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KL 150508: haar laatste reis naar de Melkweg
Fotografe Karen Vlieger in beeld en woord over kanker en de dood

Karen Vlieger (1970) 
is een Haagse foto-
grafe, bij wie in 2008 
lymfeklierkanker werd 
ontdekt. In juni 2010 
gaven de artsen haar 
op: ze kreeg nog drie 
tot twaalf maanden. 
Daar zijn er nu negen 
van om; binnenkort is 
ze dood. Van 17 maart 
tot 17 april zijn in Gale-
rie Melkweg in Amster-
dam de foto’s te zien 
die zijzelf en haar man 
Arthur maakten tijdens 
de afgelopen twee 
jaar. Een aangrijpende 
documentaire over het 
toeleven naar de dood.

Karen zegt er zelf over: “Vanaf het moment 
dat mijn hoop op leven definitief werd 
weggenomen verdween mijn toekomst-
beeld. Op mijn veertigste was ik daar niet 
rijp voor. Het klopte niet. Toch leverde 
het ook een rust op in vergelijking met de 
zenuwslopende onzekerheid die ik had toen 
ik nog niet was opgegeven.”

Niets is meer hetzelfde
“Een ding is zeker: sinds mijn ziekte is 
niets meer hetzelfde. Toen ik hoorde dat 
ik mijn agenda maar zes maanden schoon 
moest vegen besloot ik niet alleen maar 
patiënt te worden. Ik wilde een missie heb-
ben om afleiding te hebben van de ellende 
die komen ging. Dit type reportage past bij 
mijn werk en de dingen die ik doe. Nu ik 
zelf onderwerp werd, hoefde ik alleen maar 
toestemming aan mijzelf te vragen. Dat 
was dus eenvoudig. Ik kreeg van mijzelf 
de volledige vrijheid. Een buitenkansje 
voor mij als fotograaf. Een foto zegt veel 
meer dan woorden. Ik weet zeker dat het 
voor veel mensen vaak moeilijk is om over 
kanker te praten. Ik hoop dat mijn beeld en 
mijn openheid anderen helpt opener te zijn 
over hun situatie. Er is expres niet zoveel 
begeleidende tekst bij de tentoonstelling, 
van 17 maart tot 17 april straks in Gallerie 

Melkweg in Amsterdam.“ (Lees er meer 
over aan het slot van het vervolgverhaal op 
de middenpagina van deze krant).  
“Voordat ik kanker kreeg was mijn leven 
goed,” aldus Karen. “Maar er  is voor mij 
niets leuks of positiefs aan kanker te ont-
dekken. En zeker met de complexe vorm 
die ik heb en de vele daarbij behorende 
behandelingen staat alles in het teken van 
die kanker. Kanker ontneemt je je vrije 
leven. Hierover krijgt u van mij geen opti-
mistische quote.”

Autobiografisch document
Voor Karen’s echtgenoot, Arthur Janssen, 
is het ook heel erg moeilijk. Soms kan het 
niet anders dan dat hij de camera van Karen 
pakt om belangrijke momenten vast te 
leggen. “Bijna onnatuurlijk afstandelijk is 
het soms om te fotograferen als Karen ligt 
te lijden, Als partner van een kankerpatiënt 
ben je echter toch al veroordeeld tot de 
zijlijn. Maar fotograferen is haar vak en 
vreugde en dat ik haar er blij mee maak 
door mee te werken aan haar reportage, dat 
is ook veel waard. Er onstaat zo toch een 
prachtig autobiografisch document, iets 
waardevols dat blijft. Als Karen er straks 
niet meer is, zal het ook mij helpen vrede 
te krijgen met de pech. We halen er tot de 

laatste dag samen alles uit en zitten niet te 
kniezen in een hoekje.”

Expositie in Amsterdam 
Karen is in Tilburg geboren, maar heeft 
haar hele jeugd in Drenthe gewoond. Haar 
ouders zijn allebei echte Hagenaars. Haar 
vader is overleden, maar haar moeder heeft 
in Den Haag een appartement waar zij nog 
regelmatig vertoeft.
Op aanraden van een schoolvriendin is 
Karen fotografie gaan studeren aan de 
Fotoacedemie in Den Haag, toen nog als 
onderdeel van de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten (KABK) in een 
zelfstandig gebouw aan de Tarwekamp 
gevestigd. Ze studeerde er af in 1993 en 
bleef nadien in Den Haag wonen. In 1999 
ontmoette ze haar man Arthur, een rasechte 
Hagenaar met ouders en grootouders uit het 
Zeeheldenkwartier. 
Dat haar expositie ‘In de wachtkamer van 
de dood’ plaatsvindt in de gerenommeerde 
Amsterdamse fotogallerie Melkweg past bij 
haar professionaliteit, maar het is jammer 
dat er in Den Haag (nog) geen goede plek 
voor lijkt te zijn. Misschien komt dat nog.
Een selectie van Karen’s fotologboek KL 
150508 en haar verhaal erbij vind u op de 
middenpagina van deze krant.

Onder leiding van de theoloog 
prof. dr. Johan Goud wordt op 
vrijdagavond 15 maart in de Re-
monstrantse Kerk aan de Laan 
van Meerdervoort 995 ingegaan 
op een persoonlijke kijk op God 
- en wat daarmee samenhangt..

Publiciste Marjoleine de Vos zal die avond 
als speciale gast ook haar kijk op God ge-
ven. Zij is bekend door haar dichtbundels, 
artikelen over kunst en koken, columns 
over allerlei, en veelal levensbeschouwelijk 
getinte thema’s in NRC-Handelsblad, waar-
van zij redacteur is. Zij schrijft ook over 
die onderwerpen n bladen als Volzin en 
Happinez. Zij heeft zich vaak en in allerlei 
verbanden over religie uitgelaten, altijd met 
een mengeling van sympathie en distantie.

12 april: Joost Zwagerman
In dezelfde sfeer vindt op 12 april zo’n 
tweegesprek plaats tussen Johan Goud en 
de schrijver Joost Zwagerman, schrijver 
van romans, poëzie essauys en kritieken. 
Hij was lante tijd vaste gast in de ‘late 

night show’ van Barend en Van Dorp en 
presenteerde bij de VPRO zomergasten.. 
Hij interesseert zich in het bijzonder voor 
de problemen van het multi-cultureel 
samenleven en schreef daarover o.a. Hitler 
in de polder & Vrij van God.
De bijeenkomst op dinsdag 15 maart met 
Marjoleine de Vos begint om 20.00 uur, net 
als die met Joost Zwagerman op 12 april. 
Op beide avonden bedraagt de toegangs-
prijs € 7,50
Voor verdere informatie telefoon: 070-
3250779 (ma. t/m vr. van 9-12 uur) of
e-mail naar: remondenhaag@hetnet.nl

-  Liefde is een ernstige vorm van krankzinnigheid,” aldus Plato - op het shirt van Arthur. Een gelukkige vorm van gekte, vindt Karen. -
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NRC columniste Marjoleine de Vos
over haar persoonlijke kijk op God 



Rectificatie fotobijschrift
Op pagina 7 van De Oud-Hagenaar 
nr.  stond bij het artikel van Barend 
Jan Donker over de kweekschool 
van het H.G. een klassenfoto afge-
drukt. Het bijschrift daarvan klopte 
niet. Inge Jonges staat niet in de 
tweede rij, maar precies in het mid-
den op de achterste rij. Bovendien 
was het geen foto van de eindklas, 
maar van klas 1a in november 195 . 
Onze excuses.

redactie@deoud-hagenaar.nl
--------------------------------------------

wee juffrouwen Abels 
In het leuke artikel over de school-
vrienden voor het leven, op de 
achterpagina van de vorige De Oud-
Hagenaar, kwam ik de naam van 
juffrouw Abels tegen. De schrijfster 
dacht dat zij al oud was en in 1952 
met pensioen ging. Ik weet niet of 
er meer schooljuffrouwen waren die 

Abels heetten, maar mijn juffrouw 
Abels was toch een stuk jonger. 
In 195  kwam ik samen met mijn 
moeder, twee zussen en onze oma 
vanuit Indonesië naar Nederland. 
We werden eerst ondergebracht in 
Pension Van Es op de Badhuisweg. 
Ik zat in Scheveningen ongeveer een 

half jaar in de eerste klas. Ik voelde 
mij daar niet erg gelukkig.
De andere kinderen konden dingen 
waar ik nog nooit van gehoord had, 
zoals klosje breien. Ik kan me niet 
herinneren dat er aan mijn “integra-
tie” extra aandacht werd besteed. 
In 1955 (onze oma was toen helaas 

al overleden) kregen wij een huis 
op het Notenplein. Ik ging naar de 
Catherina van Rennesschool in de 
Vlierboomstraat. En daar was juf-
frouw Abels  Het was een hele lieve 
en gezellige Indische onderwijzeres. 
Ze was klein van stuk en lekker 
mollig. Als ik haar nu op de foto zie, 
heb ik niet het idee dat ze oud was. 
Bij juffrouw Abels kwam alles goed 
met mij. Zij had begrip voor het feit 
dat ik nog wennen moest aan alle 
voor mij nieuwe dingen in Neder-
land. Ik denk nog steeds met veel 
warmte aan haar terug. Tot en met 
de e klas heb ik les van haar gehad. 
Toen ik in de 5e zat zijn we naar 
Rijswijk verhuisd. Ik heb juffrouw 
Abels nooit meer terug gezien.
Ik vraag mij af of juffrouw Abels op 
de bijgaande foto misschien toch de-
zelfde is als die van de school op de 
Nijkerklaan. Misschien dat Marina 
Vrolijk of n van haar vriendinnen 
haar herkent van de foto. Van het 
verleden van mijn juffrouw Abels 
weet ik alleen dat ze in 19 8 les gaf 
op een lagere school in Singaradja 
op Bali. Dit ontdekte ik in de rubriek 
”Indische schoolfoto” in het blad 
Moesson.
Op de foto van onze e klas in 1958 
sta ik zelf achterin, als tweede van 
rechts, met de scheef gezakte strik

Ankie van der Valk-Leepel
Zoetermeer
ankievdv@casema.nl
--------------------------------------------

laatjes Haags Modehuis 
De rage met de voetbalplaatjes is 
weer gaande. Bij aankoop van 10 
euro krijg je 5 plaatjes. Jongetjes 
vanaf 5 jaar staan voor Albert Heijn 
te bedelen om voetbalplaatjes. Dit 
deed mij denken aan het jaar 19 , 
waarin mijn broer en ik, 10 en 12 
jaar oud plus twee buurmeisjes 
Adrie en Willy Kerver van de Val-

kenboslaan, plaatjes van het Haags 
Modehuis spaarden. Vlak na WOII 
werden er grote vellen in de brieven-
bus gegooid met allemaal plaatjes 
van Haagse zaken, zoals het Haags 
Modehuis, Akkerman een vulpen-
nenzaak, Kodak met fotocamera’s 
en beschuit van Verkade.
De bedoeling was om zoveel moge-
lijk plaatjes van n zaak te sparen. 
Er waren prijzen aan verbonden. 
Mijn broer Wout en ik begrepen dit 
al gauw en holden toen achter de 
postbode aan om stiekem zoveel 
mogelijk vellen, die nog uit de 
brievenbussen staken te pikken. Wij 
besloten Haags Modehuis te gaan 
sparen met onze twee buurmeisjes. 
We belden eerst zo veel mogelijk 
vrienden en kennissen en familie-
leden op om zo’n vel te bewaren. 
Daarna gingen we naar alle plekken 
waar je plaatjes kon ruilen o.a. op 
het Valkenbosplein. Akkerman was 
erg geliefd maar Kodak spande de 
kroon. Er viel een fotocamera te 
winnen en dat was in die tijd een 
grote luxe. Haags Modehuis stond 
ook wel hoog aangeschreven. Dit 
betekende dat je vaak een aantal on-
belangrijkere plaatjes moest inleve-
ren om n Haags Modehuis terug te 
krijgen. In het begin kon je kinderen 
nog wel eens goedkoop wat plaatjes 
afhandig maken, maar later lukte dit 
niet meer. We liepen na schooltijd 
de verdere dag op straat. Van ons 
huiswerk kwam niets terecht. We 
waren verslaafd. Als ik weer op zo’n 
verzamelpunt stond riepen ze al: ‘O, 
daar heb je het Haags Modehuis.’ 
Maar de plaatjes van ons Modehuis 
werden steeds schaarser te krijgen. 

iteindelijk wonnen wij de 2e prijs. 
We waren zeer teleurgesteld, hadden 
we daarvoor de benen uit ons g.. 
gelopen  Maar wat bleek de 1e prijs 
ging naar een schoolklas, die met 
z’n allen voor Haags Modehuis had-
den gelopen. Wij mochten 25 gulden 
besteden in het Haags Modehuis. 
Mijn moeder kocht een mantel die 
weliswaar veel duurder was. Zij gaf 
ons die 25 gulden die we natuurlijk 
nog moesten delen. Toch nog een 
leuke aanvulling op ons zakgeld. 
Wat hadden we een prachtige 
tijd, maar we moesten daarna wel 
afkicken. Op de foto lopen bij de 
Gevangenpoort mijn vader en moe-
der, zij met de mantel van het Haags 
Modehuis.

Bea Bloksma Lewin
bloksmalewin@hetnet.nl   
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O ROE JE  EN RIEVEN
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.

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De Oud-

trechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombi-
naties mogelijk.

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 2 0 ,  2502 GA Den Haag

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

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan 
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt 
verzocht met de uitgever contact op te nemen 
voor het treffen van een regeling.

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

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar 
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal 
50 nummers per editie. Een display wordt desgewenst kostenloos beschik-
baar gesteld.

Contact-informatie:
onnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 275097

Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    0  - 23700323
Administratie rita deoud-hagenaar.nl (070) 275097
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 275097
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-Delfland, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 0.000 exemplaren, via circa 300 distributie-
punten. Toezending is mogelijk voor  per 
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Administratie:
Meestal op dinsdag van 10.00 tot 1 .00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 275097

l
n

it de herinnering van een oud CDA-raadslid

anleg tra li n  t iets aden 
 
Met de aanleg van tramlijn 2 kreeg Loosduinen in 
1983 eindelijk weer een tramverbinding met de stad. 
Vroeger reed er over de Haagweg en de Loosduinse 
weg de stoomtram van de WSM. Over deze aanleg is 
veel gesproken. Er waren veel voor- en tegenstanders. 
Onder de tegenstanders waren zowel bewoners als 
ondernemers. Vooral de bewoners in de buurt van de 
Zwaaikom hadden problemen vanwege het feit dat de 
buslijnen van de (toenmalige) WSM van de Loosduin-
seweg zouden verdwijnen. Door extra haltes en de 
aanleg van een speelgebied werd voor een deel aan de 
bezwaren tegemoet gekomen.

edreigende fietspaden
Maar de ondernemers bleken vooral bezwaren te hebben tegen de aanleg van de fietspaden langs deze route. Zij 
waren bang dat hun omzet zou dalen. In die tijd  eind jaren zeventig - was dat geluid vaker te horen. Zo waren de 
winkeliers van de Weimarstraat in die tijd fel gekant tegen de demonstratieve fietsroute.
Toen het vraagstuk in de raadscommissie aan de orde kwam bleek een verdeeldheid tussen de commissieleden. Die 
verdeeldheid bestond ook in onze fractie.
Zelf vond ik dat door de aanleg van een trambaan de openbare straat gevaarlijker zou worden voor de fietsers. 
Bovendien subsidieerde de rijksoverheid deze OV-voorziening als de veiligheid niet zou achteruitgaan en werden 
fietsvoorzieningen op prijs gesteld.

Eind goed al goed
Toen mijn standpunt bekend werd bij de wethouder en tevens bleek dat mijn fractiegenoot het hier niet mee eens 
was, schorste hij de vergadering en trok zich met zijn ambtenaren terug voor beraad. Na de schorsing deelde hij 
aan de vergadering mee dat hij mijn voorstel overnam en naast de trambaan er ook vrijliggende fietspaden zouden 
worden aangelegd. Dit besluit kreeg later voor mij nog een staartje. De wethouder Economische Zaken, eveneens 
een partijgenoot, was hier niet gelukkig want nu zouden er bedrijven failliet gaan, zo verweet hij mij. Later moest hij 
toegeven dat het bewuste bedrijf al eerder failliet was en de aanleg van fietspaden had aangegrepen om steun van de 
gemeente te krijgen. De fietspaden zijn er gekomen en het gebruik is bijzonder groot.

Wil Bianchi
wilbianchi@ziggo.nl

- Een stoet van oude trams zette de feesteli kheden luister i  de of i-
ele inge ruikneming van ramli n  naar Loosduinen, in okto er . -
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KINAB  was trouwens een afkor-
ting van “Kinderen Naar Buiten”.
Recentelijk heeft zich in het voorma-
lige koloniehuis, aan de Amers-
foortsestraat 123 in Soesterberg de 
brancheorganisatie voor accountants-
kantoren gevestigd, Extendum. De 
directie daarvan wil de bleekneuzen 
van toen en andere betrokkenen de 
kans geven om nog eens achter de 
deuren te kijken en herinneringen op 
te halen. Een datum daarvoor moet 
nog worden vastgesteld, maar het zal 
in elk geval dit voorjaar zijn. Wie in 
principe belangstelling heeft om te 
komen kan zich vanaf nu opgeven en 
wordt dan nog nader ge nformeerd. 
KINAB  is trouwens ook goed met 
het openbaar vervoer bereikbaar.
Bij het bezoek aan KINAB  

zal Jannie Souverein-Bouwman 
een presentatie geven over de 
vakantiekolonie(s) van destijds, aan 
de hand van de publicatie van een 
daarover door haar geschreven boek 
met veel informatie en oude foto’s, 
uitgegeven in eigen beheer. 

ositieve ontvangst
Het boek van 25  pagina’s en meer 
dan 00 foto’s is al positief ontvan-
gen door velen, laat de schrijfster 
weten. Zo liet het Gemeentearchief 
van Bergen haar weten: “ Het boek 
is ontzettend goed gedocumenteerd. 
Vergeleken met de 2 andere boeken 
in de gemeentelijke bibliotheek over 
de vakantiekolonies komt juist in uw 
boek het dagelijks reilen en zeilen 
van kinderen als leidsters uitgebreid 

naar voren. Ook de beleving van zo-
wel de kinderen als de leidsters komt 
hier goed tot uitdrukking. De herin-
neringen van Mariet vond ik treffend, 
juist ook door de toevoeging van het 
PS. Door het verstrijken van de tijd 
komen ervaringen en herinneringen 
in een ander perspectief te staan. De 
vele foto’s ondersteunen bovenstaan-
de en maken het boek tot een zeer 
plezierig naslagwerk.”
Vanzelfsprekend zal het boek tijdens 
de nog te plannen dag in Soesterberg 
daar ook te koop zijn. Maar wie niet 
denkt te gaan maar toch ge nteres-
seerd is, kan het boek ook bestellen 
door 27,75 euro (inclusief BTW 
en verzendkosten) over te maken 
op bankgiro 2.32. 3. 11 t.n.v. 
J.C.Souverein-Bouwman, Breukelen, 

o.v.v. Vakantiekolonies.  kunt het 
boek ook via de betere boekhandel 
bestellen. Handig is om daarbij het 
ISBN 978-90-80850 -2-2 even te 
noteren, zodat u het in de winkel 
kunt doorgeven.

Contact opnemen
Om uw belangstelling kenbaar te ma-
ken voor de dag in Soesterberg kunt 
u contact opnemen met de schrijfster 
Jannie Souverein-Bouwman. 
Per post: Galgerwaard 9, 
3 21 LW  Breukelen. 
Per telefoon: 03   2 187. 
En het makkelijkste waarschijnlijk 
per e-mail als u dat heeft janniesou-
vereinbouwman gmail.com 

Nog een tweede deel
Overigens wil schrijfster Jannie 
Soeverein-Bouwman nog verder 
werken aan het onderwerp, zij bereid 
een tweede deel voor en is in dat ver-
band erg ge nteresseerd in informatie 
zoals anekdotes, briefjes, verslagen, 
foto’s van oud koloniegangers.

Meneer Bennik

Verkiezingsaffiche 
 uit 1971 wordt 

de beste gevonden
Zondag 27 maart is de laatste dag 
dat de tentoonstelling De kiezer 
verleid  Verkiezingsaffiches NL
DE is geopend. ezoekers van 
het Museum voor Communicatie 
aan dce Zeestraat 82 stemden de 
afgelopen maanden op de beste 
verkiezingsposter. Zij konden 
kiezen uit een selectie affiches 
van 1918 tot nu. Het Nederlandse 
verkiezingsaffiche van de  uit 
1971 is als winnaar uit de stem-
bus gekomen. 
 
Een naakte vrouw in een weiland. Achter 
haar een koe. ‘PSP Ontwapenend’ luidt 
de tekst op dit wereldberoemde affi che uit 
1971. Dit beeld is door de bezoekers van de 
tentoonstelling De kiezer verleid  Verkie-
zingsaffi ches NL/DE verkozen tot het beste 
verkiezingsaffi che. PSP staat voor Pacifi s-
tische Socialistische Partij. Deze partij is in 
1991 opgegaan in GroenLinks.
De tweede plaats is weggelegd voor het 
beeld met de oranje letters ‘VVD’ op een 
blauwe achtergrond, uit 198 . Dit letterlogo 
van de VVD is al sinds 19 7 in gebruik, zij 
het telkens in iets aangepaste vorm. De top 
drie wordt afgesloten door een poster van het 
CDA. Op dit verkiezingsaffi che uit 198  is 
een portret van Ruud Lubbers te zien met de 
tekst ‘Laat Lubbers z’n karwei afmaken’. 

Nipte voorsprong
In de periode tussen 27 april 2010 en 31 ja-
nuari 2011 stemden in totaal 1.29  bezoekers 
op het verkiezingsaffi che van hun keuze. De 
voorsprong van de PSP is nipt. De nummers 
1, 2 en 3 behaalden respectievelijk 15, 13 en 
9 procent van de stemmen. Bezoekers van 
de tentoonstelling kunnen nog tot en met 
zondag 27 maart stemmen op hun favoriete 
affi che.

Meer informatie over de tentoonstelling: 
http://www.muscom.nl/tentoonstellingen/
de-kiezer-verleid/index.php

oekpresentatie Vakantiekolonies voor ons bestwil’

g een keert e ter g naar K  
In de De Oud-Hagenaar is vorig jaar in verschillende verhalen aandacht besteed aan de vakan-
tiekolonies voor Haagse bleekneusjes, zoals het vroegere KINA  in oesterberg. Kinderen kon-
den daar in de naoorlogse tijd aansterken en het gaf hun ouders tijd om ook zelf even op adem 
te komen. Jannie ouverein- ouwman heeft er een boek over geschreven. Maar ook organiseert 
zij voor belangstellenden de gelegenheid om nog n keertje te gaan kijken in het koloniehuis 
waar veel Haagse kinderen vroeger weer een gezonde blos op de wangen opdeden.

- leekneus es en hun egeleiders staan op  okto er  klaar op het taatsspoor in en aag om de reis 
naar K A  in oester erg te ondernemen. -

- ee foto s van de viering van het - arig 

u ileum van K A  in mei  -
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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 

Bij Centrum Carel van den Oever en Centrum Bezuidenhout zit de
Ouderenconsulent voor u klaar om u snel ‘uit de zorg’ te helpen. 

Zij weet uitstekend de weg in de wir-war van mogelijkheden voor zorg,
heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies. 

Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg. 

U heeft behoefte
aan zorg?

Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

zorg voor zorg

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

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

Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl

Kasteelbank in

Leder of stof leverbaar.

Ook leverbaar met

bijpassende fauteuil

Vreugdenhil Stijlmeubelen 

Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Zomeropruiming 

Diverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzen

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

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  elasting aangi te  
geen elasting  voor u i n

ompleet ver orgd tegen eer vriendeli e 
tarieven vana  0 --

Oo  uis e oe  tegen toeslag is mogeli  voor meer in ormatie   

surf naar www.deryas.nl of 
www.invullenbelastingaangifte.nl 

a spraa  ma en  el  0 0- 2

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 d eet en en o daar ho den
re en ng mee. aarnaa t nt oo on
tere ht oor r dge en am l e ee end e
en al et te eren he t.

Vakantie in het         van rabant

Kerstarrangement 2  december tot 01 januari
De pri s voor dit arrangement is  in l  usretour   middagto t es en toeristen elasting

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 n ormat e en o older nt ellen met%
o e oe on e e te .hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 50 2TM 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 d eet en en o daar ho den
re en ng mee. aarnaa t nt oo on
tere ht oor r dge en am l e ee end e
en al et te eren he t.

Vakantie in het         van rabant

Kerstarrangement 2  december tot 01 januari
De pri s voor dit arrangement is  in l  usretour   middagto t es en toeristen elasting

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 n ormat e en o older nt ellen met%
o e oe on e e te .hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 50 2TM Oisterwijk.

Alle kamers begane 
grond met eigen ter-
ras, douche, toilet, tv, 
telefoon, u hoeft geen 
trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heer-
lijk toch!!!

 
Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer. 

Opstapplaatsen: 
Den Haag CS EN Mozartlaan

Arrangement speciaal voor Senioren 

€ 590,00 incl. busretour/
4 bustochtjes en toeristenbelasting, 

met gezellige avonden. 

Nog enkele 65+
appartementen 
te huur
vanaf € 795,- 
(excl. servicekosten)

Interesse? 
Bel (015) 362 05 20 
óf contact Ruseler Makelaars: 

(015) 369 81 24 voor een afspraak.

OPEN 
HUIS

WOENSDAG 9 MAART  
VAN 14.00 - 16.00 UUR
Informatiecentrum Keijzershof, 

Klapwijkseweg 2A, Pijnacker

www.weidevogelhof.nl
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Aat Visser over Chocolaterie ralina, de winkel van zijn ouders

aterdag r asen was
de t dag an elk aar 
Voordat de supermarkten hun intree deden waren er nog veel speciaalzaken. Voor verschillende 
soorten producten moest je verschillende winkels af, en zeker op een zaterdag moest je dan het 
nodige geduld opbrengen. Maar de mensen kwamen voor meer dan alleen de boodschappen, ze 
maakten er ook een praatje en wisselden nieuwtjes uit. Apart naar de melkboer, de slager, de 
groenteboer, de bakker en niet te vergeten de banketbakker voor wie iets lekkers wilde, zoals 
het heerlijke hazelnootgebak van bakkerij Vervat op de Laan van Meerdervoort.

Voor de oorlog werkte mijn moeder 
in de kruidenierszaak van Liesker aan 
de Van Alkemadelaan. Mijn vader was 
van oorsprong timmerman en was zo 
onverstandig geweest als aannemer op 
te treden bij het bouwen van enkele 
huizen in Valkenburg (ZH). Met het 
bombarderen van het vliegveld daar, 
in de meidagen van 19 0, zijn die 
huizen zwaar beschadigd. Ze waren 
kort daarvoor gereed gekomen.
Omdat er meer te doen was in een 
buurtwinkel dan in de aannemerij, 
kozen mijn ouders er in 1939 voor 
een chocolaterie te beginnen, die mijn 
moeder ‘Pralina’ doopte. De winkel 
zat aan het einde van de Loosduinse-
weg bij de Kamperfoeliestraat. Vrij 
veel mensen herinneren hem nog, 
mede omdat de bussen D en P (later 
genoemd 19 en 2 ) voor de deur stop-
ten. Vlak om de hoek woonden mijn 
grootouders.
Een chocolaterie verkocht normaal 
gesproken alleen chocolade, snoepjes 
en koekjes. Maar in de oorlogsjaren 
ook jam, zoete siroop en suiker. Een 
keer per week leverde de grossier, die 
wat verderop op de Haagweg zat, een 
baal van 50 kilo suiker bij m’n ouders 
af. De suiker werd verkocht per pond 
of kilo, door mijn ouders afgevuld in 
grauwe maatzakken.

inkel en woning
Het pand van de chocolaterie was ook 
ons woonhuis. Het huis had een grote 
kamer en suite  een voor- en een ach-
terkamer dus en nog twee kleinere ka-
mers daarnaast. Die aan de voorkant 
was op het oog wat kleiner omdat de 
buitentrap naar de bovenwoningen in 
die kamer uitstak. Ook was er een tus-
senkamer, bedoeld als opslag voor de 
chocolade e.d.. Grote paniek trouwens 
als er een muis binnendrong
De grote voorkamer was feitelijk de 
winkel. De grote achterkamer was de 
woonkamer, waarin bureau, eettafel 
en zitruimte opgesteld waren. In de 
kleine voorkamer sliepen mijn ouders. 
In de loop der tijd werd aan gezins-
uitbreiding gewerkt. Dit betekende 
uiteindelijk ook dat er vier kinderen 
een onderkomen moesten hebben. Dat 
vroeg wat creativiteit.
In het begin van de avond werd mijn 
jongere broer in de ouderslaapkamer 
naar bed gebracht, maar later op de 
avond werd hij dan verhuisd naar 
de woonkamer, waar een opklapbed 
stond. Ik sliep met m’n twee zussen in 
de kleine achterkamer.
We hadden ook een achtertuin, een be-
tegeld stuk van zo’n twintig vierkante 

en een uitgespaard stuk voor groen 
van anderhalf bij drie meter. Achter 
waren een fl ink kippenhok te vinden, 
een schuur voor de fi etsen en opslag 
en een grote seringenboom.
Onze ruimtenood werd wat minder 
toen de dochter van de buren ging 
trouwen. Haar kamer, de kleine kamer 
aan de achterkant van hun huis, werd 
aan ons ter beschikking gesteld. Mijn 
opa en vader maakten een gat tussen 
beide huizen en plaatsten daarin een 
deur. Tegen de WC van de buren 
en de deur naar hun gang werd een 
plaat zachtboard aangebracht. Ook 
de schutting tussen beide huizen 
werd wat verplaatst. Mijn broer en ik 
kregen in die kamer een opklapbed 
en een tweedehands bureautje. Weer 
later, toen ook de zoon van de buren 
het huis uitging en de verdieping 
bij hen boven  leeg kwam, waren 
de buren zelfs zo aardig om zelf te 
verhuizen naar boven, zodat wij hun 
benedenverdieping erbij konden 
krijgen. De winkel kon nu worden 
vergroot met een deel van de gang en 

van de grote achterkamer. Ik kreeg de 
kleine kamer bij de winkel, waar ik 
mijn voorbereidde op het eindexamen 
van de HBS.

De ijsverkoop
In de nieuwe situatie werd de kleine 
kamer aan de voorzijde gebruikt voor 
de verkoop van ijs.
Van de ijsverkoop zijn enkele anek-
dotes te vertellen. We hadden ijs van 
Vami. Dat zat in een ijskast die van 
bovenaf werd geopend. De prijslijst 
met het assortiment hing buiten. Af 
en toe moet zo’n kast van het door 
condens aangegroeide ijs worden 
ontdaan. We hadden geen tweede 
kast en koelkasten voor particulieren 
bestonden nog niet. Eerst werd zoveel 
mogelijk ‘nee’ verkocht, zodat er een 
kleine voorraad over bleef. Dan die er 

uit gehaald en in de gang op de 
granito vloer gelegd. Zo snel mo-
gelijk de kast ontdooid. Intussen 
werd het ijs er niet beter op: je 
krijgt kristalvorming.
Mijn moeder zei altijd dat je vijanden 
op de loer liggen. Wel die vonden 
inderdaad wat. De ijsverkoop ging 
natuurlijk ook in de avond door. De 
winkel was dan dicht, maar je kon zo 
via de gang in de winkel komen. Na 
controle werd als oplossing gevonden 
dat, nadat ik mijn plaats had inge-
nomen, er een grote plaat hardboard 
tegen de deur werd 
gezet. We hadden in 
de winkel chocolade 
van Verkade, Droste, 
Lindt, Baronie, 
Ringers, Kwatta en 
Van Houten. Mijn 
vader had er voor 
kunnen kiezen al-
leen producten van 
Verkade te verkopen, 
dan zou hij korting 
hebben gekregen op 

de inkoopprijzen. Maar hij voelde zich 
te zeer vrije ondernemer om zo’n con-
tract te sluiten. Toch was Verkade zo’n 
belangrijke leverancier dat ik ‘Aatje 
Verkade’ werd genoemd. 
De repen van Van Houten liepen trou-
wens ook erg goed, aan de buitengevel 
hing zelfs een automaat waar je ze uit 
kon trekken  als hij niet weer eens 
stuk was ten minste. Ook niet best was 
het als de zon erop stond. Ik moest 
soms zelfs de kerkdienst in de Valken-
boskerk verlaten om de zonnescher-
men naar beneden te gaan doen. Mijn 
ouders waren trouwens tegen verkoop 
op zondag. Zelfs over de automaat 
werd dan een houten kap geplaatst.

peciale gevallen
We verkochten bruidsuikers van Par . 
De fabriek stond in de buurt van sta-

tion Hollandse Spoor. Geliefd waren 
de cupido-poppetjes waarvan er n 
in een doos van een paar kilo zat. Bij 
de heropening van de zaak na een ver-
bouwing hadden we de bruidsuikers 
een keer in de aanbieding. Ze waren 
niet aan te slepen.
Enkele klanten woonden ver uit 
de buurt. Die gaven hun bestelling 
altijd op per telefoon. Dan fi etste ik 

met de bestellingen heel 
Den Haag door, naar de 
Stevinstraat bijvoorbeeld. 
De klant die daar woonde 
wilde graag donkere 
theebeschuitjes hebben 
van Verkade. Hoe intensief 
die gebakken waren kon je 
door de verpakking heen 
zien. Speciaal voor deze 
klant werd dan een hele 
doos met pakken bekeken 
en de donkerste werden 
afgeleverd.
In die tijd had je nog geen 
weegschalen die de prijs 
per 100 gram omrekenden 
naar gelang het aantal af-
gewogen grammen. Werd 

n ons gevraagd dan 
werd minimaal 100 gram afgewogen 
en afgerekend met precies 100 gram. 
Vooral bij kersenbonbons kon dit tot 
nare effecten leiden. Deze bonbons 
waren onregelmatig van vorm en vrij 
groot, zodat het wel voor kwam dat je 
20 gram te veel moest geven. Logisch 
dat er dan wel eens wat bonbons uit 
het zakje werden gehaald en vervan-
gen door lichtere exemplaren  bij 
een winstpercentage van 20 procent 
zouden we anders niets verdienen op 
een dergelijke verkoop. Daar werd 
wel eens ontevreden commentaar op 
gegeven. Als de klant klaar was met 
z’n bestelling en alles was afgewo-
gen, moest de totaalprijs nog worden 
berekend aan de hand van de op een 
papiertje genoteerde prijzen die uit 
het hoofd werden opgeteld. Voor het 
uitrekenen van de dagomzet hadden 
we al wel snel hulp van een soort 
telmachine.

Zelf eieren maken
Elk jaar was het het drukste in de win-
kel als het tegen Pasen begon te lopen. 
Van een collega van de Dierenselaan 
had m’n vader geleerd hoe je zelf 
grote holle chocolade-eieren kon ma-
ken. Eerst werkte m’n vader met een 

grote bak waarin op de kolenkachel 
tabletten van 5 kilo chocolade werden 
gesmolten. Dan werden daar vormen 
mee gevuld. Als de chocolade was 
afgekoeld werden de vormen gelost. 
Was de temperatuur niet goed geweest 
dan lukte dat niet en moest de vorm 
met een stokje worden leeg gestoken. 
De chocolade moest dan opnieuw 
worden gesmolten voor een nieuwe 
poging. Al snel besloot m’n vader een 
speciale elektrische smeltketel aan te 
schaffen die de temperatuur precies 
goed hield.
Binnen de holle chocolade-eieren 
werden met chocolade kleinere eitjes 
vastgeplakt. Het geheel werd verpakt 
in staniol of cellefoonpapier en voor-
zien van linten, een specialiteit van 
een van m’n zussen.
De zaterdag voor Pasen was d  grote 
verkoopdag, het was dan alle hens 
aan dek in de winkel, maar de omzet 
aan het einde van de dag was altijd 
de hoogste van het jaar. Als een soort 
marktkoopman moest vader zien ook 
de laatste en vaak grootste eieren te 
verkopen. Dat was hem wel toever-
trouwd.
Vakantie was er natuurlijk in ons 
familiebedrijf nauwelijks bij. Toch 
had mijn vader in 1950 een woonwa-
gen geregeld met een standplaats op 
het eiland Rozenburg tegenover Hoek 
van Holland. Het gezin bleef daar een 
maand. Mijn vader kwam zaterdag-
avond op zijn rijwiel met hulpmotor 
(ja het was zijn eigen fi ets waar een 
motor op was gemonteerd met een 
riem als aandrijving op het voorwiel). 
‘s Zondags natuurlijk twee keer naar 
de kerk en ‘s avonds laat ging hij 
weer terug. Later gingen mijn moeder 
en zus naar een pension in Oisterwijk 
(Noord Brabant). Mijn vader vertelde 
de klanten dat hij daar ook in het 
weekend naar toe ging. Verstond men 
Oostenrijk in plaats van Oisterwijk, 
dan had hij er schik in dat zo te laten.
Nadat mijn vader in 19 5 overleed is 
het snel bergafwaarts gegaan met de 
zaak. Natuurlijk was de komst van de 
supermarkten daar ook debet aan. Aan 
de gevel kun je vandaag de dag nog 
wel zien waar de zaak is geweest. Na 
ons vertrek heeft mijn moeder nog op 
verschillende plaatsen gewoond , zij 
overleed pas op hoge leeftijd.

Aat Visser
aatcz@hotmail.com

aterdag r asen was

- Pralina aan de Loosduinse eg , vlak i  de Kamperfoeliestraat. oor de ins hikkeli k-

heid van vriendeli ke uren kon er later nog een eet e orden uitge reid.  -

- Een mooi antiek plaat e uit  van een estel agen van Par s toomfa riek rops en 
essert erken. i  hadden verko hten hun ruidsuikers. -
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omsonlaan 118
Den Haag
0 0-  1  0

mari emode nl 

En de koffie staat klaar...

odehuis ari ke verwelkomt u vri dag  maart en aterdag  maart 

 a      1- a g 
et afgelopen aar hebben we ons verdiept in de wensen van on e klanten  bi  wie Setterlad  

Setterlaine  Sensia Fashion en ega Fashion populaire merken i n  ls laatste merk is Blue 
Seven erbi  gekomen  et een nieuwe outfit en de bi passende accessoires kunt u ich opmaken 
voor het voor aar  

 g g  a   1- a g      a   g  
aa a   a  a   a a  a   5 -  

    a  P  P

et team van odehuis ari ke staat voor u klaar om de schitterende nieuwe collectie te tonen  

TAPIJT • VINYL • LAMINAAT
Verplaatsen van meubels. Indien nodig leeghalen van kasten. 

Verwijderen van oud tapijt en het nieuwe gelegd in 1 dag. Wij leveren alle merken.

Gratis offerte

Open: maand. 10.00 -16.00 u. donderd. 12.00 - 20.00 u.
Overige dagen: op afspraak (ook ‘s-avonds)

SAUZEN VAN WANDEN EN PLAFONDS • SCHILDERWERK
STUCWERK & BEHANGEN • LOODGIETERSWERK

VERHUIZINGEN / IN UIT UITPAKSERVICE • ELECTRA

Vitrage, gordijnen, lamellen, rolgordijnen

Gratis advies en prijsopgave

bij u thuis. 35 jaar ervaring.

Levering onder garantie

K.v.K. 36049401

www.allesdoeners.nl

Gratis offerte

Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c, Wassenaar
070-517 88 94 (b.g.g. 06-45 312018)

Crème Crèmede la
ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Klussen en verhuizingen met garantie

elastingservi e voor senioren
 O  P O  en K O elpen u oo  dit aar eer i  et invullen van u  elastingaangi te

 Oo  als u geen lau e envelop ri gt an et to  de moeite aard i n om aangi te te doen

 eem onta t op met de lo ale a deling van O  P O  o  K O en meld u aan

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
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Loosduinse Hoofdstraat 94
2554 AK Den Haag. Tel. 070-3978788 (Bereikbaar met tram 2 en 3, parkeerplaats voor de deur)

Adela en Rafael Campallo zijn afkomstig 
uit een Sevilliaanse familie die al gene-
raties lang een rol speelt in de flamenco. 
De familie heeft niet alleen dansers 
voortgebracht: broer Juan Campallo is een 
van de begeleidende gitaristen bij deze 
voorstelling. 
Adela maakte haar debuut al op 9-jarige 
leeftijd in het dansgezelschap van de 
familie en danste daarna met onder andere 
Farruquito en Andr s Mar n. In haar dans 
combineert ze technische beheersing 
met een groot gevoel voor intu tie en een 
sterk charisma. Rafael was 11 jaar toen 
hij zijn dansstudie begon bij  Jos  Galv n 
en trad 5 jaar later al internationaal op als 

soloartiest. Hij is befaamd vanwege zijn 
razendsnelle voetenwerk, zijn expressivi-
teit, muzikaliteit en uitstraling.
Vanwege hun vergelijkbare bewegingstaal 
en fysieke bouw vullen Rafael en Adela 
elkaar perfect aan en hen samen zien 
dansen is een bijzondere beleving. De 
Sevillaanse broer en zus Rafael en Adela 
Campallo dansen dan ook regelmatig in 
elkaars voorstellingen als artisa invitada 
en zijn beiden erg succesvol met hun 
eigen compa ias. Het is echter al meer dan 
zeven jaar geleden dat zij samen een voor-
stelling maakte. Een verzoek hiervoor van 
de Flamenco Biennale 2010 wezen ze af, 
maar voor het Lucent Danstheater maken 

ze een uitzondering  Deze bijzondere en  
unieke voorstelling mag u niet missen.

Zaterdag 19 maart 20.15 uur
in het Lucent Danstheater

dan  Adela en Rafael Campallo 
ang  Jeromo Segura, El Londro 

 en Jos  Valencia  
g taar  David Vargas en Juan Campallo   
er e  Jos  Carrasco

Exclusief voor het Lucent Danstheater

la en : dela  a ael a all  dansen ri nte

LEZERSAANBIEDING
Lezers van De Oud Hagenaar krijgen een 

korting van € 5,00 op een 1e of 2e rang kaartje
Normale prijs 1e rang € 35,00 / Kortingsprijs 1e rang € 30,00

Normale prijs 1e rang € 30,00 / Kortingsprijs 2e rang € 25,00 

* De korting is niet van toepassing op de jongerenprijs. Jongeren < 27 jaar betalen € 10,00.

Reserveren

U kunt de kaarten reserveren door te bellen naar het bespreekbureau 070 88 00 333 onder 

vermelding van de actiecode ‘Oud Hagenaar’.
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De inventiviteit van de sportvisser, zijn trucendoos en het geluk dat soms een handje helpt

lik anger  die het e enwi ht erst rde 

Rotzooien met gasmeters groeide in de oorlogsjaren uit tot een ware cultus

akkersgas k n de straat aar la en 

Het is bekend, de liefde voor de hen-
gelsport is diep verankerd in de genen 
van onze familie. Generatie na gene-
ratie zocht zijn vertier langs de wa-
terkant en zo zijn dus ook mijn broers 
en ik erfelijk belast. Het laat zich 
raden dat “vissen” maar al te vaak het 
onderwerp van gesprek was waarbij 
per keer dat een bepaald verhaal werd 
verteld de afmetingen van de vangst 
en de hoeveelheid onwillekeurig iets 
naar boven werden bijgesteld en zo 
in de loop der tijd uitgroeiden tot 
fabelachtige proporties.
Maar je sprak nooit je twijfels uit, dat 
was “not done”. Een ander favoriet 
onderwerp was het materiaal. De 
eigenaar van een nieuw simmetje 
of zelfs een enkele dobber kon op 
warme belangstelling rekenen. Er was 

n onderwerp waarover niet werd 
gesproken en dat was de samenstel-
ling van het voer. Ieder had zijn eigen 
geheime recept. Natuurlijk, je kon in 
de winkel een zak kant-en-klaar voer 
kopen waar je aangelengd met een 

beetje water smeu ge ballen van kon 
kneden, maar dat was voor beginne-
lingen. De echte liefhebber was thuis 
in de weer met gekookte aardappels, 
bruinbrood, havermout en smaakstof-
fen zoals vanille, kaneel, karwijzaad, 
stroop en god weet wat er nog meer in 
werd verwerkt.

Naar rsem
Dit alles overdacht ik om drie uur 
‘s nachts, samen met de broers zit-
tend op de harde laadvloer van een 
bestelbusje op weg naar rsem. Naar 

rsem  Jawel, een gehucht in de kop 
van Noord-Holland, ons doel voor die 
dag. Het “stekkie” is een syndroom 
waar menig visser mee behept is. Op 
weg er naar toe passeert hij veel-
belovende sloten, vaarten, 
kanalen en prachtige 
plassen maar hij ziet ze 
niet. Een typisch geval 
van tunnelvisie. Aan 
het eind van de tunnel ligt 
zijn “stekkie”. In dit geval dus van de 
eigenaar van het busje, een kennis van 
een van de broers.
Behalve mijn visgerei en een tas 
met proviand had ik een dichtgebon-
den kartonnen doosje bij me dat de 
aandacht van de anderen trok omdat er 
een vreemd blikken geluid uit kwam 
toen ik het neerzette. “Wat is dat,” 
wilden ze weten  Ik verklaarde dat 
dit mijn geheime wapen was, met de 

nadruk op geheim. Dat maakte hun 
nieuwsgierigheid alleen maar groter 
en ik had plezier, want zo waren de 
tijd en moeite die ik aan de inhoud 
had besteed niet voor niets geweest. 
Mijn inspiratie had ik van een nieu-
wigheidje op visgebied, een fluores-
cerend plastic bolletje. Het moest net 
iets boven de haak aan de sim worden 
bevestigd. De bedoeling was dat de 
vis dacht “h , wat is dat voor een 
lichtje ”, even ging kijken, dan het 
niet te versmaden aas zag en een vari-
ant werd op de uitdrukking “curiosity 
killed the cat”. Dat was overigens de 
theorie, in de praktijk toonde geen 
enkele vis enige belangstelling voor 
de bolletjes.

Jaren gespreksstof
In de wetenschap dat mijn stunt 
jarenlang gespreksstof zou opleveren 
had ik een partij blikken reflecto-
ren gemaakt. it conservenblikken 
geknipte stukjes van 8 x 8 cm, platge-
slagen en opgepoetst. Een heel karwei 
maar de grap werkte dus al voor hij 
onthuld werd en zorgde gedurende de 

eentonige rit voor heel wat vragen en 
discussies.
De stek in rsem was inderdaad heel 
mooi. Een brede vaart met een smalle 
rietkraag. Weinig wind en toen wat 
later de zon opkwam werd het een 
schitterende dag. Ieder zocht zijn 
plekje, klapte zijn stoeltje uit en instal-
leerde zich. Ik werd door de anderen 

nauwlettend in de gaten gehou-
den. Toen ik klaar was, hengel 
in de standaard en de dobber 
naar mijn zin stond maakte ik 
het doosje open. Ze kwamen 
allemaal kijken en wilden weten 
wat de bedoeling was. 

Ik legde het welwillend en 
geduldig uit. Kijk, het is daar beneden 
tamelijk schemerachtig. Ik gooi deze 
reflectoren in een cirkel om mijn aas. 
Zij weerkaatsen het schaarse licht 
naar het middelpunt van de cirkel. 
Een vis ziet uit de verte die verlichte 
plek en denkt “h , zeker een speciale 
aanbieding”, gaat kijken, ziet mijn aas 
en hup. Gelach en toen ik de blikjes 
keurig rond mijn dobber begon te 

gooien ging ieder hoofdschuddend 
naar zijn eigen plekje terug.

Flinke brasem
Soms heeft een mens geluk, soms 
zelfs ongelofelijk geluk. Ik had het. 
Nog voor de anderen goed en wel 
weer op hun plaats zaten kreeg ik beet 
en ving een brasem die ook nog eens 
behoorlijk aan de maat was. Weer 
kwamen ze bij mij kijken. Ongeloof 
op hun gezicht. Dit kon immers niet 
en toch zagen ze het gebeuren. Ik ver-
trok geen spier en schepte de brasem 
alsof dit de gewoonste zaak van de 
wereld was.
Er werd die dag niet veel meer gevan-
gen en daarvan kreeg ik de schuld. 
Ik had met die blikken rommel het 
natuurlijk evenwicht in het water 
verstoord. Ik liet ze, mijn dag kon 
immers niet meer stuk.

Leo Meershoek (8 )
lmeershoek@ziggo.nl

In de Hongerwinter, ik was toen 15 
jaar oud, maakten wij net zoiets mee. 
Mijn vader was chef winkelhouder 
bij de co peratie Eigen Hulp in het 
levensmiddelenfiliaal aan de Java-
straat 51. Dergelijke winkels werden 
wel eens geplunderd. Daarom sliepen 
mijn vader, moeder en ik op losse ma-
trassen in de zaak om te waken, als er 
iets schaars zoals een vat raapzaadolie 
binnen was gekomen.
Wij sliepen net weer een nacht thuis 
toen mijn vader ’s nachts door de 
politie werd opgehaald omdat “de 
zaak was ontploft”. Het trottoir en de 
middenweg waren volkomen de lucht 
ingeblazen en de straattegels lagen bij 
mijn vader in de winkel. De etalagera-
men waren totaal verbrijzeld.
Het was te wijten aan een ontploffing 
van het zogenaamde bakkersgas. Mijn 

latere schoonvader was bakker bij Hus 
in de Jacob Catsstraat, ook tijdens de 
oorlog. En hij wist er het nodige over 
te vertellen.

Zweeds wittebrood
Bakkersgas was een gas van een 
andere samenstelling dan het gewone 
huishoudgas en het werd alleen op 
rantsoen aan bakkers met een vergun-
ning toegewezen, voor het bakken van 
wittebrood van Zweeds meel dat door 
het Rode Kruis ter beschikking werd 
gesteld voor de hongerende bevolking 
in West-Nederland. Het meel werd 
per schip, via Delfzijl vaak aange-
voerd. Het Zweedse wittebrood kwam 
dus niet door voedseldroppings met 
vliegtuigen ‘uit de lucht vallen’, als 
je soms hoort. Het werd gewoon ter 
plaatse gebakken, als bij Hus in Den 

Haag. Tot voldoening van bakkers en 
hongerige burgers..

ruc met stofzuiger
Naar het schijnt waren oude gaslei-
dingen niet berekend op de speciale 
samenstelling van het bakkersgas en 
de hogere druk dan normaal waarmee 
het werd doorgepompt. Bovendien 
waren er ook mensen die rotzooiden 
aan de leidingen zodat zich soms 
op schijnbaar willekeurige plaatsen 
ontploffingen voordeden, als ook me-
vrouw Meershoek heeft meegemaakt. 
Het clandestien binnenhalen van 
gedistribueerd huishoudgas groeide in 
de oorlogsjaren trouwens uit tot een 
ware cultus. Ook thuis werd ermee 
gerotzooid. In de gasmeters werd bij-
voorbeeld door een minuscuul gaatje 
een draadje naar binnen gebracht om 

de telschijf het draaien te beletten. 
Een andere spectaculaire truc was het 
helemaal loskoppelen van de gasmeter 
om met behulp van de blazende kant 
van een stofzuiger de telschijf terug 
te blazen.

Dronken Canadees
Na de explosie die winkelpui van de 
zaak aan de Javastraat 51 verru neerde 
werd deze weer zo goed mogelijk 

gerepareerd. Tot dat klaar was moes-
ten wij trouwens weer in de winkel 
slapen. Maar er rustte geen zegen 
op. Een paar weken na de bevrijding 
reed een dronken Canadese militair 
met zijn zware vrachtwagen  bijna tot 
halverwege de winkel binnen en lag 
alles weer opnieuw in puin.

Jan Schrauwen (1929)
anina@casema.nl

Natuurlijk is er in Den Haag en naaste omgeving goed viswater. Maar soms komen bij de hengelaar de 
oerinstincten boven en trekt hij er op uit. Vaak in het holst van de nacht en naar verre oorden. Zoals 
het gras altijd groener is achter de heuvels, is de vis in verre wateren altijd groter. Op een van deze 
expedities kreeg het woord blikvanger  een geheel nieuwe betekenis.

Een aantal meters voor me breekt de grond open, tegels en zand vliegen meters omhoog.  Dit is 
waar de zusters op school en de priesters in de kerk over vertellen: het vergaan van de wereld  Aldus 
beschreef Riet Meershoek eerder in deze krant een mysterieuze explosie die zij als 1 -jarige tijdens 

OII meemaakte, maar waar geen oorlogshandeling verband mee leek te houden. Jan chrauwen las 
het en denkt dat hij weet wat er aan de hand was.

- oto uit  van het liaal aan de avastraat  van Eigen ulp. -

- e sk line van het oord- ollandse gehu ht rsem, de estemming van ons visuit e. -

- likken afval ordt tegen oordig ook 
industrieel ver erkt tot vistuig  zulke lepels 

vangen trou ens uitstekend. -

- Een maatse rasem mag er ezen. -
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Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

CoornhertCentrum
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    Den Haag
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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Wijndaelercentrum
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atharina an ennesstraat 
    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
 1 0.000 maaltijden per jaar
 00 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

DO. 18-19 UUR / ZA. 12-13.30 UUROPEN HUIS

GAAT U STRAKS HIER HET VOORJAAR TEGEMOET?

WWW.HOUTRUST.INFO

OPLEVERINGEN GESTART!

VERKOOP:

TEL. 070 - 355 84 00 TEL. 070 - 375 75 75 TEL. 070 - 342 01 01

Wonen in Oosterheem Centrum:
340 koop- en huurappartementen 

W W W . E L E M E N T E N O O S T E R H E E M . N L
S T A R T  

VERKOOP 

14 MAART

DE ELEMENTEN

In het hart van de wijk Oosterheem in Zoetermeer 

verrijst een nieuw en compleet centrum, dat tal van 

voorzieningen biedt zoals winkels, horeca en een 

CentrumCampus. Boven de voorzieningen wordt het 

woonproject De Elementen gerealiseerd: 340 ruime en 

comfortabele koop- en huurappartementen. Verdeeld 

over drie schitterende woontorens en twee galerijen. 

In verschillende grootten en prijscategorieën. Al uw 

woonwensen gaan in vervulling. De bouw is in volle 

gang en daarmee is de oplevering gegarandeerd!

44 KOOP-/HUURAPPARTEMENTEN 

Woonoppervlakten van ca. 126 - 204 m2

2, 3 of 4 slaapkamers

Een parkeerplaats is inbegrepen

Verkoop van ca. € 299.000 - € 515.000 v.o.n.

Verhuur van ca. € 915 - € 1.595 p/mnd

 

START VERKOOP: 14 MAART 2011

van 17.00 uur - 19.00 uur

Atta Makelaars Zoetermeer

079 316 05 00 / www.atta.nl

 

START VERHUUR: 16 APRIL 2011

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement

079 329 66 66 / www.hof-rijnland.nl 

296 HUURAPPARTEMENTEN

Woonoppervlakten van ca. 67 - 122 m2

1, 2 of 3 slaapkamers

Een parkeerplaats is inbegrepen

Verhuur van ca. € 482 - € 648 p/mnd

 

START VERHUUR: 13 APRIL 2011

De Goede Woning

079 343 80 00 / www.dgw.nl
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Een boete is altijd zondegeld. Boven-
dien, als men niet in staat is zelf de 
belastingaangifte te verzorgen, kan men 
dat heel goedkoop of zelfs gratis door 
een ander laten doen. Hoewel elektro-
nisch aangifte doen met een computer 
via internet voor particulieren veelal 
een fl uitje van een cent is, kunnen we 
ons goed voorstellen, dat men daar als 
een berg tegen opziet. Daarom staan er 
weer volop hulptroepen klaar. Zij maken 
uiteraard ook gebruik van de computer-
programma’s. Ervaren helpers hebben 
binnen een kwartiertje mensen geholpen, 
die geen ingewikkelde fi scale posten 
hebben. In vergelijking met de vroeger 
in te vullen, vaak onbegrijpelijke, 
papieren aangifteformulieren spreekt de 
elektronische aangifte voor zich en is er 
een grote mate van zelfcontrole. Voor 
een vlotte afhandeling is het natuurlijk 
wel zaak alle relevante gegevens van 
u en uw eventuele partner bij de hand 
te hebben, zoals alle jaaropgaven van 
lonen en uitkeringen, documenten van 
de belastingdienst, spaarsaldi en beleg-
gingen, gegevens over de eigen woning, 

en  zeker als het gaat om ouderen  alle 
uitgaven voor ziekte.

Gratis
Indien u nog beschikt over een kopie van 
de aangifte over 2009, komt die bij de 
aangifte over 2010 handig van pas. De 
Belastingdienst helpt zelfs gratis minder 
daadkrachtige particulieren. Daarover 
kunt u en over andere zaken vragen stel-
len aan de belastingtelefoon: 0800 05 3. 
Gratis belastinghulp (of voor een ‘fooi-
tje’) is vaak te krijgen bij familieleden, 
kennissen, ouderenbonden, vakbonden 
en vrijwilligers in zorgcentra.
Daarnaast zijn er de commerciële 
administratie- en belastingadviesbureaus. 
Voor deze professionele diensten moet 
men wel betalen, hoewel de tarieven, 
zeker bij eenvoudige handelingen, best 
meevallen. Worden de belastingperike-
len wat ingewikkelder, bijvoorbeeld bij 
kleine zelfstandigen, bij bezit van ander 
onroerend goed, bijzondere beleggingen 
en fl ink vermogen, of bij ingewikkelde 
echtscheidingsconstructies, dan is het 
raadzaam de betaalde specialisten in te 

schakelen, als men zelf niet zeker van 
zijn zaak is. Voor de mensen, die g n 
verzoek tot aangifte van de Belasting-
dienst v r 1 april hebben gekregen, kan 
het ook zeer aantrekkelijk zijn  mag 
ook nog in de loop van het jaar  te 
onderzoeken of zij misschien belasting 
kunnen terugclaimen. Bij verschil-
lende werkgevers in n jaar en bij hoge 
ziektekosten voor eigen rekening is dat 
vaak het geval.

Gemakkelijker
Doet u voor de eerste keer aangifte, dan 
is het goed te weten, dat de Belasting-
dienst het steeds gemakkelijker maakt, 
door alvast een aantal gegevens  bij-
voorbeeld loon, uitkering en WOZ-waar-
de  in te vullen.  hoeft ze dan alleen 
nog maar te controleren en inkomsten, 
die niet zijn geregistreerd, aan te vullen. 
Om die gegevens te krijgen, moet u zich 
inloggen bij de Belastingdienst met een 
zogenoemde veilige DigiD-code.
Voor wie helemaal niet thuis is in digi-
tale aangifte en het niet door een ander 
wil laten doen, kan nog een (ingewik-
keld) ouderwets papieren P-formulier 
aanvragen. Voor ouderen zijn ook 
vaak extra aftrekposten, die overigens 
grotendeels worden meegenomen in de 
eenvoudige digitale aangifte. Voor de 
doe-het-zelvers, die met wat ingewikkel-
der zaken te maken hebben, is een goede 
belastinggids aan te bevelen. Koploper in 
Nederland is de jaarlijkse Elsevier Belas-
ting Almanak. Een schat aan informatie 
staat daarin.

oenemende kosten
Grappig is dat dit jaar in het voorwoord 
wordt verwezen naar een humoristi-
sche uitspraak van econoom John L. 
Chapman: “Tegenwoordig leeft een man 
gemiddeld 25 jaar langer dan een eeuw 
geleden. Hij m et wel, om al zijn belas-
tingen te kunnen betalen.” Vervolgens 
gaat hij in op de toenemende kosten 
voor de samenleving van de langere 
levensduur. “Glashelder is, dat het nogal 
verschil maakt of iemand, die 5 jaar is 
geworden, nog een levensverwachting 
heeft van gemiddeld vijf jaar of gemid-
deld twintig jaar. Het geld dat nodig is 
voor de inkomensvoorziening gedurende 
een langere oude dag moet op de n 
of andere manier worden opgebracht.” 
De politiek en de sociale partners zijn 
daarmee volop bezig. Langer werken en 
later met pensioen gaan, zijn daarbij de 
hoofdthema’s. Elsevier Belasting Alma-
nak richt zich dan ook op vele fi nanciële 
en fi scale aspecten van de oude dag en 
de voorbereidingen daarop. De heffi ng 
van belastingen en sociale premies maakt 
het de regering mogelijk haar beleid uit 
te voeren, uitkeringen te doen en de (be-
langrijke) infrastructuur van ons land in 
stand te houden of aan te passen. Binnen 
de wettelijke kaders zijn er ook moge-
lijkheden zo weinig mogelijk belasting 
te betalen. Altijd in verhouding met uw 
inkomen en vermogen. Als u zich daar-
aan houdt, dan is het een goede zaak als 
u heel veel belasting moet betalen, want 
dan weet u zeker, dat u ook een heel 
hoog inkomen hebt genoten in 2010.

ans 
ooden urg

?
?

Opinie     Informatie

Hoge boete bij onwil aangifte belasting
In de periode tot 1 april moet weer aangifte worden gedaan voor de inkomstenbelasting in 2010. Als men er nog niet aan toe is, kan eenvoudig uitstel worden gevraagd aan de Belastingdienst.

Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Vergeetachtigheid – zeker onwil – om vóór 1 april aangifte te 

doen voor de inkomstenbelastingen, als de Belastingdienst 

dat vraagt, kan een dure kwestie worden. Eerst – en al snel 

na 1 april – zal de Belastingdienst een herinnering sturen en 

vervolgens een aanmaning. Wordt op de aanmaning niet bin-

nen tien dagen aangifte gedaan, dan krijgt men een boete. De 

hoogte van de boete is volgens de wet maximaal € 4920. In 

een ‘normaal’ geval zal de boete echter ‘slechts’ € 226 bedra-

gen. Als het verzuim voor aangifte doorgaat, moet men al snel 

een boete van € 984 betalen. In bijzondere gevallen kan de 

belastinginspecteur dit laten oplopen tot het maximum.

De aftrek van ziektekosten speelt 
heel veel bij ouderen. Die regeling 
is over 2009 drastisch veranderd. 
Voor chronisch zieken zijn er 
automatische terugbetalingen, zoals 
de algemene tegemoetkoming voor 
chronisch zieken en gehandicapten. 
Het Centraal Administratiekantoor 
(CAK) regelt dat. Op www.testwtcg.
nl kunt u zien, of u in aanmerking 
komt voor de tegemoetkoming.

Daarnaast zijn er via de aangifte 
inkomstenbelasting nog (beperkte) 
mogelijkheden voor aftrek van 
specifi eke zorgkosten, waarvoor 
men zelf is opgedraaid. Bij digitale 
aangifte komt u ze vanzelf tegen. 
Fiscale partners moeten die samen-
voegen.

Door de automatische regeling 
voor tegemoetkomingen zijn de 
drempels wel lastiger te halen. Als 
het drempelinkomen (bij partners 
dus van beiden) tussen de € 1 .577 
en € 38.722 zit, dan is de eerste 
1, 5 procent daarvan voor eigen 
rekening. Bij hogere inkomens loopt 
de drempel hard op.

Het valt dus niet meer mee belas-
tingteruggave, op grond van de 
zorgkosten, te halen, omdat heel 
veel van de uitgaven ook onder de 
ziektekostenverzekering vallen.

pecifieke

Erf- en schenkingsrecht

Kleinkinderen in uw
testament opnemen
k ben nu alleenstaand en heb twee 

getrouwde zoons en vier kleinkinderen.
k heb bedacht  dat het wellicht voor 

de er belasting voordeliger is  wan-
neer ik ook mi n vier kleinkinderen tot 
er genaam benoem. s dat uist   oet 
ik dan een testament door een notaris 
laten o maken o  kan dat ook met een 
door mi  zel  o gestelde verklaring

 kunt het inderdaad op die manier 
doen. Daarvoor is wel een testament 
nodig. Dus u moet naar de notaris. In 
het testament kunt u opnemen - binnen 
de wettelijke mogelijkheden - wat u 
wilt. Een codicil (een eigen opgestelde 
verklaring) is er alleen om vast te 
stellen, hoe uw crematie of begrafenis 
moet worden geregeld en/of naar wie 
uw ‘spulletjes’ moeten gaan. Aan een 
codicil worden overigens ook eisen 
gesteld. Zie daarvoor www.notaris.nl.

ociale voorzieningen

Invloed AO  op
IOA -uitkering
k heb nu een -uitkering. i n 

vrouw wordt volgend aar  aar. 
oet ik tegen die ti d de  van mi n 

vrouw o geven vanwege haar eigen 
inkomen

De IOAW is een uitkering op bijstands-
niveau per huishouden, waarbij geen 
vermogenstoets plaatsvindt.  Andere 
inkomsten, dus ook de AOW van uw 
vrouw, worden op de uitkering van de 
sociale dienst in uw gemeente gekort. 
Overleg met de sociale dienst ook over 
de eventuele toeslag op de AOW, die 
uw vrouw mogelijk kan krijgen voor u 
als jongere partner

AO  en pensioen

Executeurvergoeding
bij toeslag op AO

en kennis van mi  een dame van 

 hee t mi  en haar nee  in haar 
testament benoemd tot e ecuteur. oor 
de  nanci le a wikkeling is een notaris 
benoemd. e vergoeding  die wi  
als e ecuteurs kri gen  valt onder de 
inkomstenbelasting. ver het door ons 
te ontvangen bedrag zi n wi  inkomsten 
verschuldigd.

eze maand word ik  aar. i n 
man is . k heb zel  geen inkomsten 
en ontvang dus een aanvulling o  zi n 

. ls deze kennis komt te overli -
den  voordat ik de lee ti d van  aar 
bereik  wat zi n dan de conse uenties

 man krijgt waarschijnlijk een toeslag 
op zijn AOW voor u als jongere part-
ner. Zodra u zelf 5 jaar wordt, krijgt u 
de AOW voor gehuwden (die overigens 
gelijk is aan de volle toeslag).

Inkomsten uit arbeid (waaronder ook 
uw vergoeding als executeur) moeten 
worden verrekend met de toeslag, die 
uw man krijgt. Gaat het echter om ge-

ringe bedragen, dan hebben inkomsten 
uit arbeid van u tot €213,  per maand 
geen invloed op de toeslag van uw 
man. Bij inkomsten daarboven wordt 
zijn toeslag voor tweederde gekort van 
deze verdiensten. Dat betekent, dat 
bij een inkomen van ruim €1279 (per 
maand) van u, uw man helemaal geen 
toeslag krijgt in die maand.

w inkomsten hebben natuurlijk 
ook enigszins invloed op de hef-
fi ngskorting, als u die bij voorheffi ng 
maandelijks laat uitbetalen. Anders 
komen ze vanzelf terug bij de jaarlijkse 
belastingaangifte achteraf.

Met partnerpensioen
-uitkering vragen

k ben bi na  en heb een arbeids-
verleden van ruim  aar. innenkort 
loo t mi n contract a . at is al drie-
maal verlengd. k kan door de crisis 
niet in vaste dienst genomen worden. 

ls ik voor a  oo  van het contract 
geen ander werk heb kunnen vinden  

moet ik een -uitkering gaan aan-
vragen. u ontvang ik sinds kort een 
ensioen van mi n e - artner. ordt 

dit ensioen gekort o  mi n -uit-
kering  an ik dit ensioen vast laten 
zetten o  net als bi  een gouden hand-
druk  in een stamrecht uitstellen

De WW-uitkering staat los van andere 
voorzieningen, zoals partnerpensioen 
en vermogen. Echter, zodra u in de 
bijstand komt, of andere voorzieningen 
van de sociale dienst in uw gemeente 
krijgt, zal het partnerpensioen (ook het 
nabestaandenpensioen) in zijn geheel 
worden gekort op de uitkering. 

Al ingegaan partnerpensioen is in 
verreweg de meeste gevallen niet meer 
vooruit te schuiven of af te kopen. Om 
het zeker te weten, zal u het pensioen-
reglement van de pensioeninstelling 
daarop moeten napluizen of daarover 
informatie vragen

zorgkosten

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen  consumenten aken  rechten oals erfrecht  belastingen en andere financi le aken  w vragen worden 
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonli k antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar Postbus    en aag  raag met vermelding van rubriek echten en Plichten’



Haagse fotografe exposeert een beeldverslag van haar reis naar het einde: het voelt alsof ik in het verkeerde vliegtuig ben gestapt

Karen lieger in de wa htka er an de d d

Nog een paar maanden geven de artsen 
Karen te leven, maar ze is nog zo actief 
en alert als nodig en mogelijk bezig met 
haar werk. Hoewel haar werk vooral in 
kleur is, maakte zij op verzoek van De 
Oud-Hagenaar vorige week zelf nog 
een prachtige bewerking van foto’s in 
zwartwit, zoals die op deze paginas’s 
zijn te zien. Het verhaal daarbij doet zij 
hieronder zelf.

“Op 15 mei 2008 hoorde ik dat het 
knobbeltje in mijn borst kwaadaardig 
was. Mijn eerste gedachte was: maar 
daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik 
ben freelance fotograaf en mijn agenda 
staat bomvol. De paniek 
sloeg pas toe toen ik dacht 
aan wat ik al maanden 
voelde in mijn rechteroog. 
Eerder wisten de artsen niet 
waar de klachten vandaan 
kwamen, maar nu ik kanker 
had, vroeg ik ze er op 
een andere manier naar te 
kijken. Het was acht uur ’s 
avonds.
Het ziekenhuis was stil 
en uitgestorven. Er was 
niemand meer, behalve mijn 
man Arthur en ik. Ik wist: 
dit is foute boel. Borstkan-
ker met uitzaaiing naar het 
netvlies, was de diagnose. 
In Het Borstkanker Boek 
had ik inmiddels gelezen 
dat dit betekende dat ik blij 
mocht zijn als ik nog een 
half jaar zou leven. Iedereen 
heeft weleens gedacht: hoe 
zou het zijn om te horen dat 
je doodgaat, maar je kunt je er niet op 
voorbereiden. Het is n t te vatten. Ik 
ben geen dromer. 

Lymfeklierkanker
Ik ben een realist, of een pessimist, zo-
als anderen het noemen. Ik dacht: als ik
nu het ziekenhuis inga, kom ik er niet 
meer uit. Ze moeten maar even wachten 
met die behandelingen, ik ga eerst met 
Arthur op vakantie. We hebben een last 
minute reis geboekt naar Fuerteventura, 
een van de Canarische eilanden. Een 
desolate zandbak met niets dan zon, zee 
en elkaar. Dat ik zou sterven, konden 
we allebei nog niet uitspreken. Het 
was te vers. En toch begon ik in mijn 
hoofd al afscheid te nemen van alles 
wat ik tegenkwam. Terug in Nederland 
kwamen we terecht in een rollercoaster. 

De tumor in mijn borst groeide
zo explosief dat ze iedere keer dachten 
dat ze verkeerd gemeten hadden. Was 
het eerst nog een ‘borstbesparende 

operatie’ die ik zou moeten ondergaan, 
diezelfde dag nog werd het een ‘borst-
amputatie’. En toen kregen we een 
telefoontje dat alles weer op z’n kop 
zette: ‘  hebt geen borstkanker maar 
lymfeklierkanker. Dat zit in je bloed en 
kan overal tumoren veroorzaken. Wees 
er blij mee, want nu is er weer een 
kans, dit is misschien te genezen.’
Arthur was euforisch. Ik niet. Het 
klinkt raar, maar net zoals je moet wen-
nen aan het idee dat je doodgaat, moet 
je ook weer wennen aan het idee dat je 
misschien blijft leven. Je houdt je met 
alles wat je hebt vast aan de informatie 
die je krijgt. Heb je nog een half jaar, 

dan is d t je realiteit. Wordt 
die ineens onder je vandaan 
geschopt, dan ben je in de 
war. Dat was voor Arthur 
natuurlijk heel moeilijk te 
begrijpen.

Chemo in het oog
Mijn vorm van lymfeklierkan-

ker, Non-Hodgkin, agressief grootcel-
lig B-Lymfoom, met tumoren in een 
oog en in een borst, komt wereldwijd 
nauwelijks voor. De oog arts vroeg mij 
mee te doen aan een nieuwe vorm van 
behandelen waarbij de chemo direct 
in mijn oog ge njecteerd zou worden. 
Daarnaast kreeg ik kuren via een infuus 
en veertien ruginjecties als preventieve 
behandeling voor mijn hersenen. Mis-
schien ben ik een control freak, maar ik 
wilde graag precies weten wat de ge-
volgen van die behandelingen zouden 
zijn. En of er alternatieven
waren. Ik had geen idee wat me te 
wachten stond en wat mijn kansen 
waren, maar ik moest me erbij neerleg-
gen. Toen er zeven maanden later ook 
een tumor in mijn linkeroog verscheen, 
zijn we naar een Belgische arts gegaan 
voor een second opinion. Hij was 
gespecialiseerd op dit gebied en ik 
wilde duidelijkheid over de uitwerking 

van de kuur en 
mijn prognose. 
Hij zei: ‘De 
behandeling slaat 
aan, je bent jong, 
dus misschien 
blijft het hierna 
een paar jaar 
weg, maar vroeg 

of laat komt het altijd terug.’ Eindelijk 
wist ik waar ik aan toe was.
Tien maanden ben ik doodziek geweest. 
Arthur is al die tijd thuisgebleven om 
voor me te zorgen. Ik kon niets. We 
hebben geleefd van het geld dat we 

spaarden voor een wereldreis. In plaats 
van de mooiste plekjes op aarde te 
bezoeken, lag ik op de bank toe te kij-
ken hoe Arthur het huis bestierde. Het 
was een pittige test voor onze relatie. 
Je zit ineens allebei in een rol waar je 
niet in wilt zitten. Gelukkig hebben 
we ons erdoorheen geslagen. Augustus 
2009 kreeg ik mijn laatste oogprik. Ik 
had nooit kunnen vermoeden dat de 
zwaarste periode toen pas aanbrak. Het 
liefst wilde ik zo snel mogelijk aan het 
werk. Weer een normaal leven leiden. 
Maar ik werd lamgeslagen door angst 
en depressie. Bij ieder pijntje dacht ik: 

o God, als het maar niet terug is. Na de 
laatste behandeling was ik mijn medi-
sche houvast kwijt. Ik voelde me in het 
diepe gegooid. Arthur was weer aan 
het werk, mijn vrienden brachten hun 
kinderen naar de basisschool, de wereld 
draaide door, maar ik zat thuis te tob-
ben. Het heeft heel lang geduurd voor-
dat ik de knop om kon zetten. Voordat 
ik accepteerde dat ik moest leven met 
kanker en kon denken: ik moet genieten 
van de tijd die ik nog heb. In plaats 
van te werken voor opdrachtgevers heb 
ik mijn energie in mijn eigen project 
gestopt: een fotodagboek dat ik heb 

bijgehouden vanaf 
de eerste dag in 
het ziekenhuis. De 
chemotherapie, 
de wachtkamers, 
de naalden die 
in mijn lichaam 
zijn geprikt, het 
samenzijn met Ar-
thur, de mails en kaarten van vrienden 
en familie, mijn veranderende lichaam 
en gezicht, alles heb ik vastgelegd 
onder de titel Vlucht KL 15.5.08. Het 
is het verslag, de zwarte doos, van mijn 
reis naar het einde. Na 15 mei 2008 

heeft mijn leven zijn vanzelfsprekend-
heid verloren. Het voelt alsof ik in het 
verkeerde vliegtuig ben gestapt en ben 
afgereisd naar een voor mij onbekende 
plek van witte jassen en mensen die 
een onverstaanbare taal spreken. Het is 
mijn laatste wens om die reportage op 
een mooie manier te exposeren.

Onder walvissen
Zwemmen tussen de walvissen in 
Polynesië was mijn andere doel. We 
hebben een prachtig huisje gehuurd op 
een klif, waar ze voor de deur liggen te 
dobberen. En ik heb keihard aan mijn 
conditie gewerkt om de lange reis fy-
siek aan te kunnen. 12 juli 2010 zouden 
we vertrekken. Niet dus. 1  juni werd 
ik in het ziekenhuis opgenomen met 
een hersentumor.
Ik had al een paar dagen hoofdpijn, 
maar mijn huisarts en Arthur pro-
beerden me gerust te stellen: ‘Het 
zal spanningshoofdpijn zijn’, 
zeiden ze, omdat we net te 
horen hadden gekregen dat een 
dierbare van ons ook kanker 
had. In het ziekenhuis vroeg 
de neuroloog mij allemaal heel 

gewone dingen. ‘Wat voor dag 
is het vandaag ’, en ‘Hoeveel 
is honderd min zeven ’ Ik kon de ant-
woorden simpelweg niet meer vinden. 
Ik werd opgenomen en op het moment 
dat ik op bed ging liggen, ging mijn 
lampje uit. Het A ’tje dat ze me lieten 
zien, liet geen ruimte voor twijfel. In 
mijn hersenen zat een grote, ronde, 
witte plek. De kanker was terug. Ik was 
ongelooflijk verdrietig. En tegelijkertijd 
viel er een last van mijn schouders. Ik 
hoefde niet meer bang te zijn. De on-
zekerheid bij ieder pijntje was voorbij. 
Ik wist dat er nog n behandeling voor 
mij in de koelkast stond. Wederom een 
kuur in onderzoeksfase, waarover ik 
had gelezen dat die z  zwaar was dat 
het overgrote deel van de patiënten in 
de eerste behandelperiode komt te over-
lijden. Wat de kwaliteit van leven zou 
zijn als ik daar wel doorheen kwam, 
kon niemand me vertellen. Je lichaam 
is zo kapotgemaakt dat je er misschien 
wel iedere dag pijn aan overhoudt, of 

vroeg dement wordt. Die onzekerheid 
heeft mij doen besluiten om niet voor 
de behandeling te kiezen. Hoewel ik 
nog niet weet wat me straks te wachten 
staat, lijkt sterven me minder zwaar. 
Het enige wat ik nog wilde was
bestraling, waarmee ik drie tot twaalf 
maanden leven heb gewonnen. Ik heb 
ervoor gekozen mijn laatste dagen, 
weken, maanden, helder en zonder 
al te veel pijn door te brengen. Hoe 
moeilijk het ook voor Arthur was, mijn 
beslissing stond vast. Onze reis naar de 

andere kant van de wereld zat er niet 
meer in. In plaats daarvan zijn Arthur 
en ik nog een keer naar Fuerteventura 
gegaan. Een stuk wijzer dan de eerste 

keer. Nu konden we wel uitspreken dat 
ik op weg ben naar de dood.
We hebben het gevoel dat we allebei 
in de wachtkamer zitten. Arthur zal 
straks in zijn eentje in het bed liggen 
dat wij elf jaar hebben gedeeld. Als ik 
daaraan denk, word ik zeer emotioneel. 
Afscheid nemen is zwaar. Ik houd me 
vast aan de gedachte dat je na je dood
naar de plek gaat waar je naartoe d nkt 
te gaan. Geloof je nergens in, dan ga je 
nergens heen. Geloof je in de hemel, 
dan ga je naar de hemel. Ik hoop dat 

ik herboren word tussen de 
walvissen in Polynesië.”

Expo-info
De Melkweg Galerie is aan 
de Marnixstraat 09 in Am-
sterdam gevestigd, vlakbij 
het bekende Leidseplein  
telefoon 020 5318181. De 
galerie is van woensdag tot 
en met zondag gratis toe-
gankelijk tussen 1 .00 uur 
’s middags en 20.00 uur ’s 
avonds. Zie voor meer info 
www.melkweg.nl
De expositie van Karen 
Vlieger ‘In de wachtkamer 
van de dood’ is daar van 17 
maart tot 17 april te zien.
Zie voor Karen’s portfolio 
en contactinformatie: 

. aren l eger. om

Karen Vlieger
m.m.v. rthur anssen en va oesberg
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aren lieger  is een aagse ortret  re ortage  en reisfotograaf. i  studeerde in  
af aan de onin li e ade ie voor eeldende unst  afdeling otogra s e or geving  
toen nog gevestigd aan de arwe a  in aria oeve. an  aart tot  a ril is er in ster
da  een e ositie van et wer  dat i  en aar an rt ur van ei  tot eer onlangs aa
ten  een logboe  in beeld en woord van aar laatste reis  naar et einde  als an er ati nt.

- n het ziekenhuis voor de t eede hemo, op  uli  -

- hemovloeistof in infuuszakken, 
op  uli  -

- elfportret op  okto er  -

- elfportret op  okto er  -

- elfportret op  fe ruari  -

- oeder, s hoonmoeder en partner Arthur zi n op  augustus  aan ezig
i  de laatste van  oogin e ties met hemo, op  augustus  -

- i n hoofd in een estralingsmasker voor de estraling 
van mi n hersenen en ogen, op  uli  -

- -af eelding van de tumor in mi n hersenen en een -
af eelding van mi n hersenen na estraling, op  augustus 

- e vroli ke noot  een hilaris h ge ns eneerd arnavalstafereel in , te enlo -

- et de poes, ansen  genaamd, thuis op de ank op  de em er . et een enkele s  
m n e htgenoot Arthur luistert alleen naar anssen  met t ee s en  -
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r  itr  it
eze agenda evat allerlei a tiviteiten die voor lezers van e ud- agenaar interessant kunnen zi n  tentoon-

stellingen, lezingen, informatie, ursussen, muziek, theater, enzovoorts. e agenda ordt samengesteld door 
het entraal nformatiepunt uderen P . A tuele informatie en a tiviteiten voor volgende periodes vindt 
u alti d in de agenda op . ipo.org. e t u a tiviteiten te melden  tuur u  gegevens op via e-mail naar 
reda tie ipo.org, of neem telefonis h onta t op met ar o aane via    .

Elke dinsdag
itdag met V R elzijn

VÓÓR Welzijn organiseert elke dinsdag uitstap-
jes. Het programma van ‘Dinsdag-Uitdag’ biedt 
de mogelijkheid om in groepsverband musea, 
lezingen, films, etentjes en ander leuks te 
bezoeken, begeleid door vrijwilligers. Meestal 
wordt er met het OV gereisd. Het nieuwe kwar-
taalprogramma is vers van de pers verkrijg-
baar bij de receptie van De Henneberg. Ook is 
er een nieuw programma Binnenstad Klassiek, 
waarbij in groepsverband vanuit de Henneberg 
(gratis) concerten bezocht worden in de bin-
nenstad.  Voor meer informatie en aanmelding 
i-Shop de Henneber, Tramstraat 15, 2551 TT 
Den Haag. Telefoon: 070 - 3976001. Zie ook 
www.voorwelzijn.nl

Zaterdag 12 maart
Orgelconcert 1
Hervormde Kerk Wateringen, door Willem 
Harold Boog. Plein 9, Wateringen, 19.30 uur, 
kerk open halfuur voor aanvang, entree € 6,- 
en € 5,- voor CJP/65+.

Orgelconcert 2
Aarnoud de Groen op het prachtige orgel van 
de Haagse Bethlehemkerk. U kunt de organist 
op een groot scherm aan het werk zien. Bethle-
hemkerk, Laan van Meerdervoort 627, hoek 
Azaleastraat, 20.00 uur, toegang € 5,-. 
 
Zondag 1  maart
Vervolgde componisten 
Tweede concert in de serie ‘Vervolgde com-
ponisten aan het Spui’, met werken van Fania 
Chapiro, Otar Taktakishvili, Zoltán Székely, 
Geza Frid en Lionel Ziblat. Uitgevoerd door het 
Jacques Thibaud Ensemble uit Berlijn, Eleo-
nore Pameijer (fluit) en Marianne Boer (piano). 
Acteur en regisseur Hans Croiset vertelt de 
verhalen achter de muziek. Theater aan het 
Spui, Den Haag, 15.00 uur, toegang € 15,-.

Rotskust ontdekken
Het getijdengebied bij de haven van Scheve-
ningen is bij de havenhoofden een waar stukje 
rotskust. Bij laag water is er een heleboel te 
ontdekken tussen de basaltblokken. We gaan 
ook de zeereep bij het havenhoofd bezoeken 
en zien hoe de eerste duinvorming plaatsvindt. 
De gidsen van het IVN nemen u, groot en klein, 
graag mee op deze excursie. Verzamelen op 
zondag 13 maart om 14 uur bij de windmolen 
aan het strand aan het einde van de Hout-
rustweg. Vergeet de laarzen niet en denk aan 
warme kleding. IVN excursies zijn gratis, voor 
iedereen toegankelijk en duren 1,5 tot 2 uur. 
Aanmelding niet nodig. Inlichtingen bij Rob 
Meyer tel. 070 3681400/ 06 20568114 of bij 
Monique van den Broek tel. 070 3858676. Zie 
ook www.ivndenhaag.nl 
 
1  t m 19 maart
Koorenhuis JazzFestival 
Met jazz op film, jamsessies, workshops 
en gratis jazzensembles in de foyer. Voorts 
interessante masterclasses, waaronder van 
de fameuze Amerikaanse jazzpianist en jaz-
zeducator Barry Harris op 17, 18 en 19 maart. 
Koorenhuis, Prinsegracht 27, meer informatie: 
tel. (070) 707 17 22 of www.koorenhuis.nl. 
Aanmelden & info masterclass en workshops: 
jazz@koorenhuis.nl.

Dinsdag 15 maart
altische staten

Lezing met projectie ‘De hoofdsteden van 
Estland, Letland en Litouwen’, door Aart 
Rietveld. Museon, Stadhouderslaan 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.

Lunchpauzeconcert
De studenten van de School voor Jong Talent 
van het Koninklijk Conservatorium spelen 
tijdens het derde concert van Jong KC en 
het Nederlands Muziek Instituut van dit 
seizoen muziek uit de tijd van de Nederlandse 
componist Johannes Verhulst (1816-1891). 
De Boskant, Fluwelen Burgwal 45, 12:30 uur, 
toegang gratis. 

oensdag 1  maart
Ouderenzwemmen
Bent u 50-plusser en wilt u lekker bewegen in 
het warme water van zwembad de Escamp-
hof? Dan bent U van harte welkom binnen de 
vriendenkring van de Haagse Watervrienden 
(HWV). Elke woensdag, zwembad de Escamp-
hof, Escamplaan 57, 19.45-20.45 uur (gemak-
kelijk te bereiken met tram 6 en bus 13 en 26). 
Meer weten over de mogelijkheden? Bel Ans 
Rombouts, (070) 325 56 15, of kom gewoon 
even langs. U kunt ook informatie vinden op 
www.haagsewatervrienden.nl. 

o. 1   do. 17 maart
Retroveiling
Het Venduehuis houdt een grote retro- en 
collectablesveiling. U kunt uw hart ophalen aan 
allerlei ‘gouwe ouwetjes’: jukeboxen, Puchs, 
gokkasten, (foto)camera’s, speelgoed, Ameri-
cana, Coca Cola, posters, Elvis Presley, platen, 
flipperkasten, collectables, gouden platen, 
gitaren etc. etc. Kijkdagen op zaterdag 12, 
zondag 13 en maandag 14 maart van 10.00 
tot 17.00 uur. Alle informatie kunt u vinden op 
www.venduehuis.com/index/collectables.

Maandag 21 maart
Met diabetes in beweging 
Start van een cursus van Florence voor ieder-
een met diabetes type 2 die ondersteuning 
nodig heeft bij verandering van leefstijl. 24 
bijeenkomsten (tweemaal per week een uur) 
met voorlichting over bewegen en voeding, 
en daarna sporten onder begeleiding van een 
fysiotherapeut. Twee locaties: Beweegcen-
trum Multi Fysio, Leidschendam-Voorburg en 
gezondheidscentrum Het Kruispunt, Rijswijk. 
Veel ziektekostenverzekeraars komen tegemoet 
in de kosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar 
naar de voorwaarden. Informatie en aanmel-
ding: Florence, tel. (070) 41 31 000.

Dinsdag 22 maart
Multimediashow 
Lezing met projectie ‘Grenzeloos in Panorama 
- deel 3’, een panoramische multimediashow 
met digitale series voorzien van muziek en/
of tekst en geprojecteerd op een scherm van 
maar liefst 10 meter breed. 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.

oensdag 2  maart
Levensverhalen schrijven 
Het thema van de Boekenweek 2011 is ‘Ge-
schreven portretten’. Tijdens deze workshop 
maakt u een begin met uw levensverhaal. Cen-
trale Bibliotheek Rijswijk, Generaal Eisenho-
werplein 101, 9.30-12.00 uur, prijs € 7,- voor 
leden en € 9,- voor niet-leden. 

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

Hotel / Restaurant / Accommodatie / Wellness

 In het hart van het Sauerland
 5 nachten incl. halfpension
 met gratis gebruik van de

 Wellness & Beauty Garden
 vanaf 430.00 € per persoon

Te koop gevraagd door 
verzamelaar:

Strijkboutenkachel. 
Schilderijen of 

prenten met afb. 
“De Strijkster”

tel  

W  AT R T
- AAA-kwaliteit
- gegarandeerd de goedkoopste prijs in Nederland

06-45576604 of www.wincie-natuursteen.nl

W  AT R T

Schrijfster Ana s Nin (Neuilly-sur-Seine, 1903 
 Los Angeles, 1977) maakte van haar leven een 

one woman show. Componist Louis Andriessen 
schreef een opera over haar, op het lijf van zijn 
muze Cristina Zavalloni en het ensemble Nieuw 
Amsterdams Peil. Zavalloni is het enige perso-
nage van vlees en bloed in de voorstelling. 
Andriessen liet zich voor Ana s Nin inspireren 
door de jazz die de kunstenares zelf in de jaren 
dertig hoorde. De muziek laat de passie, ironie en 
wanhoop voelen van deze veelzijdige en briljante 
schrijfster. 

Dochter vader relatie
In het alom geprezen monodrama staat de 
(incestueuze) liefdesverhouding centraal van de 
Ana s Nin met haar vader, de componist en pianist 
Joaquin Nin. Na twintig jaar afwezigheid ziet ze 
hem terug en verleidt ze hem. In filmfragmenten 
figureren haar minnaars Ren  Allendy en Antonin 
Artaud en de schrijver Henry Miller. Ondanks 
de vele mannen in haar leven wordt Ana s echter 
geplaagd door eenzaamheid. 

rogramma
Tickets zijn vanaf nu te koop via de Korzo websi-
te of bel naar 070-3 375 0. De eerste voorstelling 

van die dag om 15.00 uur maakt onderdeel uit van 
‘Dag in de Branding’ en is ook te bezoeken met 
een passe-partout van Dag in de Branding. 
Programma zaterdag 12 maart Korzo theater / 
Dag in de Branding  1 .00 Slagwerk Den Haag 
- Phonoperformatik Korzo studio  15.00 Nieuw 
Amsterdams Peil - Ana s Nin Korzo zaal (uitver-
kocht)  17.00 Nieuw Amsterdams Peil - Ana s 
Nin Korzo zaal (extra voorstelling) 
Zie voor meer informatie . or o.nl

Extra voorstelling 12 maart om 17.00 uur 

r te elangstelling r 
na s in in heater K r

Op zaterdag 12 maart geeft Nieuw 
Amsterdams eil wegens overweldi-
gende belangstelling om 17.00 uur 
een extra voorstelling van het mo-
nodrama Ana s Nin in heater Korzo 
aan de rinsestraat 2 in de Haagse 
binnenstad.

- Ana s in, i  veel lezers vooral ekend door haar 
literaire erotis he verhalen en dag oeken. -
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DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

I  ostbus     en g     

NIE :

Hulp bij het voeren 
van uw administratie 
Voor sommige ouderen vormt het bijhouden 
van de administratie een probleem. Door 
bijvoorbeeld leeftijd, ziekte of overlijden 
van de partner kan hulp gewenst zijn. V R 
Welzijn Ouderenwerk Segbroek biedt u deze 
ondersteuning met de ‘hulp bij thuisadmini-
stratie’. Een vrijwilliger biedt u ondersteuning 
bij het ordenen van de post en administratie, 
het maken van een overzicht van inkomsten 
en uitgaven en biedt ondersteuning bij het 
doen van betalingen. De dienst is bedoeld 
voor zelfstandig wonende 55-plussers uit het 
stadsdeel Segbroek die de verantwoordelijk-
heid voor de eigen administratie willen en 
kunnen dragen. Voor meer informatie en 
opgave kunt u bellen naar buurtcentrum de 
Lijsterbes, tel: 070  3 00237.

Onbeperkt winkelen 
Een intrigerende activiteit in het kader van 
NL DOET is de winkeltest. Voorall, de 
belangenorganisatie voor Hagenaars met 
een beperking, organiseert die op 18 maart. 
Centraal staat de vraag: hoe is het om met een 
rolstoel, scootmobiel, rollator of kinderwagen 
te winkelen in de Haagse binnenstad  Hoe 
pas je een broek als je niet kunt zien  Hoe 
vind je zelfstandig je weg in een warenhuis  
De deelnemers gaan in groepjes op zoek 
naar bijvoorbeeld een trui, flatscreentelevisie 
of eau de toilette. Bij welke winkel lukt dat 
het best en waardoor  Is de winkel goed 
toegankelijk  Word je vriendelijk geholpen  
Na het winkelen nemen de deelnemers met 
met een medewerker van Voorall in een 
Haags caf  door waarom het ergens goed 
winkelen is of juist niet. Daarna gaat Voorall 
bij de verschillende winkels langs om uitleg 
te geven over de test, tips te geven om de 
toegankelijkheid te verbeteren en daarmee 
de omzet te verhogen. En om te vertellen of 
mensen met een beperking daar graag komen 
winkelen. Voorall nodigt voor de test mensen 
met een beperking uit, maar ook mensen 
zonder beperking die willen uitproberen hoe 
het is om te winkelen met een beperking zijn 
van harte welkom. Er is dan een rolstoel of 
aangepaste bril beschikbaar. Naderhand krijgt 
u een ge llustreerd verslag. Interesse om mee 
te winkelen  Aanmelden kan telefonisch 
via 3 5 52 88 of op www.voorall.nl/nieuws/
andernieuws. Om 13.00 uur is het verzamelen 
geblazen bij het NL DOET Centrum op het 
Plein (zie ook het hoofdverhaal). De test start  
om 13.30 uur en duurt tot uiterlijk 15.30 uur.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart staat heel Nederland in het 
teken van NL DOE . In het hele land zetten groepen mensen van 
bedrijven, verenigingen en instellingen zich een of twee dagen 
als vrijwilliger in voor anderen. Dat doen ze in de vorm van een 
speciale klus’. Leden van het Koninklijk Huis doen mee, en in Den 
Haag nemen het college van , Omroep est-presentator Fred 
Zuiderwijk van de serie Haagse Iconen’, diverse scholen en de 
gemeenteraadsfractie van D  een klus’ ter hand.

www i o org

Veel meer daarover en meer dan 120 
voorbeelden van Haagse ‘klussen’ 
vindt u op de website www.nldoet.nl/
denhaag. Of informeer eens bij HOF 
Promotie Haags vrijwilligerswerk, 
tel. 302  . HOF staat trouwens 
op vrijdag 18 maart met een grote 
doorzichtige tent op het Plein in de 
Haagse binnenstad. Daar valt van al-
les te beleven rond vrijwilligerswerk. 
En als u de smaak te pakken krijgt, 
weet HOF verder de weg voor u en 
alle ins en outs , bijvoorbeeld over 
hoe de vacaturebank voor vrijwil-
ligers werkt. In de tent vinden klussen 
plaats, deelnemende vrijwilligers kun-
nen na afloop worden ‘gehuldigd’, be-
kende en minder bekende Hagenaars 
lopen er rond en er zijn workshops en 
optredens.

Maatje voor maatje
Vrijwilligerswerk is natuurlijk niet 
alleen iets van een of twee dagen per 
jaar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
inburgeringsproject ‘Maatje voor ma-
tje’ dat afgelopen jaar in Loosduinen 
van start is gegaan. In buurtcentrum 
De Henneberg zijn Haagse inbur-
geraars en Loosduinse senioren met 
elkaar in contact gebracht. Zij werden 
aan elkaar ‘gekoppeld’ met als doel 
de inburgeraars actief te ‘leren’ 
deelnemen aan de samenleving en de 
Nederlandse taal beter bij te brengen. 
Door regelmatig contact in het 
Nederlands met een vast Nederlands 
‘maatje’ kunnen zij beter en zekerder 
worden in de taal. 

it de positieve ervaringen van 
verschillende koppels bleek dat een 
geslaagde opzet te zijn.

Interesses
Nederlanders en inburgeraars werden 
zo veel mogelijk aan elkaar ‘gekop-
peld’ op grond van dezelfde hobby’s 
en belangstelling. Was er geen ‘klik’, 
dan werd er verder gekeken. Na de 
kennismaking in het buurtcentrum 
maakten de ‘maatjes’ zelf vervolg-
afspraken. Die hebben ze op veel 
verschillende manieren ingevuld, 
afhankelijk van hun eigen interesses 
en wensen: in een restaurantje, bij 
elkaar thuis of op een vast weke-
lijks moment in het buurtcentrum. 
Daar konden ze een eigen kamertje 
reserveren.

andelen
E n van de koppels vond elkaar bij-
voorbeeld in hun plezier in wandelen. 
Ze bleken beiden een hond te hebben. 
Zij konden hun voorliefdes dus com-
bineren tijdens gezamenlijke wande-
lingen, ondertussen oefenend met het 
Nederlands. Het Duitse accent van 
de inburgeraar vervaagde gaandeweg 
en inmiddels heeft deze persoon een 
inburgeringsdiploma op zak

crabble is leerzaam
Een ander koppel sprak het liefst 
bij elkaar thuis af. Zij ontdekten dat 
scrabble een leuke manier is om 
spelenderwijs met de taal bezig te 
zijn. De scrabblecompetities werden 
steeds uitdagender, waarbij ook 
andere familieleden van de Brazili-
aanse inburgeraar aanhaakten. Ook 
het triviantachtige inburgeringsspel 
‘Rondje Nederland’, met vragen over 
de Nederlandse samenleving, werd 
uit het buurtcentrum geleend om in 

familiekring te spelen.

itstapjes maken
Bij weer een ander koppel bleek de 
schilderpassie van het Loosduinse 
maatje aanstekelijk te zijn: de in-
burgeraar wilde verkennen wat er in 
haar buurt aan schilderles mogelijk 
was. Ook ondernamen zij gezamen-
lijk uitstapjes, bijvoorbeeld naar de 
Ridderzaal, musea en het Haagse 
Chinatown. Ze proefden letterlijk van 
Nederlandse tradities en specialiteiten 
rond Sinterklaas en Kerstmis (peper-
noten en kerstkransjes ), natuurlijk 
met de achtergrond van deze tradities 
als smakelijk gespreksonderwerp.

Zelfredzaamheid
Het maatjesproject sluit aan bij de 
wens van betrokken inburgeraars om 
de Nederlandse taal meer te kunnen 
oefenen en de Nederlandse samenle-
ving beter te leren kennen. Dit contact 
leidt er in veel gevallen op een 
laagdrempelige manier toe dat ze veel 
meer Nederlands spreken. Ze raken 
bovendien beter bekend met allerlei 
faciliteiten in de wijk en de stad. De 
Loosduinse senioren ondersteunden 
hen bijvoorbeeld in een zoektocht 
naar vrijwilligerswerk, bij het aan-
vragen van een ov-chipkaart en bij 
het zoeken naar kinderopvang. Een 

en ander leidt zo ook tot een grotere 
zelfredzaamheid.

Verrijkend
De senioren in Loosduinen bleken 
enthousiast bereid om daaraan bij te 
dragen. Zij houden er zelf immers 
ook een verrijkende ervaring en nieu-
we inzichten aan over. Toen er op een 
gegeven moment niet genoeg maatjes 
waren om aan alle ge nteresseerde 
inburgeraars te koppelen, bleken 
enkele 55-plussers zelfs bereid er n g 
een maatje bij te nemen. Sommigen 
spraken daarop in een drietal af, wat 
na enig experimenteren goed bleek 
te werken.
De brede aanpak en de vrijheid bij 
de invulling ervan spreekt beide doel-
groepen aan en werkt stimulerend en 
activerend.

Contact opnemen
Kortom: goede ervaringen, die 
smaken naar meer  Ge nteresseer-
den die meer informatie willen of 
vragen hebben over deze bijzondere 
manier van vrijwilligerswerk, worden 
van harte uitgenodigd contact op te 
nemen met ouderenwerker Joan-
nemie van Dijk in buurtcentrum de 
Henneberg, Tramstraat 15, tel. 397 
0 01 of e-mail joannemie.vandijk

voorwelzijn.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.

VRAAG HE  CI O

Komt er dit jaar weer een 55  Dag van CI O in het stadhuis

Jazeker  Noteer maar in uw agenda: zaterdag  juni in het atrium van het Haagse stadhuis. Dit jaar vieren we bovendien 
een lustrum: het wordt de 15e editie van dit grootste evenement voor 55-plussers in de regio Haaglanden. Met natuurlijk 
een informatiemarkt, liveoptredens (dit jaar op twee podia ) en ontspanning op de zorg-en verwenboulevards. Het thema 
van de Haagse 55  Dag is dit jaar ‘Leef KleurRijk ’  zult uitgebreid kunnen kennismaken met de mogelijkheden op het 
gebied van onder meer vrijwilligerswerk, inspraak, sociale netwerken en vrijetijdsbesteding. De voorbereidingen om er 
weer een onvergetelijke dag van te maken zijn in volle gang   kunt het volgen op .haag e l dag.nl

AC EEL
Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de samenleving en kan ook heel leuk zijn

en aag in a tie ti dens L  

- aat e voor aat e, een taalpro e t voor in urgeraars -
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Pijnlijke voeten?
Ogenblikkelijk beterschap

Een Zwitserse voetspecialist heeft een 
Wonder-inlegzool ontwikkeld. Stelt u 
zich eens voor, deze inlegzool neemt 
vrijwel direct alle problemen, alle pij-
nen, al het leed dat u met uw voeten 
kunt meemaken weg en vooral, voor-
al… verhindert dat ze terugkomen. 
Probeer ze ook – vrijblijvend op ons 
risico – en u zult merken dat u zich in 
lange tijd niet zo goed ter been heeft 
gevoeld!

Dankzij deze inlegzolen 
zullen vele voetproble-
men verdwijnen
Als u last heeft van een of meer hierbo-
ven beschreven klachten, dan is hier de 
oplossing. Velen hebben inderdaad kun-
nen ontdekken, dat een Zwitserse voet-
specialist een inlegzool heeft ontwikkeld 
die vrijwel onmiddellijk alle hierboven 
beschreven problemen wegneemt: de 
Swissco® inlegzolen.
Ja, u hebt het goed gelezen: een Wonder-
inlegzool, die onmiddellijk verlichting 
brengt en die voorkomt dat de problemen 
terugkomen.
Deze uitvinding lijkt zo ongelooflijk, 
dat Direct Home Shopping besloot u in 
de gelegenheid te stellen ze  gedurende 
30 dagen uit te proberen. Om zelf vast te 
stellen, dat de verlichting vrijwel onmid-
dellijk plaatsvindt, dat de pijnen bijna di-
rect wegebben en dat al uw voetklachten 
zullen verdwijnen.

Hoe werken deze 
Wonder-inlegzolen?
Deze Zwitserse voetspecialist heeft ont-
dekt dat de meeste  klachten, die u bij uw 
voeten tegenkomt, afkomstig zijn van één 
enkel probleem: uw voeten ondervinden 
in uw schoenen zeer weinig steun.

Op den duur zakt uw voetzool in. Uw 
voeten worden vervormd en veroorzaken 
daardoor pijn in de tenen, enkels, kuiten, 
benen, rug en bovendien dikwijls pijn-
lijke kramp.
Uw tenen ondergaan de belasting die 
hinderlijke pijnen veroorzaakt. De nagels 
breken op de zwakke plekken en naar-
mate de tijd verstrijkt hoe slechter het uw 
voeten vergaat.
Gelukkig heeft die voetspecialist een 
Wonder-inlegzool uitgevonden die al 
deze problemen wegneemt. Inderdaad, 
deze inlegzolen zijn, wanneer u ze in uw 
schoenen legt, aan de buitenkant onzicht-
baar. Glijd vervolgens met uw voeten in 
uw schoenen. U zult onmiddellijk het ver-
schil zien. Uw voeten zijn zo met comfort 
omringd als een baby in zijn wieg. 
Dankzij deze inlegzolen vinden de been-
deren van uw voeten (behorend tot de 
meest gevoelige beenderen van het men-
selijk lichaam) opnieuw hun anatomisch 
gebruikelijke plaats. De tenen liggen nu 
op natuurlijke wijze op een rijtje, zonder 
belasting. Het lichaam ontspant zich en 
de pijnen verdwijnen.

Hoe neemt u de proef 
met deze Wonder-inleg-
zolen
Waarom zou u kopen zonder te probe-
ren? Dat is een van de  talloze voordelen 
die u hebt bij Direct Home Shopping: u 
mag ieder produkt uitproberen: NIET 
TEVREDEN=GELD TERUG !
Geeft u uw schoenenmaat op en stuur de 
bon hiernaast terug. Per ommegaande 
ontvangt u uw paar Wonder-inlegzolen, 
geheel passend voor uw voeten. Leg ze 
in uw schoenen, doe een paar passen en u 
waardeert uw nieuwe manier van lopen, 
pijnloos en zonder gehinderd te worden. 
U kunt het weldra niet meer zonder stel-
len. 

Geniet er weer van om te kunnen
wandelen en bewegen!

U heeft last van:
� Likdoorns
� Eeltlagen
� Doorgezakte voeten
� Pijnlijke voetzolen
� Pijnlijke benen
� Verzakking in de voetzool
� Pijn in de hielen
� Pijnlijke enkels
� Krampen
� Pijn in de onderrug

Aarzel niet... profiteer van deze buitenge-
wone aanbieding en ontdek zonder risico 
wat een Zwitsere voetspecialist heeft be-
dacht om u uw voeten te doen vergeten.

PROEFBON MET 
ZICHTGARANTIE

Terugsturen aan DHS 
Antwoordnummer 951 
4700 VB Roosendaal 

(geen postzegel nodig)

JA, ik wens de SwissCo zolen te proberen om 
geen pijnlijke voeten meer te hebben. Als ik 
niet volledig tevreden ben mag ik de zolen bin-
nen 30 dagen terugsturen en krijg dan direct en 
zonder discussie mijn geld terug.

Maten van 36 tot 46
� Speciaal Aanbod:
 2 paar voor slechts € 39,-
 Aanbod geldig tot 31 april 2011! 
Ik duid hier mijn schoenmaat aan ................

Ik betaal als volgt (aankruisen a.u.b.):

� Via automatische incasso. Mijn bank- of 
girorekeningnummer is:

Afschrijving vindt pas plaats 30 dagen na levering!

� Ik stuur deze bon in en stort tegelij-
kertijd het totale bedrag op bankrekening 
59.41.52.763 t.n.v. Direct Home Shopping te 
Roosendaal. 
Vermeld a.u.b.: Swissco + maat of maten

� Aan de postbode. U ontvangt de zending 
onder rembours. Rembourskosten bedragen  € 
7,— extra.

� Dhr   � Mevr   Voorl.:  ............................. 

Naam:  ...........................................................

Straat:  ...........................................................

Nr:  ................... Postcode: ............................  

Plaats:  ...........................................................

Telefoon:  ......................................................

SW984

Snel in huis? Bel ons

0900 20.22.059
(0,35 ctp/min.)

7 dagen - alle uren
Of fax de bon naar: 0165 56 04 71

U kunt ook eenvoudig en 
snel bestelllen via internet:

www.directhomeshopping.nl
Hier vindt u ook al onze overige uitgaven en 

aanbiedingen op het gebied van o.a. gezondheid

ADVERTENTIE
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Suriname en Nederland hebben een 
rijke gezamenlijke geschiedenis, die 
tot de dag van vandaag doorloopt. 
Het Nationaal Historisch Museum 
wil de gemeenschappelijke verhalen 
uit het gedeelde verleden verder laten 
leven door de foto’s te publiceren op 
de populaire fotografi ewebsite Flickr. 
Het Surinaams Museum kan zijn 
unieke fotocollectie hiermee onder de 
aandacht brengen van een groot pu-
bliek. In een later stadium streven het 
Surinaams Museum en het Nationaal 
Historisch Museum ernaar een boek 
uit te geven met een selectie van de 
beste foto s.  Er staan al ruim zeven-
honderd foto’s op de speciale pagina 
op Flickr. Kijk op www.fl ickr.com/
photos/stichtingsurinaamsmuseum 
Dankzij de digitalisering van de 
foto’s kan het Surinaams Museum 
met weinig middelen een grote 
hoeveel beelden ontsluiten die anders 
verborgen blijven in het depot. Het 
Nationaal Historisch Museum stelt 

een semiprofessionele fotocamera 
en twee laptops ter beschikking, 
waarmee de medewerkers van het 
Surinaams Museum op hoge reso-
lutie afbeeldingen maken zonder de 
kwetsbare foto’s uit hun albums te 
verwijderen.
 
Ontsluiting via internet
De digitale beelden worden vervol-
gens gepubliceerd op het internet. 
Flickr is een interactieve website 
voor het delen van foto s en is in 
korte tijd uitgegroeid tot een zeer 
populaire site voor fotografi e. Op 
deze simpele en goedkope manier 
wordt de collectie toegankelijk voor 
alle wetenschappers, scholieren, 
documentairemakers, tentoonstel-
lingmakers en particulieren met 
belangstelling voor Suriname. Zij 
kunnen de individuele foto’s op 
hun waarde schatten zonder dat ze 
daarvoor moeten afreizen naar het 
depot in Suriname. Op alle foto’s 

rust auteursrecht. Wie een afbeelding 
wil gebruiken, kan terecht bij het 
Surinaams Museum. 
 
Medewerking publiek
Bij de collectie ontbreekt soms 
informatie over afgebeelde personen 
of locaties. De fotopagina op Flickr 
bereikt een breed publiek dat de 
ontbrekende informatie kan aanvul-
len. Deze crowdsourcing helpt het 
Surinaams Museum (en alle ge nte-
resseerden) de collectie te verrijken. 
Het Nationaal Historisch Museum 
zal deze methode ook toepassen in 
andere delen van de wereld waar 
Nederlandse geschiedenis in nog on-
bekende fotocollecties besloten ligt.
Actieve deelname van het publiek is 
een van de pijlers van het Nationaal 
Historisch Museum, die in vrij-
wel alle projecten een rol speelt. 
Bezoekers kunnen de foto’s van het 
Surinaams Museum op Flickr van in-
formatie voorzien en reageren op de 
commentaren van andere bezoekers. 
Dat kan vervolgens nieuwe verhalen 
en inzichten over de gemeenschap-
pelijke geschiedenis van Suriname 
en Nederland opleveren. Ook zelf 
foto’s toevoegen in een aparte sectie 
is mogelijk.
 
Heden en verleden
Het Surinaams Museum in Fort Zee-
landia in Paramaribo heeft diverse 
permanente cultureel-historische 
collecties, die een beeld bieden van 
de rijke geschiedenis van het fort en 
van Suriname. De tijdelijke tentoon-
stellingen lopen uiteen van moderne 
kunst tot de cultuur van de verschil-
lende bevolkingsgroepen. In zijn zes-

tigjarige bestaan heeft het Surinaams 
Museum bijzondere collecties weten 
aan te leggen, zoals de uitgebreide 
fotocollectie van ruim tienduizend 
afbeeldingen. De museumbibliotheek 
bezit de grootste collectie antiquari-
sche werken en Surinamica binnen 
Suriname. 

Het Nationaal Historisch Museum 
wil de historische verbeelding 
stimuleren, enthousiasme voor 
geschiedenis teweegbrengen en 
nieuwsgierigheid opwekken. Het 
museum organiseert tentoonstellin-
gen en activiteiten in heel Neder-
land, waarbij het actief samenwerkt 
met organisaties op het gebied van 
erfgoed, geschiedenis, onderwijs, 
wetenschap, media en kunst. Op 
deze manier ontstaan verrassende en 
boeiende verbindingen tussen heden 
en verleden, zoals tijdens de Maand 
van de Geschiedenis en Plaatsen in 
Nederland. De activiteiten van het 
museum zijn te herkennen aan het 
INNL logo. De programmering staat 
op . nnl.nl

Het urinaams Museum in aramaribo heeft de grootste fotocollectie in uriname. De tiendui-
zend foto’s uit de negentiende en twintigste eeuw zijn nog nauwelijks digitaal ontsloten. Het Na-
tionaal Historisch Museum zal in samenwerking met het urinaams Museum tweeduizend foto’s 
digitaliseren en via het internet ontsluiten. 

- roep e apende mannen met hond. 
emaakt in . otoar hief ti hting 

urinaams useum.  -

- Leden van de ree Evangeli al hur h met een portret van  everend e er alo-
mon romet. oto gemaakt door . . osterling. ermoedeli k aren  van de vorige 

eeu . otoar hief ti hting urinaams useum.  -

Frida Kahlo’ in 
eelden aan Zee

oneelgroep  de Nieuwe Metro-
pool speelt van 10 maart t m 2 
april in museum eelden aan 
Zee de voorstelling Frida Kahlo, 
bed van bloed en bloemen. Een 
indrukwekkend en meeslepend 
stuk, waarin het levensverhaal 
van de Mexicaanse schilderes 
Frida Kahlo vanuit een volstrekt 
nieuw gezichtspunt wordt ver-
teld.
 
Frida Kahlo spreekt tot ieders verbeelding, 
dankzij haar schilderijen en haar tumultueze 
leven, dat in 1907 begon in Coyoacan, een 
voorstad in Mexico City. In Frida Kahlo, bed 
van bloed en bloemen vertelt haar jongere 
zus Christie niet alleen Frida’s pijnlijke ver-
haal, maar ook dat van haarzelf. it rivaliteit 
wordt Christie de geliefde van Diego Rivera, 
de beroemde Mexicaanse schilder en man 
van Frida  een rivaliteit die tot de dood van 
Frida, in 195 , het leven van beiden be-
heerst. Na de dood van Frida raakt Christie 
in een isolement en leeft als een kluizenaar. 
Ze kijkt terug op haar levenslange, moei-
zame en soms heftige verhouding met de 
vrijgevochten Frida. Tegelijkertijd mist zij 
haar enorm. Christi zou haar het liefst weer 
willen vasthouden, willen liefkozen. En ze 
zou Frida zo graag nog n keer willen spre-
ken, om haar een bekentenis te doen

Voorstellingsinfo
De voorstelling duurt circa 70, zonder 
pauze. Speeldata: 10, 11, 12, 23, 2 , 25, 2 , 
en 30 maart en 1 en 2 april 2011, Locatie: 
museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 
1, 258  EL Den Haag, aanvang 20.30 uur 
(zaal open 19.30 uur), € 17,50, incl. toegang 
museum, reserveren: info denieuwemetro-
pool.nl of per telefoon 0   1195 210
Meer info: www.denieuwemetropool.nl

Vrouwennaam kiezen 
voor boot De Ooievaart 
De Ooievaart neemt medio april 
een nieuwe boot in gebruik. 
Naar goed historisch gebruik 
krijgt deze boot een vrouwen-
naam.

De komende tijd kunnen inwoners van Den 
Haag hun voorkeur voor een naam kenbaar 
maken. Een van prominente Haagse vrou-
wen  kiest daarna met welke naam de boot  
op 21 april wordt gedoopt.feestelijk dopen.
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, 
vaart de jury bestaande uit wethouder  
Marjolein de Jong, Hester van der Jagt 
(rondleidster), Jeltje van Nieuwenhoven 
(gemeenteraadslid PvdA), Stientje van Veld-
hoven (Tweede Kamerlid D ) Antoinette 
Visser (directeur Haags Historisch Museum) 
een rondje door de Haagse grachten. Tot 
de jury hoort ook Lousewies van der Laan 
(kabinetschef Internationaal Strafhof).
Marjolein de Jong: “Maakt u het ons als jury 
maar lastig door veel suggesties in te sturen. 
Per slot van rekening zijn er zowel in heden 
als verleden meer dan genoeg toonaange-
vende Haagse vrouwen naar wie de boot 
vernoemd zou kunnen worden”.
Zie ook de website: .oo e aart.nl

Nationaal Historisch Museum 
en urinaams Museum werken samen

ist ris he t lle tie 
an rina e  li kr
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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.
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ooncentrum ag ag  bevindt ich in de a-
genstraat  middenin het centrum van en aag  

oor de vele tram- en busli nen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belangri ke voor ieningen liggen op loopafstand
r i n  woningen en er is een grote daktuin  

Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
parkeerplaatsen huren

ag  is gelegen aan de Schermerstraat  
et het openbaar vervoer is het comple  makkeli k 

te bereiken  e belangri kste winkels i n om de 
hoek  in de Bet e olffstraat  et wooncentrum 
heeft  driekamerwoningen van ca   m
verdeelt over drie etages

ooncentrum  a gg  ligt aan de
octurnestraat  halverwege het oude dorpscen-

trum van oosduinen en i kduin  p loopafstand 
bevinden ich winkels en een postkantoor  r is 
parkeergelegenheid rondom het wooncentrum  et 
centrum heeft  woonlagen en bevat  twee en

 driekamerwoningen

  is gelegen aan de Beresteinlaan  
in de wi k Bouwlust  et het openbaar vervoer 
is het comple  makkeli k bereikbaar  Belangri ke 
voor ieningen  oals levensmiddelen aken  i n op 
loopafstand gelegen  et gebouw bevat  twee-
kamerwoningen

ooncentrum a a  a a bevindt ich aan 
de Tak van Poortvlietstraat  et openbaar vervoer 
bevindt ich op korte afstand van het comple  e 
belangri kste winkels i n op ongeveer  minuten 
loopafstand  et wooncentrum heeft  drieka-
merwoningen van ca   m  en drie tweekamer-
woningen van ca   m

Hu anistis e ti ting
 es ut- en roepswonen

 orenstraat  5   Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

ervice- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor € 9,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e orgadre
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

a t radre
 Gelijk als het bezorgadres, of:

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

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 
o t en aag



igarenzaak
Toen ik in 1939 ter wereld kwam, 
hadden mijn grootouders van beide 
kanten en mijn vader een sigarenzaak. 
Mijn vader, Dick Berserik, had zijn 
zaak op de Rijswijkseweg, vlakbij 
de Hoornbrug. Zijn ouders zaten met 
hun zaak aan de andere kant van de 
Hoornbrug richting Rijswijk. Iets 
verderop rechtsaf, de van Musschen-
broekstraat in, op de hoek van de 
Reinwardtstraat hadden mijn grootou-
ders van moeders kant (Schoemaker) 
hun sigarenzaak.

Rookvrij lokaal
Na de Tweede We-
reldoorlog ging ik naar 
school in de Elboogstraat, 
waar ik o.a. in de klas zat 
bij jufrouw Pluckel, later 
bij meester de Vries, die 
regelmatig sjekkies draaide 
en opstak, waardoor de 
hele klas menigmaal 
blauw stond van de 
rook. Meester Poptie, 
het hoofd van de school 
(tegenwoordig noemen 
we dat directeur), 
bezorgde mij het laatste 
schooljaar een rookvrij 
lokaal.

pectaculaire act
Mijn vader Dick en zijn 
broer Piet waren fervente motorrij-
ders. Vooral broer Piet, die zijn brood 
verdiende als vari t artiest door o.a. 
rijdend op een fi ets met 1 wiel accor-
deon te spelen, kon goed stunten met 
de motor. Samen bouwden ze een zo-
genaamde steile-wand, waarin zowel 
mijn vader als zijn broer menig uurtje 
trainde met hun motor. De steile-wand 
was in feite een grote ronde ton met 
onderin een schuin plankier, waar 
vaart gemaakt kon worden om met de 
motor door de centrifugale kracht aan 
de verticale wanden te kunnen blijven 
“kleven”. Zo’n steile-wand kom 

je vol-
gens 
mij 
hier 
op 
ker-

missen niet meer tegen. In de 
naoorlogse jaren was het echter 
een grote hit. Oom Piet en zijn 
vrouw Wil waren in het stunten 
in de steile wand zo bedreven, dat 
besloten werd met deze attractie 
de kermissen af te reizen.
De meest gevaarlijke stunts werden 
uitgehaald, zoals met de handen los 
van het stuur- beide benen over het 
stuur- geblinddoekt rijden- staand op 
de motor rijden- met 2 motoren , die 
elkaar kruisten, tegelijk in de ton.
Het publiek stond op een galerij boven 

in de ton, en gooiden soms om hun 
enthousiasme te tonen munten naar 
beneden.
De gigantische herrie die de ratelende 
planken van de steile-wand maakten, 
gecombineerd met het lawaai van de 
brullende motoren staat me nog altijd 
bij.

Opa en oma choemaker
In de periode dat mijn ouders met 
mijn jongere broer Hans, die nog niet 
leerplichtig was, de kermissen afreis-
den, logeerde ik bij mijn opa en oma 
Schoemaker in de Van Musschen-
broekstraat om naar school te kunnen 
gaan in de Elboogstraat.

it die tijd kan ik me nog herinneren 
dat er in de Reinwardtstraat, waar je 
bij de warmwaterstoker een emmer 
heet water kon kopen, ook een fi ets-
verhuurbedrijf zat, die doortrapfi etsjes 
verhuurde, die alleen te stoppen 
waren door je voet op de voorband te 
laten slippen.
Een populair spelletje in die tijd was 
om op de rand van de stoep met je 

vriendje om de beurt een half kaartje 
van een sigarettendoosje op een stapel 
te leggen. Als je dezelfde afbeelding 
op die van je vriendje kon leggen, dan 
was de hele stapel voor jou.
Met een vergrootglas in de zon lieten 
we schoenveters, stukjes fi lm of ander 
brandbaar materiaal lekker roken. Op 
de speelplaats van de school werd dit 
al gauw verboden, omdat de juffen 
en de meesters het te veel vonden 
stinken. Allerlei spelen kwamen in 
een bepaalde periode van het jaar 
aan bod, zoals knikkeren en tollen. 

Vooral tollen was bij mij 
favoriet en ik had dan ook 
verschillende tollen met 
een appel- of peertaats. 
Voor de niet deskundigen 
onder ons: de taats was 
het uiteinde van de tol, 
waar deze op draaide. 
Een appeltaats was rond 
en een peertaats had een 
puntig uiteinde.
Het leukste vond ik als 
je in een groepje om 
de beurt op een aantal 
draaiende tollen mocht 
“beuken”. Raakte je een 
tol, dan was die van jou 
(of je deed het niet voor 
het “eggie”).
Soms mocht je een tol 
met een peertaats niet 
gebruiken, omdat de 
ander niet het risico 
wilde lopen dat zijn tol 
met het 
beuken 
door-

midden gekliefd zou 
worden.
Een ander leuk 
tijdverdrijf was een 
grote sleutel, met 
voorin een opening, 
met luciferkoppen te 
vullen, waarna er een 
passende spijker in 
ging die met een stuk 
touw verbonden werd 
met de sleutel. Met een 
slag tegen de muur gaf 
dat een fl inke knal. Niet 
iedere sleutel kon daar te-
gen, zodat ik vele sleutels 
“naar zijn malle moer” heb 
geholpen.
Schuin tegenover de 
sigarenzaak van mijn opa 
en oma had je Kinderver-
maak, waar je vanaf een 
cent al een stuk drop of 
snoep kon kopen.

Naar Egypte
In 19 7 wist de Egyptenaar 

Aly Hasan veel kermisexploitanten, 
waaronder ook de familie Hommer-
son, over te halen om in een groot 
lunapark in Alexandrië hun attractie 
neer te zetten.
De steile-wand werd ingescheept en 
ook ons gezin voer mee.
Op 7 maart 19 7 startte daar met 
veel succes het programma. Faroek, 
toen koning van Egypte, was zo 
verrukt van de steile-wand attractie, 
dat hij een paar keer een voorstelling 
bijwoonde.
Jammer genoeg liepen de zaken 
anders dan was voorgesteld. Een 
zadelpen van een van de motoren brak 
af tijdens een optreden en oom Piet 
tuimelde naar beneden. De verwon-
dingen vielen mee, maar optreden zat 
er een tijdje niet in.
De genadeslag kwam toen bleek dat 
Aly Hasan de boel had opgelicht. Er 
werd een faillissement uitgesproken 
en op alle gelden en goederen werd 
beslag gelegd.
Mijn moeder keerde met mijn broer 
en mij met de boot terug naar Neder-
land, na enige tijd gevolgd door mijn 
vaders broer Piet en zijn vrouw Wil.
Dick mijn vader bleef nog enige tijd 
in Egypte om te kijken of er nog wat 
te redden viel, maar toen hij inzag 
dat dit een zinloze zaak was keerde 
hij gedesillusioneerd naar Nederland 
terug.

Peter Berserik
amberserik@gmail.com
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a 1 aar: weer ien et n e steile wand 
In 2008 maakte eter erserik met zijn vrouw, zijn broer en diens vrouw, een rondreis door Egypte, op zoek naar hun roots’. Dat wil zeggen de steile-wand kermisattractie 
waarmee eter’s vader en zijn oom destijds furore maakten. ot hun verassing vonden ze in Aswan een steile-wand, die bijna zeker de hunne moest zijn geweest  Navraag 
leerde dat de huidige eigenaar de steile-wand in 19 1 had gekocht van een zekere Achmed. De Egyptenaar, die in 19 7 bij de familie erserik in dienst was heette inderdaad 
Achmed. Vermoedelijk heeft hij destijds uit het faillissement de steile-wand kunnen kopen.
Aan de hand van acht foto’s met uitgebreide toelichting doet eter erserik op deze pagina verslag van de speurtocht en van herinneringen aan zijn familie. Aan de hand van acht foto’s met uitgebreide toelichting doet eter erserik op deze pagina verslag van de speurtocht en van herinneringen aan zijn familie. Aan de hand van acht foto’s met uitgebreide toelichting doet eter erserik op deze pagina verslag van de speurtocht en van herinneringen aan zijn familie. 

- i n vader i k -

- uni , uffrou  Plu kel -

- hoolreis de klas meester Poptie -

- Piet in a tie -

-  ma hoemaker, ans en Pieter -

-  Ale andri  - Lunapark -

-  Ale andri  - de steiole and -

-  Ale andri  - il, A hmed en Piet -
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Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

roeger as heus niet alles eter. aar el i na alles. ant als e erop terugki kt li kt de narigheid vaak 
versleten en vergeten. at over li ft zi n de spaarzame momenten van geluk. En natuurli k koesteren e die.

De Vrije school. Je zou denken dat 
je daar veel vrijheid genoot. Maar 
dat was niet zo. De Vrije School 
was dogmatisch. Als je je teke-
ning inkleurde waren  pasteltinten 
voorgeschreven. En nog niet zo heel 
lang geleden kende iedere Vrije 
School twee buitendeuren. Door de 
linkerdeur moest je erin. En door de 
rechter er weer uit. Want het bloed 
in je lichaam stroomde ook van links 
naar rechts. Niks Vrije School dus. 
Je moest er van alles. Leerlingen van 
een Vrije School dachten vaak dat ze 
het middelpunt van de wereld waren. 
Dat was dus niet zo. Vaak hadden 
ze de rest van hun leven nodig om 
daarachter te komen.

utoyeren
Niet alleen de leerlingen van een 
Vrije School, maar ook die van een 
Montessorischool waren de eersten 

die hun leraren bij de voornaam 
noemden. En niet alleen hun leraren. 
Ook hun ouders. Want eigenlijk 
beschouwden progressieve ouders 
zich in die tijd meer als vrienden 
dan ouders van hun kinderen. Dat 
vonden die ouders tenminste. Hun 
kinderen wisten wel beter. 
Ik zat op de lagere Montessorischool 
in de Abeelstraat. Dat vonden mijn 
ouders wel wat. Want zelf was hen 
nogal wat dwarsgelegd tijdens hun 
eigen opvoeding. En dat wilden ze 
hun kleine Julius dus besparen.
Docenten op een Montessorischool 
beschouwden zichzelf graag als tuin-
lieden. Ik was het plantje dat vanzelf 
groeide. Er hoefde af en toe slechts 
een stokje naast gezet te worden 
waarlangs ik me geheel eigenstandig 
kon ontwikkelen. Dus deed ik wat 
ik wilde. En zat zes jaar lang alleen 
maar met mijn neus in de boeken op 

school. Niks 
geen gekleurde 
kraaltjes waar-
mee via matjes 
en blokken 
oppervlakten 
en inhouden 
berekend kon-
den worden. 
Dat vond ik 
infantiele 
tijdverspilling. 

Resultaat: een twee voor rekenen 
op mijn toelatingsexamen voor de 
Dalton HBS aan de Aronskelk-
weg. In een ‘zevende klas’ op de 
Zonnebloemschool werd ik toen 
gedrild in hoofdrekenen, cijferen en 
‘beredeneersommen’. Zodat ik met 
een zes voor rekenen een jaar later 
dan gepland alsnog naar de Dalton 
HBS kon. 

arafen namaken
De Dalton. De leraren daar 
beschouwden zich als de project-
ontwikkelaars van mijn geest en 
poogden via het odium ‘Vrijheid in 
Gebondenheid’ die geest geschikt 
te maken voor de maatschappij. 
Niks geen stokjes waarlangs je kon 
groeien. Je werd geënt op bestaande 

stammen en moest worden gelijk 
je leermeesters. En zo hadden we 
bij tekenleraar Van der Spek dus al 
gauw door dat er een direct verband 
bestond tussen de hoeveelheid verf 
die je op je tekening smeerde en de 
hoogte van het cijfer dat je dan voor 
zo’n tekening kreeg. Zogenaamde 
Dalton-uren waren bedoeld om in 
vrijheid taken te maken in lokalen en 
werknissen naar eigen keuze. Als de 
rode lichtjes in de gangen aangingen 
moest je je zo snel mogelijk naar een 
lokaal of een nis begeven. Dat was 
de gebondenheid. De taken werden, 
indien naar behoren gemaakt, door 
docenten met een paraafje afgete-
kend op een takenkaart. Al gauw 
wist ik vlekkeloos de parafen na 
te maken van de docenten die hun 
parafen slechts op de takenkaart en 
niet in hun agenda noteerden. De 
paraaf van Van der Spek hoefde niet. 
Want ik zat toch de godganse dag in 
het tekenlokaal grote vellen papier 
zwaar te maken met verf. Maar 
mijn parafen van de docenten Wage 
(nederlands), Muller (biologie) en 
Ong (wiskunde) waren niet van echt 
te onderscheiden en deden het zelfs 
goed op de takenkaarten van mijn 

mede-leerlingen. Nu, vijftig jaar 
later, heb ik nog steeds nachtmerries 
van lege, en halfl ege takenkaarten. 
Want op het laatst liep ik wel een 
half jaar achter met mijn taken. 
En dat kwam natuurlijk van dat 
ongebonden gedoe op die Montes-
sorischool. En heus niet, omdat ik 
tijdens de taakuren altijd zaten te 
pokeren in de werknissen. Met Van 
Kooten en De Bie bijvoorbeeld. Dat 
pokeren was een soort initiatieritus. 
Om er bij te horen. We pokerden om 
geld. Met z’n allen tegen n. Als 
je je schuld betaald had mocht je 
naar hun feestjes. Rik de Leeuw had 
een schuld van zestig gulden. Mijn 
schuld bedroeg vijfenveertig gulden 
(1959 ). We namen een krantenwijk-
je om aan dat geld te komen. Wim 
de Bie was penningmeester. Laatst 
sprak ik hem er nog eens over aan. 
Hij wist nergens meer van, zei hij.

Ik durf nu alles
En dan vragen ze wel eens aan me: 
Julius, die vrije opvoeding van jou. 
Heeft dat nou enige zin gehad  Ja, 
zeg ik dan. Want zo bang als ik 
tijdens mijn opvoeding was ben ik 
later nooit meer geweest. Ik durf 
nu alles. Het enige nadeel is, dat 
ik er vreselijk betweterig van ben 
geworden. En nog steeds een beetje 
denk dat ik het middelpunt van de 
maatschappij ben.
Ook een vrije opvoeding gehad  
Mail het naar 

l . a geld@deo d hagenaar.nl

Vroeger werden de meeste kinderen streng opgevoed. Maar 
sommigen niet. Die kregen een vrije opvoeding.  En het had 
nog allemaal een naam ook.

De vruchten van een vrije opvoeding

- e alton aan de Aronskelk eg, ont orpen door o randes.  -

uiten de brievenrubriek op pagina 2 publiceert de De Oud-Hagenaar een paar keer per jaar apart een selectie van brieven aan colu nist ulius Pasgeld. Meestal reacties of tips 
.b.t. zijn bovenstaande rubriek leine ostalgie. Denk eraan dat lange brieven oeilijk plaatsbaar zijn - of ten inste oeten worden ingekort. 

Schrijf een e- ail aan julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘ ulius Pasgeld’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. rieven aan Julius
iet Kraak dubbel

Aan het eind van de jaren ’ 0 kreeg 
je voor iedere 50 cent aan bood-
schappen een voetbalplaatje. Hierop 
waren bekende en minder bekende 
voetballers in tekeningen afgebeeld. 
Zoals vroeger wel gebruikelijk, met 
een groot hoofd en korte smalle 
beentjes. Ik weet niet meer wie 
de tekenaar was. Er waren 150 
verschillende voetbalplaatjes, die in 
een album konden worden geplakt. 
Op schoolpleinen kon je dubbele 
plaatjes ruilen tegen plaatjes die in 
de eigen collectie nog ontbraken. 
Vanzelfsprekend waren plaatjes met 
de zeer bekende voetballers, zoals 
Abe Lenstra, Faas Wilkes en Piet 
Kraak meer “waard” dan een plaatje 
van de eerste de beste voetballer van 
Hermes DVS of van AGOVV. De 
koers was vier tegen n.
Nu was er op de Marnixschool in 
de Schilderswijk  een meisje (Elly) 
uit een hogere klas, waarop ik  als 
negenjarig jongetje- straal verliefd 
was. Ondanks dat zij in 19 8 vaak 
gepest werd op het schoolplein, 
omdat haar vader communist was en 
net de Koude Oorlog was uitgebro-
ken, behield zij haar waardigheid en 
kwam zij zelfs enigszins deftig over 
op de andere kinderen. In elk geval 
stond zij steeds in het middelpunt 
van haar vriendinnen. Op een dag 

stond ik met mijn dubbele plaatjes in 
een hoek van het schoolplein. Elly 
kwam met een volgzaam vriendin-
netje aan haar arm aangewandeld 
en sprak: “even naar hem, die heeft 
Piet Kraak dubbel”. Tegen mij zei ze 
dat ze daar wel twee andere plaatjes 
voor wilde geven. Het plaatje van 
deze bekende keeper van Storm-
vogels was in de markt vier andere 
plaatjes waard, maar omdat ik zo 
verliefd was, zei ik dat ik er toch wel 
drie voor moest hebben. “Hij is toch 
niet zo stom als hij er uit ziet”, was 
toen het antwoord. Met de verliefd-
heid was het toen meteen over.

Fred Andrioli
.d.andrioli@w s.nl 

------------------------
Kweetniet
Deze kreet hoor je de laatste jaren 
steeds vaker. Wat begonnen is als 
een karikatuur in de Grote Meneer 
Cactus-show is helaas een realis-
tisch verschijnsel in onze huidige 
samenleving geworden. Het “logisch 
nadenken” is als verplicht vak op de 
scholen geschrapt en is alleen nog 
als keuzevak mogelijk. Maar alleen 
de leergierigen maken hier gebruik 
van. Immers de meerderheid vind 
het niet interessant om zelf na te 
denken, dat is voor de domme. Men 
heeft liever dat alles voorgekauwd 

wordt. De vruchten van deze ontwik-
keling kunnen we dagelijks ervaren 
als we bijvoorbeeld bij een winkel 
een artikel willen kopen maar het 
bewuste schap is leeg. Navraag aan 
het winkelpersoneel of ze artikel 

 nog hebben levert doorgaans het 
antwoord “kweetniet of als het er 
niet ligt hebben we het niet” op. De 
vraag of het misschien nog in het 
magazijn zal liggen kun je beter 
achterwege laten want het antwoord 
is altijd: nee
Vroeger ging men nog wel eens 
kijken of ze het nog ergens in huis 
hadden. Als je deelnemer aan het 
verkeer bent wordt ook alles voor je 
geregeld en hoef je ook niet meer na 
te denken. Een woud van borden en 
lichten trachten je duidelijk te maken 
wat wel en niet mag, maar oh wee 
als het verkeerslicht uitvalt. Dan zijn 
we aangewezen op Logisch Denken 
en dan zie je de meest vreemde 
capriolen op de weg. Koop je in de 
supermarkt iets voor € 8,25 en geef 
je een briefje van € 20 dan moet je 
er niet 25 cent bij geven want dan 
snapt de kassamedewerker het even 
niet want zijn beeldscherm geeft aan 
dat hij € 11,75 moet teruggeven. Wat 
moet hij/zij dan met die 25 cent  
Door al de moderne technologie 
worden onze hersenen niet meer 
geprikkeld, want het nadenken laten 

we aan machientjes over. Dit is niet 
zozeer de schuld van de kinderen als 
wel van het onderwijssysteem.
De regeringen van de afgelopen 
decennia hebben het ‘gedogen’ 
ge ntroduceerd. Het meest funeste 
werkwoord wat er bestaat. Alles 
moet mogen en moet kunnen, er zijn 
geen remmingen meer. Men weet 
niet meer waar men aan toe is dus 
probeert men ook alles maar uit, 
totdat het fout gaat of het te laat is. 
Wel coffeeshops waar je wiet kunt 
kopen maar het is verboden om het 
te kweken. Dat lijkt een beetje op 
de verontwaardigde houding van 
onze regering die zich afvraagt hoe 
het komt dat de benzineprijzen maar 
steeds blijven stijgen terwijl zij zelf 
de grootste veroorzakers van de hoge 
prijzen door hun accijnzen. 

Ben Luiten
teuntien@hotmail.com   
---------------------------
Geen historisch besef
Op dit moment kun je duidelijk mer-
ken dat de slachtoffers van de Mam-
moetwet aan de knoppen komen. 
Er gaat zo ontstellend veel verkeerd 
op allerlei gebieden. Onze ministers 
Cals en later van Kemenade hebben 
er toentertijd voor gezorgd dat het 
ministerie van Onderwijs groeide als 
een agressieve parasiet en dat de hui-

dige generatie “opgeleide” mensen 
niets meer weet van de achtergrond 
van wiskundige berekeningen of 
waarom dingen zijn zoals ze zijn. 
Ze tikken cijfers in op een reken-
machine en zoeken dingen op het 
internet zonder enig begrip van hoe 
het werkt, waar het vandaan komt 
of waarom het zo is. Geen brede 
algemene ontwikkeling meer, geen 
historisch besef, geen basiskennis 
van Frans of Duits (veel te moeilijk). 
Omdat leerlingen moeten kiezen 
op een moment dat de meesten de 
gevolgen van die keuze niet kunnen 
overzien zorgen die dwaze keuze 
pakketten ervoor dat de makkelijkste 
weg gekozen wordt. Ons onderwijs, 
dat tot eind jaren zestig internatio-
naal goed stond aangeschreven is to-
taal de vernieling in geholpen. Naar 
de beweegredenen kun je slechts 
gissen. Ik vermoed geld.
Maar het gevolg is wel dat er nu een 
sociale onderklasse en een groep 
PVV stemmers wordt gevormd waar 
we nog heel lang last van zullen 
hebben. Al ruim tien jaar wordt over 
verbeteren van het MBO en VMBO 
gepraat maar tot nu toe is er nog 
niets aan gedaan. Het stemt mij al-
lemaal uiterst verdrietig.

A.W. van der Linden
aw.vd.linden@k nmail.nl

- ns s hoollogo  het s m oliseert 
vri heid in ge ondenheid. -

- Pasteltinten ilden ze zien op de ri e 
hool zien, die erg onvri  leek. -

- pis h ontessori lesmateriaal -
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d k  weer ee  win

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 ‘9’  in B ook 
een ‘9’ in C een ‘ ’ en in D een ‘2’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 9-9- -2.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 3 van 8 

februari kreeg u ook vier Sudoku’s. 
De correcte antwoordreeks moest 
luiden: 5-5-3-3

De dubbel-CD van Sjaak Bral 
wordt gestuurd aan de volgende vijf 
goede  inzenders: 

Monique van Kuijk, te Den Haag
Riet Verboom-Wielders,
te Den Haag

Henk Haveman, te Den Haag
Ria Schropp, te Monster
Sjaak van den Bergh, te rmond 
(Limburg)

Inzendingen
Als zo vaak (helaas) liep een aantal 
inzenders een prijs mis door geen 
woon- of postadres te vermelden. 
Vergeet dat toch niet. Vermeldt als u 
toch bezig bent het goed te doen op 

uw briefkaart of in de onderwerpre-
gel van uw e-mail het nummer van 
de krant (in dit geval dus Sudoku 
Nr 5).
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s 
hieronder, binnen hebben op 
uiterlijk:

oensdag 0 maart

Stuur per post naar:

Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 5
Postbus 2 0
2502 GA Den Haag

Maar als u over internet beschikt is 
inzenden per e-mail (ook voor ons) 
het makkelijkst:

el@deo d hagenaar

2
3 7 1

4 3 6 5
4 8 3

6
1 9 4 8

2
5 9 7
6 8 7

4 5
3 8 2 1

1 9 6 4
5 8

8 2 3 9
7 2
4 6 5 7

6 4 3 9
1 4

9
9 6 4

3 4 8 1
8 4 6

9 8 5 3
7

8 3 1
6 5

5 1 7 8

udoku A                                udoku                                  udoku C

1 5 7
7 8 5 1
8 7 2

6 9
5 1 6 3

2 3
6 5 9

1 9 4 7
8 7 3

udoku D                                

 moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier udoku’s. Ze zijn alle vier aan de pittige 
kant ditmaal. De grijze vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuis-
horen moet u gebruiken voor uw inzending.
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Nu geopend:

De GROOTSTE
kringloopwinkel

in de regio
Den Haag

Diverse leuke
openings-

aanbiedingen!

Binckhorstlaan 322

Adressen Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Binckhorstlaan 322    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


