude e  s e du eld

Maatschappelijk werkers komen vaak 
pas voor het eerst over de vloer bij 
iemand als er een ‘crisissituatie’ is. 
Het is dan zaak eerst ‘de brand te blus-
sen’. ukt dat, dan komt vervolgens 
pas de vraag aan de orde hoe de crisis 
is ontstaan en wat er aan te doen is 
om te voorkomen dat het weer mis 
gaat. Daar bestaat niet n recept voor. 
Maar in z’n algemeenheid kan wel 
worden gezegd dat het er vaak om 
gaat mensen weer structuur en houvast 
in hun leven terug te bezorgen. Het 
maatschappelijk werk kan daar een 
goede co rdinerende, ondersteu-
nende en bewakende rol bij spelen. 

Het AMW speelt als het ware de rol 
van ‘sociale huisarts’. Als overmatig 
alcoholgebruik in iemands geval een 
rol speelt, dan is het zaak hem of haar 
te motiveren daar wat aan te doen, 
op eigen kracht of met hulp. ukt dat 
niet, dan hebben andere aspecten van 
de hulpverlening ook minder kans 
van slagen en is een nieuwe crisis 
waarschijnlijker. Dat geldt zeker in 
het geval van mensen die op latere 
leeftijd nog zelfstandig wonen,  zegt 
Muri l de Jong. Vooral als er niet of 
nauwelijks meer contact is met fami-
lie. En dat komt vandaag de dag vaker 
voor dan vroeger.

Trainingen
Maatschappelijk werkers in Den Haag 
krijgen trainingen om alert te zijn 
op alcohol als (onderdeel van het) 
probleem, onder andere van psycho-
loog ouis Kauffeld, zelf begin zestig. 
Hij werkt bij  Context, de preventie-
afdeling van de Parnassia Bavo groep. 
Hij is in Den Haag al dertig jaar actief 
op dit terrein. Eind 1980 begon hij bij 
het Centrum voor Verslavingszorg in 
de Zeestraat. Maar ik kende de pro-
blemen van drankgebruik trouwens al 
van huis uit,  zegt hij, want mijn va-
der was alcoholist.  De cursussen die 

ouis Kauffeld en zijn collega’s geven 
luisteren naar namen als ‘Alcohol en 
ouderen’,‘Verslaving en versla vende 
middelen’ en ‘Motiverende gespreks-
voering’.
Hulpverleners leren zo alerter te wor-

den op alcoholproblemen,  zegt ouis 
Kauffeld. Maar ook de volgende 
stap is belangrijk: hoe kaart je het op 
een open en respectvolle bij iemand 
aan  En als je dan eenmaal een goed 
gesprek hebt, hoe motiveer je iemand 
dan om daadwerkelijk iets aan het pro-
bleem te doen. Dat is allemaal niet zo 
eenvoudig.  Hoe professioneel hulp-
verleners ook zijn, ook hun persoon-

lijke idee n over alcoholgebruik en 
hun eigen consumptie ervan bepalen 
voor een deel hun houding. De n 
kan vinden ze dat je ouderen niet moet 
betuttelen en een borreltje moet gun-
nen; de ander kan het ouderen juist erg 
kwalijk nemen dat ze te veel drinken, 
ze zouden toch wijzer moeten zijn! 
Ook bij huisartsen kan dat bepalend 
zijn voor hun houding. De n drinkt 
niet, de ander heeft een rek met mooie 
wijnen thuis staan, oude whisky’s en 
pracht  essen cognac in het dressoir. 
Dat maakt verschil.

Blijvende schade
Alcohol is een gemene sluipmoorde-

naar,  zegt ouis Kauffeld. Sommige 
mensen beginnen met drinken als een 
soort medicijn. Om depressiviteit te 
verdrijven bijvoorbeeld. Dat is twee 
keer mis. Op korte termijn helpt het, 
maar op langere termijn wordt de 
depressiviteit er alleen maar erger van. 
Bovendien heb je steeds meer nodig 
om hetzelfde effect te bereiken.
Alcohol verdooft de hersenen, met ef-
fect op iemands gedrag en stemming. 
Geheugen en concentratie worden 
minder, zelfkritiek verdwijnt, enzo-
voorts. Wezenlijk is het wegvallen 
van remmingen. Zo kan de alcohol-
verdoving bij sommigen juist tot zeer 
uitbundig gedrag leiden, omdat ‘de 
remmingen zijn geremd’.   
In zijn werk, vroeger en nu, had en 

heeft ouis Kauffeld ook te maken 
met drugsverslaafden. Veel mensen 
denken dat dat veel erger is dan een 
drankprobleem, als iemand bijvoor-
beeld aan de hero ne is. Maar als het 
lukt om een hero ne-verslaafde er 
helemaal vanaf te helpen, dan kan hij 
lichamelijk en geestelijk weer voor 
100 procent functioneren  alsof het 
nooit was gebeurd allemaal. Bij alco-
hol is dat anders. Wat drank eenmaal 
kapot heeft gemaakt in het lichaam en 
in de hersenen, dat is voorgoed kapot 

en herstelt zich niet meer. Alcohol is 
een sluipmoordenaar, ook daarom.
 
Info en advies

arnassia Bavo roep
fdeling reventie  Conte t

Lijnbaan 
2 12 V  Den Haag
Telefoon: (0 0) 3 1 81 1
E-mail:
preventie@parnassiabavogroep.nl

en probleem met drank staat bijna nooit op ich elf,  egt Muri l de Jong, werk aam bij het 
Algemeen Maatschappelijk erk AM  in egbroek en oosduinen. Het houdt bijna altijd 
verband met andere problemen. aak emotioneel van aard, sociaal,  nancieel en soms ook 
justitieel. Of een mi  van daarvan.

Preventiespecialist ouis auffeld:

l o ol s geme e
slu moo de ’

- Muri l de ong rechts  tijdens een training
het maatschappelijk werk speelt als het ware de rol van sociale huisarts’. -

- ouis auffeld geeft cursussen aan hulpverleners die in praktijk 
tegen problemen aanlopen door overmatig alcoholgebruik bij ouderen.-

Aldus vertelt Kishan, de ik-  guur, in 
de bijzondere novelle ‘Stifa’ uit 1984. 
Het boek werd enthousiast door de 
kritiek onthaald, maar het was vooral 

ook bijzonder omdat het de eerste 
literaire exercitie ‘in druk’ was in 
het Sarnami dialect, de moedertaal 
van Hindustanen in Suriname en 
Nederland, de Surinaamse vari-
ant van het Indiase Bhojpuri. De 
schrijver van de novelle was Rabin 
S. Baldewsingh (1962).
De novelle Stifa (‘afscheid’) van 
Rabin gaat over de raadselachtige 
relatie tussen Kishan, een onsuc-
cesvolle kunstschilder, en de zwaar 
aan de drank zijnde dichter-zwerver 
Rajnish.

aturalisatie
De schrijver Rabin S. Baldewsingh 
kennen we in Den Haag sinds 2006 
vooral als wethouder van de PvdA. 
Afgelopen jaar is hij aan zijn tweede 
termijn begonnen, en is nu onder 
meer de verantwoordelijke voor 
gezondheidszorg in de stad, waaronder 
verslavingszorg.
Rabin, geboren op het platteland van 
Suriname kwam in 1975 naar Neder-
land. Hij doet de middelbare school 
in eiden en verhuist in 1980, vlak na 
z’n naturalisatie tot ‘Nederlander’ naar 
Den Haag.

Den l
In 1986, onder de indruk van een 
ontmoeting met Joop den Uyl en z’n 
vrouw iesbeth, wordt Rabin lid van 
de PvdA. Bovendien een logische 

keuze, volgens z’n eigen verklaring, 
door z’n afkomst uit een arm agrarisch 
milieu.

Drank is ingeburgerd
Rabin is nu in z’n tweede periode als 
wethouder in Den Haag ook verant-
woordelijk voor de campagne ‘Frisse 
blik op alcohol’. Een belangrijk onder-
deel daarvan is de aandacht voor het 

overmatig gebruik van alcohol onder 
ouderen. Volgens de statistieken is het 
aantal senioren dat (veel) te veel drinkt 
de afgelopen tien jaar verdubbeld. 
Die cijfers moet je goed begrijpen,  

aldus de wethouder. Het ‘stille’ drin-
ken hebben we nu beter in kaart, maar 
er wordt ook echt meer gedronken. 
Het is echt een probleem, zeker niet 
alleen onder jongeren dus. Drank is 
tegenwoordig op veel meer plekken te 
koop dan vroeger. Het drinken is ook 
gewoon ingeburgerd. Van een  es wijn 
op tafel kijkt niemand meer op.

Algemeen gemiddelde
Rabin gelooft niet dat het drankge-
bruik tegenwoordig in Nederland nog 
erg afhankelijk is van het sociaal mi-
lieu van mensen of van hun culturele 
achtergrond. Het drinkgedrag trekt 
naar een soort algemeen Nederlands 
gemiddelde,  zegt hij. Onder oudere 
moslims zal het, door de leefregels van 
de cultuur, nog geen probleem zijn. 
Maar voor komende generaties ligt het 
wel op de loer. En onder Hindustaanse 
ouderen is het probleem inmiddels net 
zo markant aanwezig als onder hier 
geboren Nederlanders.
Zij het dat Hindustanen meestal wat 
anders drinken, maar evengoed soms 

meer dan goed voor ze is.  
Bier en sherry, populair bij Nederland-
se senioren, scoren bij Hindustaanse 
ouderen niet erg hoog. Ook het onder 
Surinaamse Creolen superpopulaire 
Parbo-bier niet. Voor Hindustaanse 
mannen is het vooral whisky en rum. 
Ook de vrouwen lusten wel een puntje 
rum of een  es witte Canei-wijn. Wijn 
is erg in opmars.

elf weten
Rabin Baldewsingh wil niet bekend 
komen te staan als een betweter of 
iemand die mensen hun geneugten 
ontzegt. Iedereen gaat over z’n eigen 
leven en schenkt in wat hij of zij zelf 
wil. Ik ben er niet voor om ouderen de 
les te gaan lezen. Maar ik ben er wel 
voor om in Den Haag een zo gezond 
mogelijk leefmilieu te scheppen, daar 
zit ik voor als bestuurder. Waarschu-
wen voor ongezonde dingen maakt 
daar deel van uit. Zorgen dat er hulp is 
voor mensen die aan de verkeerde kant 
van de lijn terecht zijn gekomen, net 
zo goed.

Eenzaamheid
Eenzaamheid,  antwoordt Rabin, op 

de vraag waarom mensen die vroeger 
niet (te veel) dronken, dat later soms 
toch gaan doen.
Maar voor het personeel in de thuis-
zorg en in verzorgingscentra is het 
moeilijk om meer tijd vrij maken voor 
het schenken van extra aandacht. Voor 
de gewone en meest essenti le zorg 
schieten meestal al handen tekort en 
onder druk van bezuinigingen zijn de 
vooruitzichten niet rooskleuriger.
 De gemeente kan de problemen 
niet oplossen door meer geld op tafel 

te leggen,  zegt de wethouder. Den 
Haag moet het huishoudboekje op 
orde houden. Zo’n geschiedenis onder 
curatele van het Rijk, als ‘artikel 
12 gemeente’, dat willen we niet 
opnieuw.
Verbeteringen zullen dus moeten 
worden bereikt op een andere manier, 
onder meer met een beroep op de 
‘naasten’ van ouderen. De individua-
lisering van de samenleving is enorm 
doorgeschoten,  aldus de wethouder. 
Dat is een hele slechte zaak. Als pa 

en ma naar een verzorgingstehuis zijn 
verhuisd, denken de kinderen soms te 
makkelijk: mooi, dat is dan geregeld. 
Een paar keer per jaar gaan ze dan 
nog eens langs, voor een uurtje. Dan 
brengen ze van alles mee, als heerlijk 
eten. Maar voor de tafel is gedekt zijn 
ze weer vertrokken. Schrijnend. Vader 
en/of moeder zitten niet op dat eten 
te wachten, ze verlangen er naar weer 
eens met hun kinderen samen aan tafel 
te zitten, samen te eten, ongeacht wat 
de pot schaft.

Ach tante’
Op een werkbezoek vorig jaar in een 
verzorgingshuis viel Rabin binnen 
in een mooi feest, er was muziek, er 
werd gedanst en er stond een heerlijk 
buffet op de tafels. Toen de aandacht 
voor ‘de komst van de wethouder’ tot 
rust was gekomen, viel Rabin op dat 
er n vrouw in de zaal niet aan de 
feestvreugde deelnam. Ze stond bij het 
raam en staarde naar buiten. Hij ging 
op haar af: Ach tante, geniet u er niet 
van vanmiddag
Niet vrolijk meer kunnen zijn op 

vrolijke momenten,  zegt Rabin, dan 
is het mis. Mevrouw hoopte tegen 
beter weten in dat een van d’r kinderen 
misschien kwam opdagen. Zoals die 
van andere bewoners. Daarom was ze 
zo treurig.
Het heeft niks met politiek te maken, 

maar gewoon met menselijkheid , 
vindt Rabin. Dat je je om je bloed-
verwanten bekommert. Dat is niet in 
de eerste plaats iets voor de overheid. 
Tijd maken voor vader, moeder, tante 
en oom, dat hoort ook bij een gezonde 
samenleving. Of je nou een Hollander 
bent, een Hundustaan of een Moslim. 
En ouderen die niemand meer hebben, 
daar moeten we met ons allen voor 
zijn. Wat dat betreft wordt er door 
vrijwilligers trouwens al veel goeds 
verricht.

“Rajnish was een erg vreemde man. Hij leefde op andermans kosten en slenterde meer hier en 
daar dan hij sliep. Soms kwam hij ‘s nachts thuis en zonder te eten of te drinken tuimelde hij met 
schoenen en hoed op in bed. En wanneer hij zin had, kwam hij een paar weken niet thuis. En als 
hij kwam lag hij, na fl ink gegeten en gedronken te hebben, als een koning en rookte de ene sigaar 
na de andere van mij.”

Wethouder abin Baldewsingh:

d m ke  oo  de  
moede  t te e  oom’

- Voor  euro kunnen mensen o.m. in de -park 
garage onder de rote Marktstraat een blaas-
test’ doen  om te zien of het verantwoord is met 
de auto terug te gaan naar huis na een avondje 
uit. iteraard is er voor elke gebruiker van de 

test een schoon rietje. -

- Maar ik ben er wel voor om in en Haag een zo gezond mogelijk leefmilieu te scheppen  
daar zit ik voor als bestuurder.  oto  nnelies van der Bie  -

- Zeer populair onder urinamers. Het zeer 
zuivere water dat voor Parbo’ wordt gebruikt 
en de tijdens het brouwen toegevoegde rijst 
uit het ickerie-district  geven het bier een 

aparte en zeer frisse smaak. -

Frisse Blik op Alcohol
In april 2008 lanceerde de Gemeente Den Haag de 
campagne Frisse Blik op Alcohol’  bestaande uit vijf 
deelcampagnes  gericht op respectievelijk de horeca  
sport  onderwijs  jongeren en ouderen.

Samen met de Parnassia Bavo Groep werd vorig jaar het informatiepakket 
‘Ouderen en Alcohol’ gepresenteerd, om hulpverleners en mantelzorgers 
te helpen het probleem te herkennen en te leren wat ze kunnen doen om 
alcoholproblemen bij ouderen te voorkomen en te verminderen. Ook huis-
artsen en zorginstellingen werden vorig jaar nog eens gericht benaderd om 
het probleem onder de aandacht te brengen, onder meer met een in praktijk 
bruikbare ‘checklist’ (hulp bij het signaleren van alcohol)  en een overzicht 
van de mogelijkheden voor ouderen voor specialistische hulp. Verder was er 
o.m. in oktober een actieweek waarin tachtig Haagse apotheken speci  eke 
informatie gaven aan hun oudere klanten over het verantwoord gebruik van 
alcohol in combinatie met medicijnen.
Kijk voor meer informatie op . r e l opal ohol.nl

Hoeveel is verantwoord
oor gezonde ouderen geldt:-  mannen: niet meer dan twee   standaardglazen per dag-  vrouwen: niet meer dan n   standaardglas per dag-  twee dagen in de week  niet drinken.

Als de drank wordt gedronken uit een ‘standaardglas’ (dus pils uit een pilsglas, sherry uit een sherryglas, jenever uit een borrelglas enz.), dan maakt het voor het aantal glazen niet uit wat er wordt gedronken. Een glas wijn is niet beter of slechter 
dan een cognacje.
Tot de ‘zware drinkers’ worden mensen gerekend die minimaal enkele dagen per week zes glazen alcoholhoudende drank nuttigen. Hun gezondheid loopt schade op.
Onder drinkende 55-plussers zitten er behoorlijk wat in de ‘tussencategorie’ van 3 tot 6 glazen per dag. Dat is niet goed, maar of er sprake is van een probleem dat aanpak nodig heeft, hangt mede af van overige persoonlijke omstandigheden.
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 o  u t! o  u t!
eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e ud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoon-

stellingen  lezingen  informatie  cursussen  muziek  theater  enzovoorts. e agenda wordt samengesteld door 
het entraal nformatiepunt uderen P . ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt 
u altijd in de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail naar 
redactie cipo.org  of neem telefonisch contact op met Marco aane via 0 0    .

og tot vrijdag 1  januari: 

Tentoonstelling 
eonard oggeveen’

De schrijver Leonard Roggeveen was tussen 
1923 en 1952 onderwijzer en later school-
hoofd op diverse scholen in Den Haag. Het 
Haags Gemeentearchief belicht in een tentoon-
stelling zijn leven en werk, met de nadruk op 
zijn Haagse periode. Historisch Informatiepunt 
Ypenburg, Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8 
(Winkelcentrum Ypenburg), maandag 13.00-
18.00 uur, dinsdag t/m donderdag 11.00-18.00 
uur, vrijdag 11.00-20.00 uur en zaterdag 
11.00-16.00 uur, toegang gratis.

Tentoonstelling Terugblik’
Medewerkers van het Haags Gemeentear-
chief (HGA) verzorgen in de krant ‘Den Haag 
Centraal’ wekelijks de rubriek ‘Terugblik’: foto’s 
uit de collectie van het HGA met historische 
achtergrondverhalen. Hiervan zijn er vijftig in 
een boekje gebundeld en in een tentoonstelling 
opgenomen. Haags Gemeentearchief, Spui 70 
(Atrium Stadhuis), maandag-vrijdag 7.00-
19.00 uur (donderdag tot 21.30 uur), zaterdag 
9.30-17.00 uur, toegang gratis. Informatie: tel. 
(070) 353 70 20 / (070) 353 70 42,
www.gemeentearchief.denhaag.nl. 

Tot eind februari:  

E positie 100  100’
Tentoonstelling van honderd fotoportretten 
van honderdjarigen door beeldend kunstenaar 
Truus Groen. Zij noemt de expositie ‘een reis 
langs honderd gezichten van eeuwelingen’. 
Overal in het land heeft ze honderdjarigen 
gefotografeerd, van Groningen tot Maasbracht, 
in dorp en stad, mannen en vrouwen, rijk en 
arm, rakkers en rustige types. Groen legde 
hen niet vast om hun tekorten te laten zien, 
maar juist de eigen ziel, kracht, waardigheid 
en schoonheid van ouderdom. WZH Leilinde, 
Harriët Freezerhof 32 (Leidschenveen), bereik-
baar met RandstadRail 3, 4 of E (metro Den 
Haag-Rotterdam), uitstappen halte Forepark, 
toegang gratis. 

Tot 21 mei:  

Haagse kunst in oosduinen
Schilderwerken, etsen en litho’s, in de loop 
der jaren geschonken aan de Stichting Oud 
Loosduinen. Vele werken geven zicht op het 
gebied in en om Loosduinen en op (letterlijk) 
schilderachtige buurten en inmiddels verdwe-
nen gebouwen en landschappen elders in en 
rond Den Haag. Te zien zijn onder meer werken 
van B.C. Ettinger (1916-1996), ‘de Fietsende 
Rembrandt’, en van Han Krug (1890-1977). 
Loosduins Museum, Margaretha van Henne-
bergweg 2a (bij de molen), Den Haag, geopend 
‘s zaterdags en elke eerste zondag van de 
maand, 13.00-17.00 uur, t/m 21 mei 2011. En-
tree: volwassenen € 1,50, kinderen tot 16 jaar 
€ 1,-. Informatie: www.loosduinsmuseum.nl.

rijdag 1  januari  

Cursus kunstgeschiedenis
Kunsthistorica Anne Marie Boorsma verzorgt 
een cursus van twaalf lessen over een aantal 
interessante thema’s uit de kunstgeschiedenis 
van 1850 tot heden, zoals liefde, dood, oorlog 
en spiritualiteit. Daarbij worden beeldhouwers 
besproken die oorlogs- en verzetsmonumen-
ten hebben ontworpen en komen onderwerpen 
als het stadsgezicht, dierenportretten en 
de moeder-kindrelatie aan de orde. Theater 
Branoul, Maliestraat 12, 10.00-11.30 uur, deel-
namekosten € 115,-. Aanmelden en informatie: 
tel. (070) 382 21 30 of e-mail annemarieboor-
sma@gmail.com.

ondag 1  januari 

De iet-Meer- o-Piep-Show
Het nieuwe ouder worden - daar draait het om 
in de hartverwarmende, bonte en vrolijke Niet-

Meer-Zo-Piep-Show. Over vrolijke oppasopa’s 
die liever een cruise gaan maken, rebelse 
ouderen die nog steeds op de barricaden 
staan en sexy tapdansende c.q. chagrijnige 
boekenschrijvende plussers. Met een speciaal 
NMZP-Koor (van 60 t/m 93 jaar). Met niet-
meer-zo-piepe gasten onder wie Bram van 
der Vlugt, Astrid Nijgh, Johnny Lion, Wieteke 
van Dort, Nelly Frijda, Clous van Mechelen en 
Annie de Reuver. Theater Diligentia, Lange 
Voorhout 5, 14.30 uur, kaarten € 16,-, met 
UITpas € 14,50, inclusief HTM-vervoer en 
drankje. Kaarten te bestellen via www.theater-
diligentia.nl of telefonisch via tel. 361 05 40. 
Stuur voor rolstoelplaatsen een e-mail naar 
kassa@diligentia-pepijn.nl.

Dinsdag 18 januari 

azz in de fo er van Het oor-
enhuis 
Met de Junior Jazzers & Oriëntatie Jazzensem-
bles o.l.v. Robert Veen. Koorenhuis Centrum, 
Prinsegracht 27, 20.30 uur & 21.30 uur, entree 
gratis

rijdag 21 januari 

Workshop oken met smaak’
Voor mensen met een natriumarm dieet. 
Koken zonder zout bezorgt hartpatiënten 
en anderen met een natriumarm dieet vaak 
problemen. Kun je zonder zout eigenlijk 
wel een smakelijke maaltijd op tafel zetten? 
Patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep en 
Bronovo denken van wel! Met een presentatie 
‘Leven met hartfalen’ door een diëtiste en 
hartfalenverpleegkundige, een kok over geur- 
en smaakbeleving en keukentechnieken en ter 
afsluiting een maaltijd. Bronovoziekenhuis, 
15.00-20.00 uur, deelnamekosten € 15,- voor 
leden van de Hart en Vaatgroep en € 20,- p.p. 
voor niet-leden. Inschrijfformulieren verkrijg-
baar bij het secretariaat van de polikliniek 
cardiologie of bij Capri-Bronovo Hartrevalidatie 
en de Hartfalenpolikliniek. Meer informatie: tel. 
(088) 111 16 00.

aterdag 22 januari:  

iende r ogen’  landelijke 
slecht-ziendendag BS 
Met ‘s ochtends bekende Nederlanders, onder 
wie staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu Joop Atsma, over hun oogaandoening 
die hen niet belemmert een uitdagend en 
succesvol leven te leiden. ‘s Middags zijn er 
workshops voor bezoekers van alle leeftijden, 
ook voor partners, ouders en vrienden. Drie-
star Educatief College, Burgemeester James-
singel 2, Gouda, 10.30-15.30 uur, toegang € 
5,- inclusief koffie, thee en lunch. Meld u op 
tijd aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 
Aanmelden en informatie over het programma: 
zie de site van de NVBS, www.nvbs.nl, of mail 
naar bureau@nvbs.nl.

Dinsdag 25 januari:  

MEE Caf  over het persoons-
gebonden budget PGB
MEE-cafés zijn ontmoetings- en informatie-
avonden in een informele omgeving. U kunt er 
contact leggen en ervaringen uitwisselen met 
mensen die een lichamelijke beperking heb-
ben, en praktische vragen daarover stellen aan 
een medewerker van MEE Zuid-Holland-Noord. 
Op deze avond zullen enkele PGB-houders 
hun ervaringen met u delen. Welke problemen 
zijn zij tegengekomen, wat zijn de voor- en 
nadelen van een PGB, hoe kwamen zij aan 
hulpverleners? Het Nutshuis, Riviervismarkt 
5 (tegenover de Grote Kerk), 20.00-22.00 
uur, inloop 19.30 uur, toegang gratis, graag 
vooraf aanmelden op www.mee-cafe.nl of 
via tel. 0900-999888. Meer informatie: MEE 
Zuid-Holland Noord regio Den Haag, Wietske 
de Kat of Annemieke van den Berg, tel. (070) 
3 123 123, e-mail w.dekat@meezhn.nl of 
a.vandenberg@meezhn.nl

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

ezorgadre
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

a uuradre
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 
o u en aag

Aan de Vaart
Aan de VaartHote
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in 2011

Aan de Vaart
Hotel

¤50,-

en dat voor die prijs!

3-daags arrangement 

“Beslist de moeite waard”

vanaf € 100.- p.p.*

5-daags arrangement 

“De paden op de lanen in”

vanaf € 200.- p.p.*

* bij inlevering van deze advertentie en is 
 geldig in de maanden jan/feb/maart 2011

8-daagse busreis + vroegboekkorting

“Compleet verzorgd”

vanaf € 425.- p.p. 

5-daagse midweek 

“Klaverjas-Bridge reis”

vanaf € 235.- p.p.

www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89,  8426 AV Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32 / 06-12997929

Beleef de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand 

van het Drents-Friese Wold, 40 comfortabele 

kamers, lift aanwezig, sfeervolle zalen bieden 

u een riant onderkomen

 groepsreizen en 

individuele 

vakantie op maat

vraag naar de vele 

mogelijkheden

voor diner, 

familiefeest of 

overnachting

Kortingsbon en voorwaarden op 

aanvraag verkrijgbaar

kijk op onze site

De jaren ’70 in Den Haag. Ze begonnen met een 
groot succes van de Haagse beatgroep Schocking 
Blue, de band van Robbie van eeuwen, die met 
Venus als eerste Nederlandse groep een nummer 
1-hit scoorde in de Amerikaanse Billboard hitpa-
rade. Op menige tienerkamer pronkte aan de muur 
een postertje van leadzangeres Mariska Veres, 
posters die je vaak kon vinden als uitneembare 
middenpagina van popbladen als Muziek Express 
of Hitweek. Maar ook een buitenlandse band als 
ABBA (Waterloo!) deed het goed aan de muur, 
of voor wie van een heel ander genre hield, Bob 
Marley (No Woman, No Cry!).

Sportsuccessen
Aan de buis  bijna in elk gezin stond er 
inmiddels wel een  gekluisterd zaten we toen 
Feyenoord op 6 mei 1970 als eerste Nederlandse 
voetbalclub de Europacup voor landskampioe-
nen binnenhaalde, door het San Siro stadion in 
Milaan met 2-1 te winnen van het Schotse Celtic 

(Glasgow). En een jaar later was het alweer raak, 
toen Ajax in het niet minder beroemde Wembley 
stadion in ondon het Griekse Panathinaikos 
(Athene) met 2-0 het nakijken gaf. Maar voor 
echte Hagenezen bleef het toch het Zuiderpark 
van ADO Den Haag (in 1971 gefuseerd met Hol-
land Sport) waar je moest wezen. Mooi was 1975, 
toen de KNVB-beker werd gewonnen, door in de 

nale met 1-0 van FC Twente te winnen.
Hele weekeinden werd er ook aan de buis gezeten 
in de jaren ’70 bij de Europese- en wereldkam-
pioenschappen schaatsen, met Kees Verkerk en 
Ard Schenk als onze grote helden. Schenk werd 
drie keer wereldkampioen en was oppermachtig 
tijdens de Olympische winterspelen in 1972 (Sap-
poro, Japan).

In eigen stad
Het waren de jaren dat het eigen Den Haag erg 
werd bepaald door het Den Haag van iedereen, 
Van 1973 tot 1977 was het Kabinet Den Uyl 

aan het bewind. Er werd wat 
afgedemonstreerd. Tegen: het 
bezoek van Soeharto, abortus, 
vrijlating van de Drie van 
Breda, de neutronenbom, de 
oorlog in Vietnam. Voor: abor-
tus, vrije softdrugs, het behoud 
van Radio Veronica, een vrije 
republiek der Molukken.
In de oude wijken van Den 
Haag, als met name De Schil-
derswijk, bereikte de verkrot-
ting z’n hoogtepunt, met een 
hoop sociale onrust tot gevolg. 
Vanaf 1975, toen in novem-
ber Suriname zelfstandig 
werd, vestigden zich in Den 
Haag veel Hindustanen, die 
Nederland verkozen boven hun 
nieuwe republiek.

aat van u horen
Maar laat ons weten hoe u de 
jaren ’70 zelf heeft ervaren in 
Den Haag, schrijf erover en 
kijk nog eens in oude schoe-
nendozen met foto’s: stuur naar 
reda e@deoud-hagenaar.nl

Meer aandacht voor periode  doe uw eigen verhaal

gse t e e s  e    
De jongste groep lezers van De ud-Hagenaar  zij die pas kortgeleden Abraham of 
Sarah hebben gezien  maakten hun tienerjaren mee in de jaren zeventig. Tot nu 
toe is aan deze periode nog maar weinig aandacht geschonken in de krant. Daar 
gaat de redactie in 2011 verandering in brengen  maar natuurlijk kan dat alleen 
een succes worden door  uw eigen bijdragen!



ACT EE
Wat is het en hoe werkt het

 o g o lusse  o  sse  

D  we site oor e 55-p usser uit Den Haag

CIPO, Postbus 13634, 2501 EP  Den Haag, (070) 364 38 18

IE WS:

Gratis hulp bij 
belastingaangifte 
voor 5 ’ers 
Van woensdag 9 t/m dinsdag 15 maart 
kunnen Haagse 65 ’ers terecht bij het 
Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO) 
voor gratis hulp bij hun belastingaan-
gifte. Deze aangiftehulp vindt plaats op 
werkdagen in Het Nutshuis (tegenover 
de Grote Kerk) en wordt verzorgd door 
medewerkers van de Belastingdienst. 
65 ’ers met alleen AOW en/of een klein 
pensioen komen al snel in aanmerking 
voor belastingteruggave. U kunt alleen 
aan deze aangiftehulp deelnemen als uw 
verzamelinkomen niet hoger is dan  
33.743,- voor alleenstaanden en  50.000,- 
voor samenwonenden. Tevens mag u niet 
meer spaargeld hebben dan  20.785,- per 
persoon. Aanmelding vooraf is noodza-
kelijk, want de belangstelling voor deze 
aangiftehulp is altijd erg groot. Iedere 
deelnemer wordt ook in een rooster inge-
pland. ET OP: vol is vol, en aanmelden 
bij CIPO is niet mogelijk! Aanmelden kan 
vanaf 10 januari.  Bel daarvoor de Be-
lastingtelefoon, tel. 0800-0543.  Volg het 
keuzemenu en kies voor de locatie ‘CIPO’. 
 Houd tijdens het bellen uw

burgerservicenummer bij de hand. 

Alleengaandensoci teit 
0-plus Segbroek zoekt 

nieuwe 0-plussers

Wie heeft er zin en belangstelling om 
mee te doen met de activiteiten van de 
Alleengaandensoci teit 40-plus Seg-
broek  Activiteiten zijn o.a. wandelingen, 
 etstochten, zeilen, ontmoetingsavonden, 

seizoensfeesten, wittereusactiviteiten (we 
maken uw huis schoon en u zorgt dan voor 
een maaltijd), muziekavonden, eetgroepen 
en verder alles wat we samen overeenko-
men om te doen. Deelname is gratis. De 
soci teit is vooral bedoeld voor mensen 
die in het stadsdeel Segbroek wonen en 
die geen vaste relatie hebben - alleengaan-
den dus. U bent meer dan welkom als u 
40 jaar of ouder bent. Informatie krijgt u 
bij co rdinator Hans Ouwejan, tel. (070) 
323 55 07, mobiel 06 46 77 13 19, e-mail 
hansouwejan kliksafe.nl.

We staan op de drempel van 
een nieuw jaar  en zoals bij elke 
jaarwisseling  verandert er het 
nodige in allerlei regelingen. o 
wordt de inhoud van de zorgver-
zekering op een aantal punten 
aangepast. Waar moet en mag u 
in 2011 rekening mee houden

www.cipo.org
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Daarom kan het zinvol zijn uw 
woning eens kritisch tegen het licht 
te houden. Dat biedt scherper zicht 
op de toekomst en op wat u eventueel 
aan extra’s nodig hebt. De Stichting 
Kenniscentrum Opplussen heeft hier-
voor een speciale ‘senioren thuistest’ 
ontwikkeld.

pplussen
Opplussen wil zeggen: bestaande 
woningen zodanig verbeteren en 
aanpassen dat zij geschikt worden voor 
langdurige bewoning, ook op hoge 
leeftijd. Het Ministerie van VROM wil 
deze verbeteringen actief bevorderen. 
Woningen moeten ‘meegroeien’ met de 
bewoner(s) en ook aan hun wensen en 
behoeften aan te passen zijn. Zij kun-
nen dan tot op hoge leeftijd in de eigen 
woning en de eigen omgeving blijven. 
‘ evensloopbestendig wonen’ wordt 
dat genoemd.

Thuistest
Het Kenniscentrum Opplussen is 
een stichting die is opgericht door 
Nederlandse fabrikanten en toeleveran-
ciers in de bouwbranche. De stichting 
beschouwt haar activiteiten in de eerste 
plaats als een vorm van maatschappe-
lijk investeren. Het direct commercieel 
belang van de deelnemende bedrijven 
treedt dus niet op de voorgrond.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de uitge-
breide, maar goedkope test waarmee 
u kunt testen hoe levensloopbestendig 
uw woning is. Dat doet u aan de hand 
van 99 vragen. Met kleine en relatief 

goedkope aanpassingen kunt u uw 
woning vervolgens verbeteren en 
daarmee langer bewoonbaar maken 
(‘opplussen’). Deze ‘senioren thuistest 
kost  4,30. U kunt hem bestellen via 
tel. (077) 327 07 87 of op de website 
www.opplussen.nl.

Aanpassing aan levensfase
Voor mensen met lichamelijke beper-
kingen zal een woning waarschijnlijk 
ook wat grotere aanpassingen nodig 
hebben. Daarover bestaat een handige 
brochure van Verbeter uw Huurwo-
ning. Verbeter uw Huurwoning is een 
samenwerkingsverband van consumen-

tenorganisaties en de vastgoedsector, 
mede ondersteund door het Ministerie 
van VROM. Deze brochure bevat een 
overzicht van mogelijke aanpassings-
maatregelen. Die vari ren van beugels 
en elektronische hulpmiddelen tot het 
aanpassen van badkamer en keuken. 
Ook energiebesparende maatregelen 
en de keuze van milieuvriendelijke 
materialen zijn opgenomen.
U kunt deze brochure bekijken via 
internet, op de website www.verbete-
ruwhuurwoning.nl. Bovenaan staan de 
hoofdstukken, waar u op kunt klikken 
om die in te kijken. Maar ook als u 
zelf geen internet hebt, kunt u aan deze 
informatieve brochure komen. Dan 
moet u alleen even aan iemand vragen 
om de folder te downloaden (rechts op 
de internetpagina). Daarna kan deze de 
folder voor u afdrukken.

Bij dementie
Ten slotte is er ook een nieuwe web-
site met praktische informatie over 
woningaanpassingen voor mensen met 

dementie. Op www.thuiswonenmetde-
mentie.nl staan bouwkundige en tech-
nologische aanpassingen waardoor zij 
langer thuis kunnen blijven wonen. 
De adviezen zijn heel overzichtelijk 
ingedeeld. Per ruimte in huis is er 
informatie over inrichting, apparatuur, 
verlichting, klimaat en bouwkundige 
aanpassingen. De oplossingen dragen 
bij aan de veiligheid en de kwaliteit 
van leven, voor iemand met dementie 
n voor diens huisgenoten. Bovendien 

hoeft u niet meer zelf van alles uit te 
zoeken en te regelen over comfortabel 
en veilig wonen.

Wel Thuis demo-woning
In een volgend nummer van De Oud-
Hagenaar doen we verslag van een 
bezoek aan de demonstratiewoning 
van Wel Thuis in Delft, met diverse 
simpele maar vernuftige aanpassings-
mogelijkheden.
U kunt natuurlijk alvast een kijkje 
nemen op de website:

. el hu .ne

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.

AAG HET CIP !
Al mijn kleinkinderen wonen ver weg  
sommige in het buiten-land. ia internet 
zou ik veel gemakkelijker contact met ze 
kunnen hebben. Maar hoe begin ik met 
e-mailen en sk pen

Bij CIPO kunt u informatieoverzichten krijgen met alle 
computercursussen in Den Haag. Daar leert u zeker hoe 
u moet e-mailen. Bel 364 38 18, of kom langs in onze 
bezoekersruimte in Het Nutshuis (tegenover de Grote 
Kerk). Daarnaast bestaat de mogelijkheid een student 
aan huis te vragen die u tegen een gunstig tarief helpt 
met (veilig) internetten: Student aan huis, tel. 0900-200 12 12 (  0,50 per minuut), 

p isite! met Het ijfde Bedrijf

Theater midden in een zorgcentrum, met de bewoners als 
acteurs  dat is ‘Op Visite!’ De eerste maanden van 2011 
brengt theatergroep Het Vijfde Bedrijf deze bijzondere 
voorstellingen in Haagse zorgcentra. U gaat niet naar een 
theater, maar legt een ongewoon bezoek af aan ouderen 
die daar wonen. In anderhalf uur volgt u een theatrale 
route door het zorgcentrum en langs vier van deze bewo-
ners. Tegen het decor van hun eigen woning maken zij u 
deelgenoot van bijzondere gebeurtenissen en spannende 
of mooie verhalen uit hun levens. Samen met echte 
theatermakers hebben zij deze verhalen, van vroeger en van nu, en de theatervorm 
gekozen. Op zondag 30 januari ‘draait’ ‘Op Visite!’ om 15.00 uur in Woonzorgcentrum 
Moerwijk, Twickelstraat 120. De entree bedraagt  6,50 en u kunt reserveren via tel. 
(070) 346 52 72 of www.theateraanhetspui.nl. ater dit jaar volgen nog voorstellingen 
in andere Haagse zorgcentra.

theatermakers hebben zij deze verhalen, van vroeger en van nu, en de theatervorm 
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Naast de werkplaats van mijn vader was de 
bakkerijmachinefabriek van de Firma Benier 
gevestigd. Zowel de portiekwoning als de 
machinefabriek zijn nog niet zo lang geleden 
afgebroken. In mijn kindertijd kon je nog zonder 
gevaar op straat spelletjes doen alhoewel we 
altijd rekening moesten houden met de vrachtwa-
gens van Hus. Er werd ook regelmatig gespeeld 
in de vrachtwagens die in 
de straat geparkeerd 
stonden. Achter op 
zo’n rijdende vracht-
wagen springen was 
ook heel leuk totdat een 
buurmeisje met haar 
jurkje achter aan zo’n 
vrachtwagen bleef han-
gen, een heel eind met 
haar achterwerk over de 
straat werd gesleept en 
er zeer geschaafd en ge-
schrokken van afkwam.

Een groot hof
De omgeving van de Van 
Ostadewoningen (een 
soortement grote hof) 
was ook een geliefkoosde plek om verstoppertje 
te spelen en kattenkwaad uit te halen, al waren de 
veelal bejaarde bewoners daar niet erg blij mee. 
Aan de andere kant deden we ook vaak bood-
schappen voor die bejaarde mensen. Het heet nu 
Hannemanplantsoen.
In dat eerste stuk van de van Ostadestraat was er 
op n hoek van de ingang van de Ostadewonin-
gen de drukkerij gevestigd van de Fa. de Beer die 
even verderop ook een sigaren- en sigarettenwin-
kel had en boven de drukkerij woonde de fam. 
Koenraads waarvan dhr. Gerard Koenraads net 

als dhr. de Beer in de drukkerij werkte.
Verderop de herenkapper Spoelders, het 
winkeltje van de weduwe Bou uenon waar 
later de manifacturenwinkel inkwam van de fa. 
Reiche daarna op de hoek van de Doedijnstraat 
de groenteboer. Ik hou het maar even bij dat 
eerste stuk van de van Ostadestraat vanaf de 
Jacob Catsstraat tot aan de Doedijnstraat want 

daar heb ik de meeste herinneringen aan. Je 
hoefde in ieder geval niet ver te lopen voor de 
eerste levensbehoeften. Op de hoek van de van 
Ostadestraat en de Jacob Catsstraat had je de 
melk- en zuivelhandel van Schippers en op de 
hoek daar tegenover de drogisterij van Scheffers, 
waar je ook
verf en klompen kon kopen. Het rook er altijd 
naar terpentijn en kamfer.
Boven de Hus-garage was in de oorlog een op-
slagplaats gevestigd voor meubelen die door de 
Duitsers uit de huizen van Joodse families was 

Mijn naam is Cor Zuidwijk en ik ben geboren op 29 augustus 1942 in de van 
Ostadestraat nr. 4, in de portiekwoning recht tegenover de garage van de Hus 
vrachtwagens en 25 meter bij de hoofdingang van de Husfabriek vandaan. Mijn 
vader had een loodgietersbedrijf op nr.8. Op nr.6 aan de andere kant van het 
portiek woonde de fam. Meeuwisse. Achter keken we uit op een hofje dat een 
ingang had in de Jacob Catsstraat.

Werken bij Hus was nooit saai  er gebeurde altijd wel   wat’ 

e ks  e  o o l de tte  e  
ee   ood e    e l   

- roepsfoto van de buurtkinderen waarvan ik de enige ben die beweegt tweede 

van rechts onder  en die is  genomen is voor de grote deur van de Husbakkerij. 

aartal onbekend. -

- oto van ondergetekende op mijn zelfverdiende Batavusbrom  ets naast de  muur die rond de grond van het afge-
broken huis van cheffers was gezet. Hoek acob atsstraat van stadestraat. oto dateert van 0.. -

Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut- en
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncomplexen 
in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen
wonen. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de consulent 
van de HSBG (Tel. 070 3912595 E-mail info@hsbg.nl )
voor informatie over de inschrijfprocedure en over de complexen.

Wooncentrum Wagenhage bevindt zich in de Wa-
genstraat, middenin het centrum van Den Haag. 
Door de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
Er zijn 111 woningen en er is een grote daktuin. 
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
parkeerplaatsen huren.

Schermerhage is gelegen aan de Schermerstraat. 
Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk 
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de 
hoek, in de Betje Wolffstraat. Het wooncentrum 
heeft 38 driekamerwoningen van ca. 70 m2
verdeelt over drie etages

Wooncentrum Simon Carmiggelt ligt aan de
Nocturnestraat, halverwege het oude dorpscen-
trum van Loosduinen en Kijkduin. Op loopafstand 
bevinden zich winkels en een postkantoor. Er is 
parkeergelegenheid rondom het wooncentrum. Het 
centrum heeft 5 woonlagen en bevat 76 twee en
25 driekamerwoningen.

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 twee-
kamerwoningen.

Wooncentrum Casa di Galleria bevindt zich aan 
de Tak van Poortvlietstraat. Het openbaar vervoer 
bevindt zich op korte afstand van het complex. De 
belangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 minuten 
loopafstand. Het wooncentrum heeft 37 drieka-
merwoningen van ca. 75 m2 en drie tweekamer-
woningen van ca. 66 m2.

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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gestolen en naast de grote deur van de garage 
was een gaarkeuken gevestigd. Daar was ook 
de trap naar de opslagplaats waar na de oorlog 
eerst nog een meubelbedrijf in zat en later een 
magazijn werd van de boekhandel en drukkerij 
de Fa. Rijmenam.

Agneskleuterschool
Ik ging als kleuter naar de Katholieke Agnes-
kleuterschool in de Van Ostadestraat bij de 
nonnetjes waar ik later als padvinder van de 
Willibrordusgroep nog regelmatig binnenkwam. 
Na de Kath.lagere school St. aurentius in de 
van Beierenstraat ging ik naar de eveneens Kath. 
Ambachtschool St. Joseph aan het amgroen. Zo 
ging dat nu eenmaal in die tijd, als je naar een 
openbare school ging en je ouders waren Katho-
liek, dan kwam de pastoor even langs en dan zat 
je in een mum van tijd weer op een katholieke 
school. Ik leerde op de Ambachtschool voor 
elektricien maar werd er vanwege een vermeen-
de overtreding van de schoolregels afgetrapt. 
Mijn vader had al een baas voor me gevonden 
bij een vriend van hem die een elektricienbedrijf 
had in Morgenstond zodat ik in ieder geval wat 
geld opbracht. Tien gulden per week verdiende 
ik toen, wat ik in z’n geheel moest inleveren bij 
mijn vader en kreeg dan twee kwartjes zakgeld. 
Ik was toen nog geen 14 jaar oud! Ik heb in die 
drie maanden bij die baas meer geleerd
dan in die anderhalve jaar op de Ambachtschool. 
Maar iedere dag lopend naar Morgenstond 
beviel me niet zo goed en ik wilde meer ver-
dienen in de hoop meer zakgeld te krijgen. Na 
enkele andere werkzaamheden heb ik toch maar 
gesolliciteerd bij Hus als wagenjongen. Mijn 
eerste chauffeur bij wie ik op de wagen kwam 
was Chiel v.d. Sluis, een man met een aparte 
smaak van humor die ik niet altijd begreep. Hij 
vertelde me dat ie al heel lang moest zorgen 
voor andermans kind, later begreep ik dat hij z’n 
vrouw bedoelde. Daarna ben ik nog een tijdje 
wagenjongen geweest bij een zekere Jaap v.d. 
Kraan als ik me goed herinner.
Vroeg opstaan dat wel, want de gebakrit moest 
al om 7 uur gaan rijden en voor die tijd moest 
de wagen geladen zijn, dat gebeurde dan aan de 
achterkant van de Husfabriek in de Rijswijkse-
straat, waar later ook het retourgebak en de lege 
gebakkratjes gelost werden.
In de Rijswijksestraat had je ook nog zo’n 
ouderwetse waterstokerij waar je voor een paar 
stuivers emmers heet water kon halen voor de 
was. Je moest dan altijd heel voorzichtig lopen, 
anders kwam er gloeiend heet water tegen je 
kuiten en dat leverde nog wel eens een paar 
blaren op. Veel mensen hadden toen nog geen 
wasmachine.

ossen en laden
Nu verder met Hus: als je dan terugkwam van de 
Gebakrit (ca. 20  lialen) en je had het retour-
goed en de kratjes via de lopende band gelost, 
dan gingen we naar voren in de hal aan de Jacob 
Catsstraat, recht tegenover de Van Ostadestraat 
om daar kratjes brood in te laden voor weer 
andere Hus  lialen in Den Haag. 
Vers brood naar binnen, oud brood en lege krat-
jes weer de wagen in. 
Het verse brood werd met vier  vijf kratjes 
tegelijk met z’n twee n uit de wagen getild en 

dat was voor een jongen van veertien in het 
begin behoorlijk zwaar, maar op een gegeven 
moment krijg je de slag te pakken en dan viel het 
best mee. Men had toen nog niet van ergonomie 
gehoord, tegenwoordig gaat alles met een lift.
Hierna was er de zogenaamde Chocoladerit, 
dan werd er bij het z.g. Chocolademagazijn op 
de Hoefkade ingeladen voor een 15-tal  lialen 
en dat varieerde van dure bonbons tot limona-
desiroop van oots en natuurlijk Huskoekjes 
en de bekende producten van de meisjes van 
Verkade. Daarna volgde dan nog een rit met 
nabestellingen of met zogenaamde kantkoek 
(afsnijdsels van ontbijtkoek ) want Hus bakte 
niet alleen maar brood en banket, er werd ook 
ontbijtkoek en beschuit gebakken voor diverse 
andere merken.
Ook King Corn brood, theebeschuitjes en andere 
producten werden door een aantal vrouwen 
ingepakt in papier van andere merken en eens in 
de week kwam men met paard en wagen ‘zwart’ 
brood halen. Men vertelde mij dat dat zwarte 
brood bestemd was voor de zwaarst gestraften 
in de strafgevangenis op Scheveningen maar 
wij kwamen er ook regelmatig normaal brood 
brengen. Een broodje aap verhaal dus.
Er werd ook veel brood gebakken voor Ameri-
kaanse legerkampen in Duitsland en Frankrijk.

Gloeiend heet
Ik werkte toen gemiddeld negen uur per 
dag en op zaterdag zo’n zes uur, want 
ik ging ook nog regelmatig ‘s ochtends 
vroeg om half vijf de broden die uit de 
oven kwamen uit de bakvormen slaan 
(met een paar vette jute wanten), want 
de bakvormen waren nog gloeiend heet 
en dan werden ze door iemand anders 
in kratjes gedaan en naar buiten op de 
stoep of binnen in de hal gesleept om af 
te koelen.
Intussen waren mijn ouders verhuisd van 
de Ostadestraat om het hoekje naar de 
Jacob Catsstraat boven de melkzaak van 
Schippers, dus nu woonde ik nog dichter 
bij de Husfabriek, ik hoefde in ieder 
geval niet ver te lopen.
Voor de diverse feestdagen werd een 
grote hoeveelheid Paasbrood of Kerst-
kransen enz. vooruit geproduceerd en dat 
werd dan ‘s avonds met vrachtwagens 
naar de koelhuizen van V.d. int in 
Breda gereden. Dan ging ik ook regel-

matig in mijn vrije tijd mee om de chauffeur te 
helpen maar ook om hem gezelschap te houden. 
Het gebeurde wel eens dat we pech kregen en 
dan moesten we onderweg ergens een telefoon 
zien te vinden om assistentie te vragen aan de 
monteurs uit de Rochussenstraat, die kwamen 
dan midden in de nacht met een sleepwagen om 
ons uit de ellende te halen. Werken bij Hus was 
eigenlijk nooit saai, er gebeurde altijd wel wat en 
je was iedere dag buiten en onder de mensen.

Promotie
Ik kon echter promotie maken door in het 
Chocolademagazijn aan de Hoefkade te gaan 
werken en dat was weer een andere uitdaging. 
Bestellingen klaarzetten voor de diverse  lialen, 
was een heel precies karwei. Ik weet niet meer 
hoe de chef heette, maar het was een lange zeer 
magere man met een grote bril en een kakikleu-
rige stofjas, hij was toen al niet meer zo jong dus 
hij zal inmiddels wel overleden zijn. 

Dit heb ik tot mijn 16e jaar volgehouden, het 
avontuur trok en in september 1958 scheepte ik 
in als ketelbink op het vrachtschap Johan Willem 
Friso van de Oranjelijn in Rotterdam voor mijn 
eerste reis van drie maanden.
Ik bleef na mijn vaar- en Militaire diensttijd 
(waar ik bij de Genietroepen duiker werd), in de 
buurt van Rotterdam wonen en werken. Uitein-
delijk bleef ik in Schiedam steken, waar ik mijn 
vrouw ontmoette en trouwde. We wonen nu al 
bijna 38 jaar op het rustieke Goeree Over  akkee, 
dat is nog net Zuid-Holland. Ik kom af en toe 
nog in Den Haag omdat mijn zus en mijn broers 
daar wonen, maar de herinneringen aan Den 
Haag, het Schilderswijk en Hus zijn nog lang 
niet vervaagd en komen dankzij de artikelen in 
de De Oud-Hagenaar weer zeer levendig terug.

Cor Zuidwijk
Sommelsdijk
c.zuidwijk@chello.nl

Werken bij Hus was nooit saai  er gebeurde altijd wel   wat’ 

e ks  e  o o l de tte  e  
ee   ood e    e l   

- oto van mijn ouderlijk huis en de loodgieterwerkplaats van mijn vader    resp. van stadestraat  en  een 
foto die ik heb moeten retoucheren omdat  vanwege een bouwkundige ingreep de foto beschreven was. aartal 
onbekend.   Het huis stond recht tegenover de Hus garage  waar dagelijks de Husvrachtwagens uitreden om de 

 lialen in en Haag te bevoorraden. -

- roepsfoto op de binnenplaats van de atholieke gnes leuterschool in de Van stadestraat die gelegen was 
rechts naast de bakkerijmachinefabriek van Benier. Behalve Willie de Beer kan ik me helaas geen enkele naam 

meer herinneren. k zit op de onderste rij  tweede van rechts. e foto moet gemaakt zijn in . -

- Een vrij recente foto van ondergetekende als solo-zanger van shant koor  p Volle racht  op oeree ver  akkee. oto dateert van 00  -



Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

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

Mijn opa’s en oma’s zijn nu allemaal 
dood. Dus ik kan het ze niet meer 
vragen. Maar als het kon deed ik het: 
‘Opa, vond u vroeger ook dat n g 
vroeger alles beter was ’ En als mijn 
opa daar dan bevestigend op zou 
hebben geantwoord zou ik denken: 
Als alle vorige generaties dachten 
dat het vroeger beter was, wat een 
fantastische tijd moet het dan toch 
helemaal aan het begin der tijden 
zijn geweest! En dan vergeet ik 
gemakshalve maar even dat we in de 
loop der evolutie vergeten zijn hoe 
moeilijk het was om alleen al ge-

woon in leven te blijven, om aan de 
kost te komen en ons te verdedigen 
tegen stammenstrijd, natuurgeweld 
en ziektes.
Maar dan nog: als we onze bet-over-
over-overgrootvaders op de hoogte 
zouden stellen van alle  auwekul die 
ons in de huidige tijd ten deel valt 
(en dan nemen we even aan dat ze 
al die betutteling en die vreselijke 
bureaucratie van vandaag zouden 
begrijpen) dan vraag ik me in alle 
ernst af voor welke tijd ze zouden 
kiezen

M’n opa de onderwijzer 
Wat een ge  losofeer. Je komt er 
niet uit. aat ik me in deze rubriek 
dus maar beperken tot mijn eigen 
herinneringen aan mijn voorva-
ders. Mijn ene opa was rond 1900 
onderwijzer op school A nummer 69 
aan de Nieuwe Herengracht te Am-
sterdam. Dat was in de buurt waar 
ook Theo Thijssen lesgaf. Volgens 
de familieoverlevering stond hij 
niet geheel afwijzend tegenover de 
revolutionaire pedagogische idee n 
van Thijssen maar verder was hij 
over het algemeen nogal behoudend 

in zijn opvattingen. Wel was hij 
een van eersten die een elektrisch 
scheerapparaat had. Ik heb het nog 
gezien. Een ronde bruine koker van 
zo’n 5 centimeter doorsnee met aan 
het uiteinde een scheerhoofd. E n 
scheerhoofd! Wat een achterlijke 
tijd! Graag had ik mijn opa willen 
vragen of hij zich niet liever met dr e 
scheerhoofden had willen scheren. 
Maar dat kan natuurlijk niet meer. 

M’n opa de bode
Mijn andere opa was bode op het 
stadhuis te Purmerend. Hij sloot 
(alweer volgens de familieover-
levering) in mijn geboortejaar 
1943 samen met enige bevriende 
verzetstrijders de foute burgemeester 
van Purmerend op in de cel van het 

politiebureau. Dat lijkt een sterk ver-
haal maar ik geloof het graag, want 
het was mijn opa.
Ook had hij een roeibootje met een 
zeil. Heel soms mocht ik met hem 
mee het Noord-Hollands kanaal op. 
Daar voer hij het bootje in het riet 
en legde acht hengels uit. ‘Jij let op 
deze vier hengels en ik op de ande-
ren. Als jouw dobbers bewegen moet 
je de vis er zelf uithalen’. Ik was 
acht en zat me urenlang te pletter te 
vervelen in het riet. Onwetend van 
het feit, dat ik daar juist mijn latere 
liefde voor rust en natuur opdeed. 
Tot er ineens een dobber met een ruk 
naar beneden ging.

Een snoek van formaat
‘Een snoek’, mompelde opa die 
bijkans telepathisch leek als het ging 
om het determineren van onzichtbare 
vis. Het daaropvolgende gesjor en 
getrek ging gepaard met zijn sum-
miere aanwijzingen: ‘ ijn vieren. Nu 
strak inhalen. Weer vieren. eefnet.’ 
Totdat de snoek lag te spartelen op 
de bodem van het bootje. Omdat ik 
het haakje er niet af durfde halen 

deed opa dat voor me en ik zag voor 
het eerst dat zijn handen bezaaid 
waren met littekens van haakjes en 
ander vissersongerief. Nadat hij de 
snoek (met een lengte van ongeveer 
2/3 van mijzelf) door een luikje in 
het mini-vooronder van zijn bootje 
had gesmeten deed hij de deksel op 
het luikje en verzocht mij vriendelijk 
op dat deksel te gaan zitten. Natuur-
lijk deed ik dat. Voor opa uit Purme-
rend deed je alles. Maar ik begreep 
er niets van. Totdat ik gewaar werd 
dat ik enige tijd op en neer bleek 
te gaan als gevolg van het feit dat 
de snoek in het mini-vooronder er 
dolgraag weer uit wilde. Er was toen 
nog geen partij voor de dieren en ja, 
als je een burgemeester durft op te 
sluiten in zijn eigen cellencomplex 
omwille van het lot van je landge-
noten, gaat je mededogen misschien 
wat minder uit naar het welzijn der 
dieren. Dat vermoed ik tenminste. 
Want zeker weten doe ik het niet. En 
vragen kan ik het hem dus niet meer. 
Heeft u nog vragen aan dode opa’s 
of oma’s  Mail ze naar:
ul u .pa geld@deoud-hagenaar.nl

Is zwijmelen in nostalgie een hedendaags verschijnsel  f was het vroeger ook al zo dat 
men dacht dat n g  vroeger alles beter was

avraag bij opa en oma 
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- Philishave-model uit de jaren ’50 -

- Bij elk pakje Rizzla kreeg de shagroker 
een vissenplaatje om in te plakken-

Buiten de brievenrubriek op pagina 2 publiceert de De Oud-Hagenaar een paar keer per jaar apart een selectie van brieven aan columnist Julius Pasgeld. Meestal reacties of tips 
m.b.t. zijn bovenstaande rubriek Kleine Nostalgie. Denk eraan dat lange brieven moeilijk plaatsbaar zijn - of tenminste moeten worden ingekort. 
Schrijf een e-mail aan julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘Julius Pasgeld’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Brieven aan ulius

Boekje Tjoep Tjoep
In de laatste twee De Oud-Hage-
naar’s ging het over wonderlijke 
deuntjes en rare rijmpjes. In Barend 
Jan Donker meldt o.m. dat hij de 
liedjes kent uit de VCJC zomer-
kampen. In die kampen werd voor 
dit soort liedjes een zangbundel 
gebruikt, genaamd Tjoep Tjoep. In 
de loop der jaren is deze bundel aan-
gepast aan de liedjes van de jaren 
zestig en zeventig, maar nog steeds 
staan de liedjes als Drei Japanezen, 
Julia, De ontdekking van de kus, 
Iwan Iwanowitch en vele anderen (in 
totaal 181) er  in. Sommige liedjes 
zijn voorzien van een notenbalk. 
Hoewel er al jaren geen kampen 
meer worden georganiseerd is deze 
zangbundel nog steeds beschikbaar 
en kan worden besteld via de website 
van de VCJC www.vcjc.nl. Via deze 
website kunt u ook een aantal liedjes 
horen, gezongen door het koor van 
de Stichting Kamp en Reiswerk 
VCJC.
Om het boekje te bestellen moet u 
twee handelingen verrichten: een e-
mail sturen aan info@vcjc.nl onder 
vermelding van uw naam, adres en 
uw bankrekening én 
tegelijkertijd per boekje € 6,00 
overmaken op rekening 121603 van 
de Vrijzinnig Christelijke Jeugd 
Centrale te Lelystad.  Het boekje 
wordt na ontvangst van het geld 
toegestuurd naar het in de e-mail 
opgenomen adres.

Rob van der Burg
r.burg@hccnet.nl 

Aap op zee
Ria van Altenborg heeft het in de 
De Oud-Hagenaar van 28 december 
toch mis met haar aan de padvinderij 
aangepaste versie van ‘Mijn Hoed’. 
In het origineel heeft die toch echt 
maar drie hoeken en geen vier, zoals 
een padvindershoed. De volledige 
uitvoering van dit versje, waarvan 
de melodie uit een opera stamt, is 
als volgt: 
Bij de herhalingen worden de woor-
den om de beurt weggelaten en daar-
voor in de plaats komen gebaren. 
Zo wordt ‘hoeken’ uitgebeeld met 
twee tikken op de elleboog en het 
getal ‘drie’ met drie vingers omhoog. 
Bij het woord ‘hoed’ wijst men 
op zijn hoofd en bij ‘mijn’ aan het 
begin van het versje en in de laatste 
regel, legt men de hand op de borst. 
Blijven over de gezongen woorden 
‘die heeft’ , ‘en had’, ‘dan was’. 
Het resultaat is een dolkomische 
uitvoering. Mijn leerlingen kwamen 
destijds niet meer bij van het lachen.
Het gebeurde vroeger wel meer dat 
op een bekend deuntje Nederlandse 
woorden werden verzonnen en 
gezongen. Zoals op een mars van 
Sousa:

Ik hou van u, ik hou van u-levellen
Hou jij van mij, hou jij van mei-
kersen
Ik heb liever een man, ik heb liever 
een man, ik heb liever een man- da-
rijntje
Ik heb u lief, ik heb u liever niet.

De familie Beerse noemt van het 

liedje ‘Daar was laatst een meisje 
loos’, alleen het laatste couplet. De 
hele tekst staat in alle zangbundels, 
zoals in Jan Pierewiet, in Zangzaad 
en Tjoep- Tjoep. En kent u nog de 
aap op zee

Zeg weet jij wat een aap op zee 
doet?
Zich vlooien uit weemoed,
Zeg weet jij wat een aap op zee 
doet?
Zich vlooien van verdriet.
En we zijn zo blij, tjoep en we zijn zo 
blij tjoep uit.

ou Bandy zong trouwens: Ik ben zo 
blij, zo blij, dat mijn neus van voren 
zit en niet opzij.
Eddy Christiani leerde ons: Ouwe 
taaie, jippie, jippie, jee-hee-hee. En 
we zongen het hem na.
Tot slot het lied van Constant, on-
deugend vonden sommigen:

Constant heeft een hobbelpaard
Zonder kop en zonder staart
Zo rijdt hij de kamer rond
Zomaar in zijn blote …
Constant heeft een hobbelpaard 
enz…

Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
--------------------------------------------

nderwijskritiek
In september schreef Julius over het 
onderwijs, daar was ik het erg mee 
eens. In 1972 begon ik in Rotterdam 
als onderwijzeres. Wij hadden 1x per 
maand een vergadering. Het leven 

was voor de kinderen overzichtelijk. 
Je werkte in een jaar de boekjes 
door. Enige differentiatie was er al 
wel. De snelle leerlingen maakten 
meer rijtjes sommen dan de kinderen 
die er meer moeite mee hadden. 
Die maakten van ieder rijtje bv. de 
bovenste twee sommen. Na een jaar 
ging ik in een dorp werken. Mijn 
werkgever was, in de persoon van 
de wethouder en iemand van de 
gemeente, na mijn sollicitatie in mijn 
klas komen kijken. Na een gesprek 
met het hoofd van de school en een 
blik in de schriften van de leerlingen 
van mijn klas werd ik aangenomen. 
Ook op die school werd er slechts 
vergaderd als er iets bijzonders te 
bespreken viel. Twintig jaar later 
kwam ik op een school te werken die 
net een fusie achter de rug had. Wat 
de leiding daar verzonnen had, was 
dat we 3 x per week vergaderden. 
Alle parallelklassen moesten exact 
hetzelfde programma volgen. Je 
eigen inbreng in een klas ging volko-
men verloren. Zo maar onverwacht 
een onderwerp behandelen, omdat 
er bv. een wesp binnen vloog en je 
dan een biologie les kon geven, was 
niet mogelijk. Tegen modernisering 
ben ik niet, maar weemoed naar de 
vroegere schooljaren heb ik vaak wel

enie de Zwart
leniewim@caiway.nl
-------------------------------------------
even lang lezen

Als kind tussen 9 en 14 jaar las ik 
boeken die oud-Hagenaars nog wel 
zullen herinneren. Spoorwegkinde-

ren de Boschjesclub, het boek voor 
de jeugd (dikke pil) Hilversum riep 
de Reiger van A.Viruly, in het warme 
vossenhol van A.D. Hildebrand en 
als leerzame boekwerken de door 
mijn ouders bij elkaar gespaarde 
plaatjes van de Verkade albums met 
de verhalen o.a. Hans de torenkraai - 
welke albums tijdens een verhuizing 
allemaal zoek zijn geraakt. Na het 
uitpakken misten we de doos waar 
de complete verzameling in zat. 
Foetsie en nooit meer gezien. Nog 
altijd vraag ik voor mijn verjaardag 
een boek. Ik lees nu Carlos Ruiz
Zafon De schaduw van de Wind en 
Het spel van de Engel, prachtige 
boeken. En ik ben dol op de serie 
Aardkinderen van Jean Auel over 
het leven sinds de ijstijd, maar dat 
is heel persoonlijk, er zijn mensen 
die daar niets mee hebben. Tirza van 
Grunberg heb ik gelezen en ook de 
theaterversie hier in het Stadstheater 
van Zoetermeer gezien. Als lid van 
een leesgroep die alleen maar litera-
tuur leest kom ik met zes  vriendin-
nen eenmaal per maand bij elkaar en 
dan bespreken we het gelezen boek 
uit de leeskoffer van de bieb. Een 
systeem waarbij je maandelijks een 
koffer ophaalt met zeven dezelfde 
boeken erin, zeer aan te bevelen 
voor leesgrage ouderen. Onze groep 
leest al veertien jaar maandelijks een 
boek en onze leeftijden vari ren van 
75 tot 86 jaar. Ja, de oudjes doen het 
nog best!

Marian  Witman (83)
jmwitman@live.nl

- Het stadhuis waar m’n opa bode was -

- Met twee vingers achterlangs door de 
kieuw van de snoek in z’n bek. Zo doen 

echte vissers dat. -



   

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 11 januari 2011 pagina 15

8 Sudoku’s: 
5 x goed loot mee!

U moet ook in het nieuwe jaar weer 
steeds op zoek naar de cijfers in 
de grijze vakjes van de Sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de 
cijfers die daarin thuishoren moet u 
gebruiken voor uw inzending. Wat 
we vragen is dus een reeks van acht 
cijfers. Dus bijvoorbeeld in Sudoku 
A in het grijze vakje een ‘1’; in B 
een ‘3’ in C een ‘7’, in D een ‘4’, in 
E een ‘9’, in F een ‘8’, in G een ‘6’ 
en in H ook een ‘6’, zodat het ge-
vraagde antwoord dan bijvoorbeeld 

luidt: 1-3-7-4-9-8-6-6.

TIP!
Omdat u er slechts 5 van de 8 goed 
hoeft te hebben, mag u het ook bij 5 
oplossingen laten als u denkt dat die 
allemaal goed zijn. U kunt kruisjes 
zetten op de plaats van de niet 
opgeloste Sudoku’s en bijvoorbeeld 
een reeks insturen als: 1-3-X-4-9-X-
6-X. Maar het kan slimmer zijn om 
op de plaats van de kruisjes gewoon 
een getal te gokken! Telkens een 
kans van 1 op 9 dat u goed gokt! 

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 25 van 14 
december presenteerden we ook 
vier Sudoku’s - als onderdeel van 
het Jackpot-spel. De gezochte reeks 
was: 5-8-8-4. De reeks in nummer 
24, die u ook nog niet heeft verno-
men, was trouwens: 3-9-1-9.
Aan de prijsuitreiking van de Jack-
pot en de Kerstpuzzels zijn we nog 
niet toe. Wel aan de vijf ‘gewone’ 
prijswinnaars van nr. 25. Zij krijgen 
de dubbel-CD van Sjaak Bral opge-
stuurd, maar blijven ook in de race 

voor de Jackpot

Henny van Voorthuyzen, te Rijswijk
Hermien van der Ploeg, te Roosen-
daal
Max Schropp, te Monster
Wim Guth, te Zoetermeer
Sharda Dwarka, te Den Haag

Inzendingen
Vermeldt op uw briefkaart of in de 
onderwerpregel van uw e-mail het 
nummer van de krant (in dit geval 
dus Sudoku Nr 1) We moeten uw 

oplossing van de nieuwe puzzels 
binnen hebben op uiterlijk:

Woensdag 2 februari

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

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

1 5 2
8 7

8 4 6
7 5

6 2
9 8 6 7 5
3 4 5 6

1 7 4
2 4

6 3
4 3 5

6 1 4
8 5 7

9 8
5

8 1 2 4

5 6 4 3 9

4 6
8 1 7 6 4

2 3
1

9 8
6 8 9

3
6 9 4 5
2 5 8 7

4 7
6 7 2 5

2 7 6 4 1
3 7 8 9 2

9 3 1 7 8
7 5 2 1 3

9 3 7 5
8 7

7 8
8 5 6

7 1
6 1 8 4

5
4 7 1

4 9
1 9 7

2 4

9 5 8
5 1 8

3 4 5
8

7 6 9
2 3 9 7 8

6
4

6 9 4 3 1 2

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

Sudoku E                                Sudoku F                                 Sudoku G

6 8 5 9
7 1

7 6 2
1 8 9

4 8 5 7
9 3

9 4 5
6 1 8

8 7

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

1 3
4 6 3

2 8 7
3 2 5 1
8 7 6

Sudoku D                                

Sudoku H                                

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

We beginnen het nieuwe jaar met maar liefst 8 Sudoku’s van wisselende moeilijkheids-
graad. De echte liefhebbers kunnen zo de grijze cellen weer even warm lopen voor 2011. 
Maar troost u als u het teveel vindt: alle inzenders die tenminste 5 van de 8 Sudoku’s goed 
oplossen loten mee voor een prijs.
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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.

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. 

Een voordelig 2011 
met

Kringloop Holland!

met Ooievaarspas
of Vaste Klantenkaart

10% korting
op al uw aankopen!

Winkels Kringloop Holland

Maanweg 64 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

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


