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Eerste Kamer: oude erfenis van de Belgen
Sowieso stemmen op 2 maart! Maar waar gaat het nu eigenlijk om?

Op 2 maart zijn er ver-
kiezingen voor ‘Provin-
ciale Staten’. De vorige 
keer, in 2007, kwam er 
maar 47 procent opda-
gen van alle stemge-
rechtigden. Voor veel 
mensen is het onduide-
lijk waar die verkiezin-
gen nou eigenlijk over 
gaan. Ook begrijpt niet 
iedereen wat de Eerste 
Kamer ermee heeft te 
maken. De verwarring 
is dit keer groter dan 
ooit, nu de politiek zelf 
de indruk wekt dat het 
in wezen zou gaan over 
het regeringsbeleid.    

Elk van de twaalf Nederlandse provincies 
heeft z’n eigen bestuur, al is het trouwens 
heel veel mensen niet duidelijk waar dat 
zich eigenlijk mee bezighoudt. Zo blijkt 
elke vier jaar opnieuw als onderzoeksbu-
reaus het vragen aan mensen. 
Grappig daarbij is dat de meesten van die  
mensen zeggen dat ze aan de andere kant 
niet willen dat de Provincies worden op-
geheven. Het ‘gevoel’ een Zuid-Hollander 
te zijn bestaat, al wordt die provinciale 
identiteit niet overal in het land even sterk 
gevoeld. Van Friezen met zelfs hun eigen 
taal mag het voor zichzelf spreken, bij de 
randstedelingen is het minder. Maar zelfs 
Flevolanders blijken eraan te hechten - en 
dat terwijl Flevoland pas in 1985 officieel 
de status provincie kreeg. 

Relatie met Eerste Kamer 
De volksvertegenwoordigers die op 2 maart 
worden gekozen in de staten van alle twaalf 
provincies (dat zijn er in totaal 566), kiezen 
op hun beurt later dit jaar (op 23 mei) de 75 
leden van de Eerste Kamer. Dat zijn dus zo-
genaamde ‘getrapte’ verkiezingen; de leden 
van de Eerste Kamer worden dus niet direct 
door de bevolking gekozen. Weliswaar 
staat het alle leden van Provinciale Staten 
vrij om hun persoonlijke keuze te maken 
bij die Eerste Kamerverziezingen; maar in 
het algemeen kunnen kiezers er veilig van 

uitgaan dat hun stem van 2 maart daarbij 
doorklinkt. Een statenlid van een bepaalde 
partij zal in de regel voor de Eerste Kamer 
op een vertegenwoordiger van diezelfde 
partij stemmen. Helemaal 1 op 1 werkt het 
echter niet. In de verschillende provincies 
worden immers ook vertegenwoordigers 
gekozen van regionale partijen, die niet in 
de landspolitiek op het Binnenhof meedoen. 
Zoals de Fryske Nasjonale Partij. En zo 
is er nog een aantal, zoals bijvoorbeeld de 
Drentse Ouderenpartij. 
De belangrijkste van die regionale partijen 
hebben zich samen, voor wat de vertegen-
woording in de Eerste Kamer betreft, ver-
enigd in de Onafhankelijke Senaatsfractie 
(OSF). Met z’n allen hebben de regionale 
partijen op die manier al sinds 1995 een ei-
gen vertegenwoordiger in de Eerste Kamer. 
De afgelopen vier jaar ir. Henk ten Hoeve, 
afkomstig van de Fryske Nasjonale Partij. 
Een zeer goede senator trouwens, afgaand 
op wat de parlementaire pers in de kranten 
over hem schrijft en op de radio zegt. Toch 
kent bijna niemand hem, alleen in Friesland 
is hij beroemd.

Verenigd Koninkrijk
Vanaf halverwege 1814 tot 1830 vormden 
Nederland en België voor eventjes één 
land, het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen, onder gezag van Willem I. Dat was 

zo een beetje afgedwongen door de echt 
machtige landen in Europa, als Engeland. 
De Belgen eisten, ongeveer naar Brits mo-
del, dat de ‘adel’ een vaste vinger in de pap 
van het landsbestuur zou krijgen. 
In 1815 werd daar werk van gemaakt door 
de volksvertegenwoordiging te splitsen in 
een Eerste en een Tweede Kamer.
Op verzoek van de Noord-Nederlanders 
(ons land zoals dat nu is, zonder de Belgen) 
werd de Eerste Kamer niet beperkt tot de 
adel, want die hadden we hier niet veel. 

In toom houden
Afgesproken werd dat de Koning, Willem 
I (1772 - 1843) toen dus zelf de Eerste 
Kamerleden kiezen “uit hen die door dien-
sten aan den Staat bewezen, door hunne 
geboorte of gegoedheid onder de aanzien-
lijksten van de lande behoren”.
De Eerste Kamer had simpel gezegd ook 
de functie om de Tweede Kamer (die het 
recht op wetgeving had) wat in toom te 
houden. Of zoals het in de Grondwet werd 
opgenomen: “Ten einde alle overijling in de 
raadplegingen te voorkomen, in moeielijke 
tijden aan de driften heilzame palen te 
stellen, (en) den troon te omringen door een 
bolwerk waartegen alle partijen afstuiten.” 
Nadat de Belgen weer voor zichzelf waren 
begonnen, in 1830, bleef de Eerste Kamer 
in de ‘Noorderlijke’ Nederlanden toch 

nog bestaan; decennia lang werd er over 
‘gehakketakt’.
Belangrijke beslissingen waren in de 
loop der jaren dat de leden van de Eerste 
Kamer niet (meer) door de Koning werden 
aangewezen, maar gekozen werden door 
vertegenwoordigers van Provinciale Staten 
- zoals het nu nog steeds is. Een andere 
regel was aanvankelijk dat niet iedereen tot 
lid van de Eerste Kamer kon worden geko-
zen, maar slechts die Nederlanders ‘die in 
de hoogste schaal  der belastingen’ vielen. 
Een ingenieuze en aparte manier, om toch 
de elite aan de macht te houden. 
Tegenwoordig is daar trouwens geen sprake 
meer van. In beginsel kan inmiddels elke 
meerderjarige met de Nederlandse nationa-
liteit worden gekozen in de Eerste Kamer. 
Wat de functie van de Eerste Kamer betreft 
geldt echter nog steeds dat het een beetje in 
toom houden van de Tweede Kamer een be-
langrijke taak is. Of zoals minister Donker 
Curtius in 1848 al opmerkte, de functie er-
van “ligt niet in het stichten van het goede, 
maar in het voorkomen van het kwade”. 
Die wijsheid wordt de Eerste Kamer nog 
steeds toegedicht, om te voorkomen dat de 
Tweede Kamer en de regering zich teveel 
overgeven aan de waan van de dag. Niette-
min vinden verschillende politieke partijen 
dat opheffen van de Eerste Kamer beter is, 
zoals de SP, de PVV, GroenLinks en D66. 

Verwarrende campagne
Alle landelijke politieke partijen reppen dit 
jaar bijna met geen woord over de regionale 
onderwerpen - die in wezen toch bij de 
verkiezingen van Provinciale Staten voorop 
staan. Dat komt doordat er zo’n wankele 
basis onder het kabinet van VVD-premier 
Mark Rutte ligt; zonder meerderheid in de 
Tweede Kamer en ‘gedoogd’ door de PVV 
van Geert Wilders. Als dat kabinet straks, 
op 23 mei, ook geen meerderheid in de 
Eerste Kamer krijgt wordt het erg moeilijk 
ermee verder te regeren. 

Stemwijzers
Op de website van de Provincie Zuid-
Holland ( www.zuid-holland.nl ) is veel 
informatie te vinden over de taken van het 
provinciebestuur. Niet alleen over actuele 
kwesties, ook over de geschiedenis - die 
terugvoert tot de negende eeuw! 
Via de website kunt u ook terecht komen 
bij ‘Stemwijzer’, ‘Kieskompas’ en ‘Wie 
Kies jij’. Drie mogelijkheden om, door het 
beantwoorden van vragen over bepaalde 
stellingen, uit te vinden welke politieke 
partij (of zelfs welke individuele kandidaat) 
het beste lijkt te passen bij uw persoonlijke 
opvattingen. Heel handig voor wie twijfelt 
over de keuze die op 2 maart gemaakt kan 
worden in het stemhokje. 

Frans Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl 

-  Stemmen met gratis koffie en thee en een kleine verkiezings foto-expo op 2 maart in de bibliotheken van Ypenburg en Leidschenveen. - 
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Kus rijmt op us
Op nieuwjaarsdag kreeg ik van mijn 
moeder, die in Naaldwijk woont, 
weer wat Oud Hagenaars mee.
Ik heb ‘gesmuld’ van het uitge-
breide artikel over bakkerij Hus. Ik 
woonde als kind in de Pompe van 
Meerdervoortstraat, hoek Hoek-
waterstraat, in Voorburg en bij ons 
kwam bakker Hus aan de deur met 
een houten bakfiets met klep.
Mijn moeder kocht knip wit en knip 
bruin. Wij moesten altijd een witte 
en bruine boterham op elkaar eten.
En soms kregen we een overheer-
lijke verse botervlinder. Zo’n lekker 
broodje heb ik later nooit meer 
gevonden. Ik heb er een gedicht 
over geschreven.
Bedankt voor jullie fantastische 
krantje. Ik  geniet, hier in het hoge 
noorden, ontzettend van al de artike-
len over mijn zo geliefde Den Haag 
van vroeger.

De tijd verglijdt ...
In mijn kindertijd
kwam de bakker
aan de deur.
Altijd een goed humeur.
Hij reed op een houten bakfiets
met zware klep.
Ik, kind op de step
vroeg:
“Bakker, mag ik een botervlinder?
Ik woon daarginder
op het hoekje,
mag ik ook een koekje?”

Licht bruin en knip wit
lagen ongesneden
in een warme geur.
Gebracht tot aan de deur.
Met dit brood 
groeide ik groot.
Een herinnering aan het Haagsche,
allerdaagse.
Bakker Hus,
postuum een kus!

Else-Marie Bijl - Goutier
en

el e. ar e. l@ho a l.co
-----------------------------------
amboerkorps Ouwestomp

We zijn opzoek naar oud dienst-
plichtig muzikanten welke bij 
diversen onderdelen in de tamboer-
korpsen hebben gediend, wij hebben 
een re nie-drumfanfare en willen 

dit uitbreiden met re nisten. Wij 
werken onder de naam Tamboer-
korps Ouwestomp van Heutsz. Wij 
baseren ons op de militaire muziek, 
zoals deze gespeeld werd door de 
militaire orkesten in de ‘60 en ‘70-
er jaren. Wij zijn van het es en bes 
principe afgestapt en trachten nu een 
volwaardig orkest te realiseren.
Wel trachten wij de uitstraling van 
het orkest in de oude dienstplicht 
stijl te realiseren, hetgeen ook bete-
kent dat wij ge niformeerd (mogen) 
zijn in “Dagelijks Tenue” bij uitvoe-
ringen. Om te oefenen komen we 
een keer per maand op een zondag 
samen in de Isabella Kazerne aan de 
Reutsedijk te Den Bosch  Vught. 
Instrumenten buiten het slagwerk 
gedeelte bezitten wij niet. Voor het 
koperwerk houtwerk is het dan ook 
de bedoeling dat het instrument door 
u zelf wordt meegebracht.
Wij hopen op uw belangstelling 
om zich bij ons aan te sluiten. Kom 
gerust op onze oefensessie en speel 
gelijk mee, mogelijk versterkt dit 
uw interesse. Voor meer informatie 
over de oefendagen en het korps 
kunt u ook op onze website kijken.

Wim van der Kraaij
. .d.kraa @k n lane .nl

http://members.chello.
nl/r.kreuger1/ttk/
tamboer&trompetterkorps/
muziek/start/index.htm
------------------------------

Verkeerd foto-onderschrift
Ik als oud hagenaar, nu wonende in 
Schoonhoven, wil reageren op een 
foto-onderschrift op pagina 5 in nr. 
3 van dit jaar. Er staat dat het een 
foto betreft van een proefmobilisatie 
in 1953. Maar de agent op de motor 
is een verkeersagent die ik bij naam 
ken: Tiete Meyer. Omdat ik zelf 40 
jaar bij de gemeentepolitie in Den 
Haag heb gewerkt viel mij dat op. 
Deze verkeersagent is inmiddels 
trouwens overleden.

C. . Geresse
ee ar@ lane .nl

-----------------------
asongeluk

Ik ben op bezoek naar informatie 
over een “ongeluk” met een gaslei-
ding en koolmono ide vergiftiging, 

dat mijn ouders overkwam in okto-
ber of november 1955. Misschien 
was het 1956. Wij woonden destijds 
in de Vollevenstraat op nr. 24. Als 
gevolg ervan hebben mijn vader en 
moeder enige tijd in het ziekenhuis 
gelegen, en hebben mijn broer en 
ik enkele maanden buitenshuis, in 
de Vluchtheuvel in Scheveningen,  
doorgebracht. Hoe zou ik aan meer 
informatie hierover kunnen komen, 
als het politierapport of zo

Paul Hooft
aulhoo @ ggo.nl

------------------------
Martha Marijs - Visser
Voor het schrijven van een artikel 
zoek ik mensen die Martha Marijs-
Visser gekend hebben.
Zij woonde vele jaren aan de 
Valkenboslaan 199 in Den Haag met 
haar echtgenoot C.A. Marijs. Ze 
overleed in 1985 en was toen 88 jaar 
oud. Haar echtgenoot was al jaren 
eerder overleden. Ze was kerkelijk 
actief in de gereformeerde kerk en 
werkte ook als reisleidster voor 
oudere mensen. Gedurende lange 
tijd is zij werkzaam geweest bij het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
aan de Prinsessegracht. Daarnaast 
was zij letterkundige en schreef 
naast een enkele roman en dichtbun-
del ook ruim veertig kinderboeken. 
Eerst onder het pseudoniem eanne 
Marie en daarna onder haar eigen 
naam. itgaande van haar literaire 
werk wil ik een artikel over haar 
leven schrijven. Heeft u informatie, 
heeft u haar gekend of kent u men-
sen die haar gekend hebben neem 
alstublieft contact met mij op.
Richard van Schoonderwoerd
r an choonder oerd@he ne .nl 
ele oon   - 

-----------------------------
ioscoop oefkade 

Iets wat maar weinig Hagenaars 
weten is dat er in de jaren ‘30 aan 
de Hoefkade op de hoek met de Van 
Bassenstraat een bioscoop was. Ik 
weet het niet helemaal zeker meer, 
maar ik meen dat hij Alhambra 
heette.
Daar heb ik m’n eerste Walt Disney 
film gezien, Sneeuwwitje en de 
Zeven Dwergen. Dat was een echte 
feestavond. E tra feestelijk was het 
omdat de hele buurt vanwege Kerst 

was versierd. De etalages van de 
winkels op de Hoefkade hadden al-
lemaal lampjes en lampionnen, wat 
reuze gezellig was. De mensen had-
den het in die tijd niet zo erg breed, 
er kon maar net een waterijsje af op 
die avond in de bios, die trouwens 
later een houtzagerij werd. 

Door het uitbreken van de oorlog 
en de komst van de Duitsers bleef 
er helaas weinig gezelligs over in 
de buurt. 

ohn van den Berg
e en ohn@ca e a.nl
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OPROEP ES E  RIEVE
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 kan ook worden 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.

dvertentiecombinaties:
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 advertentiecombi-
naties mogelijk.

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

oofdredacteur
Frans 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.

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

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 beschik-
baar gesteld.

ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Administratie rita deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 60.000 e emplaren, via circa 300 distributie-
punten. Toezending is mogelijk voor  € 49,90 per 
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

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

o
lo

fo
n

- 
wemgelegenheid aan de Mient

Onlangs kwam ik een foto tegen van een “zwemgelegenheid” op de Valken-
boskade bij de Mient. De foto is uit 1925. Op de achtergrond zijn kleedhokjes 
te zien en er is zeer veel belangstelling. Ik heb er geen informatie over kunnen 
vinden. Wie kan mij er iets over melden  
Weet u trouwens dat er heel veel bijzondere oude foto’s van Den Haag staan op 
de website www.haagsebeeldbank.nl 

Henk van der Putte  -  geer henk d u e@he ne .nl

ie herkent zich op deze klassenfoto van de Dr. Moutonschool

Enige maanden geleden plaatste ik een een oproepje met de vraag om klas-
senfoto’s uit mijn kleuter- en lagere schooltijd op de Dr. Moutonschool, die 
in de periode 1945 - 1952 was gevestigd in een Fins houten gebouw aan de 
Coornhertstraat. Ik kreeg daar enige reactie op, waaronder de toezending van de 
bijgaande foto. Op deze foto staat een aantal kinderen van wie ik er nog wel en-
kele herken, maar van de meesten ken ik de naam niet meer. Mochten er mensen 
zijn die zichzelf herkennen, dan hoor ik dat heel graag. Wie weet kan er nog een 
leuke reunie uit voortkomen. Inmiddels heb ik trouwens al wel een kopje koffie 
gedronken met Willy Collee, met die prachtige strikken in heur haar, in het mid-
den op de eerste rij. Willy en ik hadden elkaar ca. 60 jaar geleden voor het laatst 
gezien en er viel veel te bepraten, het was erg gezellig.

Gerard Godlieb (71) -  g.godl e @chello.nl
Keulksevaartstraat 551, 1382 BZ Weesp - ele oon   - 
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Cognitief psychologen dr. Guido 
P.H. Band en drs. esse van Muijden, 
verbonden aan de niversiteit 
Leiden, werken aan de ontwikkeling 
van computerspellen voor hersen-
training. De computerspellen worden 
ontwikkeld op basis van de nieuwste 
wetenschappelijke ontwikkelingen 
op dit gebied. Het uitgangspunt bij 
het ontwikkelen van de spellen is dat 
ze vermakelijk en stimulerend zijn 
voor jong én oud. Daarnaast wordt 
er onderzocht welke hersenfuncties 
precies verbeteren door het spelen 
van deze spellen.

estdagen en thuis
Deze maand start er een nieuw 
onderzoek naar het effect van com-
puterspellen op hersenfuncties van 
ouderen van 60 jaar of ouder. Een 
onderzoek bestaat uit twee bezoeken 
aan het psychologisch laboratorium 
van de niversiteit Leiden. Hier 
worden per computer verschillende 
testjes afgenomen. Tussen deze 
bezoeken in spelen deelnemers thuis 
dagelijks computerspelletjes. Bij 
volledige deelname maakt u  kans op 
een aardige prijs.
Als het u leuk lijkt om mee te doen 

aan een onderzoek of als u op de 
hoogte gehouden wilt worden over 
wetenschappelijk onderzoek naar 

hersentraining, dan kunt u zich regi-
streren op de website: 
www.hersentraining.fsw.leidenuniv.nl

Meneer Bennik

Verkiezingen 2 maart: 
Omroep est neemt 
alvast een aanloop
Met de ‘ eek van uid- olland’ 
neemt Omroep est een aanloop 
naar de provinciale verkiezingen. 
Sinds maandag 2  februari komen 
provinciale politici en brandende 
kwesties, maar ook uid- olland-
se weetjes en artiesten, uitge-
breid aan bod op Radio est, V 

est en estonline.nl. 
 
Zuid-Holland is de mooiste provincie van 
Nederland, zo meent de redactie van Omroep 
West. Alle reden dus om dit bijzondere deel 
van Nederland eens ink onder de aandacht 
te brengen tijdens de Week van Zuid-Hol-
land. Die staat, niet geheel toevallig, net een 
week voor de Provinciale Statenverkiezingen 
op het programma. 
Met muziek van Zuid-Hollandse bodem 
en dito uizvragen geven de Radio West-
presentatoren van de Ochtendshow en de 
Middagshow invulling aan de Week van 
Zuid-Holland. De reportages in de nieuw-
sprogramma’s TV West Nieuws en de 
radioprogramma’s West wordt Wakker en 
Twaalfuurtje zijn serieuzer van aard en gaan 
in op thema’s die een rol spelen in de pro-
vinciale politiek. Variërend van het openbaar 
vervoer tot de invloed van Zuid-Holland in 
de Eerste Kamer. 

De lijsttrekkers
Presentator Pieter Kuipers ontvangt dagelijks 
een lijsttrekker van een provinciale partij 
in zijn programma West komt Thuis, tussen 
16.00 uur en 19.00 uur op 89.3 Radio West. 
De lijsttrekker komt natuurlijk om over 
politiek te praten, maar ook om de luisteraar 
kennis te laten maken met de persoon achter 
de lijsttrekker.
Alles over en rond de Provinciale Statenver-
kiezingen is ook te volgen op de verkiezin-
genwebsite van Omroep West: www.weston-
line.nl verkiezingen. Met het laatste nieuws, 
maar ook twitterberichten en portretten van 
politici, stemwijzers en achtergrondinforma-
tie bij actuele thema’s. 

itslagenavond
Op woensdag 2 maart presenteren Radio 
West en Radio Rijnmond tussen 20.00 
en 02.00 uur een uitslagenavond in een 
gezamenlijke uitzending, live vanuit het 
Provinciehuis. 

ezocht:  0-plussers voor onderzoek van de niversiteit eiden

ersentraining met om uters ellen 
et trainen van hersenfuncties, bijvoorbeeld met de ‘M  ge-

heugen trainer’ is tegenwoordig erg populair. Er zijn speciale 
televisieprogramma’s, maar ook computerprogramma’s voor 
ontwikkeld. och zijn wetenschappers het nog niet eens over 
het effect van programma’s voor hersentraining. it som-
mige onderzoeken is gebleken dat hersenfuncties inderdaad 
verbeteren door hersentraining. ndere onderzoeken hebben 
juist teleurstellende resultaten opgeleverd.

Tussen 9 en 12 februari valt bij elke 
Haagse kiesgerechtigde de oproep-
kaart voor de verkiezing van de leden 
van provinciale staten op de mat. Op 
de achterzijde van deze kaart kunnen 
kiezers die niet in de gelegenheid zijn 
om op 2 maart zelf hun stem uit te 
brengen, het volmachtbewijs invul-
len en ondertekenen. Zij geven het 
bewijs én een kopie van hun eigen 
legitimatiebewijs aan de persoon die 
de stem gaat uitbrengen. Voorwaarde 
is dat de persoon die de stem gaat 

uitbrengen:
- kiezer is in de gemeente Den Haag; 
- zelf ook een handtekening zet en;
- niet meer dan twee volmachtstem-

men uitbrengt. 

itgebreide informatie over 
volmachtstemmen is te vinden op 
denhaag.nl verkiezingen.

emeentemuseum
Tijdens de provinciale statenverkie-
zingen zijn er in Den Haag 265 stem-

bureaus open. Bijna alle stembureaus 
zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Net 
als bij de afgelopen Tweede Kamer-
verkiezingen is het mogelijk om te 
stemmen op het Centraal Station en 

Station Hollands Spoor. Nieuw dit 
jaar is het stembureau in het Gemeen-
temuseum  dan kunt u het democra-
tische met het mooie verenigen, als 
een mooi daguitstapje.

aat uw stem niet verloren gaan:

olma t als u niet 
elf unt stemmen 

De verkiezingen vallen midden in de voorjaarsvakantie. och 
hoeven vakantiegangers hun stem niet verloren te laten gaan. 
Met een volmacht  kunnen zij hun stem door iemand anders la-
ten uitbrengen. Dat is ook een uitkomst voor zieken of senioren 
die niet goed ter been zijn, maar die toch mee willen stemmen.   

- e  geheugentrainer  bekend van televisie  tegen oordig ook te kri gen als gezel-
schapsspel. aar daar richt het onderzoek zich niet op  -

- illboard met verkiezingsaffiches op de rasmus eg  bi  de hoek met de Laan van 
ateringse eld oto  pen og  -
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U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:

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

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

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

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

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

De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever 

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

NIEUW!

Naast de actie ‘Hoog Rendement Glas’ kunt u kiezen voor onze innovatie SK12®: een 

energie besparende afdichting in ons kozijnsysteem. Deze zorgt voor een hogere 

luchtdichtheid. Dus beter binnenklimaat, minder energie verbruik en meer comfort.

Kijk op www.schipperkozijnen.nl voor meer informatie, bezoek onze showroom 

op James Wattstraat 5 (Gouwe stroom) in Gouda of bel 0182 52 70 89.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien en dakkapellen.

€ 35,- korting per m² HR++ glas!

Profiteer nu nog van de 6% BTW-regeling!

VERANTWOORD 
WONEN KIES VOOR 

OPTIMALE ISOLATIE 

Schipper Kozijnen 

gaat door waar 

de subsidie stopt!

www.cuvo.nl
070 3469571

Uw uitvaart in goede handen.

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

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

actuuradres
r Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:   r overmaking          r via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag
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In een razend tempo werd ikzelf van middelbare scholier tot vader

  : een eriode 
van grote veranderingen 
De moorden op de merikaanse president ohn . Kenned  in Dallas op 22 november  en op domi-
nee Martin uther King in Memphis op 4 april  waren twee dieptepunten in de jaren ’ 0 die scherp 
in de herinnering staan. et was sowieso een spectaculaire tijd, ook in ederland, met de nozems, 
provo en protestmarsen. Ook indrukwekkend was de groei van de welvaart. 
In mijn eigen leven veranderde er veel, over n aspect 
daarvan deed ik al verslag in de trouwspecial van deze 
krant die eind september vorig jaar verscheen.  

Wally Ta  (1948  2005), zanger 
van de Outsiders, zegt in het ge l-
lustreerde magazine Panorama van 18 
februari 1967, over het begin van het 
legendarische tijdvak: “...Wij wilden 
nergens bijhoren, we dachten allemaal 
hetzelfde, over alle mogelijke dingen. 
Wij waren allemaal wat men noemde: 
pleinjeugd. Goed bekend met het 
Leidseplein en omstreken. En langha-
rig. Ook toen al. Waarom  Gewoon 
omdat we dat fijn vonden. e moet 
toch de aandacht trekken  e had toen 
de pleiners en de dijkers, de lui van de 
Nieuwendijk. Dat was water en vuur. 
Nou is dat allemaal afgestapt, door 
elkaar gelopen. Nou kan je praten 
over pleikers en dijners, en het stelt 
niks meer voor.” Hij heeft het over de 
nozems van die tijd.
De jaren ‘60, welk beeld roepen die 
op  Dat hangt sterk af van de persoon 
aan wie je dat vraagt. Voor sommigen 
waren het de jaren waarin verstarde 
maatschappelijke verhoudingen 
op de helling gingen en waarin de 
verbeelding aan de macht kwam, 
de tijd waarin mondige burgers het 
woord namen en waarin de emanci-
patie van jongeren en vrouwen een 
stap verder kwam. Voor anderen, met 
een kerkelijke achtergrond, was de 
ruimte voor vrijzinnigheid en zelfs 
voor secularisatie de belangrijkste 
ontwikkeling; de verkondiging van 
het evangelie kreeg soms zelfs een 
links politiek tintje en voor sommigen 
brokkelde binnen de moraliteit het 
christelijke aspect helemaal af. De il-
lusie won terrein dat de maatschappij 
écht maakbaar was. Er werd een groot 
vraagteken gezet bij het traditionele 
gezag, in het bedrijfsleven en in het 
onderwijs. Maar ook binnen gezinnen. 
Op straat was het eveneens merkbaar. 
Niet langer was daar het ontzag voor 
‘Oom agent’ vanzelfsprekend.

Provo
Onder de naam Provo (van provo-
catie) verzamelt zich in 1965 een 
groep jongeren rond de studentactivist 
Roel van Duyn. Ze komen wekelijks 
samen op het Amsterdamse Spui 
voor happenings rond antirookmagiër 
Robert asper Grootveld. Met ludieke, 
alternatieve plannen laten Van Duyn 
en de provo’s van zich horen. Het 
meest bekende plan is de witte fiets, 
die overal in Amsterdam verspreid 
zou moeten staan voor gemeenschap-
pelijk gebruik. Provocerende acties, 
zoals de rookbommen tijdens het 
huwelijk van prinses Beatri  met de 

Duitse Claus von Amsberg 
in maart 1966, veroorza-
ken hevige rellen met de 
politie. Bij de Amsterdamse 
gemeenteraadsverkiezingen 
in datzelfde jaar krijgt de 
groep een zetel, maar kort 
daarop houden de provo’s het 
voor gezien. 
De Ban de Bom-beweging was een 

initiatief van Haagse scholieren, in 
plaats van te lopen blokkeerden ze 
kruispunten door op de weg te gaan 
zitten, zoals in 1961 op het kruispunt 
van de Laan van Meerdervoort en de 
Anna Paulownastraat. Het jaar daarop 
zaten ze massaal op het Buitenhof 
neer. Maar dat was blijkbaar te dicht 
bij de macht op het Binnenhof;  pre-
mier an de uay vroeg z’n partijge-
noot burgemeester Hans Kolfschoten 
de politie ferm te laten ingrijpen. 
Van de jonge demonstranten werden 
er ongeveer 120 aangehouden en 
vervolgens ook door de kantonrechter 
tot een boete veroordeeld. Het had 
een tegenovergesteld effect als werd 
bedoeld door de heren der gevestigde 
orde, de aanhang van de Ban de Bom-
beweging en de bereidheid tot aktie 
(‘aksie’ mocht ook) nam er alleen 
maar door toe.

lternatieve waarden
Elvis Presley (1935  1977) en Bill 
Haley (1925  1981) waren in mijn 
ogen de muzikale prominenten in de 
jaren ’60. En The Beatles natuurlijk, 
die ook de lange haardos introduceer-
den en de kraagloze pakken, door mil-
joenen fans over de wereld nagevolgd. 
Op het album Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band uit 1967 e perimen-
teerden The Beatles met traditionele 
Indiase instrumenten. Het Verre Oos-
ten liet z’n invloed gelden, het had een 
mystieke aantrekkingskracht op jonge 

hippe mensen. ‘Geestelijke waarden’ 
wedijverden voor veel jongeren met 
de betekenis van materieel welzijn. 
Protestmarsen waren schering en 
inslag in de jaren ’60, zeker niet alleen 
in Nederland. Tegen de oorlog in 
Vietnam liep men in de hele Westerse 
wereld te hoop. Een echt lokaal ak-
kefietje was pas het protest tegen de 
verloving en het huwelijk met het 
beroemde ‘rookbomincident’, op 
10 maart 1966 in Amsterdam op de 
Dam, van kroonprinses Beatri  met 
de Duitser Claus von Amsberg. “Poli-
tiek en cultureel, werden de binnen-
landse verhoudingen nog verder op 
scherp gesteld”  zoals journalistiek 
commentator mr. G.B. . Hilterman 
dat zo droog op de AVRO-radio kon 
samenvatten in een jaaroverzicht, 
door de val van het kabinet Cals in de, 
beroemde, ‘nacht van Schmelzer’ (13 
op 14 oktober van dat jaar).
Tijdens de verkiezingen van 1967 
behaalt D’66 (toen nog met een apos-
trof achter de D der ‘Democraten’) in 
één klap zeven Kamerzetels, op het 
aansprekende TV-imago van voorman 
H.A.F.M.O. van Mierlo (1931  
2010); en de Boerenpartij van Hendrik 
‘boer’ Koekoek (1912  1987) won 
ook een zetel voor de Tweede Kamer. 
Al die nieuwkomers scoorden vooral 
hun zetels ten koste van de terugval-
lende Katholieke Volkspartij (KVP), 
die niet alleen z’n steun zag decimeren 
onder de vaste aanhang (van wie velen 
traditioneel het steeds progressiever 
wordende dagblad De Volkskrant 
lazen), maar die zelfs ook niet langer 
kon rekenen op de vanzelfsprekende 
steun van de bisschoppen  die erg 

verdeeld waren over de koers die het 
katholieke smaldeel der bevolking 
politiek moest lopen.

oenemende welvaart 
Voor de generatie die met weinig of 
niks uit WOII was gekomen begonnen 
de jaren ’60 allesbehalve rumoe-
rig. Het was een tijd van gestage 
wederopbouw, afnemende zorgen en 
toenemende welvaart. De introductie 
in huishoudens van de koelkast, de 
wasmachine, de telefoon, de auto 
en de televisie hadden een enorme 
impact, het waren niet alleen handige 
moderniteiten, ze veranderden het 
dagelijks leven ingrijpend. Elektrisch 
licht, gas om op te koken - en laat 
ik de brommer niet vergeten en de 
platenspeler.
Hoger onderwijs kwam binnen het 
bereik van sociale lagen waar studeren 
vroeger volstrekt niet aan de orde was. 
Buurtwinkels moesten steeds meer 
terrein prijsgeven aan supermarkten. 
De ‘calculerende’ burger begint te 
ontstaan. Er wordt veel gebouwd 

(zoals in Mariahoeve in onze stad), al 
is het inwonen voor jong getrouwde 
paren (samenwonen was altijd nog 
een uitzondering) veelal nog de enige 
optie in de jaren ‘60.

Eigen beleving
In een razend tempo werd ikzelf in 
de jaren ’60 van middelbare scholier 
tot vader. Alleen al daarom herinner 
ik mij die jaren als hectisch en dy-

namisch. Mijn pa, die werkte bij het 
arbeidsbureau, overtuigde mij ervan 
dat ik mijn schoolopleiding moest 
voortzetten, ook al leek het mijzelf na 
drie jaar HBS wel genoeg; want dat 
stond gelijk aan M LO en was goed 
genoeg om naar de Zeevaartschool te 
gaan. Als stuurman op de vaart, dat 
leek mij wel wat na ik het schip Alnati 
had bezocht waar een neef van me 
op werkte. Pa vond het toch beter mij 
eens te laten praten met een beroeps-
keuzeadviseur van het arbeidsbureau, 
de heer Petiet. Die slaagde erin om 
mij binnen een half uur duidelijk te 
maken dat varen niks voor mij was.
Pa slaagde er ook in om mij ervan 
af te houden om overdag te gaan 
werken nadat in de vierde klas van 
de HBS-B was blijven zitten. Daar 
dacht ik namelijk over, met het idee 
om dan in de avonduren verder te 
leren. Een bevriende personeelschef 
van verzekeringsmaatschappij Ennia 
overtuigde me: “we willen je best 
aannemen, maar je kunt beter eerst je 
school afmaken”.
Dat ik mijn einde amen HBS-B niet 
meteen de eerste keer haalde was een 
traumatische ervaring. Ik schaamde 
mij vooral voor pa en ma, die de taart 
al klaar hadden staan en de vlag al 
bijna hadden uitgehangen. Gelukkig 
deed de troost van mijn toenmalige 
geliefde wonderen: een jaar later, in 
1963, slaagde ik wél en kreeg het di-
ploma. Datzelfde jaar moest ik opko-
men voor militaire dienst. Van lichting 
63-5 werd ik vervolgens, vanaf 1 juni 
1964,  Kort Verband Vrijwilliger. Vier 
dagen later trouwde ik.

Ton van Rijswijk
a anr k@k n lane .nl

- . . . . . van ierlo  vertolker een 
modern politiek geluid -

- artin Luther 
ing   have a 
dream   -

- ohn Lennon    en een 
van z n bronnen van inspiratie  de ogi 
aharishi   2  die uiteindeli k 

in ederland neerstreek. -

- erste bi eenkomst van het kabinet e ua  in  het gezag  dat gau  gepest zou 
orden door de geest van de ti d. oto s  uro e er . -

- e moord op ohn . enned  
beeld van de auto met een veilig-
heidsagent achterop  in de minuut 

nadat het schot as gelost. -

- oer  oekoek samen met ierre ader 
braham  artner. at extra s doen om te 

scoren op radio en  
en l zat in de lie  oekoek  -

- n  zetten aagse scholieren onder het mom van an de om  zich pontificaal neer 
op het kruispunt Laan van eerdervoort  nna aulo nostraat. oto s  uro e er . -
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Ruim 15 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen                             

• Seniorenverhuizingen van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L I  I N F O @ B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur

te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van

een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.

Wilt u hierover meer weten of heeft u 

vragen bel of mail ons gerust. 

Mevr Katerina Jirka

070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29  

010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66  

Boedelzorgdrager 125 x 89_TM  25-11-10  11:35  Pagina 1

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. 
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

06-53621962 / 070-3238260

Inboedels & woningontruiming

aat u  belasting aangifte  
geen belasting  voor u i n

o pleet ver orgd tegen eer vriendeli e 
tarieven vanaf 0 --

Oo  uisbe oe  tegen toeslag is ogeli  voor eer infor atie   

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

afspraa  a en  el  0 0- 2

Voor het oplossen van uw 
computer problemen

Bij u op locatie voor particulier en MKB vanaf  29,75 per uur incl.BTW
Tel: 0703989111 of  0628574173

http: www.frankspcservice.nl     help frankspcservice.nl
Bij het inleveren van deze advertentie geen voorrijkosten. 

Geldig tot 1-3-2011

ZUMBA 50+
 Iedere maandagavond van 19.00 – 20.00h

Locatie: Jonker Frans op het Newtonplein 100 in Den Haag
Kosten: 12 Euro per maand

Deze les is ook te volgen voor mensen die een blessure 
hebben en niet erg intensief kunnen/mogen meedoen. In de 

les komen bijna alle dansstijlen voor.

Meer info op 06-53764618

Te koop gevraagd door verzamelaar

lpee s en singles
Tel: 06-53801335Leer in 

honderden 

kleuren
Onzichtbaar

repareren en

stofferen

Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

MEUBEL
STOFFERING

Stofferen van:
bankstellen, 
fauteuils, stoelen,enz.

Vervangen van singel-
banden      veren en schuimpolyether.

Bank, boot en Caravan

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels 

•LEERSPECIALIST

Reparatie en vernieuwen van o.a. 
lederen kussens, kuipen, 

zitgedeelten en armleuningen 
reinigen. Opnieuw kleuren van

leer, verbeteren van 
binnenvullingen en singels..

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een 

gratis advies en prijsopgave.

Open: maandag  10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur

Overige dagen: op afspraak 
(ook ‘s-avonds)

AL 35 JAAR ERVARING-

LEVERING ONDER GARANTIE

Halen en brengen gratis 

K.v.k. 36049401

“Belastingservice voor senioren”
 O  P O  en K O elpen u oo  dit aar eer bi  et invullen van u  belastingaangifte

 Oo  als u geen blau e envelop ri gt an et to  de oeite aard i n o  aangifte te doen

 ee  onta t op et de lo ale afdeling van O  P O  of K O en eld u aan
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Wijndaelercentrum
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    Den Haag
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

Van 4 tot  op de kweekschool van het aagsch enootschap: Ik voelde mij er meteen thuis   

ra to leiding en anen te over na afloo   
a de vierjarige Mulo-b adviseerde de directeur van de middelbare school mijn moeder mij op te ge-

ven voor de kweekschool van het aagsch enootschap. ij zorgde ervoor dat ik die school met een 
studiebeurs van het Rijk kon volgen, zodat de financi n geen probleem opleverden. ls ik voor alle 
vakken een 7 gemiddeld zou halen, hoefde ik de beurs niet terug te betalen. En zo is het ook gegaan.

De studiebeurs betekende een sti-
mulans voor mijn schoolresultaten. 
Bovendien hing er op het Haagsch 
Genootschap een vertrouwde sfeer. 
In Rijswijk was ik actief in de VC C, 
voluit de Vrijzinnig Christelijke eugd 
Centrale. Toen ik bij mijn inschrijving 
op het H.G. de bekende halsdoeken 
met VC C-symbolen aan de kapstok-
ken in de gang zag hangen voelde ik 
mij er al meteen thuis.
Op het Haagsch Genootschap kwam 
iedereen op maandagochtend bij 
elkaar in de aula voor de ‘weekope-
ning’, die werd verzorgd door de 
hoogste klas. Daarvan maakte een 
Schriftlezing deel uit, de voordracht 
van een gedicht, een stukje proza en 
ook altijd iets muzikaals, waarbij de 
grote concertvleugel werd gebruikt 
die in de aula stond. Er waren altijd 
muzikanten onder de leerlingen.

Eric Schneider
De latere toneelacteur Eric Schneider 
maakte indruk als declamator. Hij was 
liever meteen naar de toneelschool 
gedaan, maar zijn ouders wilden dat 
hij eerst een ‘degelijke’ opleiding 
volgde.
Later in mijn tijd, van 1954 tot 159, 
werden die weekopeningen afge-
schaft, hetgeen betekende dat mijn 

klas er van werd gevrijwaard om ze te 
organiseren.
Wel moesten we een soort ontgroe-
ning ondergaan: het verzorgen van 
een culturele avond op het toneel. 
Als het gebodene volgens de hogere 
klassen onder de maat was, ontstond 
er een uitconcert, gepaard met loeien 
en boe-geroep. Tijdens mijn eigen 
optreden met Inge onges, een klas-
genootje, gebeurde dat gelukkig niet. 
Inge was een nichtje van an onges 
en dochter van Piet, de predikant van 
de Ned. Hervormde Kerk in Rijswijk 
en leraar godsdienst op onze school. 
Inge en ik voerden ‘Een Idylle’ op 
van Martinus Nijhoff op. Inge speelde 
Laodamia en ik was Protesilaos. De 
derde figuur in het spel leende ik van 
de VC C Rijswijk. Zelf voerde ik de 
regie. Het was een succes, na a oop 
barstte er een spontaan applaus los.

aaie godsdienstles
De godsdienstlessen van Piet onges 
waren taai en moeilijk. De hele bijbel 
moest aan de hand van taken worden 
ontleed. Hoewel deze lessen verplicht 
waren, was het godsdienste amen 
facultatief. Toch heb ik dat samen met 
Inge onges afgelegd ten overstaan 
van een batterij hooggeleerde heren 
professoren die hele moeilijke vragen 

stelden. Gelukkig wist Inge op haast 
alles antwoord en zat ik maar te 
knikken en ja te mompelen. Zo heb ik 
het testimonium van de Nederlands 
Hervormde Kerk gehaald. Hiermee 
was ik bevoegd godsdienstles te geven 
tot en met de onderbouw van de mid-
delbare school. Gelukkig heb ik dat 
nooit in praktijk hoeven te brengen, 
want ik was al eerder van mijn geloof 
gevallen.

Vormende vakken
In de eerste twee jaren werd ik 
bijgespijkerd tot HBS-niveau. Dat 
betekende les in een hele reeks 
algemeen vormende vakken: Gods-
dienst, Nederlands, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Natuur- en Schei-
kunde, Biologie, Frans, Duits, Engels, 
Muziek, Lichamelijke Oefening, 
Tekenen en Handenarbeid. Fantastisch 
eigenlijk. Kom daar nu eens om op de 
opleiding tot leraar basisonderwijs. 
We kregen les van enthousiaste en 
deskundige leraren. Er moesten veel 
scripties worden gemaakt, waarbij 
je zelf stof diende te verzamelen. Zo 
heb ik geschreven over het Griekse 
Drama en het Haags Amateurtoneel. 
Door het takensysteem kon ik als 
ijverige leerling in 1956 al vroeg met 
zomervakantie. Drie maanden vrij 
van school! Met een klasgenoot heb 
ik toen een maand lang gewerkt in het 
KLM-gebouw aan de Prof. Telders-
weg op de afdeling statistiek. Van het 
verdiende geld vlogen we naar Parijs 
voor een week eenvoudige vakantie. 
Er was nog geld over voor mijn eerste 
fiets: een Raleigh van 150 gulden!

Stage lopen
In de tweede leerkring begon de 
eigenlijke vakopleiding. Er kwamen 
nieuwe leerlingen bij: meisjes met een 
vooropleiding MMS of HBS, die van 
thuis een degelijke opleiding moesten 
volgen v r hun eventuele huwelijk. 
Nu kwamen vakken als Opvoedkunde 

en Didactiek op het rooster. Een dag 
per week moest je stage lopen op 
diverse scholen in de stad, waaronder 
ook onze eigen leerschool aan de van 
Beverningkstraat. Eerst lessen bijwo-
nen en daarna zelf les geven onder 
supervisie van de klassenleerkracht en 
soms ook een leraar van de kweek. Zo 
leerde ik het vak en met plezier. Op 6 
juni 1958 slaagde ik voor de Lagere 
Akte. Nu kwam het Hoofdaktejaar. 
We hadden daarvoor ons eigen do-
mein met een klein klasje boven op de 
ruime zolder van de school. Met o.a. 
prettige verdiepingslessen pedagogiek 
en didactiek van de Montessoriaan an 
Si ma. Met veel discussies en schrijf-
werk. Dat betekende het doorgronden 
van het systeem en de werkwijze van 
de scholen voor voortgezet onderwijs 
waar we stage liepen. Dit om ouders 
beter te adviseren, wanneer hun kind 
de lagere school verliet.

uis te ande
Een heerlijke stage in de zonnige 
lente van 1959 was die op Huis te 
Lande, de Middelbare Tuinbouw-
school voor meisjes in Rijswijk, waar 
ik ’s ochtends de tuinbedjes mocht 
spitten en ‘s middags in een voor 
mij klaar gezette tuinstoel met een 
drankje lekker mocht uitrusten. Voor 
het eerst kwam ik op een groentevei-
ling in Poeldijk, waar de gekweekte 
producten werden geveild. Reuze 
interessant. Heel anders was het op 

de Lagere Technische School aan het 
Veluweplein, waar ik bij aankomst 
voor een nieuwe leerling werd aan-
gezien. Ik had bewondering voor de 
docenten die dit lastige puberpubliek 
taal en rekenen moesten leren. Minder 
respect had ik voor het hoofd van de 
Openbare Lagere School in Pijnacker, 
die zijn gezag met een wedstrijd uit 
meende te moeten handhaven. Dat 
lukte natuurlijk niet. Het was één 
grote puinhoop. Hoewel ik in dat jaar 
geen les mocht geven, leek het me een 
uitdaging deze lawaaischoppers stil te 
krijgen. Met mijn spannende verhaal 
lukte dat wonderwel.

Keuze uit zes banen
Zo leerde ik vele facetten van het 
onderwijs kennen. Helaas moest ik 
direct na het einde amen in dienst. In 
die tijd was de nood aan onderwijzers 
zo hoog dat ik na de basistraining van 
12 maanden uit de militaire dienst kon 
stappen. Mijn sollicitatie, met trotse 
vermelding van mijn opleiding aan 
het Haagsch Genootschap natuurlijk, 
leverde zes vacatures op. Ik koos voor 
Amsterdam. Nu kon ik eindelijk in 
praktijk brengen wat ik op het HG had 
geleerd. En dat was heel veel. Ook op 
creatief gebied. Ik heb er tijdens mijn 
hele loopbaan van kunnen profiteren. 
Het was een fijne tijd.

Barend an Donker
l nden @ lane .nl  

- e eindklas van de k eekschool in . elemaal links onder arend an onker  nge onges staat op de t eede 
ri  als derde van links foto van .haagsescholen.nl  zie daarover ook de middenpagina van deze krant . -

- e uinbou school uis te Lande  aan de redenburch eg in i s i k  as in  de eerste voor meis es in 
ederland. et as een mooi stageadres hier op een foto uit .. -
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e e en an ere o er ingen sc ree  o leerlinge ie e it o  e e
site van et aags e eentearc ie  aagsesc olen nl  e reageert 

aar ee o  een eric t van een an ere o leerling van e e lo t van 
oeter o esc ool in e aagse ag errestraat  Bei e o leerlingen i n 

n   in  o  lee ti  ant e aten ron   o  e e sc ool  n lassen
oto s  ie n   al eer an  aar o  i n  i n oo  o  ie e site te ien  
e e en e e sc ool oto s o gest r  naar et ge eentearc ie  aar 

een  in e groe  vri illigers er t  o  e oto s net es te esc ri ven en 
e an o  e e site laatsen

aags emeentearchief verzamelt klassenfoto’s  er staan er al 0.000 op internet  elke nieuwe foto is welkom

e uf o  de Elout leerde ons mooie vers es

Deze website heeft al heel veel reacties gekre-
gen. Niet alleen zoeken mensen hier naar de 
geschiedenis van hun oude school   er staan al  
ongeveer 1.100 Haagse kleuter-, middelbare-, 
huishoud-, technische- en andere scholen op de 
site - , maar ook  kunnen de bezoekers er oude 
klassenfoto’s vinden en op naam van leerlingen 
zoeken. Het lijkt wat dat betreft wel wat  op de 
landelijke website ‘de schoolbank’. Het grote 
verschil met d e website is dat op de Haagse site 
veel meer over de geschiedenis van de scholen te 
lezen is. Ook zijn van elke school waar mogelijk 
kranten- en tijdschriftenartikelen 

vermeld, evenals  boeken, geluids- en fi lmma-
teriaal. Op de site zijn zelfs enkele  fi lmpjes te 
zien; bij voorbeeld van de Nutsschool aan de 
Laan van Poot en van het Maerlant Lyceum.

eeld van 2  jaar
Op de site staan nu meer dan 10.000 klassen-
foto’s met daarop wel 300.000 jonge Hagenaars 
met hun juffen, meesters en docenten. De oudste 
foto’s zijn van circa 1885. De verzameling geeft 
dus een mooi beeld van de Haagse scholen in de 
laatste 125 jaar. Dankzij de hulp van bezoekers 

- en foto uit  met zusters en andere leraressen van de Liduinaschool in het ezuidenhout. n 
 zou de laatste zuster vertrekken. -

- e leerlingen van het rotiusl ceum in . et as oorlog en het gebou  aan het Stokroosplein 
erd op last van de bezetter verlaten. at betekende een z erftocht langs ischerstraat  opulierstraat  

aldeck rmontkade en lierboomstraat. aarna k am de school aan de laverstraat terecht. -

- evrou  eins- ellenbach met haar kleuters in haart oonhuis aan de keleistraat  het as een 

voorklas e van de utsschool Laan van oot. et is  en er bestaat nog geen et op het leuteron-

der i s  die k am pas in  en toen verd enen ook deze klas es aan huis. -

- ieter ohan uipers met leerlingen van de Scheveningse ui gensschool  gefotografeerd in . 

uipers gaf later lange ti d les aan de openbare lagere school aan de scamplaan. i  organiseerde 
arenlang revues en toneelvoorstellingen voor zi n scholieren. -

- las  van het horbecke L ceum in . Let op de nozems  met vetkuiven. eze school heette ooit de e emeen-

teli ke S en as in  in het esteinde gesticht  ze verhuisde naar het lei enburg en vervolgens naar de an der 

oschstraat  en erd in  opgeheven. -

- en groep e kleuters van de eilg artkleuterschool in de erard oustraat uit . p de kniet es 

vooraan ns Stoelinga die nu al eer  aar vri illiger bi  het gemeentearchief is. 

ie de andere engelt es zi n eten e helaas nog niet. -

van de site is inmiddels van een 
groot aantal schoolkinderen de naam 
bekend. Bezoekers laten soms hun 
persoonlijke herinneringen aan hun 
school op de schoolpagina achter, 
zodat anderen ook hun verhalen kun-
nen nalezen. Hierbij zitten ook heel 
bijzondere verhalen; bij voorbeeld 
over de in de oorlog gebombardeerde 
Van Hoogstratenschool, of over de 
Catharinaschool aan de Hekkelaan 
geschreven door een oud-leerlinge 
van 92 jaar. En wat te denken van de 
prachtige herinnering die beschrijft 
dat Albert Vogel - later beroemd 
als voordrachtskunstenaar, maar als 
jongetje kennelijk ondeugend - van de 
meester op zijn knieën om vergiffe-
nis moest vragen. Toen vader Vogel 
dit hoorde snelde hij woedend naar 
het hoofd van de o, zo keurige school 
Cordi Sacratissimo in de Cornelis ol-
straat en riep uit: “mijn zoon knielt al-
leen voor God!”. Ook van deze school 
heeft de website prachtige foto’s.
Dit verzamelen van materiaal en vast-
leggen van verhalen van Hagenaars 
behoort tot de taken van het Haags 
Gemeentearchief.  En natuurlijk zorgt 

het archief ervoor dat dit alles ‘voor 
de eeuwigheid’ goed bewaard blijft en 
dat ook in de toekomst veel mensen er 
thuis kennis van kunnen nemen. 

eem contact op
Het archief komt graag in contact met 
mensen die nog oude klassenfoto’s 
bezitten.  mag ze afstaan voor de 
collecties van het archief, maar met 
een goede scan van de foto’s zijn we 
ook al heel tevreden.  Die scan komt 
dan op de website www.haagsescho-
len.nl te staan.  mag zelf een scan 
maken, of wij maken die voor u. Na-
dere informatie bij Frans van Rooijen, 
Haagse Gemeentearchief, Spui 70, 
2511 BT Den Haag. E-mail: haagse-
scholen denhaag.nl. Telefoonnum-
mer 070-3537019. Stuurt u foto’s op 
per post, dan hoeft u geen postzegel 
te plakken. Het adres is dan: Haags 
Gemeentearchief, antwoordnummer 
1011, 2506 WB Den Haag.

Frans van Rooijen
Haags Gemeentearchief
haagsescholen denhaag.nl

- Leerlingen van de openbare kleuterschool Sneeu it e in Scheveningen in  vooraan met grote strikken in het haar 

zitten de zus es nnemieke en ill  van ooi en  die een ge eldige ti d hadden bi  hun uffrou  an der aag. -

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 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. 

Vanaf maandag 7 februari kunt 

u ook bij ons langskomen op werk -

dagen tussen 08.30 en 17.00 uur: 

De Volharding Zoetermeer, 

Leopoldhove 70 in Zoetermeer.

  Ja, ik word kosteloos lid van De Volharding uitvaartzorg in Zoetermeer. 
Als lid van De Volharding kan ik rekenen op professioneel advies en onder steuning. 

Ik weet dan zeker dat ik voor straks alles goed heb geregeld.

Mijn gegevens

Naam :   m/v

Adres :

Postcode : Plaats :

Telefoon :

E-mail : 

Stuur deze coupon naar: Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding, 

Antwoordnummer 11038, 2700 vc Zoetermeer, (postzegel niet nodig).

Kom langs bij De Volharding 
uitvaartzorg in Zoetermeer

Een vereniging voor het leven.

D
O
H
2
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Er o  uitEr o  uit
eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e ud- agenaar interessant kunnen zi n  tentoon-

stellingen  lezingen  informatie  cursussen  muziek  theater  enzovoorts. e agenda ordt samengesteld door 
het entraal nformatiepunt uderen . ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt 
u alti d in de agenda op .cipo.org. ebt u activiteiten te melden  Stuur u  gegevens op via e-mail naar 
redactie cipo.org  of neem telefonisch contact op met arco aane via    2 .

oensdag 2  februari
SO -caf : bezuinigingen
De Stedelijke Ouderen Commissie organiseert 
twee inleidingen en een paneldiscussie over 
de effecten van gemeentelijke en Rijksbezuini-
gingen voor ouderen. Christus Triumfatorkerk, 
Laan van Nieuw-Oost-Indië, hoek Juliana van 
Stolberglaan (tramlijnen 2 en 6, buslijnen 23 
en 24), 14.00-16.30 uur, toegang gratis.

aterdag 2  februari
eestachtig Den aag

Opening van een tentoonstelling van het Haags 
Gemeentearchief over de Haagse Dierentuin 
(1863-1968). Met foto’s, affi ches, fi lmbeelden, 
een plattegrond en een bijzonder ‘leeuwendi-
orama’. Haags Informatie Centrum (Atrium 
Stadhuis), tot 8 mei maandag t/m vrijdag van 
7.00 tot 19.00 uur, do. tot 21.00 uur en za. van 
9.30 tot 17.00 uur, toegang gratis.

Ori ntatieworkshop ang
In slechts 2½ uur laat het Koorenhuis u ken-
nismaken met de mogelijkheden van uw eigen 
stem. Koorenhuis Centrum (Prinsegracht), 
13.00-15.30 uur, deelnamekosten € 12,50, 
met Ooievaarspas € 6,25. Informatie hierover 
en over meer activiteiten in het kader van de 
Zangweek: tel. (070) 707 17 22.
 
Dinsdag  maart
Per fiets door entraal zi
Lezing met projectie door de bekende wereld-
fi etser en schrijver Frank van Rijn. Museon, 
Stadhouderslaan 37, Den Haag, 13.30-15.30 
uur, entree € 5,- of € 45,- voor een abon-
nement (10 lezingen), kaarten vanaf 12.30 
uur verkrijgbaar. Toegankelijk met rolstoel, 
ringleiding voor slechthorenden aanwezig. In-
formatie: Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail 
info@museon.nl.

oensdag 2 maart
it en slank met fitness

Start van een cursus voor iedereen met over-
gewicht die sportief en gezond wil afvallen. 8 
bijeenkomsten van 2 uur, met voedingsvoor-
lichting en fi tness. In twee groepen: één om 
18.30 uur, de andere om 19.30 uur, laatste 
cursusdag 20 april. Praktijk Wateringse Veld, 
Laan van Wateringse Veld 224b, Den Haag, 
kosten € 50,-. Informatie of aanmelding: cur-
susbureau HWW Zorg, tel. (070) 379 57 85.

Donderdag  maart
Persoonsgebonden budget
Contact leggen en informatie opdoen in de in-
formele omgeving van het MEE Café, speciaal 
voor mensen met een lichamelijke beperking. 
PGB-houders zullen hun ervaringen met u de-
len. U kunt vragen stellen en discussiëren over 
het onderwerp. Partycentrum Dekker’s Hoeve, 
Essepad 6, Voorburg, 20.00-22.00 uur, inloop 
19.30 uur, toegang gratis, vooraf aanmelden 
via tel. 0900-999888. Informatie: MEE Zuid-
Holland Noord, Wietske de Kat of Annemieke 
van den Berg, tel. (070) 3 123 123.

Donderdagen 
 en 0 maart

Voeding bij hoog 
cholesterol
Praktische, actieve cursus voor wie een hoog 
cholesterolgehalte heeft en zijn voeding wil 
aanpassen, maar onvoldoende weet hoe dat 
moet. Over goede en slechte vetten, gezonde 
en ongezonde tussendoortjes, etiketten lezen 
en eten buiten de deur. Woonzorgcentrum Op 
de Laan, Laan van Meerdervoort 110/112, in 
Den Haag, 10.00 -12.00 uur, kosten € 10,-. 
Informatie of aanmelding: cursusbureau HWW 
Zorg, tel. (070) 379 57 85.

Vrijdag 4 maart
hai chi

Start cursus in deze eeuwenoude bewegings-
leer voor 50-plussers (maar 30- en 40-plus-
sers zijn ook welkom!). Zachte, langzame en 
beheerst uitgevoerde bewegingen die heilzaam 
zijn voor gezondheid en concentratievermogen 
en reumatische klachten en stress kunnen 
helpen verminderen. De Wiekslag, Molenbrink 
68a, Loosduinen, 12.00-13.00 uur. Inlichtingen 
of inschrijven: tel. 06 13 18 16 64.

aterdag  maart
Pensioenworkshop
Hoeveel pensioen heb je later nodig en hoe 
bereken je dat? Over opbouw van AOW, 
pensioenregelingen en zelf zorgen voor een 
goed pensioen. Informatieve workshop ‘Inzicht 
in mijn pensioen’ in begrijpelijke taal. Biblio-
theek Segbroek, Weimarstraat 353, Den Haag, 
10.30 uur, prijs € 10,-, reserveren noodzakelijk 
via tel. (070) 353 55 11, e-mail segbroek@
dobdenhaag.nl of www.advieseninzicht.nl.

siek 0-plus Dag
Kom gratis een conditietest doen. Uw snel-
heid, lenigheid, coördinatie en kracht worden 
getest en uw gewicht, bloeddruk en vetper-
centage worden gemeten. Studio Fysiek Plus, 
Wateringse Veld 77 (ingang Bostonsingel), 
Den Haag, 14.00-16.00 uur. Aanmelden via tel. 
(070) 309 78 84 of info@fysiekplus.nl.

Maandag 7 maart
a iuditta

Bijzonder operaconcert speciaal voor visueel 
gehandicapten. Met ‘La Giuditta’, een klein 
opera-achtig barokoratorium van 70 minuten 
van Alessandro Scarlatti, gebaseerd op het 
Bijbelboek Judith. Door het Haagse operage-
zelschap OPERA2DAY en solisten onder wie 
de bekende countertenor Michael Chance. 
Speciale communicatie en faciliteiten voor 
visueel gehandicapten: een verteller, honden 
welkom, etc. Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 
19.00-20.30 uur, toegang gratis voor zowel 
blinden/slechtzienden als partners en begelei-
ders. Aanmelden via de Doelen in Rotterdam, 
tel. (010) 217 17 17.

Dinsdag  maart
Subhe a, nomade 
in de Sina
Lezing met projectie door Hannie Halma die 
zeven keer bij de Sachanfamilie woonde en 
meetrok door de Sinaïwoestijn. Museon, Stad-
houderslaan 37, Den Haag, 13.30-15.30 uur, 
entree € 5,- of € 45,- voor een abonnement (10 
lezingen), kaarten vanaf 12.30 uur verkrijgbaar. 
Toegankelijk met rolstoel, ringleiding voor 
slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon, 
tel. (070) 338 13 38, e-mail info@museon.nl.

Sportief op gewicht
Start van een cursus waarin u werkt aan 
uw voedings- en bewegingspatroon. Met 
voedingsadvies van een diëtist en sport onder 
begeleiding van een fysiotherapeut. Multi 
Fysio, Leidschendam, 12 bijeenkomsten van 
2 uur, 14.30-16.30 uur, deelnamekosten € 
105,- per persoon, € 15,- korting voor houders 
van de Florence-pas en leden van Multi Fysio. 
Informatie of aanmelding: Florence, tel. (070) 
41 31 000.

aterdag 2 maart
Orgelconcert
Organist: Willem Harold Boog. Hervormde 
Kerk, Plein 9, Wateringen, 19.30 uur, kerk 
open 19.00 uur, entree € 6,- en € 5,- voor 
CJP/65+.

 
fitt

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

 

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 

Het creëren van een woongemeenschap, dat was 
een ideaal. De bewoners hebben allen hun eigen 
 at. De bewoners namen verantwoordelijkheid 

voor elkaar op momenten dat enige hulp en on-
dersteuning nodig was. Een ze zorgden voor een 
amicale sociale omgeving.
De gemeente en toen nog de humanistische 
bouwstichtingen sloegen met de initiatiefnemers 
de handen in elkaar. En zo werd er in de Wagen-
straat een comple  woningen gerealiseerd. De 
HSBG (Humanistische Stichting voor Beschut en 
Groepswonen) zorgde voor het nodige bestuur-
lijke kader.

Opening agenhage
Op de foto ziet u de toenmalige wethouder Adri 
Duivesteijn in 1985 de openingshandeling van het 
centrum Wagenhage;  uiterst links de heer Deen, 
de eerste bewoner.
De vaart zat er 25 jaar geleden in. In no time had 
de HSBG vijf  moderne wooncomple en onder 
haar hoede. Woonzorg Nederland is de huisbaas 
en eigenaar van de huizen en is op dit ogenblik 
in gesprek om nieuwe groepswoningen met de 
HSBG te realiseren. Het humanisme, dat wat 
weggedrukt leek de laatste tijd, keert langzaam 
weer terug in de aandacht. Een groot woord is 
dat trouwens: humanisme. In de praktijk komt 
het erop neer dat je bereid bent om te leven met 
inachtneming van menselijke waarden en met 
respect voor elk mens op zich.

ewonerscommissies
De bewonerscommissies hebben, evenals Woon-
zorg Nederland en het bestuur van de HSBG, een 
grote zeggenschap over de vraag wie in aan-

merking komt om in de HSBG huizen te komen 
wonen.
De laatste jaren hebben met name Richard Hol-
lander en Alice Kolenbrander in het bestuur, 
samen met de humanistische raadsman Wessel 
enner Klarenbeek vorm weten te geven aan de 

revival van de HSBG. Als een aantal seinen op 
groen wordt gezet, is de uitbreiding van groeps-
wonen en beschut wonen een grote toekomst 
beschoren.
De andere koepel in Den Haag die aan groeps-
wonen doet is het GDO (Groepswonen door 
Ouderen). Dit initiatief lijkt helaas de aansluiting 
met de behoeftes en wensen van deze tijd te mis-
sen, sinds de samenwerking met de HSBG teloor 
is gegaan. Dat is jammer, want de HSBG gelooft 
erin dat een breed pallet van goede moderne 
woonvormen voor ouderen het beste zou zijn. Het 
huidige stadsbestuur zou er thans goed aan doen 
om, net als wethouder Adri Duivesteijn en raads-
lid Rudy Glastra in de jaren ’70, de HSBG aan 
te jagen met nieuwe initiatieven. De wachtlijsten 
met oudere Hagenaars die graag een plek willen 
hebben in huizen voor groepswonen en beschut 
wonen, zoals HSBG die biedt, zijn zo lang, dat dit 
op zich al de bouw van twee nieuwe wooncom-
ple en rechtvaardigt. 
Belangstellenden voor de al bestaande woningen, 
in een vijftal comple en over de stad verdeeld, 
kunnen informatie krijgen bij info hsbg.nl of bel 
naar: 070 39 12 595.

Mr  C.V. Martini
Voorzitter van de HSBG
martini zorglooswonen.nl

rote belangstelling voor S  

eer oningen nodig voor 
groe s  en es ut onen
In de jaren ‘70 werden 
de eerste initiatieven 
genomen door de u-
manistische beweging 
in Den aag om een 
nieuwe woonvorm voor 
0-plussers te intro-

duceren. Met name 
mevrouw lastra was 
een van de voorvech-
ters van het eerste uur. 

een bejaardenoord en 
geen serviceflats! 

at wel? - ethouder dri uivestei n vd  verricht in  de offi ci le opening van 
agenhage. iterst links de heer een  de eerste be oner. -
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arig otel des Indes 
op zoek naar mooie 
verhalen van gasten 

Het fameuze Haagse Hotel Des Indes is op 
zoek naar herinneringen aan het hotel. Daar-
mee maakt u kans op een e clusieve over-
nachting. Al sinds 1881 is Hotel Des Indes 
een toonbeeld van klasse en Haagse traditie. 
Staatshoofden en vele andere beroemdheden 
logeerden er. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog had de Duitse bezetter er zijn Haags 
hoofdkwartier, maar werden er ook oodse 
onderduikers verborgen gehouden. Om deze 
rijke 130-jarige historie te vieren geeft Des 
Indes in mei een jubileumboek uit. De samen-
stellers zoeken daarvoor mooie herinneringen. 
Dat kunnen uw eigen herinneringen zijn, of 
die van familieleden die ooit te gast waren bij 
Des Indes. De leukste en mooiste verhalen 
en foto’s zullen in het jubileumboek worden 
opgenomen. Onder de inzendingen verloot 
Hotel Des Indes een overnachting met diner 
en ontbijt voor twee. Vrhalen en foto’s kunt u 
voor 10 maart sturen naar: Hotel Des Indes, 
ubileumboek 130 jaar, Lange Voorhout 

54-56, 2514 EG Den Haag, e-mail patricia.
voogd starwoodhotels.com.

Vrijwilligers gezocht
voor spieronderzoek 
De afdeling ouderengeneeskunde van het 
Leids niversitair Medisch Centrum doet 
onderzoek naar spierveroudering. En zoekt 
daarvoor vijf vrouwen van tussen de 70 en 
80 jaar oud. Het onderzoek richt zich op de 
afname van spiermassa en spierfunctie na 
het dertigste levensjaar. Sommigen krijgen 
daardoor grote lichamelijke beperkingen. 
De onderzoekers willen deze ‘spierarmoede’ 
beter leren begrijpen om die te kunnen tegen-
gaan. Daarom wordt de invloed van sport op 
mensen van 70 tot 80 jaar oud bestudeerd. 
Hiervoor zoekt de Leidse onderzoeksafde-
ling nog vijf vrouwelijke vrijwilligers van 70 
tot 80 jaar oud die niet sporten. Verkeert u 
in redelijke gezondheid (en gebruikt u geen 
bloedverdunners), woont u zelfstandig, kunt 
u 250 meter lopen (eventueel met hulpmid-
delen) en bent u geestelijk nog actief  Dan 
kunt u meedoen. Het kost u twee dagdelen in 
het L MC, waar u enkele gezondheidstests 
zult a eggen. w reiskosten worden vergoed 
en u ontvangt bij voltooiing van dit (officieel 
goedgekeurde) onderzoek een vergoeding van 
 100,-. Ge nteresseerd, of wilt u vrijblijvend 

meer informatie  Neem contact op met het 
studiecentrum ouderengeneeskunde van het 
L MC, tel. (071) 526 66 40, 
e-mail myoage lumc.nl

Midden in een grote gezellige ruimte staan tafels in een vierkant 
tegen elkaar. Steeds meer mensen schuiven aan. e maken een 
babbeltje en drinken een kopje koffie. Op de achtergrond klinkt 
muziek. elemaal achter in de ruimte is een balie waar nijvere 
medewerkers de bezoekers ontvangen.

www i o org
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Het heeft er op het eerste gezicht niets 
van, maar we zijn op een cursusloca-
tie. Meer bepaald in het verenigings- 
en cursusgebouw van Moerwijk 
Morgen. Niet zomaar een vereniging, 
maar een die zich inspant voor de 
‘gewone’ man en vrouw die met de 
computer willen leren werken.
Moerwijk Morgen is een bloeiende 
vereniging met ruim 300 leden. ‘Veel 
oudere en minder draagkrach-
tige mensen in de wijk willen graag 
computerles hebben,’ vertelt een van 
de bestuursleden. ‘Zij moeten erg 
wennen aan de computer, internet en 
e-mail en zoeken daarbij begeleiding. 
Vaak is die erg duur. Wij zijn een 
vereniging zonder winstoogmerk en 
met vrijwilligers en streven naar zo 
goedkoop mogelijke lessen.’ Leden 
met een Ooievaarspas krijgen op een 
cursus nog eens 50 procent korting.

Vakkundig
Goedkoop in geld uitgedrukt dan  
want de cursussen zijn vakkundig 
en worden gegeven door bevoegde 
docenten. Moerwijk Morgen is een 
erkend leerbedrijf. Ook beginnende 
55-plussers kunnen er terecht voor 
hun eerste kennismaking met de 
computer. Herintreders kunnen er hun 
basiskennis opfrissen. En er zijn al-
lerlei mogelijkheden voor gevorderde 
computeraars.
Bij Moerwijk Morgen verloopt dit 
alles professioneel, maar ook met 
een menselijke maat. ‘De cursisten 
moeten het naar hun zin hebben,’ ver-
telt docent an. ‘Wij willen warmte 
uitstralen en een plekje midden in de 
wijk innemen.’ De docenten hebben 
ook ervaring met mensen die nooit 
achter een computer hebben gezeten. 

‘We beginnen heel rustig, met een 
kopje koffie en een babbeltje,’ aldus 
an. ‘We gaan eerst ook wat oriën-

teren, want op nieuwe computerge-
bruikers komt heel veel informatie af. 
Dus is het tempo rustig en doen we 
bijvoorbeeld eerst muisoefeningen.’

Presentielijst
Die combinatie van professionali-
teit en een aangename, ontspannen 
aanpak blijkt tijdens de les van 
docent Ben. Hij begint inmiddels in 
het leslokaal met het doornemen van 
een presentielijst, ‘net als vroeger op 
school’. ‘Word je wat ouder, achter-
volgen ze je nog met presentielijsten!’ 
grapt hij.
Ben heeft tijdens de les ook veel aan-
dacht voor heldere uitleg: ‘Een com-
puter is in de eerste plaats een me-
talen kast. Zelf vergelijk ik hem wel 
eens met een wasmachine,’ begint hij 
zijn toelichting. ‘In een wasmachine, 
daar stop je iets in en daar komt iets 
uit. Wat stop je erin  Was, die vuil is 
en die er schoon uitkomt. Er gebeurt 
dus iets mee daarbinnen. Daarvoor 
heb je programma’s. Zo werkt het 
bij een computer ook.’ En hop, we 
zitten midden in een overzichtelijke 
introductie tot de computer. Van tijd 
tot tijd weet Ben het apparaat en zijn 
gebruiker heel raak te typeren: ‘Een 
computer heeft een geheugen, want 
hij onthoudt dingen, net als wij. Wij 
worden geacht ook dingen te kunnen 
onthouden. Alleen zijn we er helaas 
niet zo goed in!’

Sollicitatiebrieven
‘Alles mag tijdens de les, ook inter-
rumperen!’ heeft Ben aan het begin 
verteld, en ‘domme vragen bestaan 

niet’. De deelnemers vertellen ook 
kort waarom ze de cursus komen 
volgen en waarvoor ze de computer 
gaan gebruiken. Dat varieert van het 
nieuws volgen op internet tot sollici-
tatiebrieven schrijven en het ordenen 
van de eigen muziekcollectie. Ook 
voor de wat meer gevorderden biedt 
Moerwijk Morgen cursussen, bijvoor-
beeld over werken met foto’s en film.
Van iedereen hoor je hoe welkom 
deze cursussen zijn. ‘De computerbe-
drijven maken het te moeilijk,’ klaagt 
een van de cursisten. ‘Steeds weer 
komen ze met iets nieuws. Dan is het 
alsof je in een auto zit met het gaspe-
daal aan de andere kant. Zonder deze 
cursussen zou het hopeloos zijn!’ 
Ook een computer aanschaffen is niet 
gemakkelijk. Moerwijk Morgen helpt 
daarbij en ziet erop toe dat leden niet 
te duur uit zijn. 

ulp
Kortom: het houdt bij Moerwijk 

Morgen niet op bij een cursus. Het 
is een echte vereniging die van alles 
doet voor de leden. Die kunnen naar 
hartenlust gebruikmaken van een 
oefenruimte en vragen stellen aan 
vrijwillige medewerkers. De vereni-
ging heeft ook een helpdesk voor 
computerproblemen.
Het leslokaal is trouwens helemaal 
aangepast voor ouderen en mensen 
met een beperking. Wie een ge-
hoorprobleem heeft, kan rekenen op 
een ringleidingsysteem. Het gehele 
leercentrum is zeer toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Informatie
Op zoek naar een toegankelijke com-
putercursus  Informeer bij Moerwijk 
Morgen: verenigingsgebouw ‘De 
Post’, het voormalige postkantoor 
aan de oan Blasiusstraat 100, tel. 
(070) 33 00 492. Heeft u al op inter-
net  Kijk dan op 

.moer i kmorgen.nl

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.

VR  E  IPO!
Op 2 maart kunnen we gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Maar hoe zit 
dat met die identificatieplicht? aarom zou ik een legitimatiebewijs aanschaf-
fen?

De leden van het stembureau moeten uw identiteit kunnen vaststellen.  moet zich op 2 maart kunnen 
legitimeren met een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart), geldig of ma imaal vijf jaar 
verlopen. Steeds meer ouderen vernieuwen hun identiteitsbewijs niet, wegens de kosten of omdat ze het ver-
geten. Maar elke Nederlander is tegenwoordig verplicht zich in allerlei situaties te kunnen legitimeren. Ook 
bij zorgvoorzieningen en in het openbaar vervoer is dat belangrijk. In Den Haag kunnen 65-plussers met een 
Ooievaarspas gratis met de HTM reizen, maar ze moeten zich tegenover controleurs wel kunnen legitimeren. 
Kortom: zorg voor een geldig identiteitsbewijs!

EE
Moerwijk Morgen, een voorbeeldige vereniging

eren omgaan met de om uter 

- edereen heeft z n eigen motivatie om de cursus te volgen  de een il het nieu s volgen op internet  een ander 
il goed ogende sollicitatiebrieven leren schri ven  en een derde il z n muziekcollectie er op bi houden. . -
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Huis-Selectie

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

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

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

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

In de kleuren wit en walnootmo-
tief verkrijgbaar.

estellen   Via internet : .com ortland.nl/oudhagenaar.html 
  Bel 0900- 444 of vul de bovenstaande bestelbon in. 

4-wiels shopper Gloria.

Deze praktische boodschappenwagen kunt u trekken

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

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

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

Normaal

49,95
Nu 42,95

Normaal

94,95 Nu 84,95

Uw voordeel € 7,-

Uw voordeel € 10,-

Normaal

119,95

Nu 99,95

Uw voordeel € 20,-

De tas is zwart en u kunt kiezen uit een rood 
of grijs accent op de voorkklep.  

Iedere uitvaart uniek. Yarden

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: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 

te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 

omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 

om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-

ker tot rust te komen in het mooiste stukje 

van Nederland.

Voorjaars Bloesemarrangement

4 nachten verblijven = 3 nachten betalen.

Alleen geldig in de midweek van 

14 maart t/m 28 april.

4 = 3 Overnachten 
in stijl... 

  
Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige 
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern 
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en 
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op 
een steenworp afstand van het gezellige centrum.   

3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
4e nacht inclusief 
ontbijtbuffet gratis!

AKZENT HOTEL 
VENUE WILLINGEN

Akzent Hotel Venue - Willingen 
www.venuehotel.de
Tel: +49 (0) 5632/40000 info@venuehotel.de

Prijs € 199 p.p.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie  en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en  of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

ee t u dieet ensen  ok daar houden i  
rekening mee. aarnaast kunt u ook bi  ons 
terecht oor bridge en amilie eekend es 
en als u iets te ieren hebt.

Vakantie in het         van rabant

Kerstarrangement 24 december tot 0  januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  busretour   iddagto t es en toeristenbelasting

U wordt opgehaald en teruggebracht et onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog eer aangeboden!

oor meer in ormatie, en/o  older kunt u bellen met  01 -  
o  bezoek onze ebsite: .hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie  en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en  of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

ee t u dieet ensen  ok daar houden i  
rekening mee. aarnaast kunt u ook bi  ons 
terecht oor bridge en amilie eekend es 
en als u iets te ieren hebt.

Vakantie in het         van rabant

Kerstarrangement 24 december tot 0  januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  busretour   iddagto t es en toeristenbelasting

U wordt opgehaald en teruggebracht et onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog eer aangeboden!

oor meer in ormatie, en/o  older kunt u bellen met  01 -  
o  bezoek onze ebsite: .hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

lle kamers begane 
grond met eigen ter-
ras  douche  toilet  tv  
telefoon  u hoe  geen 
trap te lopen en kunt 
zo naar buiten  heer-
li k toch

 
een toeslag voor 1 pers op een  pers.kamer. 

Opstapplaatsen  
Den Haag   ozartlaan

 

 590,00 

e ch kt anaf  tot  
e onen nt eme fee

Gooi het eens over een andere boeg!

Heeft u iets te vieren? Jubileum, 25 jarig 

huwelijksfeest of gewoon zin in een gezel-

lig feest! oene a t u e  b e t u met haa  

goe  geout llee e ch  e l m a ongeken e 

mogel khe en.  a en oo  n an e moo te 

geb e en an e e lan  en b e en u t en  onze 

af aa t een b ee  cala cul na e mogel khe en aan.

n e maan en ul  en augu tu  e zo gen w  ook 

e e acht ge agtochten geheel e zo g  ncl. 

koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-

te www.partyboot.nl of neem contact o  oo  

mee  nfo mat e.

Sonja & Hans Bosma, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
(t) 071-54 131 83 (e) info@partyboot.nl

e ch kt anaf  tot  
e onen nt eme fee

Heeft u iets te vieren? Jubileum, 25 jarig koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-koffi e met gebak en lunch. Bezoek ook onze web-

e ch kt anaf  tot  
e onen ol toel en el k

o aal afge loten
a kee gelegenhe
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?
?

Opinie     Informatie
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Op naam zoeken naar slachtoffers van holocaust

Een heel ander onderwerp dan wij gebruikelijk in deze rubriek behandelen. Het zoeken naar familie en bekenden die door de ‘holocaust’ om het leven zijn  gekomen.  Wel een gemeend advies: ga 

daar prudent mee om. Je kunt beter trauma’s en depressies voorkomen. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Van ouderen is bekend, dat zij graag 
in het verleden duiken. Maar als men 
niet sterk in de schoenen staat, kan men 
beter maar niet op de website www.
yadvashem.org kijken naar de familie-
namen, die in de concentratiekampen 
om het leven zijn gekomen. e wordt 
er niet goed van, als je zo direct wordt 
geconfronteerd met de dood van vele 
landgenoten en oodse vluchtelingen, 
inmiddels al weer zo’n 66 tot 71 jaar 
geleden. De namen van de slachtof-
fers en het doorklikken naar verdere 

gegevens, geeft hen op de kille website 
een gezicht en doet je de moed in de 
schoenen zakken. 
Alleen al in de drie steden waarin deze 
krant verschijnt  Rotterdam, Den Haag 
en trecht  gaat het om vele duizenden 
mensen, die in enkele jaren tijd van 
de aardbodem zijn verwijderd door 
de nazi’s. Helaas vaak met hulp van 
landgenoten, die sympathiseerden met 
de Duitse bezetter. En dan noemen we 
hier nog niet eens de stad Amsterdam, 
waarvan bekend is, dat daar veruit het 

grootste aantal joden is opgepakt.
De registers op de site zijn nog niet 
compleet. Maar de komende jaren hoopt 
men toch de bestanden (en verdere 
gegevens over de verschrikkingen van 
de slachtoffers) te complementeren. De 
digitale versie van ad Vashem (bete-
kent gedenkteken en naam) is tot stand 
gekomen met dank aan Google, die 
ervoor heeft gezorgd, dat de miljoenen 
gegevens, documenten en soms ook 
foto’s betrekkelijk eenvoudig en gratis 
ter beschikking staan van een ieder, 
die een internetaansluiting heeft. Alle 
kampen, zoals Auschwitz, Dachau, of in 
Nederland Westerbork en Kamp Vught, 
worden genoemd. Op naam en stad of 
dorp kan men terugzoeken, wie van de 
familie of van anderen zijn weggevoerd 
en vaak helemaal niet meer zijn terug-
gekomen. 
Om geen namen te misbruiken, hebben 
wij een test gedaan op de site. Daarvoor 

heb ik mijn eigen naam  Roodenburg 
 ingevuld bij de drie grote steden 

(Rotterdam, Den Haag en trecht) als 
geboorteplaats.  Ook tot mijn eigen ver-
bazing kwamen nog mensen met de ge-
boortenaam Roodenburg (niet een écht 
joodse naam en waarschijnlijk ook geen 
directe familie) op de site tevoorschijn. 
In Rotterdam ging het om 21 vernie-
tigde mensen, in Den Haag om 4 en 
in  trecht om 1. Nemen we echter een 
duidelijke joodse naam zoals Cohen, 
dan wordt het helemaal verschrikkelijk. 
In Rotterdam 287, in Den Haag 249 en 
in trecht 81. Helemaal onvoorstelbaar 
wordt het als je zoekt op Amsterdam: 
meer dan 1000!

Publicaties en boeken
Op de site zijn ook heel veel publicaties 
en boeken over de holocaust terug te 
vinden en gemakkelijk te downloaden.
Tegenover deze ellende staan natuurlijk 

ook de mensen, die hieraan mede schul-
dig zijn geweest. Nog niet is op internet 
terug te vinden wie van de familie fout 
of behoorlijk fout is geweest in de 
Tweede Wereldoorlog. Van mijn eigen 
familie weet ik, dat een neef van mij 
economisch met de Duitsers sympathi-
seerde. Hij is door een bombardement 
van de geallieerden in maart 1945 op 
Berlijn met vrouw en drie kinderen, 
onder wie een tweeling,  dramatisch 
om het leven gekomen. We willen u 
niet verder vermoeien met voorbeelden. 
Ook niet ieder slachtoffer is terug te 
vinden. We kunnen dan ook alleen maar 
afsluiten met de vraag: waarom is dit 
gebeurd

www. advashem.org
Klik als u op de website bent op 
‘Digital Collections’ en vervolgens op  
‘Shoah Names Database’

Je maag draait om! Het is onvoorstelbaar, als je gaat zoeken 

naar de slachtoffers van de Holocaust, die in de Tweede We-

reldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gekomen. 

De verschrikkingen zijn in het algemeen natuurlijk wel be-

kend. Maar sinds kort kun je op internet zelfs op naam terug-

zoeken of er iemand in je familie om het leven is gekomen 

door de jodenvervolging of door verwante ‘opruimingen van 

levende mensen’ op grond van hun geloof, overtuiging of ras 

door het Duitse nazi-regime.

Erf- en schenkingsrecht 

Kind erft uiteindelijk
van tante en oom

n oo  en an e he en geen k nde-
ren. e den he en el re ec e el k 
een roer en een u . e u  an n 
an e  n ddel  o erleden. k en 

haar k nd.  oe aa  he  e  he  er en 
al  er geen e a en  

 bent inderdaad de enige wettelijke 
erfgenaam van uw tante, als zij als 
langstlevende van de twee in hun hu-
welijk zou overlijden. Maar houdt er in 
het nieuwe erfrecht wel rekening mee, 
dat de langstlevende de erfgenaam is 
van de overleden huwelijkspartner. Is 
de langstlevende echter de oom die 
overlijdt, dan zijn zijn broer of zijn 
kinderen erfgenaam.  erft van uw 
tante, omdat u de plaats inneemt van 
uw overleden moeder (die bij leven 
zou erven van haar). Overigens is het 
uw oom en tante in hun situatie aan te 
raden,  een testament te laten maken - 
dan bepalen ze zelf wie mag erven na 
de langstlevende - als het om relevante 
bedragen gaat.

Kleine erfenis bij
bijstandsuitkering
k kr g ell ch  een legaa   he  al 

n e  eel n  an een o erleden e-
rou  e  e k a en leuke d ngen 

deed. n  ro lee   ech er  da  n 
an en k a en een and u ker ng 

 he en. aarnaa  kr gen  
huur- en org oe lagen. k denk da  

e er du  n e  ee o ch e en  o  
he  legaa  e acce eren. oe  d  n 
elkaar

Indien aan u per testament een legaat 
wordt toegekend, dan moet u afwach-
ten, totdat de notaris (of e ecuteur) 
contact met u opneemt. Zelf kunt u 
niets claimen. Een erfenis valt onder 
het vrij te laten vermogen voor de 
WWB. Voor een echtpaar is dat dit 
jaar 11.110. Komt u door de erfenis 
daarboven, dan zult u daarop eerst 
moeten interen, wil de (volledige) 
uitkering weer terugkomen. Ook voor 
de huurtoeslag geldt een ma imaal 
vermogen. Zelfs indien u boven deze 
vermogensgrens komt, is een erfenis 
altijd fi nancieel (tijdelijk) aantrekkelij-
ker, dan het hebben van uitkeringen en
of toeslagen. Dus uw opmerking dat u 
er niets mee opschiet, klopt niet.

O , toeslagen, enz.
als moeder overlijdt

n oeder an  aar oon  
nog el and g n een huurhu  kr g  
org- en huur oe lagen  lee  alleen 
an  en hee  alleen nog aar 
a  er ogen oor haar egra en . 

k regel haar  nanc n e  een en o  
ankreken ng. och   o erl den  
a  ge eur  er dan e  haar -

u ker ng  de oe lagen  de aarl k e 
ge een el ke he  ngen en e  de en
o -reken ng  

Bij diverse instanties, zoals bij notaris-
sen, en ook op internet zijn controle-
lijsten te vinden, hoe u moet handelen 
bij overlijden van een familielid. Van 
de reeds uitgekeerde toeslagen huur en 
zorg in de betreffende maand van over-
lijden hoeft wellicht niks te worden 
terugbetaald. Het hangt ook van de om-
standigheden af. Zijn er bijvoorbeeld 
na het overlijden in de kalendermaand 

daarna nog toeslagen uitbetaald, dan 
moeten die wel worden teruggestort. 
Overigens hoeft u de Belastingdienst 
(de uitvoerder van de regelingen) niet 
op de hoogte te stellen. Die krijgt 
automatisch bericht van de gemeente 
over het overlijden van uw moeder. 
Moet er wat worden teruggevorderd, 
dan zal een van de nabestaande 
kinderen daarover bericht krijgen. De 
AOW eindigt de dag na het overlijden. 
Dat zou dus kunnen betekenen, dat 
nog geld teruggestort moet worden. 
Echter de nabestaande kinderen hebben 
weer recht op een overlijdensuitkering, 
die een bruto maandbedrag bedraagt, 
waarover géén belastingen en premies 
worden ingehouden. Bruto is netto. 
Dus per saldo komt er nog geld vrij.

Voor de gemeentelijke belastingen 
geldt, dat ze voor een jaar gelden 
(vaak peildatum 1 januari). Dus als ze 
al betaald zijn, is er geen navordering 
meer. Het gaat hierbij om eventuele 
riool- en verontreinigingsheffi ngen, 
als die al niet op een andere manier 
worden geheven. Huurders krijgen 
geen ozb-aanslag: die is voor de 
verhuurder, die overigens een deel mag 
doorrekenen in de huur. Wellicht zijn 
er ook nog waterschapslasten. In vele 
gemeenten bestaan voor de laagste 
inkomensgroepen, waartoe uw moeder 
behoort, ook kwijtscheldingsregelin-
gen. Vraag daarnaar bij uw gemeente 
of het waterschap. Voor het verder kun-
nen beschikken over de bankrekening, 
is waarschijnlijk de door u genoemde 
en of-rekening voldoende, waarbij de 
overlijdensakte getoond moet kunnen 
worden. Daarin willen banken nogal 
eens een verschillend beleid voeren en 

vragen om een verklaring van erfrecht 
of e ecutele (van de notaris). De 
kosten daarvan bedragen in eenvoudige 
kwesties enkele honderden euro’s. In-
dien u de e ecuteur wordt van haar na-
latenschap, valt het - ook ten opzichte 
van de verdere familie -  wellicht aan te 
bevelen, dat u toch een verklaring van 
erfrecht of e ecutele laat opstellen door 
de notaris. Daarna kunt u de handelin-
gen allemaal zonder verdere problemen 
verrichten.

amilierecht

Kinderalimentatie
blijft hangen bij e

n e kle nk nderen an on e oon n 
dr e aar geleden na een gerech e-
l ke u raak u  hu  ge laa . un 

oeder  de e  an n oon  e aal  
oor hen een drage aan de ehu en 
aar n  n o geno en. n oon 

en n e  n noo  ge rou d ge ee  
en he en ook geen a enle ng -
con rac  gehad. e rech er hee  el 
a ge eld  da  n oon k ndera-

l en a e oe  e alen  oen e u  
elkaar g ngen. oen oonden e de 
k nderen nog  hun oeder. an n 
oon nu ook her en ng ragen an n 
e e alen k nderal en a e  d e h  

o er aak  aan n e

Kinderalimentatie is in wezen niet 
bedoeld voor de e , maar voor de 
kosten van levensonderhoud van de 
kinderen zelf. Deze moet in de regel 
betaald worden, totdat zij achttien jaar 
zijn geworden of soms nog langer als 
zij studeren of gehandicapt zijn. Het 
maakt dus niet uit, bij wie de kinderen 
zijn. Hetzelfde geldt voor de kinderbij-

slag en -toelages. Laat uw zoon er wel 
op letten, dat zijn kinderalimentatie op 
de juiste plaats terechtkomt en niet bij-
voorbeeld blijft hangen bij zijn e , als 
die de kinderen niet meer heeft. Laat 
hem daarover contact opnemen met 
het pleeggezin of het tehuis, waarin de 
kinderen zijn ondergebracht.

O  en pensioen

Op zoek naar een
pensioentje
k he  n de aren  en  een 
chool choon ge aak  n o erda . 
a  deed k  een erkge er  d e oen 

n de el e raa  a  ge e gd. k 
ord n   aar. k raag e a  

o  k rech  he  o  en oen  al  he  
aar een kle n ee e

In die tijd - en zeker in de jaren ‘70 
- was een pensioenplicht voor werkne-
mers nog niet algemeen. Bovendien als 
er een pensioenregeling was getroffen, 
kwam je daar pas in als je 25 jaar werd 
(en soms bij vrouwen wel 30 jaar). 
Dus als u verder wilt zoeken, moet u 
op z’n minst weten voor welk bedrijf 
u destijds werkte en dan moet u nog 
weten, onder welke pensioenregeling 
of verzekeraar het bedrijf viel. Voorts 
is het wel handig om ook te weten, wat 
het pensioenreglement voorschreef. 
Op www.dnb.nl kunt u vervolgens 
verder zoeken. Nu bent u naar een 
speld in een hooiberg aan het zoeken. 
Wilt u een overzicht van de reeds 
geregistreerde pensioenen, kijk dan op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Wel 
inloggen met DigiD.

ragenru riek voor le ers over uitkeringen, consu enten aken, rechten oals erfrecht , elastingen en andere financi le aken  U  vragen orden 
anonie  in de e uitgave ehandeld en on e deskundigen ullen pro eren u een persoonlijk ant oord te geven  U kunt u  k esties sturen naar 
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

roeger as heus niet alles beter. aar el bi na alles. ant als e erop terugki kt bli kt de narigheid vaak 
versleten en vergeten. at overbli ft zi n de spaarzame momenten van geluk. n natuurli k koesteren e die.

Nutteloze vaardigheden. Natuurlijk 
heb je die. Er is tegenwoordig een 
site met de naam nuttelozevaardig-
heden.nl. Daar staan dingen op als: 
Hoe stel je een analoge televisie 
af. Hoe ontwikkel je fotorolletjes. 
Hoe werkt een 
rekenliniaal. Hoe 
doe je inkt in een 
vulpen. Draaide de 
draaischijf op een 
telefoon vroeger 
met de klok mee 
of ertegenin  Leuk 
natuurlijk. Vooral 
uit oogpunt van nostalgie. Maar ver-
der volkomen zinloos.  Straks heb je 
telefoons waarmee je een verbinding 
tot stand brengt door je neus erin te 
snuiten. Ouwe techniek in nieuwe 
zakdoeken. Onlangs werd bewezen 
dat men met Morsetekens nog steeds 
sneller uit de voeten kan dan met 
sms-berichten.
Nee. Ik bedoel werkelijke vaar-
digheden waarmee ieder mens van 
nature ooit was uitgerust maar die 
thans verloren dreigen te gaan in 

de huidige merkantile storm van 
verwennerij. 
Zo zat je bijvoorbeeld vroeger 
vrolijk  uitend op je paard op weg 
van Den Haag naar Parijs. e maakte 
je vinger eens nat en stak die in de 

lucht om te zien uit 
welke hoek de wind 
waaide. e keek eens 
waar de zon stond en 
bracht dat in verband 
met hoe lang geleden 
je die dag vanzelf 
wakker geworden 
was. En als de zon 

zich achter de wolken hulde keek 
je eens naar de bemoste kanten van 
de stammen van de bomen die je 
onderweg tegenkwam. Kortweg: 
je oriënteerde je. En vervolgde je 
weg dan wederom vrolijk  uitend in 
de zekere wetenschap dat je op de 
goede weg was.

De weg vinden
Als ik tegenwoordig in de auto zit 
op weg naar Voorschoten word ik 
al bij voorbaat niet goed van tante 

Miep in dat navigatiekastje op de 
voorruit. Mens, denk ik dan. Hoe 
meer ik jouw zin doe, hoe sneller 
mijn vermogen verloren gaat om 
het zelf te doen. En dan neem ik 
e pres een omweg. Al was het alleen 
maar  om tante Miep te zieken. Maar 
vooral ook om zelf de weg niet kwijt 
te raken.
Er zijn natuurlijk veel meer van 
dergelijke zaken die we voor het 
gemak voorgoed uit handen heb-
ben gegeven. Omdat we te beroerd 
waren om op het goede moment 
de fundamentele dingen des levens 
er bij onszelf in te stampen. En zo 
kunnen we niks meer zelf. We zijn 
met elkaar verworden tot een grote, 
afhankelijke, slappe hap. Prooi van 

infantiele telecommunicatiebedrij-
ven en andere nijveraars die niet te 
beroerd zijn om voor geld dingen 
voor ons te doen die we vroeger 
gewoon zelf voor niks deden. En 
nog veel meer. Er worden behoeftes 
gecreëerd die nooit bestaan hebben 
en nooit zouden bestaan als er geen 
geldelijk gewin mee te behalen was. 
Essentiële vaardigheden raken in het 
vergeetboek.
Welke vaardigheden  a. Daar gaat 
het nou net om. Want wat konden 
we vroeger ook al weer, wat we nu 
niet meer kunnen  Ik ben het eerlijk 
gezegd een beetje kwijt!

Vruchten des velds
it de familieoverlevering staat me 

nog vaag bij, dat mijn betovergroot-
moeder zomaar wist welke vruchten 
des velds je kon eten en welke giftig 
waren. Er moet een tijd geweest zijn, 
dat de helft van de kinderen zomaar 
tweede stem kon zingen zonder dat 
ze dat was geleerd. En  wat was 
het nut van vriendelijkheid ook al 
weer  Er staat me nog vaag iets van 
bij. Maar eerlijk gezegd kan ik het 
me niet meer herinneren. Toch eens 
aan mijn coach vragen. En help me 
te onthouden dat ik de wekker nog 

even opwind. Want ik moet morgen-
ochtend vroeg naar mijn kleding-
adviseur die me helpt bij de keuze 
van mijn hemden, vesten en broeken 
omdat ik dat ook al niet meer zelf 
kan. it mezelf word ik toch niet 
meer wakker in dit tranendal. En 
de tijd, dat je een paar dagen van te 
voren wist dat je doodging is ook al 
voorbij.
En zo luidt de, meer dan ernstige, 
vraag van deze week aldus:
Wat weten we niet meer  Wat kun-
nen we niet meer  Welke belangrijke 
menselijke eigenschappen dreigen 
voorgoed verloren te gaan als de 
vertroeteling van de maatschappij 
zich verder ontwikkelt. Als u het ook 
niet meer weet, vraag het dan aan uw 
bejaarde ouders of grootouders als 
dat nog kan tenminste.
Want voor je het weet, weet je het 
echt niet meer en ben je de weg echt 
kwijt.
Mail uw bevindingen naar: 
ulius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

elf de weg vinden. De tweede stem zingen zonder dat iemand je dat geleerd heeft. Op een be-
paalde tijd wakker worden zonder de wekker te zetten. Vroeger konden we dat gewoon. u is er 
een heel leger van dienstverleners en een woud aan appartuur voor nodig.

Vaardigheden die verloren gaan
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- aar ari s  at ook te 
paard is te doen. -

In heel ederland ijn eer dan 00 vrij illigers 
opgeleid tot elastinginvuller  De e vrij illigers 
ijn opgeleid door de elastingdienst nadat e een 

introductie traject gevolgd he en ij de ouderen-
onden  r ordt jaarlijks aan nascholing gedaan 

en de k aliteit van de e service ordt ede 
ge orgd door jaarlijkse evaluatie ijeenko sten
De Belastingservice is edoeld voor leden van de 
ouderen onden die 6  jaar of ouder ijn, et een 

-uitkering en al dan niet een klein aanvul-
lend pensioen  et gaat o  hulp ij de aangifte 
inko sten elasting en hulp ij het aanvragen of 

ij igen van de huur- en of orgtoeslag
ls inko ensgrens voor de e doelgroep geldt in 

0  voor elastingjaar 0 0  voor een alleen-
staande  , - en voor gehu den sa en-

onenden  0 000, - per jaar  De e edragen 
ijn ge aseerd op de toetsingsinko ens van de 
orgtoeslag 0 0  

De e eperking van de hulp vindt ijn reden in de 
soort opleiding die on e invullers volgen  na elijk 
alleen gericht op de e groep van ouderen
 
Ken erkend voor de e elastingservice is de 
vrij illige invulhulp die veelal via huis e oek ij 
de leden ordt ge oden  a de invulactie orden 
de gegevens eer terugge racht naar het lid  

ia de eegeef rief orden de gegevens van de 

invulhulp achtergelaten  De elastinginvulhulp is 
ook aanspreek aar op de na org  
 
De elastingservice vor t nu een van de kernta-
ken van de ouderen onden  r is gerealiseerd dat 
er landelijk een eenduidige service ordt ge oden 
tegen een vooraf ekend tarief   te voldoen 
aan ettelijke verplichtingen en aan de ens dat 
de opgeleide elastinginvulhulpen herken aar 

oeten ijn voor on e leden, ordt hen elk jaar 
een legiti atiepas uitgereikt

De Belastingservice uderen onden is een 
service ‘voor en door ouderen’  o ijn er in 0 0 
landelijk ongeveer 00 ouderen voor andere ou-
deren op pad ge eest  ui  00 000 aangiften 
ijn door de e groep ver orgd
oor veel senioren is het invullen van het elas-

ting iljet een jaarlijks pro lee  eel 6 -plussers, 
ook ij et een laag inko en, ver ui en o  
teveel etaalde elasting terug te vorderen  De e 
vor  van onder enutting edraagt jaarlijks tiental-
len iljoenen euro’s  
 

elastingservice 
voor senioren

lleen al in uid- olland zijn er circa vierhonderd vrijwilligers op pad om u te helpen 
met uw belasting aangifte. Deze service wordt in onze provincie georganiseerd door de 
Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden OSO- .

- advertorial -

“Belasting service voor senioren  
 O  P O  en K O elpen u oo  dit aar eer bi  et invullen van u  belastingaangiften
 Oo  als u geen blau e brief ri gt is et to  ogeli  dat u geld terug ri gt
 ee  onta t op et de lo ale afdeling van O  P O  of K O en eld u aan

 og geen lid  ord lid
  O el  0 0 - 2  00 0 - P O  el  012- 5  - K O el  012- 5 

B , B en KB  helpen u ook dit jaar eer ij het invullen 
van u  elastingaangifte

 a   geen a e en e  g  an e   e e e 
aa  n  aang e e en  ee  n a   e  e a e 

a e ng an  P    en e   aan
eer infor atie over de elastingservice vindt u via elastingservice org

- ante iep  pesten door om te ri den. -

- ok met een natte vinger kom e 
een eind.  -
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udo u eer mee  in
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘8’; in B een 
‘2’ in C een ‘6’ en in D een ‘4’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 8-2-6-4.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 2 van 
25 januari kreeg u een Multipuz-
zel gepresenteerd: twee Sudoku’s 
slechts en twee schaakopgaven. Het 

juiste antwoord van beide Sudoku’s 
was 7 en 9. Dat hadden de meeste 
inzenders wel goed. Maar schaak-
problemen, dat ligt u niet zo, bleek 
wel uit de inzendingen. Het moest 
twee keer antwoord A zijn!
Een van de weinigen die het al-
lemaal goed had, Bob de ong, ont-
vangt zowel de dubbel-CD Hurken 
in de Berm van Sjaak Bral als een 
mooi schaakboek of een schaak 
CD-Rom. Hij mag kiezen.
Voor de andere prijswinnaars was 
het gelukkig dat de schaakopgaves 

‘vrijblijvend’ waren, ze hoefden 
niet goed of zelfs helemaal niet te 
worden beantwoord. Omdat zij in 
elk geval wel de twee Sudoku’s 
goed hadden beantwoord, wordt 
de dubbel-CD van Sjaak Bral ook 
gestuurd aan volgende inzenders: 

Ton van Elk, te Rijswijk
. Mussig, te Leidschendam

D. Sanou, te Zoetermeer
Thea van der Helm, te Den Haag
an Hondrop, te Lichtenvoorde

Inzendingen
Wederom liep een aantal inzenders 
een prijs mis door geen woon- of 
postadres te vermelden. Zelfs 
dubbelprijswinnaar Bob de ong 
vergat dat  maar we spoorden hem 
op. Meestal nemen we die moeite 
niet, dus denkt u er toch aan het 
niet te vergeten, velen doen zich zo 
tekort! Vermeldt bovendien op uw 
briefkaart of in de onderwerpregel 
van uw e-mail het nummer van de 
krant (in dit geval dus bijvoorbeeld 
Sudoku Nr 4) We moeten uw oplos-

sing van de nieuwe puzzel, de vier 
Sudoku’s hieronder, binnen hebben 
op uiterlijk:

oensdag  maart

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 4
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

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

4 6
8 6 9

4 3
2 3 7

8 5 4
5 1

2 6
9 7 8 1

1 8

6 1 8
3 6 7

9 3
3 6 4
4 8 2

9 4 7
7 9

8 2 1
9 5 4

2 4 1
9 8
5 2 7

1 5 8 9
8 4 1 5

4 3 8 6
7 1 5

2 9
4 3 8

Sudoku                                 Sudoku                                  Sudoku 

8 3 2
7 1

6 2 1 9 7
9
4 8 2 1

9
2 7 6

2 5
5 6 1 8 2

Sudoku D                                

 moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op wille-
keurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Opening!
3 maart 2011 

16:00 uur

De GROOTSTE 
kringloopwinkel

in de regio
Den Haag!

Binckhorstlaan 322

Winkels Kringloop Holland

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

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk



Op de bijgaande foto die is gemaakt 
op de kleuterschool staat juffrouw 
Groenewegen, die hoofd van de 
school was, links. ‘Privé’ was zij 
trouwens tevens onze buurvrouw 
in de Velpsestraat. Wij woonden op 
nr. 96 en juffrouw Groenewegen op 
nr. 94. Rechts op de foto  staat onze 
kleuterjuf, juffrouw Voeten, een schat 
van een vrouw. Zelf sta ik helemaal 
links op de derde rij en naast mij staat 
Carla Nijdam. Met haar heb ik nog 
steeds contact.
Veel van de op de klassenfoto staande 
kinderen gingen in 1951 naar de 
lagere school op de Nijkerklaan. De 
Theo Thijssen-school, nu Gelderland-
school geheten.  Zowel Carla als ik, 
geboren respectievelijk in februari en 
maart 1945, verlieten de kleuterschool 
eind februari 1951 en gingen naar de 
‘maart-school’ of wel de ‘beneden-
school’.

ste klas ijkerklaan
Bijgaand ook een foto van de 1e klas 
op de Nijkerklaan. In de 1ste  klas 
hadden wij juffrouw Abels. Zij was 
in onze ogen al heel oud. Ik denk 
65 want in de 2de  klas kregen wij 
mevrouw Ahn omdat juffrouw Abels 
met pensioen ging. Zij had denk ik de 
leeftijd die wij nu zelf hebben.
Op de foto van de lagere school staat 
Carla Nijdam voor juffrouw Abels. 
Zelf sta ik op de tweede rij derde van 
rechts, met een witte jurk. Op deze 
foto staan ook Annie Pico en Florence 

Bal. Annie Pico staat op de derde rij 
in het midden met bril. Florence Bal 
staat op de vierde rij tweede van links 
met twee vlechten. 

Ongecompliceerde tijd
Het bijzondere is nu, en daarom 
schrijf ik dit verhaaltje eigenlijk, dat 
wij nog regelmatig met zijn vieren 
bij elkaar komen. Er worden dan 

veel herinneringen opgehaald. Onder 
meer over onze onbezorgde jeugd, de 
schoolreisjes, het heerlijk op straat 
spelen, zwemmen en schaatsen in het 
Zuiderpark.
Het was een gelukkige, ongecompli-
ceerde tijd. Een tijd ook waarin we 
nog blij waren met kleine kadootjes. 
Na de lagere school zijn alleen Annie 
Pico en ik naar dezelfde middelbare 
school gegaan in de Hulststraat. 
Op de derde foto ziet u ons met zijn 
vieren tijdens de 65ste  verjaardag 
van Carla Nijdam, in februari 2010. 
Van links naar rechts: Florence Bal, 
Carla Nijdam, Marina Vrolijk en 
Annie Pico.
Wij vinden het zelf heel bijzonder 
dat wij nog steeds contact hebben 
met elkaar. Het is aanstaande maart 
2011 precies 60 jaar geleden dat we 
bij elkaar in de klas kwamen te zitten.  
Dit is dus pure ‘nostalgie’.
Misschien zijn er nog oud-klasge-
noten die zich herkennen op de foto. 
Contact vinden we altijd erg leuk.

Marina Vrolijk
. rol k @k n lane .nl

Cypergras 103
2498 CA  Den Haag

l 0 jaar met elkaar:  lorence al, arla ijdam, Marina Vrolijk en nnie Pico  

oolvrienden voor et leven 
Ik ben geboren in maart 4  in de Velpse-
straat en ging als klein kind naar de kleuter-
school in de Scheepersstraat, een zijstraat 
van de De a Re weg.  ls ik mij goed herin-
ner kwamen de kleuters bij elkaar bij de 
school op de ijkerklaan en liepen dan geza-
menlijk onder leiding van juffrouw roenewe-
gen verder naar school. de Scheepersstraat. 
De kleuters die in de buurt van de la Re weg 
woonden gingen uiteraard rechtstreeks naar 
de kleuterschool. 

- lassenfoto van kleuterschool in de Scheepersstraat -
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Bijen zijn van levensbelang voor de 
natuur. Zonder bijen vindt er geen 
bestuiving van planten plaats. Zonder 
bijen geen tomaten en appels. Helaas 
gaat het niet goed met de bijen in Ne-
derland. Veel bijen sterven. Arie laat 
met praktische voorbeelden zien hoe 
wij de bijen kunnen helpen! O.a. door 
de juiste planten op de juiste plaats 
en door het creëren van nestelmo-
gelijkheden voor bijen. Want als wij 
de bijen helpt, is dat ook goed voor 
de hele natuur en de kwaliteit van de 
leefomgeving.
Deze lezing is in het kader van een 
Duurzaam Delft. Ook is de KNNV-
winkel tijdens de lezing aanwezig, 
deze bevat de uitgaven van de KNNV 

itgeverij.

Over de K V
De Koninklijke Nederlandse Na-
tuurhistorische Vereniging afdeling 
Del  and is de natuurvereniging voor 
Del  and. Een vereniging waarvan de 
leden actief bezig zijn met natuur-
studie, natuureducatie en natuurbe-
scherming. Via e cursies, lezingen, 
cursussen, inventarisaties, advisering 
en natuurbeheer geven wij vorm aan 
deze doelen.
Elk jaar kent een groot thema, in 
2011 staan de oevers van het water  
centraal.
De KNNV voelt zich verantwoorde-
lijk voor het Del  andse gebied, dat 
zich uitstrekt van de Noordzeekust tot 
aan de Rottemeren en tussen de A12 
en de A20. Dit gebied bezit prachtige 
parken, cultuurlandschappen en na-
tuurgebieden, ook particuliere tuinen 
worden steeds belangrijker voor de 
natuur. Het doel is de diversiteit aan 
gebieden en soorten te behouden en 
de mensen ervan te laten genieten: 
samenleven met de natuur. Meer 
informatie is te vinden op de website: 
www.knnv.nl afdelingDel  and

ratis lezing van 
K V en imkers

el  
de Bi en
De K V en de Imkervereni-
ging estland organiseren 
op woensdag 2 maart een 
lezing ‘ elp de ijen’. De 
lezing begint om 20:00 uur in 
het natuur- en milieucentrum 
De Papaver, Korftlaan  in 
Delft. De toegang is gratis. 
De lezing wordt verzorgd 
door rie Koster.

- oto van de ste klas op de i kerklaan -

- p arla haar 
ste ver aardag -


