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Geschiedenis ‘geannexeerde’ Laakmolen herleid tot voor het jaar 1459

De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet
De eigenlijk Rijswijkse
Laakmolen werd pas
door annexatie in 1900
Haags. De molen stond
in toen nog moederziel
alleen, te midden van
weilanden met koeien
en schapen. Onlangs
is ontdekt dat er reeds
voor 1459 op deze plek
een watermolen heeft
gestaan. Eeuwen was
hij omgeven door gras,
maar met een luguber
galgenveld nabij. Daar
bungelden de lijken ter
afschrikking van hen
die Den Haag binnen
kwamen.
Onlangs heb ik de geschiedenis van de
Laakmolen en zijn omgeving beschreven
in het rijk geïllustreerde boek ‘Rondom
de Haagse Laakmolen’.Daarin wordt de
ouderdom van de molen, aan de hand van
nieuw onderzoek, opgevoerd tot vóór 1459.
Ook wordt in het boek uitgebreid verhaald
over het mysterieuze galgenveldje, welke
aan de Laak was gelegen. Het leven van de
molenaar werd niet aangenamer door de
doordringende lucht van de in ontbinding
zijnde lijken. Het galgenveldje moet tot
1800 hebben dienst gedaan, waarna door
de Bataafse revolutie een einde kwam aan
de executies op deze plaats. De Laakmolen
stond dankzij dit veldje tot begin 20ste
eeuw ook bekend als de Galgenmolen!

Huizen vingen wind weg
Toen in 1900 de omgeving van de Laakmolen tot de Broekslootkade werd toegevoegd
aan Den Haag, was dit niet omdat Den
Haag behoefte had aan weilanden met
koeien. Al gauw werd duidelijk dat op dit
gebied een nieuwe woonwijk diende te
verrijzen: de molenwijk was geboren en de
wijk zou compleet verschijnen met kerk en
scholen. De toen 450-jaar oude molen werd
omsingeld door voor die dagen revolutionaire nieuwbouw.
In de meeste straten kwamen portiekwoningen met drie tot vier etages. Straatnamen als Asstraat, Spilstraat, Molenstraat,
Draaistraat en Klepstraat werden bedacht
voor het wijkje tussen de Rijswijkseweg en
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- De Laakmolen met links de Trekweg langs het water van het kanaal. Deze foto werd in 1930 genomen. -

de Trekweg, naast de Vliet. De wind werd
de molen door de huizenhaag uit de zeilen
genomen. Op zich was dit niet erg doordat
eind 19e eeuw een gemaal mede zorg droeg
voor droge voeten in de Noordpolder.
De Laakmolen werd tot 1938 beheerd en
gebruikt door het Hoogheemraadschap
Delﬂand. Daarna ging de molen over naar
de gemeente Den Haag. Voor molenaar
Jan van der Helm (1890-1975) was dit een
ramp; hij werd ambtenaar en mocht alleen
nog overdag malen! De uit Stompwijk
afkomstige molenaar had het geregeld met
de Haagse inspecteurs aan de stok. Wanneer
hij eens op een zomerdag ‘s avonds aan
het malen was, werd hij door de inspectie
gesommeerd te stoppen en de volgende dag
verder te gaan. De nuchtere molenaar zei
toen tegen de ambtenaren, dat een molenaar
alleen kan malen als er wind is en daar hij
verantwoordelijk was voor het waterpeil in
de polder, konden de lieden zijn rug op en
ging hij verder met malen. Met zijn vrouw
en 14 kinderen bewoonde hij de tochtige
molen. Als de wieken draaiden en ja zat op
de WC, dan spatte het water tegen je gat, zo
wisten de molenaarskinderen te vertellen.

Katholieke arbeiderswijk
Bij de komst van de molenaar in 1929
was het grootste gedeelte van de wijk al
gebouwd. De huurwoningen waren degelijk
en betaalbaar. Schoenmaker Willemse op de
hoek van de Elboogstraat, het badhuis in de
Asstraat, melkboer de Sierkan in de Mid-

In Den Haag: stadsbestuur en ouderenzorg
gaan op vijf punten nauwer samenwerken
Het gemeentebestuur heeft met alle Haagse verpleeg- en verzorgingshuizen nieuwe afspraken gemaakt om de ouderenzorg te
verbeteren. Dat moet bereikt worden door nauwer samen op te
trekken, aldus CDA wethouder Karsten Klein.

- Cover van het 147 pagina’s tellende boek.
ISBN: 978-94-6008-001-2

denstraat, bakkerij Dolle aan de Pompstraat
voor velen uit die Katholieke wijk van
toen, bekende namen. Rondom de Gerardus
Majellakerk waren allerlei activiteiten te
vinden. De bevolking bestond voor het
grootste gedeelte uit geschoolde arbeiders
met kinderrijke gezinnen. De stoepen
werden wekelijks geveegd en het koper op
de zaterdag ge-poetst, zodat de wijk er op
de zondag keurig uitzag!

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

(Voor € 24 is ‘Rondom de Haagse Laakmolen’ o.m. bij de auteur te bestellen).

De partijen zaten medio januari bij elkaar
om het eens te worden over de punten die
extra aandacht nodig hebben. Ze zijn nu
vastgelegd in een zogenoemde ‘Kwaliteitsagenda Haagse Ouderenzorg’. De volgende stap is dat ambtenaren en zorgspecialisten aan de slag gaan om ‘praktische
plannen van aanpak’ te ontwikkelen.

Onderwerpen
De gemeente en de zorginstellingen slaan
de handen ineen om op de volgende vijf
punten een ‘kwaliteitsimpuls’ te geven:
Openheid over kwaliteit
Het interne kwaliteitsbeleid van de zorgcentra moet verbeteren. Openheid is van groot
belang om dat te kunnen garanderen, ook
voor het toezicht en voor het vertrouwen
van ouderen en hun familie.
Arbeidsmarkt, vrijwilligers en imago
Werken in de zorg, beroepsmatig of als
vrijwilliger, verdient volop waardering. Het
imago moet worden verbeterd om geschikt

personeel en goede vrijwilligers te kunnen
blijven interessseren.
Nieuwe tendenzen
Ondersteunende en activerende begeleiding, respijtzorg en mantelzorg enzovoorts.
De AWBZ versobert en ouderen blijven
langer zelfstandig wonen. Nieuwe vormen
van zorg zijn nodig en mantelzorg wordt
belangrijker.
Stadsdeelgerichte zorg
Per stadsdeel moet een adequaat aanbod
voor zorg en welzijn worden vastgesteld.
Activiteiten en accommodaties moeten
worden gecombineerd en de toegankelijkheid moet goed zijn.
Renovatie en nieuwbouw centra
Veel van de ruim vijftig Haagse verpleegen verzorgingshuizen staan de komende
jaren voor renovatie of nieuwbouw. De
gemeente gaat daarbij helpen, om te zorgen
dat er zo goed mogelijke kwaliteit wordt
gerealiseerd.
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

inter in ark Clingendael
door Bea Bloksma - Lewin

Kleine Sneeuwpop
Er stond een kleine sneeuwpop in park Clingendael
et twee grote koolzwarte ogen
En om zijn nek een zelfgebreide rode shawl

Oma woonde ook vlak naast het
Bosbad en mijn vader Jan van Dort
was pachter van de etsenstalling.
Mijn tantes Mien en Nel gaven
er zwemles. Het zwembad werd
geopend op 20 maart 1937 en op
3 maart 1945 werd het Bosbad en
de woningen in de omgeving weg
gebombardeerd. Zie op de foto wat
er daarna van restte.

Eens zal die sneeuwpop water worden
Eens zal de wortel vallen
Die in zijn neus een gaatje boorde
Eens ligt zijn warme jasje kletsnat op de grond
Eens is hij een hoopje ellende
peelbal voor iedere loslopende hond
o was het einde van die mooie witte pop
Het is een droef verhaal
eg die mooie donkere ogen drop
o kort was zijn leven op Clingendael

M.J. van der Veen van Dort

ja obusv s4all.nl
--------------------------------------------

Vogels in de Sneeuw
Al wandelend volgde ik een vrolijk sneeuwvlokje
Het danste boven het ijs op en neer
Er vloog een hongerige spreeuw
ijn open snaveltje ging flink te keer
oen plots tikte tegen een boom
De kleine bonte specht
o’n prachtige vogel is een droom
aar deze was wel degelijk echt
De witte zwanen bij de vijver
Hapten gretig in ons oude brood
ij verjoegen met veel ijver
Een reiger op zijn ne lange poot
og even en je ziet weer groene kleuren
oven een helderblauwe lucht
De sering en de jasmijn die geuren
De lente jaagt koning winter op de vlucht

ijbeltje ‘ ds. Den Hertog
Ik ben in het bezit van een bijbeltje,
dat mijn inmiddels overleden broer
op 13 juli 193 gekregen heeft bij
het verlaten van de openbare lagere
school aan de Van Heutszstraat
12 in het Bezuidenhouit. Op het
voorblad staat de handtekening van
de toentertijd zeer bekende dominee
Den Hertog.
Mijn vraag is of er nazaten zijn van
deze predikant die belangstelling
hebben voor dit bijbeltje. Ik wil het
hen graag ter beschikking stellen.

Bouke Visser

olo on

nebou ui knet.nl
Torenlaan 15
1851 TA Heiloo
Mob.: 0 40184231
-------------------------------------------

Cornelis ronk 1 51-19 4
Wie heeft voor mij een foto van:
Cornelis Pronk, geboren 7 augustus
1851, overleden 4 september 1934.
Hij was een zoon van Klaar Pronk
(1814 - 18 0) en Adriana Jongejan
(1814 - 1893). Allen uit Scheveningen. Ik zou het leuk vinden om een
foto van hem aan mijn genealogie
toe te voegen.

Ineke Spaans

. .s aans etnet.nl
-------------------------------------------H O en ies de oer
Ik zou graag in contact komen met
oud leden uit de jaren 1948 t m
19 0 van HWOV (Haagse Wandelen Ontspanningvereniging). In het
bijzonder met Wies de Boer. Zij
woonde toen in de Kaapstraat. Ik

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delﬂand, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 0.000 exemplaren, via circa 300 distributie, per
punten. Toezending is mogelijk voor
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Administratie:
Meestal op dinsdag van 10.00 tot 1 .00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 4275097

-plusser

ben haar nog een keer tegengekomen en toen woonde ze in de Elandstraat boven een rijwielhandel.

Jan Leebeek

anenjanleebeek otmail. om
-------------------------------------------osbad 1
In de laatste De Oud-Hagenaar van
2010, nr. 2 , schrijft Jos Retel in
het artikel ‘De kerkdienst,dansen,
en wielrennen onder n dak’ dat
zijn vader het Bosbad in het Haagse
Bos exploiteerde. Dit kan echter
niet want het Bosbad lag niet in
het Haagse Bos, maar stond in de
Amalia van Solmsstraat tussen de
Theresiastraat en de Juliana van
Stolberglaan. En daar werd het geexploiteerd door mijn grootmoeder
oma Van Dort.

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met
De Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en
De Oud- trechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.nl
irst Royal Telecom BV
Postbus 2 04 , 2502 GA Den Haag

osbad
De heer Retel schrijft dat het Bosbad in het Haagse Bos was gelegen.
Maar dan zou ik IN het Haagse Bos
hebben gewoond, want mijn ouderlijk huis stond echt recht tegenover
het Bosbad, echter in de Amalia van
Solmsstraat.Dat het Bosbad zou zijn
‘plat’ gegooid is niet letterlijk correct. Het Bosbad was een zeer modern gebouw voor die tijd. Het was
ook een van de eerste gebouwen in
Nederland dat helemaal uit beton
was opgetrokken. Bij het bombardement is een deel van het gebouw
(mede door de betonconstructie)
overeind gebleven. Mede daardoor
kon mijn vader na het bombardement precies vaststellen waar ons
huis had gestaan. Voor de rest was
het Bezuidenhout nagenoeg echt
plat gegooid en waren er nauwelijks
meer herkenningspunten.

Ruud Visser
rvisser

Hoofdredacteur
rans M. Hoynck van Papendrecht
redactie@deoud-hagenaar.nl
oto’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

is.nl

ab boomers 1
Ik heb het stukje over de babyboomers gelezen op de voorpagina van
het vorige nummer. Er wordt wel
n ding vergeten te vermelden:
velen met mij gingen in de jaren ‘ 0
gewoon werken op 14- of 15-jarige
leeftijd om geld binnen te brengen.
Niks studeren. Vaak, na nu 50 jaar
werken, hebben we AOW en pensioen wel verdiend vind ik.

Hennij Boot - Sprenger

ottoboot otmail. om
-------------------------------------------ab boomers
Ik ben bijna 90 jaar. Mijn kinderen
en schoonzoons zijn dus Babyboomers. Mijn ouders, broers, mijn
man en ik zijn ‘hoogopgeleiden’.
Iederen heeft hard gewerkt om in
ons onderhoud te voorzien. Toen
we trouwden, niet jong, begonnen
we heel eenvoudig. We woonden
bijvoorbeeld in op een zolderetage
met veel gekregen meubilair. De
kleding van de kinderen was eenvoudig maar leuk; vaak zelf genaaid
of gebreid en werd met een kleine
verandering weer geschikt gemaakt
voor de volgende. We hadden geen
eensgezinswoning of merkkleding
die elk jaar werd vervangen door
een nieuwe trend. Eerlijk gezegd
vind ik de kinderen van tegenwoordig veel verwender. Een televisie en
computer waren er natuurlijk niet.
Er werd wel hard gestudeerd, veel
gelezen, gesport en op veel feestjes
gedanst op jazz muziek. Ook werd
er nogaleens gedemonstreerd, het
was geen saaie tijd, wel een energieke met elan. Ik ben niet iemand
van: ‘vroeger was alles beter’, verre
van dat, maar wat goed was moet
niet worden verdonkeremaand. De
babyboomers hebben hard gewerkt
en betaald voor hun AOW.

T.A. Schrijver - van Riel

tineanna etnet.nl
( as ri t Het is onmogelijk om
een ele generatie over n kam te
s eren. an gaan onvermijdelijk
nuan es verloren. Het as niet de
bedoeling om negatie te ijn over
bab boomers. e ebben un A
elverdiend en leverden een bijdrage aan de elvaart voor iedereen in
de a gelo en de ennia.)

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal
50 nummers per editie. Een display wordt desgewenst kostenloos beschikbaar gesteld.
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl
Administratie
rita@deoud-hagenaar.nl
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
0 - 23700323
(070) 4275097
(070) 4275097
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ips voor uw
bijdrage aan
deze krant

Kale tekst
zonder opmaak
iet alle ‘kopij’ die voor De OudHagenaar wordt ingestuurd
haalt de persen. Het aanbod
is groot en de redactie moet
dus selecteren. In de eerste
plaats wordt naar ‘de in o d
gekeken, maar dat is niet het
enige criterium. elangrijk is
ook, bij wat langere artikelen,
dat er foto’s bij het verhaal zijn.
De kans op plaatsing is groter
naarmate de tekst en foto’s
minder bewerkelijk zijn. Hoe
zorg je daarvoor
Ook handgeschreven en getypte kopij
komen in aanmerking, maar het liefste
zien we dat bijdragen per e-mail digitaal
worden aangeleverd, zowel de tekst als
de foto’s.
Tekst bij voorkeur als Word-document en
zo kaal mogelijk. ‘Platte tekst’ zoals dat
wordt genoemd, zonder fraaie opmaak
(geen kolommen e.d.) of tussengevoegde
foto’s. Gebruik liefst een doorsnee lettertype (als Times New Roman of Arial),
niks cursief, onderstreept of vet gemaakt.
Want voordat we echt met uw verhaal aan
de slag kunnen moeten we dat allemaal
eerst weer ongedaan maken. Het lastigste
is het als teksten zijn getypt in hoofdletters. Die moeten van A tot Z worden
overgetypt - waar vaak geen tijd voor is.
Verder sneuvelen in de eindredactie de
overmaat aan uitroeptekens (!!!) en de
zee n van puntjes ............ die sommige
mensen gebruiken. Gewone taalfouten
daarentegen zijn niet zo erg, die vissen
we er meestal wel uit; dat hoeft dus geen
belemmering te zijn om iets in te zenden.
otomateriaal
Het bespaart veel werk als foto’s, net
als het verhaal, worden meegestuurd
als aparte bijlages. Plak ze niet in de emailtekst of het verhaal. Gebruik zoveel
mogelijk scans van eigen foto’s in een
(hoge) resolutie van 200 dpi. oto’s die
van internet zijn geplukt (72 dpi) vragen
veel extra werk om ze enigzins toonbaar
te maken in krantendruk-kwaliteit.
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ibliotheek oetermeer geeft reeks korte cursussen van vier ochtenden

le ier in s ri en in de wi ken

Dit jaar voegt ibliotheek oetermeer een nieuwe vorm van spelen met taal toe aan het aanbod
van de chrijversschool oetermeer: korte cursussen in de wijken op het gebied van schrijven.
ensen die misschien niet zo snel naar een cursus van het CKC of de olksuniversiteit gaan, kunnen in vier ochtenden uitproberen of het schrijven iets voor hen is. at centraal staat is het plezier
in schrijven, met woorden en taal de eigen verhalen, gedachten en gevoelens op papier krijgen.
In 2011 organiseert Bibliotheek Zoetermeer vier korte cursusreeksen van
vier ochtenden, in vier verschillende
wijken. De eerste twee cursusreeksen
staan inmiddels vast.
In februari 2011 vindt ‘Schrijven
in Oosterheem’ plaats. Hier kunnen
belangstellenden bij het wijkcentrum
van Pi zo terecht voor het onder
begeleiding schrijven van po zie.
Deelnemers krijgen uitleg over wat
een gedicht is, en ze krijgen hulp bij
het vinden van de juiste woorden en
de mooiste vorm.

De data zijn 3, 10, 17 en 24 februari, van 9.15 tot 11.15 uur. Locatie:
Wijkcentrum Piezo, Zanzibarplein 22.
Aanmelden hiervoor kan in Bibliotheek Oosterheem.
In maart 2011 vindt ‘Schrijven in
Rokkeveen’ plaats. In buurtcentrum
De Vlieger (Groen-Blauwlaan 133,
van Palet Welzijn) kunnen belangstellenden onder begeleiding schrijven
over reizen. Dat kunnen herinneringen
zijn aan echte reizen, of dromen van
reizen die u ooit zou willen maken.
Alles kan, alles is goed. De data zijn

10, 17, 24 en 31 maart, van 10 tot 12
uur. Aanmelden kan in Bibliotheek
Rokkeveen.
ublicatie op internet
Van alle cursusreeksen is het de
bedoeling dat na vier bijeenkomsten
teksten gepubliceerd kunnen worden
op internet: www.verzinzoetermeer.nl
En misschien kunnen ze worden voorgedragen bij bijeenkomsten.
De kosten voor een cursus van vier
ochtenden in de eigen wijk bedragen
20 per persoon.

niversiteit wente zoekt deelnemers voor nieuw onderzoek

ri en als t era ie oor

etenschappelijk onderzoek toont aan dat schrijven over herinneringen en moeilijke gebeurtenissen in je leven kan leiden tot zelfinzicht, groei, en een vergroot welbevinden. Door ervaringen om
te zetten in verhalen kun je ze verwerken en een plaats te geven.
De niversiteit Twente wil onderzoeken of twee zelfhulpmethoden voor
schrijven over je leven zorgen voor
minder psychisch leed en voor meer
welbevinden. In beide zelfhulpcursussen worden de deelnemers ondersteund door middel van e-mail contact
met een begeleider. Het onderzoek is
bedoeld voor mensen van 40 jaar en
ouder die last hebben van psychische
klachten als somberheid en gespannenheid. De cursus is gratis en
anoniem.
Autobiografisch
In de zelfhulpcursus ‘autobiogra sch
schrijven’ schrijven deelnemers over
herinneringen aan gebeurtenissen in
hun leven. Ze staan stil bij moeilijke
en bij positieve herinneringen en wat
deze voor hen betekenen. De cursus
bestaat uit 7 tot 10 weken. In de laat-

Meneer Bennik

ste weken staan de deelnemers stil bij
inzichten die het schrijven hen hebben
gegeven en wat dit voor hun toekomst
betekent. De kern van de methode is
dat deelnemers vragen over hun leven
zelfstandig en schriftelijk beantwoorden. Het tijdsbeslag daarvan is
maximaal 4 uur per week.
Expressief
In de zelfhulpcursus ‘expressief
schrijven’ schrijven deelnemers over
belangrijke gebeurtenissen die zij kort
of langer geleden hebben meegemaakt. Ze schrijven over hun emoties
die ze daarbij ervaren en over wat
de gebeurtenissen voor hen betekenen. Zij doen dit gedurende 7 tot 10
weken. In de laatste weken staan ook
zij bij inzichten die het schrijven
hen hebben gegeven en het belang
daarvan voor hun toekomst. De kern

van de methode is dat de deelnemers
vragen over hun leven zelfstandig en
schriftelijk beantwoorden. Daar zal
maximaal 2 uur per week aan moeten
worden besteed.
Onderzoek
Ten behoeve van het onderzoek wordt
gevraagd op 5 momenten gedurende
een jaar vragenlijsten in te vullen. De
onderzoekers vergelijken de groepen
mensen die de twee varianten van
schrijven over hun leven volgen met
een groep mensen die tijdelijk op een
wachtlijst staat.
De deelnemers die op een wachtlijst
komen te staan, ontvangen na drie
maanden alsnog de zelfhulpcursus.
Om deze vergelijking eerlijk te maken, zal voor elke deelnemer aan het
onderzoek via loting worden bepaald
in welke groep hij of zij wordt ge-

- Do ente bi de s hri f rs sen is
oke Ligterink -

Bibliotheekleden of houders van een
Zoetermeerpas betalen 15. Zoetermeerpashouders kunnen de cursus
betalen met het tegoed van bon 13.

ers
plaatst. Wie zich voor deelname aan
het onderzoek meldt kan dus in n
van de volgende drie groepen terecht
komen:
- Zelfhulpcursus autobiogra sch
schrijven;
- Zelfhulpcursus expressief schrijven;
- de groep op de wachtlijst, die na
aﬂoop van de cursus (drie maanden)
alsnog de zelfhulpcursus ontvangt.
rivac
De privacy van de deelnemers wordt
in alle opzichten goed beschermd,
wat hun bijdragen aan het onderzoek
en hun persoonsgegevens betreft. Alle
persoonsinformatie wordt na aﬂoop
van de cursus vernietigd.
De beschikking over internet (email
en een webbrowser) is voor deelname
noodzakelijk. Meer informatie en een
aanmeldingsformulier zijn op de website van de universiteit te vinden:
www utwente nl gw pcgr ps cholo
gievandelevenskunst schrijvenover
jeleven schrijvenoverjeleven doc
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ahler

arina inke alt

Een koekoek en een nachtegaal houden een wedstrijd wie het mooiste kan zingen met een ezel als jur . Een schildwacht
mijmert over zijn leven in de m sterieuze nacht. De heilige Antonius probeert verwoed de vissen te bekeren. Een soldaat
bezoekt zijn geliefde voor zijn vertrek naar het slagveld.
Humor, romantiek, drama, mythes en sprookjes. Het
is allemaal te vinden in de bundel volksgedichten Des
Knaben Wunderhorn. Mahler was gek op die teksten
en zette er ruim twintig op muziek. Hij was zo tevreden
met het resultaat dat hij in zijn eerste vier symfonie n
vele motieven uit die cyclus opnieuw gebruikte. In dit
recital kunt u dit sleutelwerk van Mahler leren kennen
met twee topzangers en een meester-begeleider in de
sfeervolle ambiance van de Nieuwe Kerk. hoort de
bariton Maarten Koningsberger, die volgens Trouw on-

langs een groots recital gaf en volgens De Telegraaf
triomfeerde in de vocale serie van het Concertgebouw. Aan zijn zijde staat Carina Vinka, volgens de
pers gezegend met een uitzonderlijke altstem . De
pianist Kelvin Grout werkte met de grootste zangers,
zoals Elisabeth Schwarzkopf, Jessye Norman, G rard
Souzay en Elly Ameling. Hij wordt alom geroemd om
zijn vermogen de sfeer van elk lied perfect te treffen.
Vrijdag 4 februari 2011, 20.15 uur
Dr Anton Philipzaal, op en rond het podium

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

LE ER AA

IEDI G

Als lezer van de Oud Hagenaar kunt u tegen
gereduceerd tarief naar dit concert.
Normale prijs 19,50

Nu betaalt u € 15,00
Reserveren
Reserveren kunt u via (070) 88 00 333 onder
vermelding van de actiecode ‘Oud Hagenaar’.

Hotel Restaurant Accommodatie Wellness

In het hart van het Sauerland
Landhotel Doerr
Sieg- Lahn- Str. 6-10
57334 Bad Laasphe
Tel: 00492754/3700
www.landhotel-doerr.de

5 nachten incl. halfpension
met gratis gebruik van de
Wellness Beauty Garden

vanaf 430.00 € per persoon

Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

De Volharding uitvaartzorg
Zoetermeer staat sinds 1999 klaar
voor haar leden. Als vereniging
hebben wij maar één doel: er zijn
voor elkaar. Wij bieden hulp, zorg
en geborgenheid en handelen

Dus u loopt nog
graag in zo’n
klassieke
damesjapon?

zonder winstoogmerk. Alle reden
u aan te sluiten bij De Volharding
Zoetermeer. U weet dan zeker
dat u alles goed geregeld heeft
voor straks. Hoeven zij alleen
bij u stil te staan. Wilt u meer
weten over onze vereniging,
of u aanmelden als lid? Kijk op
DeVolhardingUitvaartzorg.nl.
Bij een overlijden kunt u ons
bereiken via (079) 341 25 51.

Een vereniging voor het leven.

Prima
toch!

Die gezellige, ouderwets comfortabel zittende japonnen.
Met lange- en korte mouwen. Bij
Modehuis Regina vindt u ze nog!
Met rits of knoopsluiting.
Maten: 38 t/m 52
Prijzen vanaf:
€

79,95

Op vertoon van deze advertentie
10% korting!

Mient 184
2564 KT Den Haag
Tel. 070 323 52 18
www.modehuisregina.nl
Geopend van di t/m za 9:30 tot 17:00 uur
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rans optie 191 - 010 , violist van ‘de korte streek’

e enadi d m si s die
eel enres be eerste
Op 1 augustus 004 interviewde ik de violist rans optie voor mijn boek over de grondleggers van
de ederlandse jazz- en amusementsmuziek uziek in zwart-wit . Ik had ook kunnen schrijven:
‘de groten van die genres’. rans was n van hen. Een violist met een geheel eigen stijl, de korte
streek, zo heel anders dan de barok van zijn tijd- en vakgenoot em ijveen. Een bekwaam muzikant die op geen foutieve noot te betrappen viel. Hij overleed op oudjaar.
rans Poptie was een all-round muzikant die de meest uiteenlopende genres beheerste: swing met onder meer
het ensemble Vincentino (1947-49),
Het Ensemble Eddy Christiani (195155) en zijn eigen Swing Specials
(vanaf 195 ), country western met
Tom’s Prairie Pioneers, een ensemble
onder leiding van Tom Erich (eind
jaren ‘50), Indonesische muziek met
het ensemble Bintang Sinar (195354) en met Wieteke van Dort (jaren
‘70 ’80), schlagers met het carnavalscombo De Poptimisten (1955-5 ),
barmuziek met Tonny Eyk (eind jaren
‘50), Zuid-Amerikaanse muziek met
het Orkest Malando (jaren ’70-‘80)
en operettemuziek met verschillende
orkesten en combinaties. Een multiinstrumentalist die behalve viool ook
klarinet en saxofoon speelde. Een begenadigd componist en arrangeur. Al
deze stijlen en kwaliteiten verenigd in
n persoon.
eemoedig gestemd
Het gesprek met rans vond plaats
in een lage eensgezinswoning aan

- In 2007 poserend met zi n geliefde viool maar z’n vingers wilden toen al niet meer
oto: Cees entink .-

hij was een muzikant, niets meer en
niets minder, en gewaardeerd werd hij
voldoende. Dat bleek toen hij op 27
april 2001 in de Koninklijke Schouwburg werd onderscheiden als Of cier
in de Orde van Oranje-Nassau. Kort
voor die plechtigheid had hij riso de
Zeeuw, de voorzitter van het comit
van voordracht, opgebeld en gevraagd
‘of hij het lintje met de tram kon komen ophalen’. Dat kon. En zo stapte
rans op de Escamplaan in Lijn en
tramde hij naar de Korte Voorhout..

de Durgerdamhof in Den Haag. Zijn
stemming was weemoedig, maar om
mij daar niet mee te bezwaren hield
hij de toon licht. Wanneer hij kwam te
spreken over zijn voorgoed opgeborgen viool of over zijn in 1999 overleden vrouw Kittie Jans (als zangeres
bekend onder de naam Kitty Carlton),
werd die toon toch donkerder van
kleur. Na Kittie’s dood was het leven
‘wat bleek geworden’, zoals hij dat
zelf verwoordde. Viool spelen kon hij
niet meer. Na zijn hartoperatie in 1982
was zijn spel gaandeweg verslechterd.
In 2001 wilden de vingers helemaal
niet meer. Muziek kan ik alleen nog
maar draaien, zei hij, wijzend op de
platen in z’n boekenkast. Vol trots
toonde hij de Philips-lp rans Poptie
and his Swing Specials’ uit 1955.
Langspeelplaten waren in die jaren
nog een bijzonderheid. Het aanbod
van Philips om een album met hen te
maken beschouwde hij dan ook als
een eer. Hoe pijnlijk om deze plaat en
de rest van zijn oeuvre jaren later in
een kraam op de boekenmarkt aan de
Lange Voorhout aan te treffen.

- rans en het instr ment dat hi zo magistraal
bespeelde geportretteerd ti dens zi n glorie aren. -

Overhandiging boek
In 200 heb ik rans het Zwart-witboek overhandigd op zijn kamer in het
verzorgingshuis Preva aan de Monseigneur Nolenslaan in Den Haag. Hij
deelde die kamer met een andere heer.
Een gordijn scheidde de woonruimtes
van de twee mannen. Van privacy was
dus weinig sprake maar zich hierover
beklagen deed rans niet. Hij nam
het boek met glimmende ogen in
ontvangst, zocht zijn eigen hoofdstuk
op en begon enkele passages hardop
voor te lezen. Soms vertelde hij er
nog iets bij. Over mensen die in zijn
verhaal werden genoemd en inmiddels
waren overleden. Nadat hij een blik
had geworpen op de inhoudsopgave
zei hij zacht: En dan ik tussen al die
beroemde artiesten
rans’ bescheidenheid was spreekwoordelijk. Hoewel niet Eddy Christiani maar hij het muzikale genie was
achter de successen van het Ensemble
Eddy Christiani, gunde hij zijn zingende collega alle eer en glorie. Eddy
was een ster, een popidool. Zelf was

- 3 maart 2008 op zi n 90ste ver aardag ge ankeerd door enn Langeveld links en Skip oogd
oto: Cees entink . -

et rans Kok
In 2008 bezocht ik hem onaangekondigd. Nee, ik stoorde niet, hoewel
hij een strak dagritme onderhield
‘om de tijd te korten’. rans’ dag
verliep als volgt: om half negen stond
hij op, kleedde zich in alle rust aan
(soms met hulp van een verzorger),
nuttigde een licht ontbijt en begaf
zich in gezelschap van rans Kok,
oud-keeper van ADO, naar het
voetbalveld van D NO, dat tegenover
Preva is gelegen. Doordeweeks keken
de twee naar de scholieren die daar
sportten en in het weekend naar de
wedstrijden van D NO, rans Kok
gezeten op een bankje, rans Poptie
in zijn rolstoel, waarmee hij handig
kon manoeuvreren. Rond de klok van
twaalf kwam hij terug in Preva, at een
paar boterhammen, trok zich terug
in zijn kamer om te rusten of wat te
lezen en begaf zich om half vier naar
de recreatiezaal waar hij met rans
Kok en anderen een pilsje dronk, of
beter gezegd: een ﬂesje of drie, vier.
Hij praatte, luisterde en had het naar
zijn zin. Rond zes uur werd de avondmaaltijd opgediend. Om zeven uur en
nooit later ging hij naar bed. Onder de

dekens had hij een radiootje en tot hij
zijn oogleden zwaar voelde worden
luisterde hij naar zenders waarop
muziek te horen was.
Laatste verhuizing
Op 7 december 2010 werden de bewoners van Preva overgeplaatst naar
het tijdelijk verpleeghuis Preva Monteverdi in Zoetermeer. Het gebouw
in Den Haag werd afgebroken om in
verbeterde staat te worden herbouwd.
rans moest wennen aan zijn nieuwe
omgeving maar klagen deed hij nog
altijd niet. Ook niet toen hij vanwege
een longontsteking enkele dagen in
het Lage Land ziekenhuis, ook in
Zoetermeer, moest verblijven.
December is een moeilijke maand
voor mensen die oud en ziek zijn.
rans haalde het nieuwe jaar net niet.
Oudejaarsnacht 2010 2011 stierf hij.
Een hemelverscheurend vuurwerk
voor een groot violist en een zachtaardig mens. Zo overdonderend en
po tisch moest het zijn.

Cor Gout

(met dank aan ees Mentink
en ki Voogd)
res assers
lanet.nl

- verli densadvertentie van begin dit aar de
viool mo ht daarbi niet ontbreken. -

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum
identiteit
– kwaliteit – humane
waarden – menselijke
maat

in



De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl
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Loosduinen
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Segbroek

Escamp
rasmus lein
Den Haag
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atharina an ennesstraat
Den Haag
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wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
1 0.000 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

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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“Belastingservice voor senioren”
P

en

helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.

ok als u geen blauwe envelop krijgt kan het toch de moeite waard ijn om aangifte te doen.
eem contact op met de lokale afdeling van

P

of

en meld u aan.
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Iedere uitvaart uniek. Yarden
Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.
John de Groot

Marcus Benjamins

Wilt u hierover meer weten of heeft u
vragen bel of mail ons gerust.
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Iedere uitvaart uniek

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L
02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1
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De Dillenburgh















Open huis:
Zaterdag 29 januari
van 11.00 tot 13.00 uur



















www.dedillenburgh.nl
De Dillenburgh is een nieuw woonconcept voor comfortabel
en zorgeloos woongenot voor vitale en actieve senioren in
Leidschendam.
•
•
•
•
•
•

2- en 3 kamerappartementen met een hoog uitrustingsniveau
Oppervlakte van 86 m2
Luxe keuken met inbouwapparatuur
Ruime balkons met schitterend uitzicht over de regio
Gunstig gelegen t.o.v. openbaar vervoer en winkels
Huurprijzen vanaf € 735,00 (exclusief servicekosten)







Vidomes (070) 317 22 00

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
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Kettingrokende onderwijzers en docenten waren doodnormaal

- et king size’ shag e: de oint een rokert e met’.-

De klas stond bla w in de aren
Dalton, Aronskelkweg Den Haag, najaar 19 1 - ijnheer De it had ons net, driftig krijtend op het schoolbord, de eerste beginselen van de algebra proberen uit te leggen. Dat was niet meegevallen. ierlijk wiegde een grijsblauwe wolk sigarettenrook met
witte spikkeltjes dwarrelend krijt rond z’n hoofd. cherp doortekend in het lage winterlicht dat ons brugklaslokaal binnenviel het onverbiddelijke soort licht, dat door propere huismoeders wordt gehaat, omdat je elk stofje erin ziet.
Maar mijnheer De Wit was niet van
het soort dat zich aan stofjes ergerde.
Hij was klein van stuk, saai gekleed
en wat morsig, bovenop kaal, pienter
maar ook geremd. Hij deed denken
aan Joop den yl. In de loop van de
dag raakten de schouderstukken van
z’n immer donkergrijze colbertjasjes
met het uur witter van het dwarrelende
krijt, hij zag het niet of hij maalde
er niet om. En op de panden van z’n
jasjes en z’n donkerblauwe, te kort
hangende stropdassen, met de punt
midbuiks, op een wel altijd fris en
kraakhelder wit overhemd met kleine
boordjes helemaal tegen de tijdgeest
in - verschenen van lesuur tot lesuur
meer vaalgrijze vegen door de niet op
tijd afgetipte as van z’n Stuyvesantjes.
iltersigaretten die hij meestal zonder
lter rookte, hij brak ze er van af.
Caballerootje, mijnheer De Wit
Zo bood m’n klasmaatje Nico - die al
rookte op z’n twaalfde - aan tijdens
die eerste algebradag. Want met z’n
vinger achterin z’n pakje peuterend
had mijnheer De Wit net per ongeluk
z’n laatste Stuyvesant gebroken. Hij
bedankte ervoor, want zonder lter
rookte hij ze niet! Hoe hadden we het
nou zeg Hij hield hij zijn gebroken
Stuyvesantje omhoog, brak hem de nitief doormidden in een halve sigaret
zonder lter en eentje met lter, en
brak van dat laatste deel vervolgens
nog eens het lter af. Daarna stapte
hij het kleine podium af waar z’n
lessenaar op stond en liep naar het
schoolbord. Daarop krijtte hij iets
als S A B 2 x A 2 B. Of we
het nu wel begrepen Waarbij A het
rookbare deel van z’n peuken betrof
en B de onrookbare lter.
Zwijgend rookte mijnheer De Wit de
twee stompjes op, duidelijk niet meer
van plan om ons die dag nog iets te
leren. We roezemoesden wat en keken
alleen nog op als het getik klonk
van het krijtje waarmee mijnheer
De Wit z’n peukjes uit stampte, om
z’n vingers niet te branden. Want hij
rookte ze op tot de laatste centimeter,
de diepbruine nicotinevlekken tussen
z’n wijs- en middelvingers getuigden

ervan dat dat gewoonte was.
Op een dag had Dani lle, het mooiste
en ook ijverigste meisje van de klas,
zo’n last van al mijheer De Wit’s
gepaf dat ze van de ene hoestbui in
de andere viel. Ze zat dan ook op de
voorste rij in de klas, omdat ze dan
d’r brilletje niet hoefde dragen. Ze
was enorm kippig, het was haar ene
en klassieke gebrek, dat elke beauty
nog onweerstaanbaarder maakt. Maar
de boot was aan toen het mijnheer De
Wit was die er als eerste iets van zei,
van al dat gekuch en geproest.

kantoortje van Dirksen, leraar rans
en conrector, hing de vette teerlucht
van Gitanes, de mooi verpakte sigaret
voor echte mannen, in diep blauwe
pakjes met het zwarte silhouet van een
in rookslierten dansende zigeunerin.
En de Dalton was geen verhaal apart
in de jaren zeventig. Docenten rookten
in Nederland alom op middelbare
scholen tijdens de les. De leerlingen
was het niet toegestaan, maar in de

- Misschien moet je even naar de
gang tot het over is
- Nou misschien kunt u anders eens
even stoppen met roken

ons land niet te kunnen regeren zonder
sigaar.
En natuurlijk werden er in de jaren
zeventig ook heel veel ‘king size’ shagjes gedraaid, vooral onder jongeren
in de wat alternatieve culturele sfeer.
Van die lange ‘joints’ dus, met wiet of
hasj, die vaak in een kring van vrienden van hand tot hand rondgingen, als
ware het een soort vredespijp die werd
gedeeld.
‘ geniet zoveel meer’
Gezonde, mooie, leuke, vrolijke
en succesvolle mensen, dat waren
bijvoorbeeld in de jaren zeventig de
rokers in de enerverende ‘wereld van
Peter Stuyvesant’. Ze lachten je toe in

- De sigaar deed het goed op et
Binnenhof in de aren ’70 niet alleen
bi oop den l ook bi oppositieleider
ans iegel.-

- oningin liana rookte net als rins Bernhard.
roonprinses Beatri viel ook voor de sigaret.-

D’r viel een pijnlijke stilte in de klas.
Mijnheer De Wit stond er wat schaapachtig bij te kijken. Totdat een ander
meisje Dani lle bijviel: Ja het is vies
wat u doet en volgens m’n moeder is
dat roken ook hartstikke duur.
Dat laatste aspect gaf mijnheer De
Wit de gelegenheid om gewiekst te
counteren. Nee, zei hij, roken is
juist voordelig. Het is wel bewezen
dat rokers korter leven. Dat betekent
dat je minder opzij hoeft te leggen
voor je oude dag en je elk jaar dat je
leeft meer hebt te besteden.

Het grote roken
Mijnheer De Wit was allesbehalve
een uitzondering. Ook de oudste
gymnastiek-docent, de heer Schuilenburg, stond vaak tevreden langs de lijn
te roken als wij buiten bezig waren
met softbal of binnen met basket- of
volleybal. In het
biologiepracticum
werd de wee
geur van de witte
ratten, muizen,
hamsters
en konijnen
doorsneden met de
karamellucht uit
de pijp van de ge- elfs ohan Cr i ff maakte in advertenties re lame voor sigaretten.
moedelijke heer De
ls hi het deed dan kon i als sporter nat rli k niet a hterbli ven. i
stopte pas na een b pass-operatie die z’n leven redde..Graaf. En op het

- et een pe k voor de klas geen enkel p nt..-

- arlboro man’ a ne Laren was minder gel kkig op z’n 1ste stierf hi aan longkanker..-

kof epauzes en na schooltijd haalden
die hun achterstand goed in. Zelfs op
lagere scholen werd door onderwijzers
in de klas gerookt. Op beroepsopleidingen, van de LTS tot de Sociale
Academie, was het heel normaal dat
ook leerlingen tijdens de lesuren
meerookten, in sommige kantines kon
je gewoon voor je shag, Caballero,
Marlboro of Belinda terecht.
Het grote roken, van vooral sigaretten
en shag, was medio jaren zeventig
op z’n hoogtepunt in Nederland. Het
leek wel of iedereen het deed, al vanaf
z’n veertiende, vijftiende jaar. En het
gebeurde bijna overal: thuis, op het
werk, op school, op de sportclub, in
de horeca, op straat, in de auto, in
de trein, het vliegtuig en zelfs bij de
huisarts in de wachtkamer.
Hoogwaardigheidsbekleders lieten
zich al rokend interviewen, door shagrokende journalisten. Zelfs koningin
Juliana kwam soms rokend in beeld en
minister-president Joop den yl leek

prachtige breedbeeld bioscoopreclames. ilmpjes op zichzelf waren het,
van zonovergoten dansspektakel te
Bali, wilde ski-afdalingen, surfen op
de golven van de Californische kust of
gewoon op een met zon en champagne
overgoten zaterdag in New ork. En
tenslotte de stemmige conclusie, voor
als we die al niet doorhadden, dat we
met Peter Stuyvesant beter uit waren:
geniet zoveel meer!
Meisjes en jonge vrouwen die rookten, dat werd door veel ouderen in de
jaren zeventig nog vaak wat ‘dellerig’
gevonden. Zeker als het om shag
ging kon er misprijzend commentaar
los komen. Maar marketinglui en
reclamemakers uit de tabaksindustrie
zetten een tegenactie in, met aparte
(lichtere) ‘vrouwenmerken’, als hier
in Nederland met Belinda en Stella
bijvoorbeeld. Kien werd in reclames
een link gelegd tussen het roken van
die merken en vrijheid, emancipatie
en zelfstandigheid. Het eerste echte
Amerikaanse vrouwenmerk, Virginia
Slims, werd daar in ’ 8 gelanceerd
met de slogan ou’ve come a long
way baby .
Geen enkele moeite kostte het de tabaksindustrie om jonge mannen - nou
ja, tieners eigenlijk aan de sigaretten
te krijgen in de jaren zeventig. Want
roken werd nog alom gezien als een
gezond blijk van mannelijkheid. Zeg,

rookt die jongen nog niet, zo hoorde
ik laatst dat een opa destijds bezorgd
informeerde naar het welzijn van z’n
veertienjarige kleinzoon
arlboro man
Dat het ook nog eens heel stoer was,
behalve volwassen, om te roken viel
in de jaren zeventig eveneens in de
bioscoop te leren. In het voorprogramma van menige ‘spaghettiwestern’ een genre op z’n hoogtepunt
in die tijd viel te genieten van de
‘Marlboro man’, in tal van versies.
Maar op het netvlies staat de stoere
cowboy, met dito hoed en paard; spectaculair in beeld gebracht, met sensurround geluid, terwijl hij wilskrachtig
een stof ge rotsachtige heuvel in de
prairie op galoppeert. Zitten de Apachen hem op de hielen Nee, hij blijkt
haast te hebben om de top te bereiken,
met de wereld in panoramisch uitzicht
aan z’n voeten. En dan komen het
pakje Marlboro en een aansteker uit
z’n borstzak tevoorschijn. Wat een
symboliek! En hoe passend bij het devies in het wapenschild op elk pakje
Marlboro: ‘veni, vidi, vici’ de legendarische uitspraak van Julius Ceasar
ik kwam, ik zag, ik overwon . Een
topper, een klassieker inmiddels in de
geschiedenis van scriptwriting voor
commercials.
range epiloog
Maar de stoere reclames van Marlboro hadden een wat wrange epiloog.
De Amerikaanse acteur en rodeorijder
Wayne McLaren, die in 1975 voor
de rol van ‘Marlboro man’ werd
gecontracteerd, overleed in 1992 op
51-jarige leeftijd aan de gevolgen
van longkanker. Het laatste jaar van
zijn leven voerde hij nog campagne
tegen het roken. Vlak voor z’n dood
werd een TV-spot opgenomen die
beelden van hem als ‘Marlboro man’
liet zien, naast beelden van hem op
z’n sterfbed, verbonden met infusen,
slangetjes en andere apparatuur. Z’n
familie zit rondom hem. Wayne’s
broer Charles spreekt het commentaar, over de gevaren van roken en
de tabaksindustrie die het niettemin
aanprijst als horend bij een ‘onafhankelijke leefstijl’.
But, sluit Charles af, lying there
with all those tubes in you, how independent can you really be

rans Hoynck van Papendrecht

o n k deoud- agenaar.nl

Echt stoppen met roken kan met
de juiste hulp en die wordt in
2011 vergoed. Als het u verstandig lijkt, kijk dan eerst eens op
de website
ti oro nl of op
die van uw zorgverzekeraar.
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Huis-Selectie
Leestafel voor stoel en bed.

Normaal
119,95

Nu

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

99,95

Uw voordeel

In de kleuren wit en walnootmotief verkrijgbaar.

€ 20,-

De tas kan er eenvoudig afgehaald worden
en heeft een inhoud van 40 liter. Het
draagvermogen van deze wagen is 50kg.
De tas is zwart en u kunt kiezen uit een rood
of grijs accent op de voorkklep.
Normaal
94,95

Nu

Uw voordeel

oto-expo Den Haag danst
In het Atrium (stadhuis Den Haag) en in het
winkelgebied de Passage is de serie van 12
dansfoto’s te zien die Gerrit Schreurs heeft
gemaakt in opdracht van de gemeente Den
Haag. Deze serie laat dansers zien op typisch
Haagse locaties, zoals het dak van de Passage, het ADO stadion en de Scheveningse
visbanken. De serie wordt tentoongesteld in
het Atrium tussen nu en 19 februari 2011 op
12 doeken van indrukwekkende omvang die
bevestigd zijn aan het immens hoge trappenhuis in het middengedeelte van het gebouw. In
de Passage zijn de doeken gedurende de hele
maand februari te bewonderen en worden ze
gespannen tussen de winkelpanden in de drie
armen van het winkelgebied.

januari:

Handig om mee te nemen!
Deze douchekruk van Medisana is
eenvoudig opvouwbaar en heeft
rubberen voetjes voor een stevige
grip. De zitting van 48 x 29 cm
heeft een hoogte van 52cm en het
totale gewicht bedraagt 3,2 kg.
Het maximale gebruikersgewicht
is 100 Kg. In opgevouwen toestand
zijn de afmetingen 72 x 50 x 14 cm.
Normaal
49,95

Nu

42,95

Uw voordeel
Ik bestel: Leestafel voor stoel en bed
4-Wiels trolley Gloria
Douchekruk Medisana

Wit
Rood

€ 7,-

Walnoot
Grijs

Plaats:

Knip deze bon uit en stuur hem naar
De kosten voor de postzegel wordt vergoed!

estellen

De Oud-hagenaar,
Postbus 26046,
2502GA Den Haag.

Via internet : www com ortland nl oudhagenaar html
Bel
of vul de bovenstaande bestelbon in.

ondag

februari:

ilm sportende ouderen

Dinsdag

januari:

De poezie staat deze dag in Nederland en
Vlaanderen in het zonnetje. O.m. in Den Haag
om 17.00 uur (gratis) Open Poeziepodium in
de Haagse Kunstkring (Denneweg 64). Vanaf
19.00 uur (gratis) Kick Off Poezie op Pootjes’,
in de Centrale Bibliotheek (Spui 68).

ondag 0 januari:
‘Op isite ’
Op Visite met Het Vijfde Bedrijf. Een bijzondere
theatervoorstelling met als acteurs inwoners
van Haagse zorgcentra die verhalen uit hun
levens vertellen. Woonzorgcentrum Moerwijk,
Twickelstraat 120, Den Haag, 15.00 uur, entree
€ 6,50. Reserveren: tel. (070) 346 52 72 of
www.theateraanhetspui.nl.

Cuba op de fiets
‘Cuba op de fiets’. Voordracht in de Sprekershoek van Gilde Den Haag door Elke en Geert
Jan Olsder. Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef
10, Voorburg, 14.00 uur, toegang gratis.

aandag 1 januari:
O -Chipkaart

Naam:
Straat + nr:
Postcode:
Telefoon:

azz in Koorenhuis
Jazz in de foyer van Het Koorenhuis. Vocal jazz
met Eva Folch.
Koorenhuis Centrum, Prinsegracht 27, Den
Haag, foyer, 21.30 uur, toegang gratis.

Donderdag

Gedichtendag 011

Opvouwbare douchekruk

een van de eerste westerlingen die per eigen
auto en op eigen gelegenheid naar Moskou en
Sint-Petersburg reeds. Aula van het Museon,
Stadhouderslaan 37, Den Haag, 13.30-15.30
uur (inclusief pauze), entree € 5,- of € 45,voor een abonnement van tien lezingen. Toegangskaarten vanaf 12.30 uur verkrijgbaar bij
de kassa. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers,
ringleiding voor slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail
info@museon.nl.

Performance met lichtshow en muziek voor
drie projectoren ‘LanterNfanten’ door de
Australische kunstenaar Dirk de Bruyn, voor
het eerst in Nederland. Museum Beelden aan
Zee, Harteveltstraat 1, Scheveningen, 19.30ca. 20.20 uur, deelname € 5,- (incl. entree
museum). Reserveren via tel. (070) 358 58 57
of e-mail theunwantedland@beeldenaanzee.nl.

eense klassieken

€ 10,-

it

IDFA-film over fanatiek sportende ouderen.
De vier beste films van het documentairefestival IDFA toeren door het land. Een ervan is
Autumn Gold, een Duits-Oostenrijkse rolprent
over fanatiek sportende ouderen die de IDFAjongerenprijs (!) won. Samen met drie andere
films te zien in het Filmhuis, Spui 191, Den
Haag, 13.00 uur. Kaarten verkrijgbaar aan de
kassa, of online via www.filmhuisdenhaag.nl.

Concert door Trio Trajectum (sopraan Kitty de
Geus, klarinettist Steven Geraads en pianist
Henriëtte Wirth). Woonzorgcentrum Onderwatershof, Van Vredenburgweg 26 in Rijswijk,
13.30 uur, entree: vrijwillige bijdrage van € 3,-.

95

84,

Heden tot 19 februari:

Lanterfanten

Deze praktische boodschappenwagen kunt u trekken
maar ook duwen! Dit door -de twee extra wielen
uit te klappen.

-plusser

Deze agenda bevat allerlei a tiviteiten die voor lezers van De d- agenaar interessant k nnen zi n tentoonstellingen lezingen informatie rs ssen m ziek theater enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door
het Centraal Informatiep nt deren CI
. t ele informatie en a tiviteiten voor volgende periodes vindt
alti d in de agenda op www. ipo.org. ebt a tiviteiten te melden St r w gegevens op via e-mail naar
reda tie ipo.org of neem telefonis h onta t op met ar o Daane via 070 364 38 21.

oensdag

4-wiels shopper Gloria.

rant voor de

Koffie-informatieochtend over de ov-chipkaart
door i-Shop De Wissel (Laak) en CIPO.
Aansluitend kunt u ook deelnemen aan de
maandagse lunch voor wijkbewoners. Centrum
De Wissel, Betsy Perkstraat 14, Den Haag,
11.00 uur, gratis toegang, aanmelden niet
nodig. De lunch kost € 2,-; hiervoor graag wel
van tevoren aanmelden bij i-Shop De Wissel,
tel. 396 00 00.

Dinsdag 1 februari:
Gewaagde autorit
Dinsdaglezing met projectie ‘Een gewaagde
autorit door Rusland’, door Henk Griffioen,

februari:

adame Curie
Dinsdaglezing met projectie ‘Madame Curie
en de ontdekking van radioactiviteit’, door Ben
van Tilborg. Aula van het Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag, 13.30-15.30 uur (inclusief
pauze), entree € 5,- of € 45,- voor een abonnement van tien lezingen. Toegangskaarten vanaf
12.30 uur verkrijgbaar bij de kassa. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers, ringleiding voor
slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon,
tel. (070) 338 13 38, e-mail info@museon.nl.

asiscursus EH O
Start basiscursus EHBO door zorgaanbieder Florence in Voorburg. gericht op Oranje
Kruisexamen en-diploma. Woonzorgcentrum
De Mantel, Voorburg, acht bijeenkomsten van
drie uur, kosten € 385,- p.p., € 15,- korting
voor houders Florence-pas. Sommige zorgverzekeraars bieden een tegemoetkoming in de
deelnamekosten. Meer informatie, aanmelding
of het volledige cursusprogramma: www.
florence-zorg.nl of tel. (070) 41 31 000.

azz in Koorenhuis
Jazz in de foyer van Het Koorenhuis. Mainstream Jazz met Victor Borkent. Koorenhuis
Centrum, Prinsegracht 27, Den Haag, foyer,
20.30 en 21.30 uur, toegang gratis..

Dinsdag 5 maart:
adkapelconcert
Zang (bariton Patrick Pranger) en piano (Bert
Mooiman), werken van Johan Brahms en Clara
Schumann: 5 maart 2011 van 16.00 – 17.00
uur in de Nieuwe Badkapel te Scheveningen
Nieuwe Parklaan 90. Kaartverkoop via
info@gmail.com en v.a. een half uur voor aanvang van het concert aan de zaal € 15,-- , jongeren tot 16 jaar gratis, studenten op vertoon
van studentenkaart: € 7,50 . De opbrengst is
bestemd voor de renovatie van de Badkapel.
Meer info: www.badkapelconcerten.nl

De kledingser ice oor moeder
n haar maatje
oeder aat e n
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Over regelingen, praktische zaken
en activiteiten

oej opent kookstudio

Woej, de organisatie die zich onder meer
inspant voor ouderen in Leidschendam en
Voorburg, heeft onlangs een kookstudio
geopend in het wijk- en dienstencentrum Noord te Leidschendam. In deze
kookstudio, een prachtig verbouwde,
goed geoutilleerde, grote keuken, zal
ontmoeting hoog in het vaandel staan.
Samen koken en samen eten zijn bij uitstek
momenten om elkaar te ontmoeten, nieuwe
mensen te leren kennen en van elkaars
gezelschap te genieten. Dat kan allemaal in
deze kookstudio. Er zullen kookworkshops
kunnen plaatsvinden en vele ontmoetingsmiddagen. Vanaf woensdag 2 januari start
er een wekelijkse open eettafel, de Woej
W reldtafel geheten, voor bewoners uit de
buurt. Op het menu staan vers gekookte
gerechten uit de wereldkeuken. Meer
informatie: www.woej.nl ; e-mail: info@
woej.nl ; telefoon 070 3011730.

elefooncirkel
in Loosduinen

Oudere die behoefte hebben aan een groter
gevoel van veiligheid, kunnen rekenen op
de telefooncirkel. Het Ouderenwerk van
V R Welzijn in Loosduinen organiseert
al vele jaren telefooncirkels voor ouderen.
Deelnemers beginnen de dag dan prettig
met een belletje door vrijwilligers van
deze telefooncirkel vanuit wijk- en dienstencentrum De Henneberg. Een van de
vrijwilligers belt naar de eerste deelnemer,
deze belt naar de tweede enz. De laatste
deelnemer belt weer terug naar De Henneberg. Als een van de deelnemende ouderen
de telefoon niet opneemt, wordt er direct
actie ondernomen. De cirkels draaien
3 5 dagen in het jaar, dus ook op zon- en
feestdagen. Er zijn geen kosten verbonden
aan deelname. Voor meer informatie kunt
u terecht bij het Ouderenwerk in buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, tel.
397 0 01.

tti en ratis
aa se
enioren ids

aar rijdt de wijkbus in mijn omgeving Hoe kan ik huishoudelijke hulp
aanvragen at voor soort woonvormen zijn er voor ouderen ij welke
instelling kan ik terecht voor hulp bij het boodschappen doen ragen,
vragen, vragen we hebben ze allemaal wel eens. Hoe vindt u de antwoorden aar krijgt u de juiste informatie over uw vraag egint u in
elk geval eens met de nieuwe Haagse eniorengids
Wie goed geïnformeerd is, staat
steviger in zijn schoenen. Zeker in
ons land, waar talloze organisaties en
instellingen bestaan, is informatie heel
belangrijk. De Seniorengids brengt
essenti le informatie voor 55-plussers
in Den Haag overzichtelijk samen.
Afgelopen vrijdag, 21 januari, is de
gids of cieel gepresenteerd door
wethouder Karsten Klein van Jeugd,
Welzijn en Sport.
Overzichtelijk
In de Seniorengids vindt u gegevens
over ondersteuning op het gebied van
zorg en geld, maar ook rond vervoer,
contacten en de speci eke belangen
van ouderen. Daarnaast bevat deze
gids een overzicht van de mogelijkheden om u als senior te laten gelden.
Met uw rijke levenservaring en
praktische kennis kunt u zich in onze
stad inzetten voor anderen en voor het
algemeen belang.
onen
De gids begint met het onderwerp
wonen. leest over de verschillende woonvormen voor 55-plussers,
enkele belangrijke geldzaken daarbij
en hoe u aan een woning kunt komen.

Daarna besteedt de gids aandacht aan
zorg, van af en toe hulp aan huis via
handige diensten via informatie voor
mantelzorgers tot uitgebreide thuiszorg. Natuurlijk is er ruim aandacht
voor geldzaken, zoals steunregelingen
bij een laag inkomen, kortingsmogelijkheden voor
ouderen en hulp
bij administratie en
schulden. Het hoofdstuk vervoer gaat
onder andere in op
de taxi- en wijkbus,
rolstoelvervoer, begeleiding onderweg
en autorijden op
hogere leeftijd.
rije tijd
Vervolgens gaat
het over veiligheid en contactmogelijkheden, en daarna over de
mogelijkheden om uw sociale leven
en vrije tijd in Den Haag in te vullen.
De Seniorengids bevat veel informatie
over instellingen en organisaties die
cursussen, lezingen, sportmogelijkheden, bewegen voor ouderen, ontspanning en buitenrecreatie aanbieden.

RAAG HE CI O
Die nieuwe 50 politieke partij van an agel, is dat wat Doen we er als
senioren verstandig aan om daarop te stemmen bij de verkiezingen van
maart
Daar heeft het CIPO geen oordeel over. Wij zijn politiek neutraal. Bij verkiezingen voor de Tweede
Kamer maken we een overzicht van de standpunten van partijen over het ouderenbeleid. Maar bij
verkiezingen voor provinciale staten en de Eerste
Kamer doen we dat niet. zult dus zelf op internet en in de pamﬂetten van de partijen moeten
kijken, om uw voorkeur te bepalen. En volg het
nieuws. w stem laten gelden bij de verkiezingen
is belangrijk. Dat geldt voor jong en oud!
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.

Daarnaast vindt u er mogelijkheden
in om aan het werk te gaan of blijven,
betaald of als vrijwilliger. De gids sluit
af met een uitgebreid overzicht van
Haagse voorzieningen voor belangenbehartiging, informatie, advies of
persoonlijke hulp.
Handig
Kortom, de Seniorengids is een
handig, om niet te
zeggen onmisbaar
boekwerkje met tal
van Haagse voorzieningen, regelingen en activiteiten.
In vergelijking
met vorige edities
is de vormgeving
lekker strak en is
het formaat van
de gids vergroot,
zodat het nu een echt
boekje is geworden. Om het zoeken
te vergemakkelijken is de inhoudsopgave uitgebreid en is er een register
toegevoegd.
Ook deze geheel geactualiseerde
uitgave is weer samengesteld door
CIPO, het Centraal Informatiepunt

Ouderen. CIPO is daar geknipt voor,
als specialist in informatie voor en
over ouderen. Bij CIPO wordt zulke
informatie verzameld, afkomstig van
de gemeente, het Rijk, bedrijven,
instellingen en organisaties, om die te
kunnen doorgeven aan u! Dat kan
persoonlijk, in de bezoekersruimte;
via het telefonisch informatienummer;
tijdens de jaarlijkse Haagse 55 Dag;
op de website; en met de speciale
e-mailnieuwsbrief Grijswijs. En dus
met informatie op papier zoals de
pagina die u nu leest en de ‘Haagse
Seniorengids’.
Hebben, die nieuwe Seniorengids
Kom hem gratis afhalen in onze
bezoekersruimte in Het Nutshuis,
tegenover de Grote Kerk. We zijn op
werkdagen geopend van 10 tot 1
uur. kunt de gids ook krijgen bij
een aantal wijk- en dienstencentra,
service- en voorlichtingspunten in
zorgcentra, stadsdeelkantoren en bij
de i-Shops. Neem contact op met ons
via tel. 3 4 38 18 of e-mail cipo@
cipo.org, of bestel de gids op onze
website www.cipo.org.

D moet
dienstverlening
fors inkrimpen
De dienstverlening van de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) zal
met ingang van 1 februari fors worden teruggeschroefd. De gemeente
Den Haag zal voortaan namelijk alleen de boodschappenbegeleiding in
groepsverband (voor circa 80 mensen per week) en enkele activiteiten
met groepsvervoer subsidi ren. Ook op de loonkostensubsidies wordt bezuinigd. De BBD moet dus gaan reorganiseren
en diensten be indigen. Per 1 februari 2011 komen daardoor de individuele boodschappenbegeleiding, individuele
ondersteunende begeleiding (zoals bij ziekenhuizen en andere instellingen met voorzieningen), juridisch advies en vakantieweken met begeleiding te vervallen. itstapjes en boodschappenhulp in groepsverband, boodschappenbezorging
(tot uiterlijk 1 januari 2012) en de activiteiten met maaltijdvoorziening in Theater in de Steeg worden voortaan beperkt
aangeboden. Het bestuur van de BBD onderzoekt welke van deze vier laatstgenoemde diensten in 2011 kunnen worden
voortgezet. Aan cli nten die geen donateur zijn, vraagt de BBD voor het verkrijgen van het maandelijkse activiteitenprogramma per 1 januari a.s. 12,- per jaar bij te dragen.
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8-DAAGSE
FRIESLAND & IJSSELMEERCRUISE

8-DAAGSE
RIJNCRUISE NAAR RÜDESHEIM

11-DAAGSE RIJN-MOEZELCRUISE
NAAR COCHEM & RÜDESHEIM

ilt u ennis ma en met sc ilderac
e
d rpen en ist risc e stad es lan s et
IJsselmeer? Gaat u dan mee met deze cruise
d r aterri
ederland. s idda s le en
i aan in ezelli e plaatsen als ta ren
n uizen
lendam en eeu arden.

e landsc appen in et i ndal zi n
sc i erend de i n aarden ntel aar.
indt er imp sante urc ten en pi res e
stad es en niet te er eten de er emde
r ts de rele . en ez e aan des eim
is een an de
tepunten an deze cruise.

en eerli e cruise er de m iste ri ieren
an ur pa de i n en de
ezel met
prac
e steden als ndernac
c em en
des eim. eze cruise iedt u een ideale
mi an cultuur en natuur en an id llisc e
t t rui e landsc appen.

Vertrekdatum:
Prijs:
26 maart Openingscruise ana
23 april Paascruise
ana

€ 399,- p.p.
€ 498,- p.p.

Vertrekdatum:
3 april 2
3 au ustus 2

Prijs:
ana
ana

INFORMATIE & RESERVERINGEN:

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

€ 498,- p.p.
€ 598,- p.p.

Vertrekdatum:
26 uni 2
3 au ustus 2

Prijs:
ana
ana

€ 822,- p.p.
€ 822,- p.p.

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

VERANTWOORD
WONEN KIES VOOR
OPTIMALE ISOLATIE

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw
persoonlijke wensen.
Door onze jarenlange ervaring en ons team van
gemotiveerde medewerkers kunnen wij u met raad,
daad en toewijding ten dienste staan.
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle
moderne faciliteiten.

Schipper Kozijnen
gaat door waar
de subsidie stopt!

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

€ 35
Pr o f
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Laat uw zorg onze zorg zijn
Persoonlijk en betrokken!
Als het leven van een dierbare eindigt, breekt
een moeilijke periode van verdriet aan.
Direct na een overlijden moet er veel worden
geregeld. Juist in zo’n moeilijke tijd is een
persoonlijke benadering en deskundige begeleiding van groot belang. Coöperatieve Uitvaartvereniging De Laatste Eer staat 24 uur, 7 dagen
in de week voor u klaar! Al meer dan 75 jaar.
De Laatste Eer neemt u zoveel mogelijk zorg uit
handen. U krijgt dan alle tijd om afscheid te
nemen. Het verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en
het streven naar hoge kwaliteit kunnen wij wellicht het afscheid nemen iets dragelijker maken.
Verzeker u van kwaliteit
De coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer verzorgt al sinds 1931 uitvaarten. Er
werken zeer gemotiveerde en ervaren medewerkers die als geen ander beseffen dat elke uitvaart

uniek is. Kwaliteit is bij ons vanzelfsprekend.
Maar wij verzorgen ook uitvaarten voor niet-leden. Voor alle gezindten staan wij klaar. Iedereen
is ons dierbaar!
Vereniging De Laatste Eer
Het lidmaatschap van De Laatste Eer biedt u
veel voordeel: forse korting op de al lage tarieven,
kosteloos opstellen en in bewaring nemen van
uw laatste wilsbeschikking, informatie over
ontwikkelingen en deelname aan het Fonds
Vooruitbetalingen. De kosten van een gezinslidmaatschap zijn slechts 5,- per jaar (incl. kinderen
tot 18 jaar).
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NIEUW!
Naast de actie ‘Hoog Rendement Glas’ kunt u kiezen voor onze innovatie SK12®: een
energiebesparende afdichting in ons kozijnsysteem. Deze zorgt voor een hogere
luchtdichtheid. Dus beter binnenklimaat, minder energieverbruik en meer comfort.
Kijk op www.schipperkozijnen.nl voor meer informatie, bezoek onze showroom
op James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda of bel 0182 52 70 89.
Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien en dakkapellen.

Uitvaartcentra De Laatste Eer
De Coöperatieve Uitvaartvereniging De Laatste Eer
beschikt over zeer stijlvolle uitvaartcentra in Delft,
Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Centra met
verschillende familiekamers. In Delft is ook een
speciale familiekamer die 24-uur toegankelijk is.

FINNAMIC ROLSCHOEN

de spiertrainende schoen voor een fitter lichaam
-

Juniusstraat 4 - Delft - Telefoon 015 - 251 11 88
✃

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

Verminderd voorvoet- en hielklachten
Dynamische afwikkeling
Verbetert houding en looppatroon
Diverse modellen voor dames en heren

De Laatste Eer, Antwoordnummer 11221, 2600 WC Delft.

■

Ik wil lid worden
van de uitvaartvereniging
■

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

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

■

ANTWOORDCOUPON

✃

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

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

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

dres ...................................................................................................................................................

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

Beterlopenwinkel Den Haag

Laan van Wateringse Veld 173 te Den Haag  070-3099058 www.beterlopenwinkel.nl
Op diverse dagen is een registerpodoloog en pedicure aanwezig

Inboe e s woningontrui ing
www.woningontruiming.nl

Laat uw belasting(aangifte)
geen belasting voor u ijn.

ompleet ver orgd tegen eer vriendelijke
tarieven (vanaf
--).

ok huisbe oek tegen toeslag is mogelijk voor meer informatie

s r naar
er as nl o
inv llen elastingaangi te nl

afspraak maken

el

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

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

06-53621962 / 070-3238260
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De babyboomers en het eventueel opschuiven van de AOW-leeftijd staan weer in de schijnwerpers nu Jan Nagel een nieuwe op de ouderen gerichte en nogal eenzijdig georiënteerde partij heeft
opgericht, 50Plus. De hoofdpunten: verhoging van de vakantietoeslag en handhaving van de AOW op 65 jaar, want ouderen zouden volgens hem daarover ‘woedend’ zijn. De stelling dat de hedendaagse ouderen het kind van de rekening zijn of worden klopt niet. Een opinie. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

‘ ieuwe ouderen’ gaan er niet met de buit vandoor
Deze ouderenkrant richt zich op 50-plus. Helaas worden echter de generaties van 50, 60, 70
en van 80 jaar vaak over één kam geschoren. Het zijn allemaal plussers, senioren of erger nog
bejaarden op wie jongeren te veel het etiket plakken van hulpbehoevend, improductief en – in
tegenwoordige tijden – profiteur. Zo zou de babyboomgeneratie (van hen worden de eersten
nu 65 jaar) het beter hebben dan de jongeren het ooit nog zullen krijgen. Zij zouden er met de
buit vandoor gaan en de jongeren daarvoor op laten draaien. Dat is een groot misverstand.
Natuurlijk hebben de ‘nieuwe ouderen’ het gemiddeld financieel en ook qua gezondheid veel
beter dan alle generaties daarvoor.
Wie zijn er echter nóg beter af Jawel,
de huidige dertigers en veertigers. Het
Centraal Planbureau heeft dat berekend.
Het CPB is het hoogste adviesorgaan
van de regering en belangrijkste kof edikkijker als het om economische ontwikkelingen gaat. Daarbij ging het om
de vraag wat de verschillende generaties
in hun hele leven betalen aan de overheid en wat zij ervoor terugkrijgen. Dat
netto pro jt is het verschil tussen de baten in de vorm van collectieve uitgaven
(aan zorg, defensie, uitkeringen, etc.) en
de lasten in de vorm van belastingen en
premies. Een ingewikkeld verhaal dus,
maar ook weer macro (in het algemeen)
gesteld en een momentopname die
zeker bewaarheid zal worden, tenzij
de westerse wereld in een langdurige
en niet te herstellen crisis komt. Die
kans daarop is overigens heel klein,
want de vooruitgang gaat hoe dan ook
voort. Met soms pauzes van stagnatie en
teruggang.
Gezondheid
De jongeren van thans zullen als zij
ouder worden en niet of nog maar deels
aan het arbeidsproces deelnemen, het
ook weer beter krijgen dan de huidige
generatie babyboomers. En waarschijnlijk ook qua gezondheid, want de
wetenschap neemt nog steeds toe. Nu
al leven we veel langer dan vroeger. De
ouderdom komt met gebreken, is het gezegde dat nog steeds opgaat. Alleen de

‘ouderdom’ schuift wel hard op. Mijn
eigen vader en moeder leken al chte
bejaarden toen zij 5 jaar werden. Die
‘bejaardenleeftijd’ is nu met minimaal
tien jaar opgeschoven. De babyboomers
hebben nooit zoveel mogelijkheden gekregen als de huidige jongeren om zich
te ontplooien (onder meer studeren), om
geld uit te geven en zij moesten vaak uit
nanci le noodzaak in het huishouden
al op hun 15de, 1 de of 17de aan de
slag. Op latere leeftijd nog als ‘kostwinner’, want in veel gevallen verzorgde
de partner (vrijwel altijd de vrouw) het
huishouden en voedde de kinderen op.
weeverdieners beter af
Tegenwoordig zijn tweeverdieners
zeker bij de iets hoger opgeleide
partners - overal aan de orde van de
dag. Zij zijn veel meer in staat dan de
meeste babyboomers om aan vermogensvorming te doen en aan een hogere
pensioenopbouw te werken. Zij zullen
het dus berhaupt beter krijgen als zij
met pensioen gaan, op welke leeftijd
dan ook. De ouderen van nu kunnen
nog w l op 5 jaar met pensioen en
hebben in de afgelopen tien tot vijftien
jaar gebruik kunnen maken van de
vervroegde uittreding (vut), zullen velen
tegenwerpen. Dat is ook zo, maar het is
maar de vraag of je dit als voordeel wilt
zien of als nadeel ten opzichte van toekomstige generaties. inancieel is het
in ieder geval geen groot voordeel. Te

gemakkelijk wordt vergeten dat de vut
over het algemeen betekende dat je met
70 procent van je laatste loon genoegen
moest nemen. De vut had ook oorspronkelijk de bedoeling om de werkloosheid
onder jongeren terug te dringen.
ware beroepen
Voor bepaalde zware beroepen zal het
vervallen van de vut en het opschuiven
van de pensioenleeftijd naar bijvoorbeeld 7 jaar fysiek wel ‘zwaar’ vallen,
ook al houden ze daardoor 100 procent
van hun salaris. Zij hebben al genoeg
bijgedragen aan het arbeidsproces. Maar
van al die anderen kan niet zo gauw
worden gezegd dat zij niks meer kunnen
en maar ‘achter de geraniums’ moeten
gaan zitten. Ze zijn nog helemaal niet
op sterven na dood! Nee, ze zijn heel
goed in staat nog een paar jaar door
te werken. In deeltijd of in lichtere
banen en met minder verdiensten. Ze
zijn met hun kennis en ervaring in feite
ook onmisbaar in de samenleving. Bovendien, als zij eenmaal met pensioen
gaan (thans nog op 5 jaar en later
misschien op 7 jaar) dan kunnen ze
nog een heel grote bijdrage leveren aan
de maatschappij door vrijwilligerswerk
en maatschappelijke en bestuurlijke
betrokkenheid.
50 lus van an agel
De doelgroep van Jan Nagels nieuwe
politieke beweging 50Plus zou woedend

zijn over de aantasting van de AOW.
Het straalt weer een hoog gehalte uit
van ‘ikke, ikke en de rest kan stikke’
uit. Want wie moeten die hogere (collectieve) kosten opbrengen om de AOW
op 5 jaar te houden en voor verhoging
van de vakantie-uitkering Dat zijn
alle anderen, óók de andere 50-plussers. Straks krijg je nog een politieke
partij van jongeren die zich onder de
noemer ‘we betalen niet meer mee aan
die welvarende ouderen of pro terende
babyboomers’.
In een democratisch bestel als Nederland mag gelukkig een ieder een ‘oneissue-partij’ oprichten, maar die gaat
eraan voorbij dat een land regeren toch
altijd een kwestie van passen en meten
is waarin compromissen hoe dan ook
moeten worden gesloten. In de praktijk
is dan iedereen evenredig beter of
slechter af. Pas in dictaturen
kun je eenzijdige beslissingen
B
nemen.
ensionado’s
Terug naar de ‘pensionado’s’
van nu. Veel te veel worden
zij gezien als de mensen die
het zo breed hebben dat zij
meerdere malen per jaar op

vakantie gaan, de hele dag aan het
reizen zijn met hun NS-korting of met
zelfs gratis kaartjes en of als ‘balletjes’
een balletje slaan op de golfbaan. Niets
van dat alles. Het overgrote deel van de
ouderen en gepensioneerden heeft een
vrij rustig leven, is nog lang niet afgeschreven en zorgt voor productiviteit
hetzij als oppas voor hun kleinkinderen, hetzij soms ook als subsidiegever
voor hun eigen kinderen die nog in de
opbouwfase van hun leven verkeren.
De opa’s en oma’s van nu even de
ware armoedegroep die het alleen met
AOW of bijstand moeten doen buiten
beschouwing gelaten waarderen de
kwaliteit van hun leven meer dan de
vroegere generaties ooit deden. En dat
is heel wat anders dan de luxe van een
babyboomer te zijn!
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ra enru riek voor lezers over uitkerin en, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , elastin en en andere financi le zaken w vra en worden
anoniem in deze uit ave ehandeld en onze deskundi en zullen pro eren u een persoonlijk antwoord te even kunt uw kwesties sturen naar
rooden ur deoud-ha enaar nl of naar Post us 0 , 0
Den aa raa met vermeldin van ru riek ‘Rechten en Plichten’
Erf- en schenkingsrecht
Kind wil kosten voor
uitvaart niet betalen
at als on e (s oon)moeder komt te
overlijden en ij is daarvoor niet o
onvoldoende ver ekerd Moeten de
kinderen daar dan voor o draaien s
er ook een manier om daar onderuit te
komen ij ebben namelijk geen onta t meer met aar. ij erkt niet en
ee t geen levens artner. ij krijgt een
uitkering. ij eten el dat e onder
een eventuele s uld uit kunnen komen
door a stand te doen van ons er re t.
geeft zelf al deels het antwoord. Op
het moment dat uw (schoon)moeder
is overleden, kan uw partner als kind
van de moeder afstand doen van
haar nalatenschap, dus ook van haar

eventuele schulden. Echter handiger
en verstandiger is het een eventuele
nalatenschap ‘bene ciair’ te aanvaarden. Tenzij het kind (dat is namelijk de
erfgenaam) zeker weet dat er tekorten
zijn. Bene ciair betekent onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
Daarvoor moet wel na haar overlijden
een verklaring worden afgelegd op de
grif e van de rechtbank. Sinds vorig
jaar kost dat 103 euro. Overigens als
men de nalatenschap rechtstreeks wil
verwerpen, moet men dezelfde handeling verrichten bij de grif e.
Let er wel op dat als er geen middelen meer zijn om de uitvaart van de
schoonmoeder te bekostigen en men
daarvoor ook niet wil opdraaien men
zeer terughoudend moet zijn bij het betrokken zijn bij de uitvaart. Eventuele
schuldeisers zullen zich al gauw op de

nabestaanden richten. Het kan zijn dat
pas na het maken van de uitvaartkosten
uit de boedelbeschrijving blijkt dat de
overledene een tekort heeft. Als een
kind bene ciair heeft aanvaard, kan
men op dat moment altijd stellen dat
men de nalatenschap niet aanvaardt.
Overigens blijkt in de praktijk vaak dat
(sommige) nabestaanden het toch ook
maar niks vinden als een ouder op kosten van de gemeente wordt begraven.

amilierecht
rouw van gedetineerde
wil heel snel scheiden
k ben gedetineerd ge u d en vader
van n kind uit dit u elijk. Mijn
vrou il s eiden. erst ilde ij
a ten tot ik eer vrij as. at duurt
nog een aar maanden. Maar nu il

e et lots o snel mogelijk. r is een
ander in et s el. e il alles o snel
mogelijk geregeld ebben. an ij
dit doen voor ik eer vrij ben e is
inmiddels ook ver uisd odat et uis
niet meer o ons beider naam staat.
e ee t een baan als se retaresse. ij
verdient aardig lus een auto van de
aak. Als ik straks vrij ben oo ik
eer erk te kunnen vinden. Al al dat
moeilijk ijn. at ijn mijn re ten
w vrouw kan niet zomaar op eigen
houtje van u scheiden. hebt daarover
ook wat te zeggen. We raden u aan zo
spoedig mogelijk een echtscheidingsadvocaat in de arm te nemen. En als
beide partijen het eens zijn dat ze maar
beter uit elkaar kunnen gaan, dan valt
ook te overwegen een gezamenlijke
juridisch expert (een zogenoemde ‘me-

diator’) in te schakelen. Ook zal er een
oplossing gevonden moeten worden
hoe met het kind wordt omgegaan.
iteindelijk bepaalt de rechter de
voorwaarden voor de scheiding, zoals
een eventuele alimentatie van de n
met meer (maandelijkse) draagkracht
dan de ander, voor de onderhoudskosten van het kind en een eventuele
omgangsregeling. Een rechter zal alle
factoren afwegen, ook uw eventuele
detentie, voordat hij een uitspraak doet
over de echtscheiding. Is er sprake van
een gemeenschappelijke huwelijksboedel dan zal die ook evenredig verdeeld
moeten worden.
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ilm De torm in de
ibliotheek Rijswijk Den Haag krijgt bevrijdingsfestival
- Gemeente maakt er 1 0.000 euro per jaar voor vrij van 011 t m 014
- Overeenkomst met organisator en ationaal Comit 4 en 5 mei

In het pas geopende Humanit House, een nieuw
museum aan de rinsegracht, tekende wethouder
arjolein de ong D
begin deze maand de overeenkomst met het ationaal Comit 4 en 5 mei en
de organisatoren van het
voortaan offici le evrijdingsfestival Den Haag.

ondagmiddag 0 januari
draait in de serie oek
ilm
in de Centrale ibliotheek Rijswijk de film De torm 009 .
Rik Launspach schreef het
scenario van deze film. Eind
januari begin februari denken
we in ederland altijd terug
aan de watersnoodramp van
195 . Deze ramp staat centraal
in De torm, een ontroerende
en spannende film van regisseur en ombogaart.

De storm gaat over Julia (Sylvia
Hoeks), een 18-jarige Zeeuwse
boerendochter, die zwanger raakt
van haar vriendje Koos (Sanne den
Hartogh), een vissersjongen. Koos
schrikt zo van dit nieuws dat hij met
de noorderzon vertrekt. Julia staat er
helemaal alleen voor in een vijandig dorp: de zwangerschap en de
bevalling worden eerst veroordeeld
en later genegeerd door haar familie
en dorpsgenoten. In de nacht van 31
januari 1953 breken in Zeeland op
meer dan honderd plaatsen tijdens een
verschrikkelijke storm de dijken door.
De boerderij waar Julia woont, wordt
verzwolgen door een zondvloed.
Ze wordt uit het water gered door
de jonge luchtmachtsergeant Aldo
(Barry Atsma), haar baby achterlatend. Ze is ontroostbaar, hult zich
in stilzwijgen en weigert met haar

redder te praten. Voorzichtig probeert
Aldo met de jonge vrouw contact te
maken en besluit uiteindelijk om haar
te helpen haar zoon te vinden. Het
is het begin van een lange zoektocht
die hen - tegen de evacuatiestroom
in - terugbrengt naar een verdronken,
surrealistisch landschap van dierlijke
en menselijke overblijfselen. De kans
dat hier een baby kan overleven, is
heel erg klein... .
ezoekersinfo
Zondag 30 januari, van 14.00 tot1 .00
uur, Centrale Bibliotheek Rijswijk,
Genaraal Eisenhowerplein 101, 2288
AG Rijswijk, prijs voor leden 4,00,
niet-leden ,00. Kaartverkoop via
www.bibliotheek.nl rijswijk strekt.

Door de toetreding van Den Haag
komt het aantal of ci le Bevrijdingsfestivals op veertien: twee stedelijke
festivals in Den Haag en Amsterdam
en twaalf provinciale festivals. Door
het ondertekenen van de intentieovereenkomst verplicht de gemeente
Den Haag zich tot het mede mogelijk
maken van het Bevrijdingsfestival
Den Haag voor de komende vijf jaar.
Den Haag reserveert daarvoor in de
periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks
een nanci le bijdrage van 180.000.
Wethouder De Jong: Den Haag is als
internationale stad van vrede en recht
en als regeringscentrum van Nederland een zeer geschikte en logische
locatie voor het vieren van de Bevrijding op 5 mei. De ondertekening
van de intentieovereenkomst in het
nieuwe Humanity House in Den Haag
staat symbool voor hetgeen wij willen
uitdragen met het festival: bezoekers
van zowel het Humanity House als

- rinses argriet vi evoorzitter van het ode r is opende het

het Bevrijdingsfestival laten ervaren
dat vrijheid een groot goed is. Het
Bevrijdingsfestival is een feest dat
perfect past bij de positie waar Den
Haag wereldwijd om bekend staat:
hier werken we aan wereldvrede.
Humanit House
Het Humanity House is trouwens het
spiksplinternieuwe museum in Den
Haag, aan de Prinsegracht 8, dat mensen centraal stelt die te maken hebben
gehad met rampen en conﬂicten. Het
dient ook als onafhankelijk platform
voor vele soorten exposities, lezingen, debatten, lms en educatieve
activiteiten. Het werd op 9 december
j.l. geopend door Prinses Margriet en
is een initiatief van het Nederlandse
Rode Kruis, ondersteund door de
gemeente en de Europese nie.
Meer informatie over het Humanity
House is te vinden op de website:
www humanit house org

Alphons Diepenbrockhof 67 Den Haag
Beresteinlaan 2 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag
Kerketuinenweg 63 Den Haag
Loosduinsekade 156 Den Haag
Maanweg 64 Den Haag
Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

De grootste
kringloopwinkel
van Den Haag
en omstreken!

Piet Heinstraat 25 Den Haag
Piet Heinstraat 69 Den Haag
Weimarstraat 364 Den Haag
Westduinweg 196 Den Haag
Hendrik Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Binckhorstlaan 316

o se. -

Dag van de rijheid
Het nieuwe Haagse Bevrijdingsfestival is d viering van de ‘Dag
van de Vrijheid’. Het wordt een
gratis, toegankelijk en laagdrempelig
evenement. Naast muziek zullen er
activiteiten plaatsvinden die passen
bij de thema’s van de Dag van de
Vrijheid en waaraan het publiek actief
kan deelnemen.
De Dag van de Vrijheid richt zich op
het belang van vrijheid en democratie. Op de Bevrijdingsfestivals wordt
dit uitgewerkt rond onderwerpen als
verantwoordelijkheid, democratie en
rechtsstraat, grondrechten, mensenrechten en oorlog en vrede.
De gesloten intentieovereenkomst
garandeert de status van het bevrijdingsfestival Den Haag als n van de
veertien of ci le bevrijdingsfestivals.
Het Nationaal Comit 4 en 5 mei zal
met alle festivalorganisaties gelijkwaardige afspraken maken.

Binnenkort
open:
Winkels Kringloop Holland
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Op het achterplaatsje stonden een kolen- en rommelhok en opa hield z’n kippen daar

en kn s o es is e in de Del rat

Dezer dagen wordt de enige tante die ik nog heb 90 jaar. ij is een fervent liefhebber van
De Oud-Hagenaar en weet zich nog veel te herinneren over het wel en wee van Den Haag
in vroeger tijd. Als kind woonde mijn tante in een hofjeswoning aan de an Hogendorpstraat. Later verhuisde zij met haar vader en moeder mijn opa en oma naar een van de
Hofjes-Delpratwoningen bij de Hoefkade in de childerswijk. In het onderstaande stuk
beschrijf ik mijn eigen jeugdherinneringen aan die oer-Haagse buurt, een beetje ook als
verrassing voor tante haar verjaardag.
Het straatje met de Delpratwoningen
bij de Hoefkade wordt door sommigen
een ‘hofje’ genoemd. Het loopt van de
Hoefkade naar de naar de Parallelweg.
Kadastraal behoort het tot de Hoefkade, hoewel een briefkaart naar mijn
opa en oma met ‘Delpratwoningen’ als
vermeld adres vroeger in elk geval ook
wel aankwam.
De nog steeds bestaande arbeiderswoningen zijn gebouwd vanaf 189 door
de ‘Vereeniging tot verbetering van de
woningen der arbeidende klasse’. Deze
vereniging was opgericht in 1854 en
haar eerste voorzitter was de heer Delprat (1793 - 1880). Vandaar die naam.
Ook in andere wijken waren arbeiderswoningen in hofjes en in smalle
straatjes opgetrokken: Het ort, het
Rode Dorp, Schuddegeest, Paramaribostraat, Van Hogendorpstraat, de
Ostadewoningen en nog veel meer.
Den Haag groeide en daarmee de
omvang van de arbeidende klasse.
Door de Woningwet van 1901 kreeg
de overheid, de gemeente in dit
geval, door verschillende nieuwe
verordeningen meer greep op de
kwaliteit van de woningbouw. En
dat was ook de hoogste tijd.
e kwamen er graag
Als kind merkte ik al in het begin
van de jaren ‘50, dat als we naar
oma en opa gingen, we van een
tamelijk nieuwe wijk, gebouwd in
193 tussen de Soestdijksekade en
de De La Reyweg, naar de oude
buurt rond de Hoefkade gingen.
Maar we kwamen er graag. In de
eerste plaats natuurlijk omdat ik een
lieve oma en opa had, maar zeker ook
omdat hun huisje in de ‘Delprat’ zo
knus was. En de oude buren waren ook
al zo aardig.
Door waarneming in de buurt vond
ik niet alles even knus: straten als de
Jacob Catsstraat en de Van Ravesteinstraat waren saai en eentonig door hun

-

f goede woningen of 60 g lden h r’’
meldden de bewoners in 1983
met raamplakaten. r was veel a hterstallig
onderho d. foto: C . -

Rondleiding op nr.
De ‘Delprat’ was en is een aangenaam uitziend rijtje huizen. Het zijn
er 4 in totaal, met in het midden
een dwars puntdak en in de gevel de
bekende Haagse witte en verspringende
gevelstenen. Architectonisch geen
wereldwonder, maar wel evenwichtig gebouwd. Hoe eenvoudig óók
mooi kan zijn. En dat is in Den Haag
goed begrepen, door dit unieke rijtje
huizen te behouden; terwijl rondom de
‘Delprat’ de bijna compleet oude en
vervallen Schilderswijk gesloopt en
daarna herbouwd is.
Het huisje op nr. 22 had een ruime
voortuin, waar veel werk van werd gemaakt. Achter het huisje was een klein

- De Delprat’ heeft tegenwoordig de stat s van gemeenteli k mon ment foto 197 : . . empff . -

de eerste verdieping waren twee kleine
slaapkamers. Alle waren gescheiden
met simpele houten scheidingswandjes,
waarop ook de elektraleidingen liepen,
afgetimmerd.
oorjaarsschoonmaak
Destijds was het houden van de ‘grote
schoonmaak’ eens per jaar een goede
gewoonte. Dat gebeurde in het voorjaar
en dan liefst
vóór Pasen.
Het huis werd
dan van boven
tot onder en van
links naar rechts
‘spic and span’
gemaakt. Mijn
opa deed de tuin,
het achterplaatsje, de kolenhaard,
het rookkanaal
en alles dat nodig
enig timmer- en
verfwerk nodig
had. Mijn oma
deed de rest,
zelfs de vliering.
Dat vraagt enige
toelichting.

- De Delpratwoningen in
1913 gef
doorki k e zi n de s hoorste otografeerd door . . Co v e. elemaal op de
a htergrond van dit
enpi pen te zien van de bak
keri van S in de a ob
Catsstraat. -

lange gevelrijen en
het gebiedje waaraan de Koningstraat
grensde vond ik een achterbuurt.
Diederick Klein Kranenburg van de
niversiteit Leiden (die in De OudHagenaar nr. 15 over de Schilderswijk
schreef) heeft het er ook over in zijn
artikel.

- In het midden een dwars p ntdak en in de gevels boven de ramen de witte stenen foto 1972 . -

plaatsje,
waar vooral ik mij erg thuis voelde. Er
stonden een kolen- en rommelhok en
opa hield z’n kippen daar.
Binnen was een kleine huiskamer met
daarin, achter een kastje, de gas- en
elektrameter. Er was zelfs een tweede
kamertje, rechts achterin. Daarnaast de
keuken met een vaste servieskast en in
de hoek achter de granieten gootsteen
met n kraan voor koud water. Daaronder was het vochtige gootsteenkastje
waar mijn opa altijd een muizenval had
liggen. Dan was er nog een heel kleine
bijkeuken waar ook het toilet op uit
kwam, met een raampje naar mijn geliefde achterplaatsje. Wat kon het daar
op die wc koud zijn in de winter!
In het huis liep dicht achter de voordeur een steile trap naar boven. Die
kwam uit op de overloop, waar nog een
wasbak was te vinden, met weer n
kraan. Aan de voor- en achterkant op

ongleren
Op de bovenverdieping keek je tegen
de dakpannen van het huis. Van goede
isolatie had nog niemand gehoord in
die tijd. Wel werden ’s winters oude
kranten en lappen in de tochtkieren van
de huiskamer gebruikt. Om de stofboel
vanaf het dak tegen te gaan, spande
mijn oma van het ene vlieringdeel naar
het andere - dat waren de bovenzijden
van de plafonds van de slaapkamertjes - oude lakens. Maar bij de grote
schoonmaak moesten die eraf. En dan
jongleerde mijn oma van het ene vlieringvloertje hoog boven de overloop
naar het andere deel. Ze liep over een
smalle overspanningbalk en behield
haar evenwicht door zich met n hand
aan een bovenbalk vast te houden. Gevaarlijk of niet, het huis moest schoon.
Ook de vliering!
Toen ik eenmaal de vereiste lengte had
heb ik mijn oma wel eens nagedaan.
Maar dat mocht niemand weten ... .

pelen in de kelderkast
E n vertrek heb ik nog niet vermeld:
de kelderkast. Elk huisje had er een.
Onder de trap en dus achter in de
kamer, een ruimte met tegeltjes belegd.
Achter de kamerdeur een trapje met
drie treden naar beneden. Voor een
kind een magische ruimte. En het was
er koel in de zomer. Oma hield er haar
huishoudelijke voorraad en alles wat
verder in een opbergkast thuis hoort.
Voor ons als kleinkinderen een jne
plek om bijvoorbeeld winkeltje te
spelen. Mijn houten HTM-bus stond er
geparkeerd en ook ons speelgoed werd
er bewaard.
akker had een loper
eest was het al als je bij oma en opa
bleef slapen. Je mocht dan altijd later
naar bed! En natuurlijk ook feest als
we er waren met Sinterklaas, Kerstmis
of als we gewoon zomaar langs kwamen. Zondagavond blijven eten - het
heerlijke ‘draadjesvlees’ van oma en
haar pittige jus - en daarna lekker aan
de late kant weer naar huis etsen.
Het kon gebeuren dat tijdens het eten
de voordeur openging, daarna de
kamerdeur en daar stond dan de bakker
uit de Koningstraat, die het maandagochtend brood al kwam brengen.
‘Goeienavond en eet smakelijk’, en
weg was hij weer, verder met zijn
broodbezorging. Hij was binnengekomen met een zogeheten ‘loper’. Dat
was in die jaren nog heel gewoon!
Ook kon je het op zondagavond nog
beleven, dat een koor en een koperorkestje van het Leger des Heils op de
hoek van de ‘Delprat’ en de Hoefkade
een religieuze serenade uitvoerde. Een
mooi en stichtend einde van, wat we
toen nog noemden, de rustdag.

Martin Driessen
m.driessen2

k n lanet.nl
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roeger was he s niet alles beter. aar wel bi na alles. ant als e erop ter gki kt bli kt de narigheid vaak
versleten en vergeten. at overbli ft zi n de spaarzame momenten van gel k. n nat rli k koesteren we die.

li s asgeld

aar was ik ook alweer O, ja

ergeetachtigheid als je ouder wordt ergeet het maar
ongeren hebben nog niet zoveel om te onthouden. ovendien
vergeten jongeren minstens zoveel als ouderen. Het verschil
is, dat jongeren daar niet mee zitten.

Hoe heette dat afwasmerk ook al
weer waar plastic onderdelen voor
bootjes en vliegtuigjes in zaten Het
afwasmiddel zat in een grote, transparante, glazen ﬂes met een nauwe
hals. Maar kom. Wat was dat merk
nou toch
En waarom soldeerde je nou toch
een stuiver op de verstelbare sproeier
van je Puch Was dat omdat je dan
tijdens het rijden het zaakje beter
kon afstellen En hoeveel cent was
een gaspenning ook al weer waard
Je weet het niet meer want je bent
het vergeten. Maar laten we eerlijk
zijn. Als je ruim een halve eeuw hebt
geleefd moet je wel een geheugen als
een usb-stick hebben om al die dingen te onthouden. Je zit zo vol met
herinneringen. Je bent zo gevangen
in het web van al die doorgemaakte,
gebeurtenissen van vroeger, dat er
gewoon geen plaats meer is. Ook
niet voor de gewone dingen in het
hier en nu. En dat geeft nog wel eens
problemen.

- emor van avensb rger it 9 -

Combinatie-truc
Zo vergeet ik nogal eens mijn medicijnen in te nemen. Ik zeg er uitdrukkelijk bij, dat dat niets, maar dan ook
helemaal niets met mijn ouderdom te
maken heeft. Als mijn oudste zoon
(inmiddels 41) medicijnen gehad zou
hebben, zou hij ze ook regelmatig
vergeten. Zie je wel. Dat heeft dus
niks met de leeftijd te maken. Maar
ja. Het blijft onverstandig om je
medicijnen niet te slikken. Want die
heb je niet voor niets. Daarom heb
ik allerlei trucjes bedacht om mijn
medicijnen toch bijtijds in te nemen.
Ik koppel ze gewoon aan dingen die

ik (nog) niet vergeet. Zoals eten. Als
ik mijn bordje Brinta klaarmaak zet
ik dus rst een glaasje water met
een Ascal-pil erin op de ontbijttafel,
met daarnaast dat handige doosje
waarin mijn overige pillen per dag
zijn gerangschikt. Als ik dat eenmaal
heb gedaan kan me niets meer
gebeuren. Want nadat ik mijn Brinta
heb genuttigd ben ik natuurlijk allang weer vergeten dat ik mijn pillen
moet innemen. Maar kijk. Hoevaak
loop ik per dag niet langs die tafel.
En het moet dan wel heel gek lopen
als ik dat glaasje water met dat pillendoosje dan niet zie. En dan denk
ik: o ja, dat is waar ook. Mijn pillen.
En dan neem ik ze. Zo gaat dat bijna
elke dag weer goed.
Koffie verstopt
Mevrouw Pasgeld beweert bij hoog
en bij laag dat ze (nog) niet lijdt aan
vergeetachtigheid. Dat kan ik niet
uitstaan. Ik ben weliswaar 12 jaar
ouder dan mevrouw Pasgeld. Maar
echt, ik kan het niet genoeg benadrukken: vergeetachtigheid heeft
niets met leeftijd te maken. Waar
was ik ook al weer
O, ja. Mevrouw Pasgeld. Laatst

zette ze een kopje kof e
voor zichzelf neer op
de tafel terwijl ik druk
doende was met het een
en
ander achter de computer. Ze ging
nog even wat dingen doen. Ik zag
mijn kans schoon en verstopte haar
kof e in mijn bureaulade. Toen ze
terugkwam zei ze: ‘Ik dacht dat ik
zonet mijn kopje kof e op tafel had
gezet’. Nou’, zei ik. ‘Dat staat dan
zeker nog in de keuken’. Waarop ze

naar de keuken ging en terugkwam
met de mededeling dat het ook niet
in de keuken stond. ‘H b je eigenlijk
wel een kopje kof e gezet ’, vroeg
ik. Met de bedoeling haar net zo
onzeker te maken als ik altijd ben
als ik mijn schroevendraaiers weer
eens kwijt ben. ‘Ja’, zei mevrouw

Pasgeld. ‘Ik ben niet
gek.’ En ze ging verder
met het zoeken naar haar kopje
kof e. Toen ze in de badkamer was
aangeland om haar zoektocht naar
haar kof e te vervolgen, zette ik snel
het kopje kof e weer op tafel. ‘Krijg
nou wat’, zei ze toen ze zag dat haar
kopje kof e weer op tafel stond ‘Het
staat gewoon op tafel!’ ‘Ja’, zei ik
vanachter mijn computer. ‘Misschien
heb je er gewoon overheen gekeken.
Dat gebeurt mij nou ook zo vaak.
Weet je wat ik denk Dat het gewoon
ouderdomsverschijnselen zijn.’ Want
ouderdomsverschijnselen, dat is
natuurlijk wat je je partner aandoet.
Dat je partner dezelfde dingen mee
moeten maken als waar je zelf het
slachtoffer van bent.
Nadat we met enige moeite de zaak
hadden uitgepraat, besloot mevrouw
Pasgeld, ook weer niet zonder enige
moeite, met mij mee te lachen om de
grap met dat kof ekopje.
Kijk. En dat is nou waarom ik zo van
haar hou. Ze leeft met mij mee.
Ook trucs om je vergeetachtigheid te
maskeren
Mail ze naar:
julius pasgeld deoud hagenaar nl

randende kwestiess
oor mij onherkenbaar verhaal over bab boomers

en enkele keer wordt rui te vrijge aakt voor wat langere ingezonden brieven, over ‘brandende kwesties’. Dat gebeurt dan buiten
de standaard brieven en oproepjes die u altijd kunt vinden op pagina 2 van de De Oud-Hagenaar. U kunt uw brieven aan de redactie
insturen per e- ail , richt ze aan redactie@deoud-hagenaar.nl

Het voorpaginaverhaal over bab boomers in het vorige nummer maakte bij mij verontwaardiging en opwinding los. Hoofdredacteur rans Ho nck heeft het volgens mij niet helemaal begrepen. De kern van zijn verhaal was dat het de huidige ‘pensionado’ allemaal is komen ‘aanwaaien’. Geprofiteerd van de welvaart na de jaren ‘ 0, de regentencultuur be nvloed of getolereerd, de bonus- en graaicultuur mede veroorzaakt en of er van genoten. En niet klaar om tegenvallers te incasseren.
Ik voel mij niet thuis bij de rode
draad in het artikel. Integendeel. En
dat geldt met mij voor vele anderen
weet ik inmiddels.
Geboren in midden jaren ‘40, zeg
maar het einde van de oorlog en de
jaren direct daarna, kregen we te
maken met de relatieve armoede van
eind jaren ‘40, begin jaren ‘50. Zie
mijn eerdere bijdragen aan De OudHagenaar, die betrekking hadden op
die tijd waarin de gaspenningen, de
Arofort politie etsen, de verkeerde
spijkerbroeken en het leveren op de
pof door middenstanders vochten
om voorrang. Rijk opgroeien deden
we dus niet. Verwend waren we
niet. Veel van mijn leeftijdgenoten
voelden zich genoodzaakt om te
emigreren. Mijn pa, toen emigratieambtenaar, stimuleerde dat. In
opdracht van zijn werkgever. Mijn
zus emigreerde naar Nieuw Zeeland.
Een vriendin van een schoolvriendin emigreerde naar Canada.Het
leven was wel overzichtelijker: de
watersnoodramp kwam toen gewoon
binnen via Hilversum 2, een van
de 4 zenders van de draadomroep.
Huizen waren er niet voldoende.
Wel voor de bovenklasse, niet voor
de gewone man. Eenmaal op de
huwbare leeftijd aangeland, was

inwonen bij pa en ma of bij opa en
oma usance. Geen super pretje, maar
noodzaak. Want privacy: ho maar!
Geen douche, maar het badhuis,
van een bubbelbad hadden we al
helemaal niet gehoord.
Let wel: ik praat over de tijd voor
de seksuele revolutie. Later gingen
ook bij onze generatie alle remmen
los , uitzonderingen daargelaten. We
probeerden ervoor te zorgen dat onze
kinderen het beter kregen, iets wat
volgens mij elke generatie ouders
probeert. Beter vooral in materiele
zin, dus studeren en of in elk geval
een vakopleiding volgen was het
centrale devies. Of je nou meisje of
jongen was, want de tijd, waarin het
vanzelfsprekend werd gevonden, dat
je als meisje naar de huishoud- of
industrieschool ging was voorbij.
Gelijke kansen voor iedereen, we
pleitten ervoor binnen onze politieke
partij.
Waar rans Hoynck zich zorgen
maakt over het vermogen van
pensionado’s om tegenvallers te
incasseren (lagere AOW, minder pensioen etc.), daar denkt de
gemiddelde pensionado zelf volgens
mij dat het juist zijn kinderen zijn
die niet goed kunnen omgaan met
echte teleurstellingen. Want die

maken nu pas eerst mee dat de
economie pas op de plaats maakt
en de huizenmarkt inzakt. In mijn
jeugd was het kopen van een huis
vrijwel onmogelijk, met een rente
van 11 , aﬂossingsplicht en het
ontbreken van hypotheekrenteaftrek.
Wat betekende dat de helft van een
maandinkomen van 700 gulden aan
woonverplichtingen zou opgaan. Alleen voor ‘tweeverdieners’ was dat
op te brengen. Tegenwoordig is het
echter al raar als een stel niet al een
paar keer heeft ‘gecashd’ op basis
van overwaarde, bijvoorbeeld om de
keuken en badkamer weer bijtijds te
laten vernieuwen. Inmiddels gaat dat
niet meer zo makkelijk, daar zullen
de kinderen van de babyboomers aan
moeten wennen.
De pensionado’s zelf daarentegen
redden zich wel, daar moet de hoofdredacteur van dit blad zich maar
geen zorgen over maken. Ze zijn
gehard in een tijd, die vol tegenvallers en dalen zat. Gouden lepel in de
mond en de wind mee Dat is een
misvatting van Pim ortuyn - een
bovendien niet representatieve babyboomer, vind ik. Wij waren in ‘onze
tijd’ betrokken bij politiek. Lid zijn
van een politieke partij was in onze
jeugd, voor onze ouders vaak van-

zelfsprekend. Maar die betrokkenheid is aan het schuiven: van directe
betrokkenheid, als het lidmaatschap
van een politieke partij, naar betrokkenheid op afstand.
De ‘regentenmentaliteit’ waarover
Pim ortuyn het blijkbaar heeft in
zijn boek, hebben wij niet geconcipieerd. Maar laten ontstaan, omdat
we te druk waren met studeren,
carri re maken, met het volgende
stapje, met het nastreven van vooral
materiele dromen. Maar de dreiging
van regentisme is er altijd geweest,
door de eeuwen heen. Dat was
niet uniek voor de jaren ‘90. Het
dreigt zelfs nu weer, als onze jeugd
volhoudt te veronderstellen, dat je
democratie kan bedrijven door te
twitteren en te facebooken. Is dat
nou echte en goede rechtstreekse
communicatie met politici Ik pleit
niet voor een teruggang naar de jaren
‘ 0 ‘70. We moeten eigentijdse
manieren vinden om betrokken te
blijven bij onze wijk, onze gemeente
en de landelijke politiek. We zullen
er ook tijd voor moeten maken., om
te voorkomen, dat populisten met
onze veronderstelde opvattingen
aan de haal blijven gaan. Want dat
is misschien wel het grootste gevaar
van deze tijd: dat anderen voor ons

gaan bepalen wat we denken en
vinden. Vaak lees ik in kranten en
hoor ik bij Tv-rubrieken, dat anderen
menen te weten wat het volk denkt.
Laten wij ons als pensionado’s daar
vooral druk om maken. Door betrokken te blijven bij de poltiek, bij de
grote beslissingen, door ervoor te
zorgen, dat niet hoogst bedenkelijke
nanci le constructies de toekomst
van onze kinderen gaan en of blijven
verpesten. Laten wij als pensionado’s er aan blijven werken, dat
onze kinderen ook gaan geloven dat
betrokkenheid essentieel is. Dat je je
toekomst niet helemaal aan anderen
moet overlaten.
En wat tenslotte de AOW en het
pensioen betreft van de pensionado’s, daar is door henzelf en door
de werkgevers fors voor betaald.
De oudedagsvoorziening is ons niet
komen aanwaaien.

Ton van Rijswijk

avanrijs ijk k n lanet.nl
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olf uit oorschoten wint jackpot

rote ri enre en

elden

Een grote prijzenregen dit keer, maar ook eens kijken of u nog iets anders kan dan udoku’s oplossen en kruiswoordraadselen. ondag 0 januari is alweer de laatste ronde van het mooiste schaaktoernooi ter wereld, dat
sinds 19 wordt gehouden bij de Hoogovens. Het toernooi in ijk aan ee is dit jaar voor het eerst ‘ ata’ genoemd, naar het Indiase staalbedrijf dat sinds 00 eigenaar is van de Hoogovens in oord-Holland.

Over het lopende schaaktoernooi kunt u alles
vinden op internet: www.tatasteelchess.com
In de derde ronde van de grootmeestergroep
A, waarin de absolute wereldtop strijdt, vond
een sensatie plaats. Anish Giri, een 1 -jarig
megatalent uit Rijswijk met Russisch Nepalese ouders, won van de ook pas 20-jarige
Noor Magnus Carlsen, voorbestemd denkt
elke kenner om binnen een paar jaar wereldkampioen te worden.
Ter ere van dat succes dit keer een multipuzzel! Maar twee sudoku’s en twee schaakproblemen. Van de vier opgaves hoeft u er
echter maar twee goed te hebben om mee te
loten voor de prijzen. Dat mogen alleen beide
Sudoku’s zijn, alleen beide schaakproblemen,
of een mix ervan. Alle vier mag natuurlijk
ook. Omdat u nog niet zo gewend bent aan
schaakproblemen (! ) maken we daar dit keer
een multiple-choice van:
ultipuzzel
Schaakopgave vana de arte kant ge ien
Wat was in deze stelling de mooie (22ste)
zet waarmee Anish Giri (met zwart) de basis
legde voor zijn overwinning tegen Magnus
Carlsen:
A 22. .. pion van e4 naar e3
22. .. loper van c8 naar g4
22. .. paard van b naar c4
Schaakopgave vana de itte kant ge ien
Wit kan zwart mat geven in 4 zetten van zichzelf (dus wit begint er met eentje, zwart antwoordt, en de volgende die wit dan doet telt
pas als 2de). Met welke moet wit beginnen
Leidt keuze A bv. tot een mooi ‘stikmat’
A paard van g5 naar f7 met schaak
dame van e slaat loper op g4
dame van e naar e4
ackpot winnaar
Drie keer achter elkaar alles goed hebben,
in de laatste drie Sudoku-reeksen van 2010,

De kledingser ice oor moeder
n haar maatje
oeder aat e n
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dat is knap! Want ze waren bepaald moeilijk
soms. Toch hielden 33 inzenders het tot op
de drempel van het
nieuwe jaar vol. Ze
vonden de volgende
winnende reeksen: in
opgave 24: 3-9-1-9; in
opgave 25: 5-8-8-4 en
in opgave 2 : 5-7-8-1.
Van de 33 nalisten
kwam na trekking en
(dubbele) controle van de inzendingen uit de
bus: Nanc ol , te oorschoten
Van harte gefeliciteerd, prachtige prestatie.
Zij wint de Eindejaars Suduko-Jackpot van
maar liefst 100 euro!
De tweede prijs van 50 euro werd, niet minder knap, gewonnen door:
enn van oorthuizen Rense,
te Rijswijk
En de derde prijs van 25 euro ten slotte, ook
niet minder knap, werd gewonnen door:
eta Rommers, te Zoetermeer
De drie jackpot-prijswinnaars krijgen binnen
twee weken nader bericht per post over de
manier waarop zij hun prijs willen ontvangen.
Kerstwinnaars
Het aantal inzenders
van de kerstpuzzel
kruiswoordraadsels
was enorm: meer
dan 500! Opvallend
was het relatief grote
aantal dat op de traditionele manier per (prent)briefkaart aan de
puzzelredactie werd gestuurd. In harde euro’s
gerekend maakte dat TNT-post eigenlijk tot
de grootste winnaar.
Er werden twee slagzinnen gevraagd. Die van
de bovenste puzzel op pagina 9 van DOH 25
(14 december) moest luiden: De mooiste
stad achter de duinen .
En de oplossing van het onderste kruiswoordraadsel luidde: Den Haag stad aan de
Scheveningse zee .
Als winnaar van de hoofdprijs van 50 euro
werd getrokken:
Rijneveen, te Leidschendam

Leder bewerking

D

van de De Oud-Hagenaar, werd gewonnen
door: amilie A lonk, te Den Haag

a .nl

De tweede en derde prijs, van 25 euro elk,
werden gewonnen door:
evrouw
aver , te Voorburg
evrouw A ruins Nieuwenkamp,
te Zoetermeer
De troostprijs, een advertentieblok t.w.v. 150
euro in n van de komende nummers in 2011

De bovenstaande vier prijswinnaars krijgen
binnen twee weken nader bericht per post
over de manier waarop zij hun prijs willen
ontvangen.
En dan zijn er nog tien resterende prijzen
voor de kerstpuzzel, een CD, DVD of boek
van Sjaak Bral. Wat het precies wordt is nog
een verrassing, tot de post langs komt (begin
februari). De winnaars zijn:
ousain de oning, te Den Haag
evrouw v okkum den arder,
te Den Haag
evrouw
v d euvel romp,
te Den Haag
ogeman, te Den Haag
Rood, te Zoetermeer
hilips ogaartz, te Zoetermeer
ongenelis eget, te Zoetermeer
A van ijk, te Rijswijk
v d erg, te Leidschendam
amilie onsang, te Naaldwijk
udokuwinnaars
En dan hier tenslotte de vijf winnaars van
de Sudoku-prijsvraag uit het laatste nummer
van vorig jaar, nr. 2 van 28 december. De
gezochte reeks was 5-7-8-1
(En ter verzekering: voor zover zij ook de oplossingen correct instuurden van de Sudoku’s
in de nrs. 25 en 24, deden zij gewoon mee

udoku A

met de trekking voor de jackpotprijzen). Alle
genoemde prijswinnaars krijgen in februari
de dubbel-CD ‘Hurken in de Berm’ van
Sjaak Bral thuis gestuurd:
en Nederpel, te Den Haag
Aad angeraar, te Zoetermeer
w
van oon, te Leidschendam
on eine, te Maasland
ersluis, te Benthuizen
Inzendingen
mag kruisjes (x) zetten voor opgaves die u
niet heeft opgelost. Wat de Suduko’s betreft
willen we weer de missende cijfers in de
grijze vakjes weten. Wat de schaakproblemen betreft een A, B of C. w antwoord kan
er dus bijvoorbeeld zo uitzien: 8-4-B-A. Of
zo: 9-7- - . Extra prijzen voor wie zich aan
de beide schaakopgaves waagt!
Vermeldt op uw briefkaart of in de onderwerpregel van uw e-mail het nummer van
de krant (in dit geval Multipuzzel Nr 2) We
moeten uw oplossing binnen hebben op
uiterlijk:
oensdag 1 februari
Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Multipuzzel Nr. 2
Postbus 2 04 , 2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl
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‘Den Haag, je tikt er tegen en het zingt’ Deze omschrijving van onze stad komt uit het gedicht:
assage, geschreven door Gerrit Achterberg eerlan roek
- Le sden
. Ik wil u iets
over deze dichter vertellen en over de assage zelf, maar laat ik met het gedicht beginnen.
Ik moet u zeggen, dat nu ik dit gedicht
opgeschreven heb, ik de neiging krijg
om te gaan verklaren, wie Achterberg heeft genoemd en waarom. Wat
bedoelt hij met: Ik drink twee werelden, in ene teug Zou het iets met
Hagenaars en Hagenezen te maken
hebben Diegenen onder u, die een
middelbare school bezocht hebben
kennen dit nog wel: tekst verklaren.
Eerlijk gezegd geloof ik hier niet in.
Het kan zeker geen kwaad om dieper
op zo’n tekst in te gaan, maar we
moeten erg oppassen voor inlegkunde.
Wij zullen wel even gaan vertellen
wat hier bedoeld wordt.
Anekdote Carmiggelt
Simon Carmiggelt heeft hier een
stukje over geschreven. Tijdens het
eindexamen werd aan een meisje
gevraagd, wat de dichter Bloem met
een bepaalde regel bedoeld had. Ze
gaf hier een verklaring voor, maar de
leraar zei, dat dit zeker niet bedoeld
werd. Ik zal het vanavond aan opa
vertellen , was het antwoord van de
kleindochter van Bloem.
Mocht u willen weten wie Bordewijk
en Couperus waren en waarom Eline
Vere en Katadreuffe genoemd worden, dan komt u via Google een heel
eind. Tegenwoordig zijn we immers
voorstander van zelfwerkzaamheid.
Gerrit Achterberg is in 1905 in
Neerlangbroek in de buurt van Doorn,
geboren. Hij wordt wel omschreven
als een introverte zonderling. Maar
dan wel een zonderling, die prachtige
gedichten geschreven heeft. Omdat
hij goed kon leren werd er door zijn
ouders besloten, dat hij onderwijzer
zou worden en toen hij 19 jaar oud
was, haalde hij de akte voor hulponderwijzer. Hij ging in Opheusden
werken en in 1930 verhuisde hij naar
Den Haag.
Gerrit Achterberg heeft tot 1934 op de
Paul Krugerschool in de isherstraat
in Den Haag gewerkt. Van het begin
af aan was al gebleken, dat hij niet erg
geschikt was voor dit vak. Hoewel hij
wel aan de studie voor de hoofdakte
begonnen is, heeft hij die studie nooit
afgemaakt. In 1934 besloot hij dan
ook ambtenaar te worden en dit heeft
hij enkele jaren volgehouden, eerst in
onze stad, later in trecht.
s chische problemen
Gezien de psychische problemen,
die zich al jong openbaarden, heeft
hij vele jaren in psychiatrische
inrichtingen doorgebracht evenals in
de gevangenis. Hoe wonderlijk het
misschien ook klinkt, juist in deze

ss ge
Den Haag, stad, boordevol ordewijk
en van Couperus overal een vleug
op cheveningen aan, de villawijk
die kwijnt en zich Eline ere heugt.
aar in de binnenstad staan ze te kijk,
deurwaardershuizen met de harde deugd
van Katadreuffe die zijn doel bereikt.
Ik drink twee werelden, in ene teug.
Den Haag, je tikt er tegen en het zingt.
In de passage krijgt de klank een hoog
weergalmen en omlaag een fluistering
tussen de voeten over het graniet
rode hartkamer die in elleboog
met drie uitmondingen de stad geniet.

tijd heeft hij vele uiterst boeiende
gedichten geschreven. Het isolement
deed hem kennelijk goed. Hij is in
19 2 in Leusden overleden en aldaar
begraven.
Er zijn in totaal 30 bundels met
gedichten van zijn hand verschenen!
In 1953 verscheen de Ode aan Den
Haag. Hierin staan 13 gedichten en
Passage is het laatste gedicht. Voor

- Linkerzi de over po ket itgave
van Bert Bakker in 1968 samen met
ballade van de gas tter -

zijn werk werden vele letterkundige
prijzen toegekend, waaronder de
Constantijn Huygensprijs 1959 van
de Jan Camperstichting in Den Haag,
voor het gehele oeuvre.
Over de assage
Tussen 1882 en 1885 is de Passage
gebouwd, dat wil zeggen een deel
ervan. Het gaat dan om het deel,
dat loopt van de Spuistraat naar het
Buitenhof. De architecten H. Wesstra
en J.C. van Wijk hebben het plan hiervoor ontworpen, waarbij ze gebruik
konden maken van de reeds bestaande
Passage in Milaan. De opdracht werd
verstrekt door de ’s Gravenhaagsche
Passage Maatschappij. Dit deel is in
de neo-renaissance stijl gebouwd.
In 1929 kwam het gedeelte richting
Hofweg klaar en voor deze aanpassing was Jos Duynstee verantwoordelijk. Nu spreken we van de expressionistische stijl. Het gaat hier om het
oudste ( overdekte ) winkelcentrum
van Nederland. Ook in Amsterdam,
Rotterdam en Zandvoort hebben in
het verleden vergelijkbare Passages
gestaan. Naast de vele winkels, meestal in combinatie met een woning, werden er een hotel en een caf gebouwd.
In de loop der jaren zijn er de nodige
restauraties uitgevoerd, zoals ook in
2007 het geval was.
Ik zou zeggen, loop na het lezen
van bovenstaand gedicht de Passage
eens door en laat het weergalmen en
de ﬂuistering tot u doordringen.
kunt het niet ontkennen: Den Haag, je
tikt er tegen en het zingt!

- De assage in 1960 gefotografeerd door a es ei er. In het midden
het ithangbord van Sprenger de desti ds vermaarde grammofoonplatenzaak. -
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egens groot succes is de tentoonstelling ‘Den Haag in 195519 5 in foto’s van ac ues eijer’ verlengd. De fototentoonstelling zal nog tot en met zondag april 011 in het Haags
Historisch useum te zien zijn.
Jacques Meijer (1934) wist het dagelijks leven van de stad Den Haag op treffende
wijze vast te leggen. oto’s van wandelaars in het park worden afgewisseld met
die van mensen op weg naar het werk. Hij fotografeerde op kantoren, in het
parlement, de broodfabriek en op straat. De foto’s van debatterende politici en de
ceremoni le activiteiten rondom Prinsjesdag laten zien dat de tijd in Den Haag
soms stil lijkt te staan. Ruim 90 foto’s van Den Haag en Scheveningen uit de
periode 1955-19 5 worden op royaal formaat getoond. De ge xposeerde foto’s
komen in de vaste collectie van het museum.
ublicaties DEN HAAG 1955-19 5, 1 0 Pagina’s, 27,50. ISBN 978-9089101-57-0 en SCHEVENINGEN 1955-19 5, 28 Pagina’s, 24,50. ISBN 97890-89101-5 -3. Verkrijgbaar in de Museumwinkel of bij de boekhandel.
entoonstelling HHM, Korte Vijverberg 7, Den Haag. T: 070 3 4 9 40
Entree: Volwassenen: 5,-- Meer info: www haagshistorischmuseum nl
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