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Gedichten over wat Hagenaars bezighoudt
Poëzie op Pootjes: met slotvoorstelling 18 juni in De Regentes

Het unieke Haagse 
gedichteninzamelings-
project Poëzie op Poot-
jes dompelt Den Haag 
deze maand Haag on-
der in dichterlijkheid. 
Als onderdeel van The 
Hague Festivals kan 
niemand nog heen om 
de gedichten van de 
deelnemers aan het 
project. Onder andere 
Gerrit Komrij, Wieteke 
van Dort en Tim Akker-
man werken op zater-
dag 18 juni mee aan 
de slotvoorstelling van 
Poëzie op Pootjes in 
theater De Regentes.  

Het doel van Poëzie Op Pootjes is om 
zoveel mogelijk gedichten te verzamelen 
over wat Hagenaars bezighoudt en daarbij 
tegelijk nieuw dichterlijk talent te spotten. 
Het gaat bij Poëzie op Pootjes nadruk-
kelijk niet om een wedstrijd. Met liefst 
471 nieuwe Haagse gedichten is het doel 
ruimschoots gehaald. En Den Haag blijkt 
over verrassend veel dichterlijk talent te 
beschikken. Alle gedichten die dit jaar zijn 
ingezonden staan in het derde deel van het 
boek Poëzie op Pootjes waarvan eind mei 
het eerste exemplaar werd overhandigd aan 
cultuurwethouder Marjolein de Jong die 
zelf ook met een gedicht in het boek staat.

Het boek is exclusief te koop bij boekhan-
del Paagman aan de Frederik Hendriklaan 
en ook online te bestellen via de website 
van de winkel.

Overal gedichten
In de maand juni wordt Den Haag, als 
onderdeel van The Hague Festivals, onder-
gedompeld in poëzie. Er hangen posters 
met gedichten in de Haagse bibliotheken. 
Bijna alle gedrukte Haagse media plaatsen 
gedichten van de deelnemers van Poëzie 
op Pootjes. De dichters zijn in deze periode 
ook te zien en te horen op internet, radio en 
TV. Een aantal dichters trad begin juni op 
tijdens het Festival Classique. 

Grote slotvoorstelling
Op zaterdag 18 juni is de grote slotvoorstel-
ling van Poëzie op Pootjes in Theater De 
Regentes aan de Weimarstraat. De entree-
prijs bedraagt  € 7,50 (en slechts € 4,50 met 
kortingspassen).
Naast de tientallen Haagse dichters die 
in deze theatrale voorstelling te zien zijn, 
wordt ook meegewerkt door landelijke 
bekende dichters en artiesten zoals Gerrit 
Komrij, Wieteke van Dort, Tim Akkerman 
en het duo Marcel Verreck en Paul Pleijsier. 
Het Haagse kunstenaarsduo Sis Josip 
ontwerpt voor de voorstelling een uniek 
videodecor. Verder zijn er optredens van 
Lyricale Movement en Captain Midnight. 
Reserveren voor de slotvoorstelling kan 
via 070-3637798 en via de website  www.
deregentes.nl  

Uitzending op TV
Een compilatie van de grote slotvoorstel-
ling van Poëzie op Pootjes is op zaterdag-
avond 25 juni om 18.00 uur te zien op de 
regionale omroep TV West. Het programma 
zal die avond nog enkele keren worden 
herhaald.

Zie de achterpagina van deze krant voor 
een kleine selectie van de gedichten!

Inwoners van Scheveningen weten dat 
heel goed. Holland Sport, op Duinhorst 
begonnen als Profclub Den Haag ’54, leeft 
nog volop in hun harten en de turbulente 
geschiedenis van ‘hun’ club leeft voort als 
een sprookje, poëtisch maar ook grimmig, 
met hoogte- en dieptepunten, waarvan de 
gedwongen fusie met ADO in 1971, precies 
veertig jaar geleden, de diepte van een 
afgrond vertoonde.

Holland Sport
Holland Sport was meer dan een voetbal-
club, het was de club van Scheveningen, 
met een sociaal bindende functie en een 
geheel eigen cultuur.
De tentoonstelling ‘Het Sprookje van Hout-
rust’ probeert al deze karaktertrekken van 

(Schevenin-
gen) Holland 
Sport, de 
geschiedenis 
van de club, het type voetbal 
dat werd gespeeld, de organisatie van de 
club, de samenhang met de Scheveningse 
gemeenschap en de clubcultuur, in beelden, 
teksten en objecten tot leven te wekken..

Bezoek & lees meer 
‘Op Houtrust gebeurt van alles’, zo heette 
het. In Muzee Scheveningen kunt u van dat 
alles getuige zijn. Adres: Neptunusstraat 92 
te Scheveningen. Openingstijden: di. t/m 
za. 10.00-17.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur. 
Zie ook: www.muzeescheveningen.nl en 
de bijdrage van Cor Gout op pagina 7.

Op zaterdag 18 juni organi-
seert de Haagse 17e eeuwse 
Hof van Wouw tussen 10.00 en 
17.00 uur weer haar jaarlijkse 
Oranjeappeldag.

Een gezellige tuindag om te genieten van 
de bedwelmende geur en volle pracht van 
de sinaasappel boompjes in de Tuin der 
Hesperiden. Maar ook van de vele andere 
‘vergeten’ groente- , kruiden- en fruitrassen 
die deze bijzondere Hoftuin bevolken. Als 
thema van deze tuindag wordt speciale aan-
dacht besteed aan “Schoonmaken in de 17e
eeuw; boenen en schrobben in hof, tuin en 
tobbe”. Entree: 3,50 euro. Ingang: Brou-
wersgracht 30 (via het steegje tussen nr 24 
en de brievenbus). Openbaar vervoer: o.a. 
tramlijn 2,3,4 en 6. www.hofvanwouw.nl

-  Aan het begin van het seizoen 1964/65 openen Holland Sport-trainer Dennis Neville en zijn spelers De Troubadour, het nieuwe café van Wim Klip 
aan de Hengelolaan. V.l.n.r.: Bennie Roode, Toon Valkenhoff, Wim Visser, Mick Clavan, Dennis Neville, de barkeeper, Dick König (verzorger), 

Pim van der Maas, Woody Louwerens, Theo Valkenhoff en Carlos Coutinho.

Deze week o.a.

•Festival Clas-
sique met HM 
de Koningin 

    
 - Pag 3

•Dolf Brouwers 
als buurman 
in ‘t Slijkeinde        

 - Pag 5

•Er Op Uit met 
de zomer in 
aankomst 

    - Pag 10

•Al vijftig jaar 
toprock van 
de Ear-rings

   - Pag 8 & 9

Crematie 
of begrafenis?
(070) 324 02 21

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02

www.juwelierhetmolentje.nl

Expo Muzee Scheveningen t/m 11 september

Sprookje van Houtrust 

18 juni Hof van Wouw:

Oranjeappeldag

Door het recente succes van ADO - dat na 24 jaar eindelijk 
weer eens in de internationale arena mag uitkomen, staat 
voetbal in Den Haag in de schijnwerpers. 
Maar wie weet nog dat de bakermat van het 
profvoetbal niet in het Haagse Zuiderpark 
lag, maar in Wassenaar, op Duinhorst, en 
kort daarop in Scheveningen, op Houtrust?

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 364 48 30

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

Op zaterdag 18 juni organi-
seert de Haagse 17e eeuwse 
Hof van Wouw tussen 10.00 en 
17.00 uur weer haar jaarlijkse 
Oranjeappeldag.

18 juni Hof van Wouw:

Oranjeappeldag



Voetbalelftal aannemers  
Graag zou ik in contact komen met iemand die mij 
kan vertellen waar en wanneer deze foto gemaakt is 
en ter gelegenheid waarvan. Mijn vader staat op de 
foto: Herman Visser, knielend 2e van links alsmede 
zijn broer Evert Visser, knielend geheel rechts.
Samen dreven zij een aannemersbedrijf Gebrs. E. 
en H. Visser. Daarom ben ik in de veronderstelling 
dat dit een elftal is van Haagse aannemers. Verder 
ben ik van mening nog iemand te herkennen, n.l. 
Gerrit Oortmerssen (V C ) 3e van links. Wie kan 
mij meer informatie verschaffen  Mijn vader is op 
50-jarige leeftijd overleden in 1963, dus deze foto 
moet van voor 1963 zijn. Destijds woonden wij aan 
de Johan Maetsuyckerstraat 2 in Den Haag.

Ruud Visser
Waddinxveen
rvisser@xis.nl
---------------------------------------------------------------
Pasgeld 1 81  1 7    
Graag wil ik reageren op Mw. Rommerts-de 
Bruijn over de buitenplaats Pasgeld. Als klein-

kind van de laatste bewoner van Pasgeld, de heer 
J.P.I.C.Stortenbeker (1864-1929) kan ik u melden, 
dat meer uitgebreide info over deze buitenplaats met 
al zijn bewoners staat beschreven in het Jaarboek 
1967 van de Vereniging Die Haghe, uitgegeven 
door Drukkerij Trio. Het is beslist geen tolhuis 
geweest, maar een schitterend gelegen buiten, waar 
mijn opa en oma zeer gelukkige jaren hebben gehad 
met hun drie dochters, van wie de jongste mijn 
moeder was, mevr.L.L.van de Velde-Stortenbeker. 
“In de geschiedenis wordt de naam “Pasgeld” voor 
het eerst genoemd op 7 maart 1626, wanneer Jan 
Govertsz, knecht
van de heer Van Osmael op Pasgeld te Delft in 
ondertrouw gaat met Marleentje Bernarts, weduwe 
van Dirck Wijnants, slootmaecker. Maar de geschie-
denis is al een halve eeuw eerder te schrijven, als 
n.l. Lidewey Allersdr., weduwe van Vranck Pietersz, 
bewaarder van het St.Annaconvent te Delft, op 4 
oktober 1581 aan Jonkheer Heynrick van Assen-
delft, capiteyn onder ‘t gouvernement van Zyne 
Princelijke Excellentie, verkoopt een woninghe met 

huys, schuyr, barch, geboomte ende altgunt daerup 
aert ende naegelvast es, mitsgaders noch zes mergen 
eygen land in de polder van Plassepoel, eerst dry 
mergen daer voors. woninghe  etc. up staet alsmede 
noch drye mergen lants ‘t welck eertyts toebehoren 
plach ‘t coninxvelt
buyten Delft”. Deze tekst heb uit eerdergenoemd 
Jaarboek 1967 blz.73.
Pasgeld heeft dus bestaan van 1581 tot 1937. Ik 
vond het leuk u iets van de familie van mijn moe-
ders kant te kunnen melden.

Peter C.R.W. van de Velde
06-38562445
pvdvelde@live.nl
---------------------------------------------------------------

Gijs, Karel en Wim   
In 1946 werd ik opgeroepen voor militaire dienst, 
maar ook mijn vriend Karel van Dort. Gijs was te 
oud voor de dienstplicht. Wij gingen destijds veel 
op stap de Boulevard van Scheveningen, maar ook 
de stad in en we gingen elke week naar de dansclub 

in de Dansschool aan de Delftselaan. We hadden 
een leuke tijd. We moesten namelijk Karel en ik 
naar Indië en wij verloren elkaar uit het oog. Een 
keer ben ik nog bij Karel thuis geweest in 1950. 
Daarna zijn we elkaar uit het oog verloren. Graag 
zou ik willen weten hoe het met hem is en met Gijs 
ook, natuurlijk.
Op het fotootje ziet u v.l.n.r. Gijs, Karel en Wim. 
Gijs heeft trouwens het uniform van Karel aan .

Wim Balijon
Bethlehemstraat 11
 6418 GJ Heerlen
balijon@home.nl  
---------------------------------------------------------------
Schoenmaker Verzijl  
Ik ben geboren op 15 september 1932 in de Haze-
laarstraat  111 (1e  etage).  Beneden ons op no. 109  
woonde toen familie Maas Verzijl (schoenmaker). 
Later is deze familie verhuisd naar het laatste huis 
in de straat op no. 131. Vele jaren heeft dhr. Verzijl 
zijn schoenmakerij daar nog mogen uitoefenen, 
tot hij is overleden. Nadien is de weduwe Verzijl 
verhuisd naar de Vlierboomstraat. Deze familie had  
3 zonen: de oudste Maas, geboren 16 maart 1936, 
daarna kwamen Jan en  Rob. Nu zou ik graag met 
deze jongens in contact willen komen, wat mij tot 
op heden nog niet is gelukt  Nu dacht ik, dat het via 
een oproep in uw blad mogelijk zou zijn, indien n 
van hen nog in Den Haag zou wonen, contact met 
hen te maken.

Joh. Chr. Hirschmann
Pinksterbloemweg 47
9753 HD  Haren (Groningen)
joh.chr.hirschmann@home.nl
---------------------------------------------------------------

Wim Wolters  
Mijn broer Arie Visser, 91 jaar, woonachtig 
in Wales, zou graag willen weten of zijn oude 
jeugdvriend Wim Wolters (bijnaam ‘Lange Wim’), 
vroeger gewoond hebbende aan de  Jacob Mos-
selstraat (Bezuidenhoutkwartier) nog in leven is  
En zo ja, dan zou hij heel graag met hem in contact 
komen. Kan iemand mij nader informeren  Bij 
voorbaat dank

Bouke Visser
Heiloo
06-40184231
nebou@quicknet.nl
---------------------------------------------------------------

Pension risia & de a. Eechoud
Graag kom ik in contact met nakomelingen van de 
familie van Eechoud, die op de Koningskade in Den 
Haag een pension hadden genaamd “Frisia”.
Mijn moeder (meisjesnaam Rongen) en 3 van haar 
zussen hebben daar gewerkt in de jaren dertig van 
de vorige eeuw.

Piet Boers
0172 61 31 16
pietboers@ziggo.nl
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OPROEP ES E  BR EVE
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.

et een neus voor vroeger 
 
In 1944 was ik bij mijn opa in Dedemsvaart. Nou, hoor ik u lezer al zeggen: dat is leuk. Nee, we gaan verder: in het 
kanaal de Dedemsvaart kwam op een dag een turfschip te liggen voor het huis van opa. Er moesten 250 turven worden 
afgeleverd. Op een kruiwagen werden ze afgevoerd van het schip naar de woning. Ik liep als kleine jongen altijd mee met 
de man van de kruiwagen. Ikzelf was denk ik vijf turven hoog. Die lucht van de turf zit nog altijd in mijn neus. Zo zijn er 
nog wel meer geuren te noemen van vroeger. Neem nou de snijbonen. In Den Haag bij mijn ouders thuis werd de snijbo-
nenmolen bevestigd aan het aanrecht. Twee bonen tegelijk stak je er in en draaien maar  Het waren van die ruwe bonen. 
Ik ruik ze nog  Nadelig was het dat tijdens het eten van die bonen er telkens van die draadjes in je mond terecht kwamen. 
Mijn hele rand van het bord lag soms vol. Tegenwoordig komt zoiets niet meer voor.

Tielemans  patat
De patat van Tielemans aan het Hobbemaplein was overheerlijk. Zulke patat ben ik in mijn hele leven niet meer tegen-
gekomen. Het is net als de kof e bij Florencia. Die is er echter nog tot op de dag van vandaag. Maar die patat ruik ik nog 
steeds  Vroeger was ik nogal eens een tijdje ziek vanwege bronchitus. Ik moest dan veel yoghurt eten. Niet zomaar iets 
wat de es uit loopt, nee een es gevuld met klonterige yoghurt. In de familiekring moeten ze er nog wel eens om lachen. 
Maar de smaak en de reuk zijn nog altijd bij mij aanwezig.

OV-geuren
Graag kwam ik als jochie van negen jaar oud op het oude Staatsspoor in Den Haag. Vooral het vertrek van de stoomtrein was indrukwekkend. Eerst begonnen de 
stoomstoten met veel gesis van onder de wielen te proesten en als de locomotief op perron 1 zich in beweging zette, nou dan was ik zielsgelukkig - maar ook vol 
ontzag over de lading stoom die over mij heen kwam en het halve station benevelde. Machtig was dat. En ja hoor, die reuk is nog steeds bij mij aanwezig. Ook 
heb ik heel veel in de open tramlijn 14 gezeten die naar Scheveningen reed. Dat rook ook zo lekker. Ik geloof dat het hout van de banken de veroorzaker was.

Ruteck s kroket
Tenslotte schiet mij de Lunchroom van Ruteck te binnen. Je rook de krokettengeur al vanuit de verte. Ook deze reuk zit nog diep in mij verborgen. Moeilijk uit 
te leggen aan een ander, tenzij die ander ook zulke ervaringen heeft. Leuk om eens zulke ervaringen van u te horen en zoals Julius Pasgeld erover schreef in deze 
krant.

Peter Willemse - wilbo@casema.nl

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.

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

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den 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.

ontact-informatie:
onnemen en abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
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in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

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

Administratie:
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- De kroketjes van Ruteck roken 
bepaald niet verkeerd  -
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Meneer Bennik

Eerste lustrum estival lassi ue van 14 t/m 1  juni

oningin eatri  gee t acte de pr sence

Festival Classique is een muziekfesti-
val, dat zich op binnen- en buiten-
locaties in het historische centrum 
van Den Haag afspeelt. Het festival 
stelt zich ten doel, met feestelijke, 
bijzondere en gastvrije voorstellin-
gen, een zo breed mogelijk publiek 
aan te spreken. De slogan is dan ook: 
Buiten.Gewoon.Klassiek. Dit jaar 
wordt het festival voor de vijfde keer 
gehouden, met meer dan 100 con-
certen, voorstellingen en workshops 
voor jong en oud. 

Rechtstreeks op TV
Op zaterdagavond 18 juni ontmoeten 
klassieke muziek en acrobatiek elkaar 
in een spectaculair concert dat door 

de AVRO rechtstreeks zal worden 
uitgezonden op Nederland 2. Het Re-
sidentie Orkest is het ‘huisorkest’ van 
Festival Classique en speelt dus ook 
dit jaar een prominente rol. Tijdens 
‘Cirque Classique’ speelt het orkest 
werken van o.a. Elgar, Stravinsky en 
Britten en zal het onder leiding staan 
van de Chinese gastdirigente ian 
Zhang. 

Breed ondersteund
Festival Classique wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Bam, Rabobank, 
KPN, Nationale Nederlanden, Shell 
en Aegon. Het Haagse festival wordt 
daarnaast gesteund door het VSB 
Fonds, Fonds 1818, het Prins Bernard 

Cultuurfonds, het M.A.O.C. Gravin 
van Bylandt stichting, Stichting St. 
Nicolaas Gasthuis, Van Den Berch 
Van Heemstede Stichting en het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook 
werkt Festival Classique dit jaar voor 
het eerst samen met Stichting Doe 
Een Wens, die ten doel heeft wensen 
in vervulling te laten gaan van  

kinderen met een levensbedreigende 
ziekte.

www. festivalclassi ue.nl
De lustrumeditie van Festival Clas-
sique is van 14 tot en met 19 juni 
2011 in Den Haag. Zie voor meer 
informatie over het programma-aan-
bod: www.festivalclassique.nl 

Hare Majesteit de Koningin is op uitnodiging van de organisatie 
van estival lassi ue, een initiatief van Avro en DTV, aanwezig 
op zaterdagavond 18 juni tijdens het  Hofvijverconcert. Het 
concert vindt plaats in een drijvende openlucht concertzaal op 
de Hofvijver in Den Haag.

www.florencenet.nl

nternetco unit  voor ouderen

nspiratie uit eder-
lands- ndië: ouperus, 
sraels en Berlage

Op vrijdag  juni opende Wieteke 
van Dort de expositie nspira-
tie uit ederlands- ndië: ouis 

ouperus, saac sraels en H.P. 
Berlage in het ouis ouperus 
Museum in Den Haag. Op de 
tentoonstelling zijn schilderijen, 
tekeningen, schetsen en be-
schrijvingen van de drie kun-
stenaars te zien en worden hun 
reisindrukken vergeleken. De 
tentoonstelling duurt tot en met 
 november 2011.

In de jaren 1921-1923 trokken de schrijver 
Louis Couperus (1863-1923), de schilder 
Isaac Israels (1865-1934) en de architect 
H.P. Berlage (1856-1934) alle drie naar 
Nederlands-Indië. Couperus schreef artike-
len voor de Haagsche Post, die later werden 
gebundeld in het boek Oostwaarts (1923). 
Israels tekende schetsboeken vol, maakte 
schilderijen en gra ek en schreef brieven. 
Berlage schetste de inheemse architectuur 
en hield een dagboek bij dat pas later werd 
gepubliceerd: Mijn Indische reis. Gedach-
ten over cultuur en kunst (1931). 

Bekenden van elkaar
Isaac Israels en Louis Couperus gingen 
in dezelfde tijd op reis: najaar 1921. Zij 
hebben elkaar ontmoet op de boot van Java 
naar Bali. Couperus noemt de schilder in 

n van zijn reisbrieven. Israels op zijn 
beurt, verwijst in n van zijn brieven naar 
vrienden in Nederland naar een uitspraak 
van de schrijver. Met H.P. Berlage had 
Couperus al veel eerder te maken gehad. 
Aan het eind van de negentiende eeuw 
ontwierp Berlage twee boekbanden voor 
Couperus: die voor Wereldvrede (1895), 
Hooge troeven (1896), en iets later de 
zogenaamde Werkenband (1904). In deze 
ontwerpen is de overgang van inhoud 
verbeeldende versiering naar abstract geo-
metrische bandtekening goed te zien. Het is 
niet zeker of Berlage Couperus’ columns in 
de Haagsche Post gelezen heeft.

- en mooi beeld van het Hofvijverconcert van estival Classi ue in 1  -

FlorenceNet is een persoonlijke 
ontmoetingsplek voor gezelschap, 
ontspanning en gezondheid. Be-
zoekers kunnen spelletjes spelen, 
eenvoudige gezondheidstesten doen 
en met andere deelnemers in contact 
komen. Deze laatste optie verruimt 
de sociale woonomgeving waardoor 
mensen actief blijven participeren in 
de samenleving. 

Beeldschermzorg
Tevens start Florence een proefproject 
Beeldschermzorg. Beeldschermzorg 
is zorg op afstand via internet. Cli-
enten hebben vanuit hun eigen huis 

via een beeldscherm contact met een 
zorgmedewerker van Florence die op 
de zusterpost zit. Voor bepaalde zorg-
momenten is deze vorm van zorgver-
lening erg geschikt, bijvoorbeeld voor 
de begeleiding bij het innemen van 
medicijnen, het prikken van insuline 
of een extra contactmoment. 
Florence speelt met beeldschermzorg 
in op de behoefte van ouderen om 
zelfstandig te blijven en minder af-
hankelijk te zijn. Deze vorm van zorg 
sluit goed aan bij de huidige visie op 
zorg, waarin de zelfredzaamheid van 
ouderen steeds belangrijker wordt.
Voor de realisatie van FlorenceNet 

en beeldschermzorg werkt Florence 
samen met PAL4, een gespecialiseerd 
bedrijf op het gebied van de in op-
komst zijnde ‘e-health’ initiatieven.

Meer informatie
Ge nteresseerden kunnen Florence-
Net bekijken op www. orencenet.
nl Registreren kan met de volgende 
activatiecode: 35673623. 

lorence is als eerste zorgorganisatie in de regio Haaglanden 
online gegaan met een eigen internetcommunit : lorence et. Het 
is een plek voor iedereen die ouder wordt en informatie zoekt over 
gezond leven, zingeving, handige hulp en medische onderwerpen.

eu De Boules in 
Westbroekpark

De Scheveningse eu de 
Boules Vereniging B-  orga-
niseert op zaterdag 1  juli 
voor de 1 e keer het Open 
Haags Kampioenschap voor 
doubletten in het Westbroek-
park te Scheveningen. Het 
winnende doublet mag de 
wisselbeker Hopjesbokaal  

n jaar in bezit houden.

Het toernooi is bestemd voor recre-
atieve jeu de boulers. Er worden 4 
partijen gespeeld op afgebakende 
grasbanen. Deelnamekosten €10,-- per 
doublet, hierbij is een kopje kof e/
thee bij aanvang inbegrepen. Aanmel-
den vanaf 9.00 uur, aanvang toernooi 
10.00 uur.  kunt zich opgeven via 
jdb.b3 telfort.nl onder vermelding 
van OHK 2011.
Voor nadere informatie zie www.
scheveningsejeudeboulesver-b3.nl

- lorenceNet, een nieuwe plek 
voor ouderen op internet. Contact 
leggen, informatie zoeken en een 

spelletje doen onder meer. -

- Schets van saac 
sraels uit 19 1 
op de boot naar 
Nederlands- ndi . 
Collectie Haags e-
meentemuseum. -
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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 

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

CoornhertCentrum
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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Wijndaelercentrum
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atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl
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Overbuurman Doppie verkocht smakelijke broodjes koeientiet

en ge ukkig gevonden thuis in t S ijkeinde  
a het Eg pte avontuur in 1 47 met onze steile wand zie De Oud 

Hagenaar van 8 maart  zaten we bij terugkeer in Holland zonder 
huis, zodat we noodgedwongen tijdens de barre winter van 47/48 
in een woonwagen bij het Spui bivakkeerden. Gelukkig kwam er na 
enige tijd een benedenwoning in t Slijkeinde vrij, waar ik van eind 
jaren 40 tot begin jaren 0 heb gewoond.

Aan de overkant van ons huis in ’t 
Slijkeinde lag een timmermansbedrijf, 
met links daarvan de garage van ver-
huisbedrijf Smit. Dopmeyer, ‘Doppie’ 
in de volksmond, zat recht tegen-
over ons;  met zijn fameuze broodje 
‘koeientiet’ (uierboord), maar ook zijn 
broodjes bal en ‘halfom’ met lever en 
pekelvlees waren niet te versmaden.
Verderop, waar de Geest begon, had-
den een groenteman met daarnaast een 
slager hun nering.
Tegenover de groenteman huisde 
een zuivelbedrijfje en even verder 
verkochten twee zusters in witte jas-
sen allerhande snoep uit een rij glazen 
stop essen. Mijn broer en ik mochten 
daar eens per week langsgaan om een 
zak gebitsverwoesters te kopen. We 
waren in die tijd nog niet zo warenbe-
wust. Ook de warmwaterstoker was 
in de Geest present; die verkocht ook 
klompen en groene zeep. Aan het eind 
van de Geest, vlakbij de Torenstraat 
zat een sigarenzaak en tot slot de 
befaamde hoedenhandel Bik, die het 
daar heel lang heeft volgehouden. 
Boven de deur van de kroeg op de 
hoek van de Geest en de Patoorswa-
rande was fraaie houtsnijwerk te zien, 
zo kan ik mij herinneren. En bij het 
naastgelegen bakkertje haalden we 
lekker brood.

Pinda s en n lons
Aan het eind van de week rook je 
de heerlijke geur van vers gebrande 
kof e van het gruttersbedrijf Kok , 
op de hoek van het Westeinde en de 
Assendelftstraat. Hun zelfgebrande 
pinda’s waren onovertroffen. Iedere 
zaterdagmiddag mocht ik daar een 
zak nog warme pinda’s kopen, die 
door een van de in witte jas gestoken 
heren in een grote houten bak werden 
geschept. Vaak moest ik tegelijkertijd 
mijn moeders gehavende nylons aan 
de overkant afgeven, om de ladders op 
te laten halen.
’s Avonds werd een krant op de eet-
tafel uitgespreid, de zak met pinda’s 

werd er op uitgestort en al pellend 
luisterden we naar de toen bekende 
radioprogramma’s als  Dorus (Tom 
Manders) “Met zijn hoestbui op vier 
wielen”.
Naast de bekende handelaren uit die 
tijd, als de melkboer en de schillen-
man, had je ook verhuurbedrijven van 
wasmachines. Dat was een gat in de 
markt, omdat voor de meeste mensen 
de aanschaf van een wasmachine 

nancieel niet haalbaar was. Zo werd 
bij ons op een gegeven moment 1x per 
week op een bak ets een Hoovertje 
afgeleverd, die we voor een paar uur 
(tegen een tarief van 1 rijksdaalder, als 
ik me goed herinner) mochten gebrui-
ken. Menigmaal mocht ik mijn armen 
lam draaien aan de wringer om de was 
er op tijd doorheen te jassen.

Knalerwten
Mijn schooltijd bracht ik door op de 
M LO aan de Bezemstraat, achter de 
Bijenkorf.
We waren een moeilijke klas en me-
nige leraar heeft er zijn tanden op stuk 
gebeten. Mijn boezemvriend Ben van 
Genk (3e rij - eerste links op de foto ), 
maakte het tijdens een biologieles wel 
heel erg bont, door een hand knalerw-
ten tegen het schoolbord te gooien.
Voor straf werd hij drie dagen van 
school gestuurd, maar vertelde thuis 
met een stalen gezicht dat hij van deze 
fantastische school liefst 3 dagen ijs-
vrij had gekregen (het vroor inderdaad 
dat het kraakte). De communicatie 
tussen school en thuis was optimaal, 
want voor zover ik weet is de juiste 
toedracht nooit aan het licht gekomen.
Met Ad Theil (foto 1e rij midden), 
Frank (later getrouwd met Ton een zus 
van Ben) en Dick (achterste rij links), 
Ben en Kees (3e rij links), ging ik 
vaak op stap. Ad Theil was beresterk. 
Zijn vader had een etsenstalling 
naast het toenmalige bioscoopje Flora 
in de Wagenstraat. Als het spitsuur 
was vlak voor de lmvoorstelling 
hielp hij zijn vader vaak de etsen in 

het bovenste rek te zetten. Hij deed 
dus regelmatig aan ‘power liften’ en 
zijn grote kracht is in ons vrien-
denclubje regelmatig goed van pas 
gekomen. 

Katholiek dan maar
Tijdens een van de zomervakanties 
zocht ik een baantje, om voor een 
platenspeler te kunnen sparen. In 
het Westland vroeg een tuinder welk 
geloof ik aanhing, niet een ongebrui-
kelijke vraag in die tijd. Omdat ik 
het gevoel had dat hij van Katholieke 
huize was (er hing immers een kruisje 
aan de muur), zei ik maar dat ik 
Rooms was. Dat leek me geen hals-
zaak, hoewel ik van de protestantse 
kant was. A jn, ik had goed gegokt en 
mocht bij hem aan de slag.
Het werk was reuze naar mijn zin. 
Aan het eind van de eerste werkweek 
vroeg de tuinder mij met hoevelen 
wij thuis waren. Een traditioneel 
Katholiek gezin had in die tijd al gauw 
5  10 kinderen, dus met die ene broer 
van mij kon ik niet aankomen. Dus 
antwoordde ik maar “met z’n achten”. 
“Nou dan kunnen jullie wel wat 
extra’s gebruiken” was zijn repliek. 
En zo ging ik de volgende weken 

regelmatig met een kistje B- keus 
tomaten, meloenen e.d. achterop m’n 

ets naar huis. Een half uur etsend 
met n hand aan het stuur, de andere 
aan het kistje. In ons portiek heb ik ze 
wekenlang kunnen laten meegenieten, 
tot de buren geen meloen of tomaat 
meer konden zien.
Aan het eind van mijn werkperi-
ode heb ik mij even ongemakkelijk 
gevoeld, toen de tuinder mij vroeg 
tot welke parochie ik behoorde. Het 
eerste wat mij te binnen schoot was de 
kerk in de Assendelftstraat. Maar liet 
hij nu net de pastoor daar kennen en 
mij vragen of ik die de groeten wilde 
doen. Gelukkig speelde dit aan het 
einde van mijn werkperiode en heb ik 
hem daar niet meer over gehoord.
Mijn platenspeler kon ik nu aanschaf-
fen en Kees Muiselaar anste voor mij 
een versterker in elkaar (met binnenin 
een voor mij een onbegrijpelijke 
wirwar van aan elkaar gesoldeerde 
verbindingen) en zo kon ik voordat ik 
weer naar school ging mijn eerste 45 
toerenplaatje grijs draaien.

Sjef van Oekel
Naast ons in ’t Slijkeinde woonde 
Dolf Brouwers, later bekend gewor-
den als Sjef van Oekel.
Regelmatig kwam hij bij ons over de 
vloer en ik kan mij nog goed herinne-
ren dat hij verhalen  z  kon vertellen 
dat de tranen over je wangen liepen 
van het lachen.
Op zekere dag werd mijn vader door 
Dolf gebeld, dat hij met zijn net aan-
geschafte tweedehands two-seatertje 
midden in de polder met pech stond en 
of hij een “slepie” kon krijgen. Dolf 
had mazzel dat mijn vader, als verte-
genwoordiger van sigarettenfabriek 
Turmac, net van een Moto Guzi motor 

naar een Fiatje 600  gepromoveerd 
was. Nog zie ik voor mij hoe het 
Fiatje 600 met daarachter Dolf in zijn 
two-seatertje ‘t Slijkeinde op kwamen 
zeilen. Dagenlang is Dolf in de weer 
geweest om te proberen de two-seater 
weer aan de praat te krijgen.
In mijn diensttijd in 1962 kreeg ik 
een paar dagen verlof in verband met 
mijn huwelijk. De avond voor mijn 
trouwen vond mijn aanstaande echt-
genote dat er hoog nodig een stukje 
van mijn haar af moest. Het resultaat 
was om te huilen en tot overmaat van 
ramp, waren alle kappers al gesloten, 
dus hadden we een probleem.Toen 
schoot ons te binnen, dat Dolf als 
kapper had meegevaren op passa-
giersschepen. Dus op naar Dolf, die 
de klus voortreffelijk klaarde, zodat 
ik op mijn trouwdag goed voor de dag 
kon komen.

Peter Berserik
amberserik@gmail.com

- Klassenfoto van de e amenklas M L  1956, met de leraar ngeld Pauw. k sta op de achterste rij, tweede van rechts. -

- en two-seater, zoals buurman Dolf 
Brouwer er eentje had. -

- t Slijkeinde, zoals dat er in de jaren 5  bij lag.-

- Dolf Brouwers, een hele aparte buurman 
natuurlijk om te hebben. n een goede 

kapper in nood  -
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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

U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:

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

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

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

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

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

De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever 

Oudste privé-collectie ter wereld
Het Louwman Museum is ’s werelds oudste privé-collectie automobielen. Inmiddels om-
vat de verzameling ruim tweehonderddertig antieke en klassieke automobielen. Kenners 
beschouwen de collectie, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman, als 
één van de mooiste ter wereld.

Openingstijden en toegangsprijzen
Het Louwman Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Maandag gesloten. Entreeprijzen: € 13,50 p.p., groepen (min. 20 personen) € 11,- p.p.,  
kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren € 5,-.

Ruim 15 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen                             

• Seniorenverhuizingen van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

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

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur

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

een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.

Wilt u hierover meer weten of heeft u 

vragen bel of mail ons gerust. 

Mevr Katerina Jirka

070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29  

010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66  

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

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

innen op  aule u e  m hoogte

 dagen    p p
-zondag tot vrijdag-

  - p.p. per dag in -persoonskamer
pparte ent   per dag

• Zeer rustig gelegen
• Goed bewegwijzerde wandelpaden
• Motorrijders welkom (faciliteiten aanwezig)

 innentrop  a le tter
tel  - - -  ax  - - -

www.landgastho -rademacher.de

akantie in het prachtige auerland

raag sturen wij u onze brochure toe.

andgastho - ension ademacher
aulebutter 

in o@landgastho -rademacher.de

Finnamic 
rolschoen
de spiertrainende 
schoen voor een 
fitter lichaam

l ‘Vermindert voor 
 voet- en hielklachten’

l Dynamische 
 afwikkeling 
l Diverse modellen  
 voor dames en heren

Beterlopenwinkel 
Laan van Wateringse Veld 73
Den Haag
070-3099058 
www.beterlopenwinkel.nl
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Het gouden gezegde op Scheveningen: Op Houtrust valt altijd iets te beleven

Ho and Sport  voetba  zoa s het was bedoe d
ets meer dan 40 jaar geleden, op 1 juni 1 71 kwam er een eind aan 

het bestaan van een betaald voetbalclub, die al tijdens zijn leven een 
legende was: Scheveningen  Holland Sport. or Gout belicht op deze 
pagina de geschiedenis van de club, die ook centraal staat op de ten-
toonstelling Het Sprookje van Houtrust  in het Muzee Scheveningen, 
aan de eptunusstraat 2, tot 11 september.

De geschiedenis in vogelvlucht: vanaf 
3 januari 1954 maakt de NV Profclub 
Den Haag deel uit van de ‘wilde’ Ne-
derlandse Beroeps Voetbal Bond. Op 
21 november van dat jaar besluit de 
club samen te gaan met Profclub Rot-
terdam. Onder de naam ‘Flamingo’s’ 
(later met toevoeging: ’54) treedt de 
fusieclub toe tot de ‘of ciële’ (semi-) 
profcompetitie, die op 28 november 
1954 van start gaat.
Het elftal ontvangt zijn tegenstanders 
op Sportpark Duinhorst, eigendom 
van mr. Herbert Jochems. In januari 
1955 verhuist de club naar Houtrust. 
Om verwarring met de al bestaande 
amateurclub Flamingo’s te vermijden 
besluit het bestuur tot naamsverande-
ring. Flamingo’s ’54 wordt Holland 
Sport. In juli van dat jaar koopt 
voorzitter Kieboom van Feijenoord de 
aandelen van Holland Sport op, haalt 
de Rotterdamse spelers uit de boedel 
en verkoopt het resterende vermogen 
aan Rederij Vrolijk en de heren Theo 
Fehling en Herbert Jochems. De 
fusie tussen de amateurs van de SVV 
Scheveningen en Holland Sport die 
kort daarna tot stand komt zal tot 1964 
voortduren.
In die periode wordt de club aangeduid 
als SHS. Na de splitsing neemt de pro-
fafdeling de naam Holland Sport weer 
aan. Op 5 juni 1971 speelt Holland 
Sport zijn laatste wedstrijd in Nijme-
gen tegen NEC (1-1). Het seizoen erna 
zal de club op- en ten onder gaan in de 
fusieclub FC Den Haag.

iet deftig maar net
‘Op Houtrust valt altijd iets te beleven’ 
werd een staande uitdrukking. Er 
viel op die historische grond ook het 
nodige te beleven. Geen ordeversto-
ringen en zelden of nooit wangedrag 
van spelers, hoewel de omkopingen 
van keeper Wim Landman in 1958 
(door NAC) en 1959 (door BVV) daar 

wel toe gerekend moeten worden, 
maar vooral ludieke zaken, zoals de 
broodnuchtere aankondigingen van de 
speaker via de luidsprekers onder het 
dak van de eretribune en de snerpende 
reclameboodschappen en muziekjes 
die uit die boxjes schalden, de werven-
de teksten van de verkopers van het 
of ciële programma (“De ‘Spoggids’, 
het blad van Van Emmenes ”), de 
indrukwekkende show van ‘De Wor-
stenkoning’, met drietand en vetvrij 
papier jonglerend boven de dampende 
pan heet water waarin zijn voedzame 
waar ronddreef, dezelfde pan die bij 
winters weer het doelwit vormde voor 
sneeuwprojectielen die daar sissend in 
belandden, de amicale omgang van het 
overwegend Scheveningse publiek on-
derling, waarbij het leek alsof iedereen 
iedereen kende, de sociale controle op 
de tribunes die zover ging dat een sup-
porter die ‘boven zijn theewater’ was 
geraakt door omstanders met zachte 
hand naar de uitgang werd geloodst, 
honden en kippen die onverwacht, 
maar meestal bij een aanval van de 
tegenpartij, over het veld liepen en 
natuurlijk, want daar ging het om, 
het optreden van de groen-wit-zwarte 
spelers van (S)HS, die het niet zozeer 
van ver jnde techniek moesten hebben 
maar voornamelijk van fysiek spel, 
discipline en saamhorigheid. (S)HS 
was een vriendenploeg, met veel voet-
balhumor in de kleedkamer. Befaamd 
is de anekdote van de stoere back Jan 
Kruitbosch, die de ‘mooie jongen’ 
Johnny Schaap onder de douche van 
een extra straal water voorzag. “Wat 
blijft het water toch koud,” verzuchtte 
Johnny op dat moment.

Een dorpsclub
Ook buiten de hekken van Houtrust 
leefde (S)HS, met name in Scheve-
ningen. Je zou (S)HS met recht een 
dorpsclub kunnen noemen, zoals 

ADO, de concurrent, een typische 
stadsclub was. Kampioenschappen 
van de club in 1958 en 1968, waarmee 
promotie van de 1e divisie naar de 
eredivisie werd verdiend, liepen uit 
op ware volksfeesten, waarbij het caf  
Padro in de Jurriaan Kokstraat als cen-
trum fungeerde. In dat etablissement 
kwamen spelers en supporters elkaar 
tegen en de verhalen die dat opleverde 
gingen op zondag langs de rijen op 
de tribunes. Trainer Van der Hart die 
tegen de vuist van keeper Van Vianen 
‘was opgelopen’, reservespeler Kloor 
die vanmiddag zeker niet bij de wed-
strijd zou worden opgesteld omdat hij 
gisteren ‘dronken was als een hoer’.
In alle opzichten, ook bestuurlijk, 
liet (S)HS zich karakteriseren als een 
geordende chaos. De bestuursleden, 
de meesten vrije jongens met dikke 
portemonnees en grote ego’s, namen 
het niet zo nauw met de boekhouding 
en de scus. Bekend was de gewoonte 
van voorzitter (sinds 1965) Luc Kroe-
semeijer om de spelers na een goede 
prestatie op het veld een ‘extraatje’ 
uit zijn binnenzak toe te stoppen. In 
communicatie en onderling overleg 
blonken de heren ook niet uit, een te-
kortkoming die uiteindelijk zou leiden 
tot de ondergang van de club. 

De bom van 4
Al voor de tijd van Kroesemeijer werd 
het ondoorzichtige nanciële beleid 
van de profs door de amateurafdeling 
als een steen des aanstoots ervaren. 
In 1964 barstte de bom, de fusie werd 
ontbonden,  Scheveningen keerde 
terug naar de amateurs en de profaf-
deling ging verder onder de naam 
Holland Sport. Totdat het doek viel, 
in 1971. 
Vanuit sportief oogpunt was de ophef-

ng van de club een hard gelag. De 
resultaten van de ploeg in de laatste 
drie jaar van zijn bestaan, met een 10e, 
9e en 15e plaats in de eindstand van 
eredivisie, waren ronduit voortreffe-

lijk. En nancieel stonden de zaken er 
veel beter voor dan hier en daar werd 
gesuggereerd. De vraag of het nu wel 
nodig was dat Holland Sport ter ziele 
ging werd toen, en wordt vandaag nog 
steeds gesteld. Zullen we het jne er 
ooit van weten  Wel weten we dat 
Kroesemeijer, die steeds meer de al-
leenheerser van de club was geworden, 
zich uit liet kopen door de gemeente 
Den Haag en concurrent ADO, waarna 
de twee Haagse profclubs een fusie 
aangingen die Holland Sport heel 
weinig eer aandeed.

Goddelijke kale
Hoewel het spel van (S)HS bekend 
stond als ‘stevig’ heeft de club wel 
degelijk over uitstekende, technisch 
bekwame voetballers beschikt. Maar 
liefst vijf internationals kwamen uit 
de rangen voort: Bertus de Harder, 
‘de goddelijke kale’, Mick Clavan, de 
hoekige dribbelaar, Wim Landman, 
net als Frans de Munck wel ‘de zwarte 
panter’ genoemd, Henk Schouten, de 
sluwe goalgetter en Sjakie Roggeveen, 
nu eens Stoffel, dan weer Zoef, dus 
onberekenbaar, maar altijd scorend, 
bij Holland Sport 43 keer in totaal, 
in het Nederlands elftal 3 maal in 3 
wedstrijden: wat een gemiddelde  
Daarnaast kon de club bogen op 
uitstekende spelers als Jan van Geen 
(midvoor in de watersnoodwedstrijd 
van Nederlandse profs tegen Frankrijk 
op 12 maart 1953), Arie de Wit, ‘De 
Lange’ Martin van Vianen, Jan Teske, 
Theo Verlangen, Chris Kronshorst, 
Jan Boskamp, Frans van der Heide, en 
Ferdinand Janotka. Kwaliteit leverden 
ook de trainers Vilmo Halpern (1954-
’55) Franz Fuchs (‘56-‘58, ‘59-‘60), 
Ron Dellow (‘58-‘59), Ludwig Veg 
(‘60-‘63), Dennis Neville (‘63-‘66) en 
Cor van der Hart (‘66-‘71). Laatstge-
noemde was de succesvolste van allen. 
Hij plooide het spel van HS tot een 
volstrekt eigen, moeilijk te bestrijden 
systeem met een dubbele stopper, een 

‘hangende’ achter een ‘diepe’ spits 
en teruggetrokken spelende buiten-
spelers.

Voor altijd in het hart
In Den Haag en vooral in Schevenin-
gen is (S)HS nog altijd een begrip. 
Met name in het kustdorp heerst de 
mening dat de club nooit verloren had 
mogen gaan. Op sportterreinen, in 
winkels, aan de haringkar... je hoeft de 
naam van de club maar te noemen en 
de emoties komen los. In die zin leeft 
(S)HS nog steeds. Om een versregel 
uit het SHS-lied van de zusjes Fehling 
te citeren: ‘Wij blijven altijd bij Hol-
land Sport’.

allo hier is ons cheveningen
i  geven alles eraan voor de sport
i  laten ons door nie and d ingen
i  li ven alti d i  olland port
i  ons heerst iedere edstri d
en tea geest en hart voor het spel
i  eten dat al at i  rengen
edaan is it sportiviteit!

p cheveningen  zet e este 
eent e voor

p cheveningen  ga er et de al 
vandoor

ees als alti d onver oei aar
n doe i  het spel e est

p naar voren op het doel a
iep hiep hoera voor !

Muzee Scheveningen
In Muzee Scheveningen kunt u van 
dat alles, uit de herinneringen aan 
Holland Sport, getuige zijn. Adres: 
Neptunusstraat 92 te Scheveningen. 
Openingstijden: di. t/m za. 10.00-
17.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur. In de 
schoolvakanties is het museum ook op 
maandagen geopend.
Voor meer informatie, zie:
www.muzeescheveningen.nl

Cor Gout
resspassersw@planet.nl

- eest in de kleedkamer na het behalen van het kampioenschap van de eerste 
divisie, 6 mei 196 . V.l.n.r.: Rob van der Bol, Martin van Vianen, 

Cor van der Hart (trainer), Pim van der Maas en Dick König (verzorger). -

- Scheveningen Holland Sport haalt op 6 mei 195  het kampioenschap binnen van de eerste divisie,
door De Volewijckers met 4-1 te verslaan. Het vissersdorp staat helemaal op zijn kop  -



Fred van der Hilst, de eerste drummer 
van The Golden Earrings, speelt vanaf 
de oprichting in 1961 tot en met het 
optreden op de Pier in Scheveningen 
medio 1965 in de band. Hans van 
Herwerden speelde van begin 1962 
tot en met eind 1963 slaggitaar in de 
eerste bezetting van de Earrings. In de 
jaren dat Fred en Hans in The Golden 
Earrings speelden, nam de band geen 
platen op.
Peter de Ronde, de vervanger van 
Hans van Herwerden, speelt slaggitaar 
in de band van eind 1963 tot en met 
eind 1966. Hij maakte met The Golden 
Earrings de singles ‘Please Go’ (1965), 
‘That Day’, ‘If ou Leave Me’, ‘Daddy 
Buy Me A Girl’, ‘Rum And Coca-Cola’ 
en ‘Don’t Run Too Far’ (1966) en de 
lp ‘Just Earrings’ (1965). Samen met 
George en Rinus schreef hij de b-side 
van ‘Please Go’ ‘Chunk Of Steel’. 
Peter speelt ook gitaar op het nummer 
‘Not To Find’ (1965), de b-side van 
de nooit of  cieel uitgebrachte single 
‘Lonely Everyday’ (1965). Peter speelt 
mondharmonica op ‘Please Go’, ‘Holy 
Witness’, ‘When People Talk’ en ‘Not 
To Find’ en zingt op de achtergrond op 
‘Please Go’. Peter zong tijdens optre-
dens ook op de achtergrond en speelde 
mondharmonica.
Frans Krassenburg komt begin 1964 als 
zanger bij The Golden Earrings en ver-
laat de band in de zomer van 1967. Hij 
maakte met de Earrings de singles en 
de lp die Peter ook met de band opnam 
en de lp ‘Winter Harvest’ (1967) en 
de single ‘In My House’ (1967). Frans 
zingt ook op ‘Not To Find’ (1965) en 

‘Sound Of The Screaming Day’ (1967). 
Frans maakt na het verlaten van The 
Golden Earrings een aantal solo singles 
en een solo lp. Op zijn lp staat een 
mooie uitvoering van het nummer ‘Gol-
den Earrings’, het openingsnummer van 
de optredens in de begintijd van The 
Golden Earrings, het nummer waaraan 
de naam van de band is ontleend
The Golden Earrings komen uit de 
wijk Oostbroek, gelegen tussen het 
Zuiderpark en de De La Reyweg in 
Den Haag. George groeide op in de 
Hulshorststraat 145; Rinus woonde om 
de hoek in de Terletstraat 13, schuin 
boven Fred, die op 21 woonde. Hans 
woonde op de Hattemlaan 54, Peter in 
de Voorthuizenstraat 89 

en Frans in de Schaarsbergenstraat 154. 
Een beatgeneratie op ‘de vierkante kilo-
meter’. Een verhaal over het begin van 
The Golden Earrings, een buurtband 
van babyboomers.

1 1: George en Rinus
Op 8 jarige leeftijd krijgt George van 
zijn ouders een Spaanse gitaar, gaat 
naar een muziekschool en krijgt in 1961 
van zijn vader een akoestische H fner 
jazzgitaar. George kwam in contact 
met buurtgenoot Rob Gerritsen, die via 
de radiogids boekjes met gitaarlessen 

had besteld. Het gitaar spelen ging Rob 
niet gemakkelijk af, zijn broer Rinus 
wel. Rinus: “Als Rob naar zijn werk 
was, ging ik oefenen. George kwam bij 
Rob langs om gitaarles te geven, maar 
Rob maakte zo weinig vorderingen dat 
George en ik zijn doorgegaan. Zo is de 
band ontstaan ” 
George: “Op 8 of 9 jarige leeftijd 
luisterde ik naar The Everly Brothers, 
Little Richard, The Shadows en The 
Ventures. In de straat speelden jongens 
gitaar en daarom wilde ik er ook n. 
Ik heb les gehad van een neef die vrij 
goed Django Reinhardt gipsy jazz 
speelde. Hij heeft me akkoorden leren 
spelen en op een 

gegeven moment kon ik dat redelijk, 
maar solo spelen ging nog wat minder. 
Solo’s leer je met vallen en opstaan en 
in de beginperiode speel ik dan ook 
eenvoudige solo’s.” George speelde 
langer dan Rinus en ging solo spelen en 
Rinus slaggitaar. Ze oefenden meestal 
bij George thuis.

The Tornados
George en Rinus gaan op zoek naar een 
drummer en vinden die in de onder-
buurjongen van Rinus, Fred van der 
Hilst. Fred: “Ik zag George regelmatig 

met zijn gitaar het portiek van Rinus 
inlopen om bij hem te gaan oefenen. Zo 
ben ik met George in contact gekomen. 
Ik speelde geen instrument, maar ik 
dacht drummen moet toch kunnen  
Ik was altijd met drums bezig. Een 
drumstel leek iets onbereikbaars. Op 
mijn middelbare school heb ik mij voor 
een feest zelfs laten fotograferen achter 
het drumstel van een dixielandband  
Als jongetje luisterde ik naar nummers 
als ‘ n The Mood’ van Glenn Miller 
en naar drummers als Gene Krupa en 
Philly Joe Jones. Ik ging zelfs zo ver 
dat ik voor de band van hout en karton 
een lessenaar had gemaakt, zoals big 
bands die hadden, met de naam ‘The 
Tornados’ er op  George en Rinus zul-
len me uitgelachen hebben, want dat 
hoort niet bij rock  roll ”
“Ik ben begonnen op een paraplubak 
die ik overspannen had met een rood 
en doorzichtig geruit plastic tafelkleed. 
Later heb ik een echte snaredrum 
gekocht, waarvoor de vader van Rinus, 
Oom Rinus, eigenhandig een standaard 
heeft gemaakt. Hij was een man die 
‘alles’ kon maken. Mijn eerste bekken 
was een deksel van een pressure cooker 
gemaakt door Oom Rinus ”
“Ik stond regelmatig ademloos voor de 
etalage van de  rma De Hooge in het 
Westeinde naar drumstellen te kijken. 
Stap voor stap heb ik een Westend 
drumstel bij elkaar gespaard; een hi-
hat, een bekken en later een  oortom en 
de bassdrum. Ik droomde in die tijd al 
van een dubbelbass, maar dat is er nooit 
van gekomen. Ik ben wel heel blij dat 
ik mijn Westend drumstel, inclusief de 
snare standaard van Oom Rinus, nog 
steeds heb ”

Weersgevoelige trommels
Rinus: “Fred was zeer trots op zijn 
trommels en koesterde ze alsof het 
goud was. Eigenlijk vond hij het 
zonde om er op te slaan  Hij poetste ze 
liever op. In die tijd werden de vellen 
nog gemaakt van dierlijk materiaal, 
varkensblaas of zoiets. Ze hadden de 
lastige eigenschap dat ze reageerden 
op de weersomstandigheden. Bij mooi 
zonnig weer klonken ze het best: hoog-
gespannen,  itsende roffels vulden 
onze oefenruimte, maar bij regen of 
vochtigheid in de lucht landde de drum-
stok op een zandzak en veroorzaakte 
een bijpassend geluid. Stemmen en nog 
eens stemmen, maar dat was het mo-
ment dat Fred zijn hakken in het zand 
zette. Er werd niet aan de stemsleutels 
gedraaid  ‘Stel je voor morgen wordt 
het mooi weer en ik ben niet thuis. 

Dan knallen mijn trommels uit elkaar ’ 
Fred’s drumstel was ooit door de heer 
De Hooge persoonlijk op toon gezet en 
daar moesten we het mee doen ”
Fred: “George en Rinus zochten de 
nummers door de weeks uit. Ik moest 
doordeweeks hard leren op het gym-
nasium van de Dalton. Op zaterdag 
repeteerden we heel serieus tot een 
nummer goed klonk. George ging 
tijdens het oefenen wel eens achter het 
drumstel zitten om iets voor te doen  Ik 
was niet zo’n goede drummer, maar ik 
kon wel meekomen. Daarvoor moest ik 
zelf veel repeteren. De lastige 5/4 maat 
van ‘Take Five’ van Dave Brubeck 
kon ik op gevoel spelen. We oefenden 
bij mij thuis in een kamertje aan de 
voorkant aan de straat, deels onder de 
trap van het portiek. Laag onder de 
trap stonden de versterkers. Voordat we 
een Dynacord echo-apparaat kochten, 
hadden we een bak met gespannen 
veren dat een ruimtelijk effect gaf. Een 
spannend geluid dat we o.a. gebruikten 
in het nummer ‘In The Hall Of The 
Mountain King’.”
“Na het oefenen op zaterdag gingen 
we een patatje eten bij een patatkraam 
op de hoek van de Dierenselaan en 
de Apeldoornselaan. Door zelf geen 
patat te kopen, spaarde ik een kwartje 
uit voor mijn drumstel. Ik at wel een 
patatje mee van de anderen
“We zijn begonnen als gitaar combo 
zonder zang met instrumentale muziek 
van The Shadows en The Ventures. 
We gebruikten radio’s als versterkers. 
Als openingsnummer van een optreden 
speelden we het nummer ‘Golden Ear-
rings’ in de uitvoering van de Engelse 
band The Hunters. George heeft in die 
tijd ook een instrumentaal nummer 
geschreven ‘Snamyook’, ‘Kooymans’ 

De meest legendarische Nederlandse rockband, The Golden Earring (eerst ‘Ear-rings’, toen ‘Earrings’ en m.i.v. 1969 pas ‘Earring’) werd 
in 1961 in Den Haag Zuid opgericht door een stel muzikaal getalenteerde tieners. George Kooymans (gitaar, zang), Hans van Herwer-
den (gitaar), Rinus Gerritsen (basgitaar) en Fred van der Hulst (drums) vormden de eerste bezetting. Auteur Jan Sander interviewde 
voor dit verhaal over de beginjaren van de band (dat in twee afl everingen wordt gepubliceerd door De Oud-Hagenaar) met Hans en 
Fred, en met gitarist Peter de Ronde en leadzanger Frans Krassenburg, die in 1963, respectievelijk 1964 bij de band kwamen. 

Het wereldtalent van een paar jongens uit Oostbroek, Den Haag Zuid. The Golden Ear-rings in de beginperiode 1 1-1  deel 1

n het voorka ertje bij red van der Hi st thuis

pagina  Dinsdag 14 juni 2011 De Oud-Hagenaar 

- 196 , ptreden op een schoolfeest in de gymzaal van de Mulo van Hans van Herwerden. Het Westend drumstel van red van der Hilst is nog 
niet compleet. Rinus speelt hier op een geleende Höfner vioolbas. V.l.n.r.: Hans van Herwerden, red van der Hilst, Rinus erritsen, eorge 

Kooymans. (Privéfoto red van der Hilst). -

- nieke foto van het naambordje dat werd bevestigd voor het raam van de kleine 
oefenruimte bij red van der Hilst thuis.. -

- red: De foto waarop Hans voor het drumstel ligt, is in de tuin van de Terletstraat 1 genomen 
voor een lichtblauw plastic gordijn. e ziet rechts nog een stukje van de achtergevel.



Het wereldtalent van een paar jongens uit Oostbroek, Den Haag Zuid. The Golden Ear-rings in de beginperiode 1 1-1  deel 1

n het voorka ertje bij red van der Hi st thuis

omgedraaid, zoals Marvin van The 
Shadows had gedaan met het nummer 
‘Nivram’. Van The Shadows speelden 
we o.a. ‘Apache’, ‘Home On The 
Ranch’ en ‘ uartermaster’s Stores’, 
allemaal  instrumentale nummers.”
“George en Rinus waren altijd met 
muziek bezig; ze waren zeer gespitst 
op de band. George kon in de begintijd 
al fantastisch gitaar spelen. Zo speelde 
hij de Duke Ellington klassieker 
‘I’m Beginning To see The Light’ in 
prachtige akkoorden. George en Rinus 
speelden ‘groot’, dat wil zeggen met 
barr -akkoorden. Rinus speelde toen al 
op een stuwende manier bas.”

it de begintijd moet ook de naam 
van Franky Bekker worden genoemd. 
Franky Bekker heeft George in 1961 
een paar weken vervangen in de peri-
ode dat George zijn duiven belangrij-
ker vond dan het spelen in een band. 
Franky woonde recht achter George 
aan de Nunspeetlaan. Terwijl de band 
bij Franky thuis aan het oefenen was, 
konden ze George met zijn duiven 
bezig zien

Een middag unplugged
Terwijl George, Rinus en Fred op zoek 
gaan naar een bassist vinden ze een 
slaggitarist. Het is buurtgenoot Hans 
van Herwerden. Hans: “Via Bennie van 
Asperen, die bij mij op de Mulo zat, 
ben ik begin 1962 in contact gekomen 
met George, Rinus en Fred. Bennie 
vertelde mij op een dag dat hij een leuk 
bandje kende en vroeg of ik zin had om 
een keer mee te gaan naar de Terlet-
straat. De stemming zat er direct goed 
in op die bewuste middag dat ik met 
Bennie mee ging naar de Terletstraat 
en ik begon spontaan mee te spelen in 
het achterkamertje bij Fred. George, 

Rinus en ik speelden die middag op 
akoestische gitaren en Fred speelde op 
een begin van een drumstel. ‘s Avonds 
kwamen George en Rinus bij mij aan 
de deur om te vragen of ik zin had om 
vast bij hun band te komen spelen en 
daar had ik wel zin in. Rinus is daarna 
bas gaan spelen.”
Bijna was dezelfde Bennie van Asperen 
bassist van de groep geworden, maar 
omdat hij in plaats van een basgitaar 
een zessnarige gitaar kocht, werd hij 
geen lid van de band  Het bleek moei-
lijk een bassist te vinden en uiteindelijk 
is Rinus bassist geworden. Eerst op 
een zessnarige gitaar, vervolgens op 
een geleende bas van een jongen uit de 
buurt en tenslotte op een rode basgitaar 
die door zijn vader, ‘de ingenieur’, 
medio 1962 is gemaakt. Bijna 50 jaar 
later speelt Rinus zo nu en dan nog 
steeds op deze gitaar, die hij begin 
jaren tachtig na een restauratie de naam 
‘Darwin’ gaf.
Hans: “Van 1956 tot 1960 heb ik op 
gitaarles gezeten bij Muziekschool 
Zwaag op de Regentesselaan. Omdat ik 
begin 1962 geen elektrische gitaar had, 
heeft Rinus iets voor mij geregeld. Het 
gaat om de gitaar van Tjibbe Veeloo 
die met Joop Oonk, een buurjongen 
van George, in The Jumping Jewels 
speelde. Ik denk dat via deze weg de 
gitaar bij Rinus terecht is gekomen. 
Het is duidelijk te zien dat de body 
van deze gitaar dezelfde vorm heeft 
als de gitaren die door de vader van 
Rinus zijn gebouwd. De body, ook van 
multiplex, is wel iets dunner en er zit 
een H fner-hals op. 
De hals zat toen ik 
de gitaar kreeg niet 
helemaal recht op 
de body en speelde 
niet lekker. De vader 
van Rinus heeft hem 
gerepareerd en in de 
bekende rode kleur ge-
lakt. Daarna speelde de 
gitaar heel soepel en zag 
er prachtig uit. Helaas 
heb ik deze gitaar niet 
meer in mijn bezit  De 
gitaar waarmee George 
in die tijd speelde is in 
1961 gebouwd door de vader van Ri-
nus, compleet met Ideal-elementen en 
een Hagstr m-pook. Deze gitaar was 
voor Rinus bedoeld, maar omdat Rinus 
overstapte naar basgitaar heeft George 
deze gitaar in gebruik genomen. De 
‘Darwin’ bas heb ik nog door de vader 
van Rinus in 1962 zien bouwen.”
Rinus: “Het model was voor die tijd 
vrij gedurfd: de twee scherpe punten 
die doen denken aan een haai.” Fred: 
“De bas die de vader van Rinus heeft 
gemaakt is prachtig geslepen op de 
werkbank in het achterzijkamertje. Hij 
heeft een prachtige rode gloed met iets 

van een glittering.” 

Tomaten plukken
Hans: “George is in de zomer van 1962 
tomaten gaan plukken in het Westland 
en heeft van het verdiende geld een 100 
Watt Geloso versterker en twee losse 
luidsprekers gekocht. Deze luidsprekers 
zijn in de kasten gemonteerd die door 
de vader van Fred zijn gemaakt. Voor 
de kasten zat zwart doek en zijn door 
de vader van George blauw gelakt. On-
dertussen had ik een nagalm-apparaat 
en een 15 Watt versterker gebouwd. 
Het nagalm-apparaat werd op de Ge-
loso aangesloten en Rinus gebruikte de 
15 Watt versterker voor zijn basgitaar 
in combinatie met een fraaie baskast 
die door zijn vader was gemaakt.”
“Begin 1962 was ‘het beroemde 
voorkamertje’ bij Fred nog niet in 
gebruik als oefenruimte. Omdat we met 
ons vieren meer ruimte nodig hadden 
en Fred’s drumstel begon te groeien, 
waren de ouders van Fred zo aardig om 
het voorkamertje aan ons af te staan.” 
Rinus: “We repeteerden met z’n vieren 
bij Fred thuis in het voorkamertje. 
Wij hadden een klein podium in de 
kamer gemaakt onder de trap waar het 
drumstel opstond. Op de muur hebben 
we met een lamp onze schaduwen ge-
projecteerd en overgetekend, zodat we 
onze silhouetten met gitaren op een rij 
op een blauwe wand konden schilderen. 
De bovenbuurman had er de grootste 
moeite mee dat we daar oefenden. Die 
was aan het stampen dat de gitaren 

onder het kalk zaten  Tijdens het re-
peteren stond het raam op een kier; de 
mensen die bij de bushalte stonden te 
wachten, werden er gek van ”
Hans: “We oefenden bij Fred op zater-
dagmiddag van 2 tot 5. We speelden 
The Shadows ‘van a tot z’. We hadden 
ook veel nummers van The Ventures 
op ons repertoire staan, waaronder 
‘Caravan’, een jazz-standard van Duke 
Ellington in gitaarrock uitvoering van 
The Ventures en hun versie van ‘So-
mewhere Over The Rainbow’ en o.a. 
‘Walk, Don’t Run’, maar ook nummers 
van ‘The Great American Songbook’ 

die je nu voor onmogelijk houdt als 
‘Tea for two’. We speelden ook ‘Sweet 
Georgia Brown’, een jazz-standard. 
George speelde eerst het thema, de me-
lodie en daarna een eigen solo over het 
akkoordenschema, vervolgens een ei-
gen solo van Rinus op bas en ik speelde 
daarna een eigen solo in akkoorden in 
Django Reinhardt stijl. Daarna weer het 
thema gespeeld door George. Verder 
speelden wij ‘Take Five’ met lastige 5/4 
maat. Ook bij dit nummer veel eigen 
solo’s. Ik kan me ook herinneren dat 
we ‘Twist and Shout’ speelden, waarbij 
George en ik zongen en het heerlijke 
nummer ‘Green Onions’ van Booker 
T.  the M.G.’s. Van de Engelse band 
Nero and the Gladiators deden we ‘En-
try Of The Gladiators’ en ‘In The Hall 
Of The Mountain King’”. Ik herinner 
me dat we ook de instrumentale uitvoe-
ring van Lonnie Mack van ‘Memphis 
Tennessee’ en het nog altijd bekende 
nummer ‘Wipe Out’ van The Surfaris 
speelden.”

Busje van leurop
“We oefenden tussendoor zonder drums 
bij Rinus thuis. Het ging dan meestal 
om nieuwe nummers die door Rinus 
met behulp van de bandrecorder van 
zijn vader werden uitgezocht. George 
en ik speelden op een akoestische gi-
taar en om een beetje volume te krijgen 
sloot Rinus zijn basgitaar aan op een 
oude radio.”
“Ons eerste optreden, met geleende 
versterkers, was in 1962 bij ons in 
de buurt in gebouw Custodia  
in de Brandtstraat. De foto van het 
schoolfeest in juni 1962 is genomen 
in de gymzaal  van mijn Mulo  
op de hoek van de Hulststraat en de 
Meidoornstraat. Rinus speelt hier op 
een H fner vioolbas geleend van Henk 
Boersma uit de Vaassenstraat. We 
vervoerden onze instrumenten in een 
antiek grijs busje van een bloemenman 
met het logo van Fleurop er op of mijn 
vader hielp met zijn auto.”
Fred: “Als reclame hebben we een 
bordje laten graveren en voor het raam 
van de oefenruimte geschroefd met de 
tekst: “The Golden Earrings Terletstr. 
21 Den Haag Tel. 322776”. Het tele-

foonnummer was van Rinus, want wij 
hadden zelf geen telefoon ”
“Op de foto van het schoolfeest uit 
1962 is te zien dat mijn drumstel nog 
niet compleet is; zo ontbreekt de bass 
drum en de grote tom tom. De foto 
waarop Hans voor het drumstel ligt, 
is in de tuin van de Terletstraat 21 
genomen voor een lichtblauw plastic 
gordijn. Je ziet rechts nog een stukje 
van de achtergevel. Mijn drumstel is 
compleet; de gitaren zijn ook compleet. 
Het moet na maart 1963 zijn geweest, 
want toen ik voor het eerst een vel van 
de bass verwisselde vond ik een exem-
plaar van de Nieuwe Haagse Courant 
van 26 maart 1963  De Hooge had het 
er ingestopt om het geluid van de bass 
te verbeteren  In het begin huurden we 
ook wel eens een drumstel voor een op-
treden. Tijdens een optreden in de Eek-
hoorn heb ik een keer gebruik gemaakt 
van het drumstel van onze voorbeelden 
The Jumping Jewels  Tijdens de optre-
dens droegen we een wit overhemd en 
allemaal hetzelfde dasje.” 
“We speelden ook ‘La Bamba’ en ‘If 
I Had A Hammer’ van Trini Lopez. 
George kon eindeloos doorgaan met 
‘If I Had A Hammer’, het publiek vond 
het prachtig  ( ). We verdienden niet 
veel met onze optredens, maar van het 
eerste verdiende geld heb ik wel de 
koffers voor mijn drumstel gekocht in 
het Westeinde.

Wordt vervolgd
Deel 2 wordt gepubliceerd in De Oud-
Hagenaar nr. 13 van 28 juni. De story is 
ook te vinden op de warm aanbevolen 
website www.wes en ums.nl - het 
verhaal in woord en beeld over de 
legendarische Haagse drums van de Fa. 
J. de Hooge  Zonen.

at de gebruikte sterretjes in de tekst 
betre t
 locatie bestaat nog en hee t  

 dezel de bestemming
 locatie bestaat nog  maar hee t  

 een andere bestemming
 locatie is a gebroken

Jan Sander
jan.sander@planet.nl
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- red van der Hilst in 196  met zijn witparelmoeren Westend drumstel (Privéfoto red van der Hilst). -

- red: De foto waarop Hans voor het drumstel ligt, is in de tuin van de Terletstraat 1 genomen 
voor een lichtblauw plastic gordijn. e ziet rechts nog een stukje van de achtergevel.

- De eerste hitsingle van The olden arrings, Please o 
(met op de b-side Chunk f Steel) liet nog tot 1965 op zich 
wachten. Wat er daarna gebeurde is inmiddels wereld(pop)

geschiedenis. -
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r op uitr op uit
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoon-
stellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door het 
Centraal nformatiepunt uderen (C P ). Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in 
de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden  Stuur uw gegevens op via e-mail naar redactie cipo.
org, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via ( ) 64  1.

Donderdag 1  juni
Gezellige informatiemarkt 
Met een gratis controle van uw rollator, stoelmassage 
met leuke korting, verkoop van handige hulpmiddelen 
en informatie over wonen, welzijn en zorg. Georgani-
seerd door Saffier De Residentiegroep in WoonZorg-
Park Loosduinen, Willem III straat 36, 14.00-16.00 
uur, entree gratis. Inlichtingen: tel. 0800-7233437

Zondag 1  juni
Kunstkijker zomerwandeling 
De Kunstkijker organiseert een zomerwandeling. 
Thema: ‘Den Haag Nieuw Centrum’. 
Meer info op www.kunstkijker.info 

Gaardefestival 
Een welbekend wijkfestijn, met een braderie, diverse 
optredens, een kinderkermis en Haag Wonen Moves 
You. Georganiseerd door Haag Wonen, Florence en 
bewoners uit de wijk, gepresenteerd door John Med-
ley. Wolweversgaarde, 10.00-17.00 uur. Gratis.

Woensdag 22 juni
og een zomerwandeling 

De Kunstkijker organiseert ook vandaag een zomer-
wandeling. Thema: ‘Berlage in Den Haag’. 
Meer info op www.kunstkijker.info 

Binnenstad Klassiek 
Samen met andere muziekliefhebbers gratis 
lunchconcerten bezoeken? ‘Binnenstad Klassiek’ van 
VÓÓR Welzijn maakt dit mogelijk, met een maan-
delijks concertbezoek. Op woensdag 22 juni staat 
een concert in de Waalse Kerk op het programma. 
Vertrek per groep met het openbaar vervoer vanuit 
buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, om 
11.45 uur. Inschrijven, meer informatie en het vol-
ledige programma van ‘Binnenstad Klassiek’: bij de 
i-Shop in de Henneberg, tel. (070) 397 60 01.

Rijbewijskeuringen 
Speciaal voor senioren. Voor de keuring moet u mee-
nemen: een ingevulde Eigen Verklaring (verkrijgbaar 
bij het gemeentehuis), een klein flesje urine (naam 
erop is niet nodig), een overzicht van de medicijnen 
die u gebruikt, uw bril voor in de auto en uw rijbewijs 
of andere legitimatie. Wijkcentrum Moerwijk, Aagje 
Dekenlaan 51, deelnamekosten € 30,-. Afspraak 
maken: tel. (070) 388 50 52.

Zaterdag 2  juni
Scheveningse Dag 
Optredens van o.a. Shantykoor Scheveningen, 
klederdrachtenshows uit Katwijk en Spakenburg, 
netten boeten, mutsen plooien, doeken knopen, ket-
telen, oude ambachten, makrelen roken, vis bakken 
e.d. Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92, 
10.00-17. 00 uur. Organisatie Scheveningse Dag: tel. 
06 53 51 88 11.

Oud-Scheveningen 
In de Prinses Julianakerk zijn twee historische 
tentoonstellingen over Oud-Scheveningen te zien. De 
ene omvat straatgezichten uit het verleden, visserij en 
klederdrachten. De andere bestrijkt het Schevenings 
kerkelijk erfgoed en leven, met foto’s van kerkgebou-
wen, predikanten en van bouw en opening van de 
Julianakerk (1928) met daarbij koningin Wilhelmina, 
koningin-moeder Emma en prinses Juliana. Prinses 
Julianakerk, Nieboerweg, open 10.00 uur, aansluitend 
om 16.00 uur korte Vesperdienst met optreden van 
de Zingende Zeelui.

Orgelconcert 
Dit keer met als organist Jaap Zwart. Hervormde 
Kerk, Plein 9, Wateringen, 19.30 uur, kerk open 19.00 
uur, toegang € 6,- en € 5,-voor 65+’ers.

Maandag 27 juni
nspiratie op maandagmiddag 

Spiritualiteit en zingeving tijdens een bijeenkomst 

met muziek, teksten, geleide fantasie en een licht-
meditatie. Thema deze keer: ‘Vooruit!’ Wijkcentrum 
De Geest, Georges Bizetstraat 25, 13.30-15.00 uur, 
entree € 3,- incl. koffie, thee en koek. Het wijkcen-
trum is bereikbaar met tram 2 en bus 26, halte 
Buitentuinen. Inlichtingen: tel. (070) 323 78 53 of 
e-mail airole@planet.nl.

Maandag 27 juni   
vrijdag 1 juli
Sport- it-Week 0
Tijdens de negentiende Sport-Fit-Week voor 50-plus-
sers, georganiseerd door VÓÓR Welzijn Ouderen 
en de Loosduinse Ouderen Commissie, draait het 
niet alleen om beweging, maar ook om ontmoeting 
en gezelligheid. En misschien is deze week wel een 
stimulans om wat meer aan uw conditie te doen en 
wellicht lid te worden van een van de vele verenigin-
gen en clubs. Met zaalgym, wandelen, fietsen, en 
zwemmen over verschillende afstanden. De week 
wordt afgesloten met een gezellige middag. Deelna-
mekosten: € 7,50 per persoon. Zin in een sportieve 
en gezellige week? U kunt zich tot en met 15 juni 
opgeven bij de receptie van i-Shop de Henneberg, 
Tramstraat 15, tel. (070) 397 60 01.

Dinsdag 28 juni
Spanning en ontspanning
Workshop, geleid door een preventiefunctionaris 
van Context, voor mensen die last hebben van lichte 
psychische klachten. Leer hoe spanningsklachten 
te verminderen en over ontspanningstechnieken. 
Psychologische tips bieden een goed handvat. Na 
afloop kunt u zich desgewenst opgeven voor een 
training. Woej, wijk- en dienstencentrum De Groene 
Loper, Van Royenstraat 2, Voorburg, in de ochtend, 
deelname gratis. Aanmelden: De Groene Loper, tel. 
300 4747. Eerst meer informatie? Context, Thuan-
Nhi Truong, tel. (070) 391 81 91.

Donderdag 0 juni
Werken en mantelzorgen
Workshop, gericht op de knelpunten en dilemma’s 
van werkende mantelzorgers. Zorgen voor anderen 
brengt veel veranderingen teweeg. Deze workshop, 
door een consulente van de Stichting MantelZorg, 
biedt werkende mantelzorgers handvatten om een 
balans te vinden tussen werk, vrije tijd en zorgtaken. 
Stichting MantelZorg, Torenstraat 172, Den Haag, 
19.00-21.00 uur. Deelname kosteloos, aanmelden: 
tel. (070) 346 87 01 (maandag t/m vrijdag, 9.00-
16.30 uur) of e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl. 
Meer informatie: www.mantelzorgdenhaag.nl.

Zaterdag 2 juli
Rock & Roll met And  Tielman
Rock&Roll evenement met verschillende bands: The 
Magic Strangers, Danny Verone, Dee-Ann & The 
Nightcaptains en The Explosion Rockets. Rock& Roll-
legende Andy Tielman zal de naar hem vernoemde 
‘award’ voor het eerst uitreiken. De uitreiking van 
deze prijs wordt een jaarlijks terugkerende gebeur-
tenis. Tielman is één van de grondleggers van de 
Nederlandse popmuziek en de spil van de eens zo 
vermaarde Tielman Brothers. Plaats: Heemraadsplein 
te Rotterdam, van 14.00 tot 23.00 uur, toegang 
gratis. 

T/m 4 september
Emiel van Moerkerken
Retrospectieve tentoonstelling van deze legendari-
sche fotograaf (1916-1995) die onder andere talloze 
schrijvers en kunstenaars op de gevoelige plaat zette. 
Fotomuseum Den Haag, Stadhouderslaan 43, dins-
dag t/m zondag + tweede pinksterdag 12.00-18.00 
uur, entree € 6,-, combikaart met Gemeentemuseum 
€ 13,-, Museumkaart gratis. Informatie: tel. (070) 
338 11 44, www.fotomuseumdenhaag.nl.

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

ezo ga es
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

ac uu a es
 Gelijk als het bezorgadres, of:

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

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

os us     en aag

De Volharding uitvaartzorg Zoetermeer 

staat sinds 1999 klaar voor haar leden. 

Als vereniging hebben wij maar één 

doel: er zijn voor elkaar. Wij bieden 

hulp, zorg en geborgenheid en 

handelen zonder winstoogmerk. Alle 

reden u aan te sluiten bij De Volharding 

Zoetermeer. U weet dan zeker dat u 

alles goed geregeld heeft voor straks. 

Hoeven zij alleen bij u stil te staan.  

Wilt u meer weten over onze 

vereniging, of u aanmelden als lid? 

Kijk op DeVolhardingUitvaartzorg.nl. 

Bij een overlijden kunt u ons 

bereiken via (079) 341 25 51. 

Vanaf maandag 7 februari kunt 

u ook bij ons langskomen op werk -

dagen tussen 08.30 en 17.00 uur: 

De Volharding Zoetermeer, 

Leopoldhove 70 in Zoetermeer.

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

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

Mijn gegevens

Naam :   m/v

Adres :

Postcode : Plaats :

Telefoon :

E-mail : 

Stuur deze coupon naar: Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding, 

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

Kom langs bij De Volharding 
uitvaartzorg in Zoetermeer

Een vereniging voor het leven.

D
O
H
2
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CIPO, Postbus 13634, 2501 EP  Den Haag, (070) 364 38 18

nteractieve kubus 
historie penburg 
Een interactieve kubus brengt binnenkort 
het verleden van de wijk penburg in 
beeld. penburg is al bewoond sinds de 
steentijd en is ook om andere redenen 
historisch interessant. Denk vooral aan het 
vliegveld, aan de slag om Den Haag op 10 
mei 1940 (zie ook het grote artikel) en aan 
de veelbesproken vinexarchitectuur. Op 
de kubus vindt u daar informatie over. De 
kubus vertoont op een aanrakingsscherm 
de huidige plattegrond van penburg en 
een aantal periodes. Bij aanraking van een 
bepaalde periode wordt een bijbehorende 
historisch kaart van penburg over de 
huidige plattegrond geprojecteerd, com-
pleet met toelichtingen, afbeeldingen en 
 lmpjes. De kubus wordt op woensdag 22 

juni om 16.00 uur onthuld door wethouder 
Rabin Baldewsingh (Volksgezondheid, 
Duurzaamheid, Media en Organisatie), in 
het Historisch Informatiepunt in de Biblio-
theek penburg, Schrabber 8. Inlichtingen: 
tel. (070) 353 86 11,
e-mail: ypenburg dobdenhaag.nl.

Gemeentecentrum 
Bethelkerk 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur is het Gemeentecentrum van de Bethel-
kerk geopend. Iedereen die zin heeft in een 
babbeltje, een spelletje en en kopje kof  e 
of thee, is welkom. Het Gemeentecentrum 
beschikt over een kleine bibliotheek, en 
ook de tentoonstelling van Buurtkunst is 
dan geopend.  vindt het Gemeentecen-
trum van de Bethelkerk aan de Traviata-
straat 25, te bereiken met tram 3 of bus 23. 
Informatie: tel. (070) 368 57 57 of www.
bethelkerk-denhaag.nl.

Geen buurtkamer 
Mariahoeve meer 
Twee nummers geleden vond u bij De Oud-
Hagenaar als speciale bijlage de KLE R-
rijke Krant van CIPO, ter gelegenheid van 
de Haagse 55  Dag van 4 juni. In die krant 
stond een artikel over de buurtkamers in 
Den Haag. Daarin werd onder meer een 
buurtkamer vermeld in Mariahoeve, aan 
het Margarethaland 26. Deze is inmiddels 
echter gesloten.

www.haagseouderen.nl

Thrillermaand
Voor u weggaat: even bij uw biblio-
theek of boekhandelaar langs deze 
maand  Juni is traditiegetrouw 
‘Maand van het Spannende Boek’. 
Bij de boekwinkel krijgt u dan bij 
besteding van ten minste € 12,50 
aan Nederlandstalige boeken een 
geschenkboek in stijl: ‘Versluiering’, 
door het Italiaanse thrillerauteursduo 
Monaldi  Sorti. En in veel  lialen 
van de Haagse bibliotheek liggen 
speciale thrillertassen klaar, met drie 
spannende boeken die de bibliotheek-
medewerkers hebben uitgezocht. En 
dat is al spannend op zich, want wat 
zou er in die tas zitten  Laat u eens 
verrassen  Ook hier krijgt u er een ca-
deautje bij: de bundel ‘Stille getuigen, 
sporen van misdaad in 25 verhalen’.

Reisgids langs 
Vesting Holland
Met sommige 
boeken in de 
hand kunt u al op 
reis, en met ‘De 
slag om Vesting 
Holland’ hoeft u 
niet eens ver van 
huis. Hagenaar 
Aad Spanjaard 
schreef namelijk 
een historische 
reisgids over de 
meidagen van 
1940, toen Duitse parachutisten pro-
beerden Den Haag te veroveren. Dat 
mislukte grotendeels, en Spanjaard 
laat zien en lezen waarom en waar 
precies. Het Nederlandse leger vocht 
destijds zo hard, dat de Duitsers bij 
vliegveld Valkenburg ingesloten raak-
ten, op penburg werden verslagen 
en Ockenburgh moesten opgegeven. 
Daarbij gingen veel transportvlieg-
tuigen verloren en werden zo’n 1200 
Duitse krijgsgevangenen afgevoerd 
naar Engeland. De Duitse eenheid die 
bij Ockenburgh was geland, vluchtte 
‘s nachts dwars door het Westland 
naar Overschie, deels in gestolen 
bussen. Een Duitse generaal werd in 
Rotterdam in zijn hoofd geschoten 
en in het Dijkzigt Ziekenhuis door 
een Nederlandse chirurg gered. Aad 
Spanjaard heeft twee routes uitgezet 
langs sporen van deze en andere 
dramatische gebeurtenissen. Route 2 
loopt tussen Rotterdam en Dordrecht, 

maar de 115 kilometer lange Route 
1 verbindt de strijdtonelen rond Den 
Haag: de Haagse Schouw, vliegveld 
Valkenburg, het huis van generaal 
Winkelman, de Alexanderkazerne, het 
Oranjehotel en het Algemeen Hoofd-
kwartier. Via Loosduinen, Ocken-
burgh en het Westland loopt de route 
naar penburg, waar het monument 
voor de Grenadiers en Jagers is, en ten 
slotte via Delft naar Rotterdam.
Aad Spanjaard, ‘De slag om Ves-
ting Holland. Historische route.’ 

itgeverij Elmar, 216 blz., ISBN 
9789038920412, prijs € 14,95.

Sprookjes van migranten
Iran, Kaapverdië, Ethiopië, Peru, 
Tibet, Frankrijk, Engeland, Somalië, 
Tsjechië, West-Java, 
Amerika, Turkije, de 
Molukken  Geef toe, 
het zijn niet allem l 

vakantielan-
den... Maar het 
boek ‘De He-
melvrouw’ laat u 
wel wegdromen 
naar die soms 
verre streken, aan de hand van 
sprookjes en legenden. Deze 
‘wereldsprookjes’ zijn afkomstig 
van oudere Nederlandse migran-
ten en vluchtelingen uit de ge-
noemde gebieden. Samenstelster 
Eveline van de Putte tekende ze in 

heel Nederland op, in huiskamers en 
caf s. In het fraai ge llustreerde boek 
zijn ook interviews met de vertellers 
opgenomen.
Eveline van de Putte, ‘De Hemel-
vrouw. Wereldsprookjes voor groot 
en klein.’ itgeverij Appelmoes, 160 
blz., ISBN 9789490924010, prijs € 
18,95.

Homovervolging Den Haag
‘Kleine’ geschiedenis-
sen kunnen boeiender 
zijn dan de grote 
historische verhalen. 
Ze laten vaak meer 
zien van het gewone 
leven en de gewone 
mens. Dat geldt 
zeker voor het boek 
‘Gesodemieter in 
Den Haag’. Het is 
gesitueerd in 1730, 
het ‘rampjaar’ voor 

de roze medemens. Homoseksuelen 
in Den Haag genoten tot dan van een 
zekere tolerantie. De gemiddelde 
Hagenaar stoorde zich niet aan de 
homowereld. Alleen in de Molenstraat 

ging het er volgens som-
migen t  ruig aan toe: 
daar vonden ware or-
gieën plaats. Dat leidde 
nogal eens tot overlast 
(met veel wachtende 
mannen op straat). In 
1730 was het echter uit 
met deze tolerantie. In 
de meeste provincies 

kwamen toen homovervolgingen op 
gang en werden jongens en man-
nen tot de strop veroordeeld. De 
piepjonge Jan van Foreest ontsnapte 
door zijn leeftijd (12) aan de galg: 
men geloofde niet dat zo’n jonge knul 
deelnam aan die ‘wandaden’. Dankzij 
rechtbankverslagen zijn deze en 
andere historische Haagse homozaken 
bewaard gebleven in de archieven, en 
nu in boekvorm vastgelegd.
F.J.A.M. van der Helm, ‘Gesodemie-
ter in Den Haag. Over homo  lie en 
homovervolging in Den Haag anno 
1730.’ itgeverij Kirjaboek, 234 blz., 
ISBN 9789460081040, prijs € 17,-. 

Mijn hoofd is hol
Het autobiogra  sche ‘Mijn hoofd is 
hol’ gaat over de moeder van schrijf-

ster Christine Kliphuis 
en haar ziekteperiode. 
Dat klinkt niet als va-
kantielectuur, maar dit 
boek draait nu juist om 
voor velen herkenbare 
onderwerpen: mantelzorg 
en de ingrijpende gevolgen 
van een beroerte, voor 
de persoon zelf en voor 
haar omgeving. Chris-
tine Kliphuis’ moeder 

moet na een beroerte naar een ver-
pleeghuis en verandert van een vitale 
en actieve vrouw in een hulpbehoe-
vende patiënt. De schrijfster, haar 
dochter, belandt in een maalstroom 
van gebeurtenissen. Ze probeert een 
balans te vinden tussen de zorg voor 
haar moeder, haar eigen emoties, haar 
gezin en haar werk. De auteur heeft 
zelf vijf jaar in een verpleeghuis ge-
werkt als communicatiemedewerker. 
Behalve een schets van de keten van 
gebeurtenissen, wil ze met haar boek 
ook een genuanceerder beeld geven 
van de zorg in verpleeghuizen. ‘Mijn 
hoofd is hol’ werd positief ontvangen 
en beleefde in april 2011 een tweede 
druk.
Christine Kliphuis, ‘Mijn hoofd is 
hol.’ itgeverij Compaan, 208 blz., 
ISBN 9789490374198, prijs € 17,90.

Boekentips
In de digitale nieuwsbrief GrijsWijs 
van CIPO vindt u, onder veel meer, 
elke twee weken de rubriek Spot-
licht. Die bevat culturele informatie, 
van  lm via theater en televisie tot 
tentoonstellingen. En regelmatig 
boekennieuws  Ook ontvangen in 
uw e-mailbox  Stuur uw naam en 
e-mailadres naar redactie haagse-
ouderen.nl, onder vermelding van 
‘abonnement GrijsWijs’. 
Online aanmelden kan ook, op 
www.haagseouderen.nl.

A TUEE

oekentips voor de zo er van  

- Voorstelling van steentijdbewoners in 
penburg (www.museon.nl) -

Hebt u al vakantieplannen gesmeed? ampinkje op de Veluwe gere-
geld, huisje in Zuid- rankrijk? Of blijft u aan onze eigen osta de la 
Ha a? Hoe dan ook en waar dan ook: leesvoer is voor velen een must 
op vakantie. Eindelijk gelegenheid om dat boek te lezen dat u al een 
tijd ligt aan te staren. Of om eens een heel nieuw boek te proberen. 

PO leest ook en verzamelde enkele tips voor u  soms met een inter-
nationaal of juist een onvervalst Haags tintje.

:
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Serviceflat
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Vitaal wonen samen met Staedion
Serviceflat Haghesteyn is vernieuwd! Deze serviceflat is bedoeld voor iedereen die zelf-
standig wil blijven wonen én daarbij graag extra service en sociale contacten wenst. 
Haghesteyn ligt in het Zeeheldenkwartier in Den Haag, een levendige wijk met veel winkel-
voorzieningen. Ook ligt de serviceflat heel centraal ten opzichte van het centrum van  
Den Haag en het strand. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.serviceflathaghesteyn.nl 
of bezoek de serviceflat aan de Waldeck Pyrmontkade 800 in Den Haag.

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

www.serviceflathaghesteyn.nl

Nieuw:behandeling
CarpaalTunnelSyndroom
Het Carpaal Tunnel Syndroom ( CTS ) is een vervelend en pijnlijk
probleem. De middelste polszenuw, de Medianus-zenuw, in het
verloopvandecarpaletunnel,(t.h.v.hethorlogebandje) isbekneld.
Mensen met CTS hebben naast doofheid of tintelingen een pijnlijk
gevoel inhand,duimenvingers enworden ’s nachts vaakwakker.
Kleine bewegingen lukken niet meer. Als behandeling wordt vaak
gekozen voor een operatie, (gevolg: uw hand is enige weken
buitenspel) maar er is een alternatief: het Phystrac apparaat. Deze
fysiotherapiebehandelingwordtuitgevoerdinonzepraktijk.
Debehandelingbestaatuit hetuitvoerenvan tractie (hetuit elkaar
trekken)vanhetpolsgewrichtmethetspeciaalhiervoorontwikkelde
Phystractractieapparaat.Doordetractieontspannendestructuren,
spierenenbandenwaardoorminderdrukopdezenuwindecarpale
tunnelwordtuitgeoefend.Debehandeling isminder ingrijpenddan
eenoperatieeninprincipepijnloos.Natuurlijkbestaatergeengarantie
maardepraktijkheeftintussenuitgewezendathetgrootstedeelvan
de behandelde patiënten na 9 tot 12 behandelingen geen operatie
meerhoeft teondergaan.Vergoedingdoorde zorgverzekeraarmitsu fysiotherapie inhet aanvullende
pakketheeft.Ukuntzichaanmeldenzonderverwijzing.

Hoofdpijn?
Hoofdpijndiesteedsterugkomtwatjeookdoetoflaatdoen.Hoofdpijninrust,bijbeweging,opvaste
tijdenofopdegekstemomentenenmeestalongelegen.Voedsel,stressofgeringebelastbaarheidkunnen
eenrolspelen.Uhebtalveelgeprobeerd:medicijnen,dieet,nekwervelsindejuistestandzetten,sporten,

therapie, een nieuwe bril, etc. Maar kent u een van de volgende
hoofdpijnen?
Hoofdpijnvanuitdeneknaarhethoofd,achterhoofd,metaangezichtspijn,
metpijnindeooghoek,inhetoor,metpijnbovendeogen,achterde
ogen,alseenbandomhethoofd,metpijnophethoofd,metpijnbijde
slapen,metuitstralingnaardetandenofkiezen?Wiltudiekwijt?
Metonzegoedonderzochtemethodenhebbenwijreedsvelemensen
kunnenhelpen.Bijeengroeppersonenmethoofdpijnlangerbestaande
dan 10 jaar had 80% dit bereikt binnen 7 wekenmet 6 a 7 sessies.
De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar mits u
fysiotherapieinhetaanvullendepakketheeft.Ukuntzichaanmelden
zonderverwijzingvanUwhuisarts.

J.C.L.K.vanWelij-Fysiotherapie
Boreelstraat15,2582TWDenHaag,
Telefoon:0703545109
info@praktijkvanwelij.nlwww.praktijkvanwelij.nl

OPRUIMING
Duizenden meters extra laag geprijsd

Modestoffen

• 12500 meter

• top design

 150 cm breed nu  € 2,50

Modestoffen

• viscose lycra

• top kwaliteiten coton

 150 cm breed nu € 5,-

Couture stoffen

• zuiver zijde

• linnen zomertweeds

 150 cm breed nu € 9,90

Gedempte Gracht 60 • 2512 KB Den Haag

Laan van Meerdervoort 445 • 2563 AS Den Haag

www.schroder-stoffen.nl

schroder

      WWW

Al

 
 jaar de bestein
 Plus ReizenTR nternational

River Cruises

 
  

ilt u kennis maken met sc ilderac  e 
dorpen en istorisc e stad es lan s et 
IJsselmeer? Gaat u dan mee met deze cruise 
door aterri k ederland. s idda s le en 

i  aan in ezelli e plaatsen als ta oren  
nk uizen  olendam en eeu arden.

  er re a u           rijs
  15 oktober           ana    p.p. 

 
  

l cruisend maakt u ana  et ater kennis 
met ons polderland met ontelbare molens  
t pisc e ollandse issersdorp es als rk en 

edemblick en kaasstad lkmaar. e aren 
zel s de addenzee o er om een rondrit o er 

et prac  e eiland e el te maken.

    er re a u           rijs
    24 september           ana    p.p.

S PER AST- N TE

 
 ana

 22
 

  

 bent te ast op et . . . rillant  een in  em sc ip aar u 
zic  al snel t uis zult oelen en aarop al ele riendsc appen 
zi n ontstaan. er i l u eniet an de prac  e  a isselende 
landsc appen lan s de roman  sc e i n en kronkelende 

oezel  ordt u door onze cre  eerli k in de a  en ele d 
met een olpension erzor in . e aren o erda  en in de 
midda  le en e aan in oude stad es als des eim  oc em 
en ndernac  aar u alle  d ee   om een terras e te pakken  
te inkelen o  een museum te bezoeken. 

  er re a u  2  uni 2 11   ana    p.p. 
  aarprogra a  o.a. sseldor  ni s inter  oc em     
                  oblenz  des eim  ndernac  eulen.

Wegens een groepsannulering zijn er hutt en 
rijge o en op onze ooie aagse ruise 

o er e ijn  oezel op  juni
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www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. Ook 

CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

06-53621962 / 070-3238260

Inboedels  won ngontru ng

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

Wij digitaliseren uw super 8, dubbel 
8, 8 mm en 16 mm films, hi8 en mini 
DV bandjes, videobanden, foto’s, 
dia’s en glasplaatjes en zetten het 
op DVD of harddisk. Kijkt u voor 
meer informatie op onze website 
of belt u ons voor een afspraak!

Dr. .G. Mezgerstraat 42 Zandvoort 
WWW. EPRO.  / 02 - 27 7 0

CINEPRO 
FILMSCANNING

Geen frisse 
was meer?

www.vetluisweg.nl

Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p

Lochemseweg 42, 7244 RS  Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblijft zijn de 
spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die. Voor reacties:  julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Mijn vader was ambtenaar op het 
ministerie van economische zaken te 
Den Haag. Hij  etste naar zijn werk 
van 1948 tot en met 1978. Hij was 
niet de enige. Ik herinner me enorme 
hoeveelheden  etsers die de Laan 
van Meerdervoort gedurende het 
spitsuur onveilig maakten. Soms wel 
vijf, zes rijen dik  Met af en toe een 
toeterende auto ertussen. Het gerucht 
ging, dat als er n  etser omviel, 
ze allemaal omvielen. Sommige van 
mijn vriendjes hadden dat namelijk 
wel eens gezien. Ik nog nooit. Ik 
was alleen maar bang dat mijn vader 
dan ergens helemaal onder die berg 
omgevallen  etsers zou liggen.

Een echte flat
Mijn jeugd bracht ik van 1946 tot 
en met 1963 door in een  at aan de 
Klimopstraat. Het was een van de 
eerste echte  ats in Den Haag. Met 
een gemeenschappelijke voordeur, 
een trapportaal, een boodschappen-
liftje en een vuilstortkoker waarin je 
het kleine huisvuil vanuit de keuken 
driehoog in een vuilnisbak op de 
begane grond kon deponeren. Het 
was een  at waarbij de architect 
ervan zich nog enige moeite had 
getroost om zich in te leven in de 
toekomstige bewoners. Dus geen 
‘verzameling op elkaar geschoven 
broedbakken’ zoals de Haagse 
chroniqueur Jacques den Haan de 

 atgebouwen, die later in Moerwijk 
en Bouwlust uit de grond werden 
gestampt, typeerde.
De vuilnisbak stond dus beneden, 
was van zink en werd n keer per 
week op de rand van het trottoir 
gezet om door de reinigingdienst te 
worden geleegd en schoongemaakt. 
Per week zat er van drie gezinnen af-
val in die vuilnisbak. En was zelden 
helemaal vol. Nu bieden mevrouw 
Pasgeld en ik met z’n tweetjes zes 
overvolle vuilniszakken per week 
aan en zijn nog steeds niet gelukki-
ger dan toen.

Ambtenarenstad
Maar toen was Den Haag dus een 
echte ambtenarenstad. Nu natuur-
lijk ook wel. Maar tegenwoordig 
proberen Haagse ambtenaren zich 
doorgaans als normale mensen te 
gedragen. Niet dat ze daar vaak in 
slagen maar er is toch iets ‘gewoons’ 
over de Haagse ambtenarij neerge-
daald. Zo hebben ze tegenwoordig 

iets aandoenlijks als je ze tussen 
de middag ziet lunchen. En ze zijn 
eigenlijk nog alleen aan hun voor-
liefde voor stemmige stropdassen te 
herkennen. Het aantal ambtenaren 
dat zich thans nog per  ets naar 
het werk begeeft is aanmerkelijk 
verminderd. Zowel in tal als in last. 
Maar als je een  etsende ambtenaar 
treft is de kans groot dat hij z’n 
aktetas nog steeds aan n kant van 
zijn achterwiel aan zo’n zijstangetje 
naast de bagagedrager heeft hangen. 
Net zoals mijn vader.
Maar voor de Tweede Wereldoorlog 
waren ambtenaren echt anders. Ik 
citeer de schrijver Bordewijk uit 
‘La Haye, par un habitat’: ‘Vroe-
ger (rond 1900) was de Haagse 
ambtenaar bekrompen, afgunstig, 
ingebeeld, arm en kaal. Hij was 
stellig onomkoopbaar. Maar op meer 
dan deze negatieve deugd kon hij 
niet bogen. Zijn afkeer van arbeid 
overtrof alle fabels die daaromtrent 
in omloop zijn. Alleen de hoofd-

ambtenaar had een menswaardig 
bestaan, al stond hij onder druk 
van openbare standverplichting. De 
overigen werden door de staat uit-
gebeend tot op het bot. Geen mens 
kan zich een voorstelling maken 
van de aanvangssalarissen, van de 
onzekerheid en van de karigheid der 
promoties.’ Aldus Bordewijk. Wiens 
uitspraak ‘Den Haag, waar de ge-
zonde lach opmerkelijk zeldzaam is 
en vervangen lijkt door het lachen in 
het vuistje’ nog steeds onverminderd 
actueel lijkt te zijn. 

Gerrit Achterberg
Ik citeer dit alles uit een a  evering 
van het maandblad voor letteren 
‘Maatstaf’ uit september 1953, dat 
geheel gewijd was aan Den Haag. In 
dat blad staat ook een gedicht van 
Gerrit Achterberg. Ook over Haagse 
ambtenaren. De laatste zes regels 
luiden:

e heren van en aag zijn 
onderweg. 
oorzien van handschoenen 

en aktetas
zwermen zij uit  bezetten zij 
de stad

om ongedaan te maken wat 
ik zeg
en uit te wissen wat er 
gaande was.

oor elke woning staat een vuilnis-
vat.

Een zinken vuilnisbak dus. Pas later 
waren ze van verzinkt staal met als 
ze nog nieuw waren van die zilver-
kleurige, glimmende vegen erop. 
Weer veel later kregen we de plastic 
kliko’s.

Ambtenaren en vuilnisbakken. Zomaar wat pareltjes uit een zee van Haagse herinneringen. 
Want nostalgie laat zich graag opdienen in een grabbelton van schijnbare ongerijmdheden. 
Zodat iedereen er wat van eigen gading uit kan vissen.

Ambtenaren toen, uitgebeend tot op het bot

- ietsers in 19 5 over de Laan van 
Meerdervoort, rijen dik. -

- ietsers in 195  over de Laan van 
Meerdervoort, bij de Reinkenstraat.. -

- De eerste jaargang 
(195 /1954) van Maatstaf. -

- en oude zinken vuilnisemmer.. -

Last van pijnlijke voeten?

BEL VOOR

UW AFSPRAAK

GRATIS

FOOTSCAN!

Van Asperen
Schoenenspeciaalzaak
Piet Heinstraat 37
2518 CB Den Haag

(070) 345 45 62
(070) 345 21 75
info@vanasperen.nl
www.vanasperen.nl

T
F
E
W

VAN SPERENAVAN SPERENA

Last van pijnlijke voeten? Loop niet door!
Als we bedenken dat we gemiddeld ongeveer 8.000 stappen per 
dag zetten, is het logisch dat voetklachten de kop op kunnen 
steken. Pijnlijke voeten zijn vervelend en kunnen bovendien leiden 
tot vermoeidheid, knie-, heup-, rugklachten en zelfs hoofdpijn.

Op vertoon van deze advertentie kunt u gratis en vrijblijvend een 
footscan analyse laten uitvoeren. Met behulp van moderne compu-
terapparatuur maken wij uw looppatroon dan geheel inzichtelijk.

Kijk voor onze uitgebreide collectie schoenen op de site: 

www.vanasperen.nl

www.nachtvandevluchteling.nl
is mediapartner van de Nacht van de Vluchteling

LOOP MEE IN DE NACHT 
VAN DE VLUCHTELING 

ROTTERDAM - DEN HAAG  18 - 19 JUNI 2011
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Hans 
Roodenburg

?
?

&Opinie     nformatie

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rec ten zoals erfrec t  belastingen en andere financi le zaken  Uw vragen worden 
anoniem in deze uitgave be andeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven  U kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud- agenaar nl of naar ostbus   A Den Haag  raag met vermelding van rubriek ‘ ec ten en lic ten

Uit statistische gegevens blijkt, dat nog niet eens één procent van de lezers van deze krant misschien te maken krijgt met juridische procedures. Tóch is vooral in het juridische veld van vakbonden, 

Orde van Advocaten en Raden van de Rechtspraak en Rechtsbijstand grote beroering ontstaan over het kabinetsvoornemen de griffierechten bij de rechtbanken beter kostendekkend te maken. De 

beroepsgroepen verwachten dat mensen gaan afzien van juridische procedures. De toegang tot de rechtbank zou volgens hen onaanvaardbaar worden aangetast. Toch maar een andere mening in 

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

Erf- en 
schenkingsrecht

odicil kan worden
gevoegd bij testament

ijn broer en ik hebben een testament la-
ten opstellen bij een notaris over wie wij 
ontevreden zijn. ij willen namelijk aan 
het testament een codicil toevoegen. s het 
mogelijk hiervoor een andere notaris in te 
schakelen

Een codicil kan toegevoegd worden aan 
een testament. De meeste zaken die in een 
codicil staan, kunnen overigens net zo 
goed, of misschien zelfs wel beter, ook in 
een testament worden gezet. Een codicil 
is een andere vorm van een beschikking, 
waarin u uw wensen kenbaar maakt. 
Het is een handgeschreven verklaring 
van uzelf waarvoor geen notaris hoeft 
te worden ingeschakeld. Het is ook een 
verklaring die u zelf (of nabestaanden) 
moet bewaren. Aan de geldigheid van een 
codicil worden wel een paar eisen gesteld. 

In een codicil kan bijvoorbeeld geen 
geld worden bestemd aan anderen dan de 
wettelijke erfgenamen of aan degenen die 
in een testament zijn toebedeeld. Het zijn 
dus twee verschillende zaken: een codicil 
n een testament. Laat u zich daarover 

goed voorlichten door een notaris. 
Natuurlijk staat het u vrij naar een andere 
notaris te gaan en een testamentwijziging 
door te geven.

Buitenlander erft
van ederlander

en niet- ederlander  niet-ingezetene  
krijgt een er enis van een ederlander. 

oet dan de belasting in ederland wor-
den betaald o  aan het land van degene 
die er t

De erfbelasting wordt geheven in het land 
waar de Nederlander nalaat. Dat is in de 
regel Nederland. Als hij of zij echter al 
heel lang in een ander land woont, valt 
men onder het erfrecht van dat land. Dat 
kan per land verschillen. Informeer dan 

in het land van langdurige vestiging hoe 
de belasting daarmee omgaat. Om hef  ng 
van dubbele belasting te voorkomen, zijn 
er vaak verdragen tussen Nederland en 
andere landen.

Sociale voorzieningen

Dispuut over inhouding
eigen bijdrage AWBZ

ls nabestaanden hebben wij als kinderen 
een dispuut met het  uitvoerder van 
de -administratie  over de inhou-
ding van de eigen bijdrage voor het ver-
blij  van onze onlangs overleden moeder 
in een revalidatiecentrum respectievelijk 
verpleeghuis. ij worden als er genamen 
nu gecon ronteerd met een nahe  ng 
door het  van ruim  euro. en 
bedrag dat mijn moeder ook indertijd niet 
kon opbrengen. ij hebben daartegen 
bezwaar aangetekend. at is a gewezen. 

at staat ons nu te doen

Bij een verblijf in een AWBZ-instelling 

betaalt men de eerste zes maanden de 
lage eigen bijdrage. Echter, waarschijnlijk 
tellen daarbij ook de revalidatiemaanden 
mee in een instelling. De lage n hoge 
eigen bijdrage worden beide afgeleid 
van het bijdrageplichtig inkomen (het 
zogenoemde verzamelinkomen in de 
belastinghef  ng). Dus de eigen bijdrage 
is altijd een (groot) deel van het inkomen 
dat uw moeder had. Daarvan houdt zij 
van haar inkomen minstens zogenoemd 
zakgeld over. Het zou kunnen dat u het 
huurhuis met een behoorlijk hoge huur 
hebt aangehouden voor uw moeder, 
terwijl zij al in een AWBZ-instelling 
zat voor langdurig verblijf. In dat geval 
kunnen haar inkomsten per maand 
onvoldoende zijn om al haar uitgaven te 
voldoen. Tekorten zouden ook kunnen 
ontstaan als uw moeder hoge schulden 
en afbetalingsregelingen had lopen.  
kunt bij het CAK in hoger beroep gaan. 
Maar of u dat gaat ‘winnen’, kunnen wij 
niet beoordelen. Een nalatenschap met 
schulden had kunnen worden afgewezen 

(via de rechtbank) of had men bene  ciair 
kunnen aanvaarden. Dat laatste betekent 
met boedelbeschrijving. Het probleem is 
echter dat als nabestaanden en erfgena-
men handelen alsof zij de nalatenschap 
gaan beheren, zij inderdaad door schuld-
eisers kunnen worden aangesproken op de 
schulden van de overledene. Het afwijzen 
van de erfenis betekent bijvoorbeeld dat 
men zich ook niet mag bemoeien met de 
uitvaart of crematie, tenzij nabestaanden 
die buiten de nalatenschap zelf betalen. 
Let er ook op dat het CAK tot de zoge-
noemde preferente schuldeisers behoort, 
die als eerste uit de nalatenschap moeten 
worden betaald. Indien u en de andere 
kinderen het restant van de nalatenschap 
hebben verdeeld, dan wordt het helemaal 
moeilijk voor allen om onder de navor-
dering van de schuldeisers uit te komen. 
Kortom, een lastige zaak die u aanvoert, 
waarbij  wij - zoals u het opschrijft  het 
vermoeden hebben dat u een aantal 
handelingen verkeerd hebt gedaan en 
beoordeeld.

Is dat een uitholling van onze rechtsstaat  Nee  Hoewel 
alle  nanciële belanghebbenden ons anders willen doen 
geloven. We noemen hen niet voor niks ‘belangheb-
bend’, want vooral advocaten hebben veel werk en 
hoge verdiensten aan hun juridische adviezen. Nu 
mag men van deze beroepsgroep verwachten, dat men 
onbevooroordeeld onafhankelijke adviezen geeft aan de 
cliënten. Het probleem is echter dat juridische adviezen 
en bijstand vaak een zoektocht in het ongewisse zijn. 
In een onbekend aantal gevallen zal de betreffende ad-
vocaat zijn cliënt aanbevelen zaken met hem verder uit 
te zoeken, waarbij op de achtergrond ongetwijfeld ook 
een rol speelt dat hij of zij er aardig aan kan verdienen. 
Zelfs in de sociale advocatuur zijn tarieven van 150 
tot 200 euro per uur aan de orde van de dag en er valt 
nauwelijks te controleren hoe lang een jurist feitelijk 
met een zaak bezig is. In de rubriek Rechten  Plichten 
hieronder vragen lezers van deze krant ons dikwijls 
uitleg over hun juridische mogelijkheden. Soms hebben 
ze al een advocaat in de arm genomen.

Voorbeeld
Een recent voorbeeld. We worden opgebeld door een 
oudere man, die van zijn zus 150.000 euro had geleend. 
Afgezien van de vraag welke zus op het idee komt 
zonder verdere verklaring 150.000 euro te lenen aan 
haar broer, is het hierbij volkomen mis gegaan. De 
betreffende persoon had het bedrag weer doorgeleend 
aan een vriend voor het opstarten van een onderneming. 
Je kunt erop wachten wat er gebeurt  De onderneming 
van de vriend gaat failliet en de betreffende man kan als 

schuldeiser waarschijnlijk  uiten naar zijn geld.
Zijn zus boos. Ze laat een deurwaarder beslag leggen 
op zijn bezittingen (die hij niet zoveel heeft) en ze 
probeert via de rechter een deel van zijn maandelijks 
inkomen te incasseren. Dat lijkt een zeer haalbare kaart, 
want hij heeft met AOW en aanvullend pensioen ruim 
3500 euro netto per maand te besteden. Ook beseft hij 
(nu pas) donders goed dat hij schuldig is aan zijn zus en 
dat hij niet onder een maandelijkse afdracht uikomt.
Om de schade te beperken, heeft hij echter een advo-
caat in de arm genomen die per uur 200 euro kost. Die 
zal hem vertegenwoordigen totdat de rechtbank een 
uitspraak heeft gedaan over het bedrag dat hij maande-
lijks moet betalen. Alleen al met de betaling van zijn 
advocaat is in totaliteit minimaal 2000 euro gemoeid. 
Als de regering in haar (vaak terechte) bezuinigings-
drift haar zin krijgt, zullen de grif  erechten in het civiel 
recht voor hem worden verhoogd van €563 naar €750. 
Daarover zaniken de belanghebbende beroepsgroe-
pen. Als zij hun eigen tarieven met een paar procent 
verlagen  heeft u wel eens de luxe kantoren, auto’s 
en woonhuizen van de ‘rechtsindustrie’ gezien   zou 
de cliënt in totaliteit al goedkoper uit zijn dan zelfs 
na het doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen. 
Bovendien, als het om botsende belangen gaat, moet de 
verliezende partij ook de advocaat- en/of grif  erechten 
betalen van de tegenpartij. 
Het enige waarin de ‘rechtsindustrie’ gelijk heeft, is dat 
door het kabinetsvoornemen het halen van hun rechten 
voor de laagste inkomensgroepen duurder wordt. Maar 
onbereikbaar  Nee  Want we nemen aan dat je pas 

naar de rechter stapt als je zeker van je zaak bent en de 
ondersteunende advocaat dat ook sterk aanbeveelt  In 
de rubriek hieronder merken we regelmatig dat mensen 
hoe dan ook naar de rechter willen stappen, terwijl zij 
op hun klompen al kunnen aanvoelen dat zij het daar 
waarschijnlijk niet kunnen winnen. Je gelijk halen is 
nog niet je gelijk krijgen
De kostenverhoging van de grif  erechten (bij de recht-
bank) voor een oudere met alleen AOW en een klein 
pensioentje plus weinig vermogen gaat van €41 naar 
€125 voor bestuursrecht, van €71 naar €125 voor fa-
milierecht (zoals echtscheiding, erfrechtzaken, enz.) en 
van €81 naar  €188 voor civiel recht. Bovendien zitten 
op de nieuwe bedragen ook nog behoorlijke subsidies 
om het recht bereikbaar te houden.

onse uenties
De burger zal er echter wel wat voor over moeten heb-
ben, want zelfs voor een bijstandsgerechtigde mag een 
rechtszaak ook heus wel enige  nanciële consequenties 
hebben. Want waar hebben we het over  Van 50 tot 
ruim 100 euro meer voor een zaak die je misschien 
eenmaal in je leven aanspant  Zeker als je erbij betrekt 
dat voor de laagste inkomensgroepen op de rechtszaak 
zelf al circa 400 euro overheidssubsidie zit. Je gelijk 
halen mag van mij een zekere prijs hebben.
Overigens moeten de lezers met dergelijke lage inko-
mens (zogenoemd ‘onvermogend’) niet denken dat zij 
bij een rechtsgang klaar zijn met deze kosten. De eigen 
bijdragen die zij moeten betalen in de gesubsidieerde 
rechtsbijstand aan hun advocaat zijn begin dit jaar al 

verhoogd. Nemen we wederom een alleenstaande met 
AOW, dan betaalt men zelf voor een advocaat (die dus 
minstens €150 per uur kost) voor de begeleiding tot 
de gehele rechtszaak slechts €101 (in strafzaken zelfs 
niets ). Pas bij een  scaal inkomen van €20.700 tot 
€24.600 loopt dit op tot een eigen bijdrage van €757 
voor de gehele procedure
Nergens anders in Europa kunnen mensen met weinig 
inkomen en vermogen goedkoper uit zijn in het halen 
van hun gelijk, ook als men het niet krijgt  De Neder-
landse rechtsstaat is wat mij betreft totaal niet in ge-
vaar  Bovendien kan men bij heel veel instanties, zoals 
bij deze krant, zich eerst gratis oriënteren of het in gang 
zetten van een juridische procedure wel zinvol is.  

ngetwij eld zullen er lezers en zeker ook advocaten 
zijn die het met deze opinie niet eens zijn. ij kunnen 
tegengas geven door hun reacties te sturen naar deze 
krant

Je gelijk halen bij de rechter wordt duurder. Het kabinet wil dat de burger meer gaat betalen voor de procedures bij de 

rechtbank. De Tweede Kamer zal dit beleid nog moeten goedkeuren. Maar afgezien van wellicht wat wijzigingen in de 

voornemens zal dat, dankzij de meerderheid van de regeringspartijen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, wél luk-

ken. Bijna de gehele ‘rechtsindustrie’ (advocaten, offi cieren van Justitie, rechters) vreest dat daardoor veel burgers, die 

het zich niet meer kunnen permitteren, zullen afzien van de mogelijkheid hun recht te halen bij de rechtbank.

e recht halen mag wel wat kosten

LEUKE MENSEN ONTMOETEN VOOR 60PLUSSERS
0900-400 20 30 www.60pluscontact.nl
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Sudoku 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 
‘4’; in B ook een ‘3’ in C een ‘9’ en 
in D een ‘6’, zodat het gevraagde 
antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
4-4-9-6.

Prijswinnaars
De gezochte antwoordreeks van de 

Sudoku’s in De Oud-Hagenaar nr. 
10 luidde: 2-9-8-5
De volgende vijf inzenders ontvan-
gen de dubbel-CD ‘Hurken in de 
Berm’ van Sjaak Bral:

Marloes Verboom, Bergschenhoek
Kees Dekkers, Rotterdam,
J.M. van Loon, Leidschendam
Nanda Borgman, Bodegraven
Monique Rekers, Den Haag

Verkeerde datum
In nr. 11 werd per abuis een 
verkeerde uiterlijke inzenddatum 
vermeld, die zelfs al was verstreken 
bij het verschijnen van de krant (na-
melijk 30 maart). Dat had moeten 
luiden: dinsdag 21 juni   heeft 
er dus nog een week de tijd voor. 
Maar onze excuses natuurlijk.
Vergeet niet bij uw inzending uw 
woon- of postadres te vermelden. 

Van de nieuwe puzzel, de vier 
Sudoku’s hieronder, moeten we 
uw oplossing binnen hebben op 
uiterlijk:

Dinsdag  juli

Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 12
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

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

Andere puzzels
Op de CIPO 55  dag 14 juni lieten 
velen weten Sudoku’s te moeilijk te 
vinden. Moeten we door de knieën 
en gaan kruiswoordraadselen  Laat 
het weten
Ook op puzzel deoud-hagenaar.nl

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku 

4 7 3
9 4 5

2 1
5 9

5 7
1 4 2

1 2 5 6
3 7 1 8

6 1

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

3 5 2 7
8 1

5 6 2 7
1 6 2 7 4

8 7

7 5
3 5 2 6 9

2 1 4
9 3 4

9 7
4 2 6

9 1 3
1 8

5 3

6 3 5
1 6 2 8

5
1 4 7
7 6 1 2 5

5 7 1
9

6 9 4 8
3 9 4

Sudoku D                                

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. Ze zijn alle vier aan de makke-
lijke kant dit keer. De grijze vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

50% KORTING
op kleingoed en boeken!*

De GROOTSTE kringloop-
winkel van de 

regio Den Haag!

Binckhorstlaan 322
*Bij inleveren van de volledig ingevulde bon

Winkels Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    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
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Zo ik iets ben...

die oude stad waar jij ooit bent geboren
is op je tochten zwijgend meegegaan
je waant je mijlenver bij hem vandaan
bij tijd en wijle vind je toch zijn sporen

hij speelt met jou een spel van ‘zwaan-kleef-aan’
men kan de wieg nog aan je tongval horen
de nestgeur is wel vaag, maar niet verloren
zijn wortels zitten diep in elk orgaan

in welke vreemde haven je ook bent
er blijven schimmen uit een ver verleden
zij volgen kalm maar altijd consequent

het afscheid was niet meer dan ‘au revoir’
al lijkt de navelstreng dan doorgesneden
je bent je leven lang een Hagenaar 

   Daan de Ligt

Haagsche Wasdoek- en Lederwarenfabriek

Néé. Hier? Jaren vijftig?

Een fabriek aan de Bankastraat?

Makelaar articuleert de knoop uit zijn choker.

Singers op pootjes in rijen van drie

ademen olie en metaal.

Monroe-watergolfjes buigen zich voorover

denken Doris Day Metropole vanavond en

duwen huid onder tweehoevig voetje van

naalden zeer.

Wijde broeken met omslag, peukje tussen de lippen,

spelen baasje in de Archipel.

Bij Zeldenrust bestellen papa en opa 

sigaar en cognac voor de oude en de jonge meneer van 

Halefa aan de Bankastraat.

Twee koningen vertrekken – verre van wijs – 

naar het Oosten.
Twee broederlijke troonturven verdwijnen er 

eeuwigdurend uit de boeken.

Plattelandsleegte duwt, Haagse city kicks trekken

de onverloren dochter.

Vera de Jonckheere

Op 3 Maart 1945
(Herdenking bombardement Bezuidenhout)
Daar zaten wij weer tezamen
tezamen bij elkaar
lang is het geleden
nu 66 jaar.

Herinneringen beleven wij tezamen
tezamen denkend aan diezelfde dag,nu 66 jaar geleden
een wijk in puin, in één dag.

Vergissingsbombardement.
Emoties door iedereen herkend,
kinderen van toen, nu bejaard,
de herinnering levenslang bewaard.
Bij het monument stonden wij tezamen,tezamen met elkaar,
bloemenkransen, herdenkingswoorden,de stilte, maar in gedachten hoorden
wij nog het geluid van lang geleden
na 66 jaar is het nog steeds heden.

Wilna Cordess

Het Eiland zonder Ooievaar

Rustgebied temidden van de nette pakken

Lustgebied temidden van de hoge hakken

Schelpen ver van natte dieren;

ver van zilte wieren en de zoute zee.

Staatslieden van brons staren blind

langs ‘t eiland zonder ooievaar.

Z ij herinner’n ons aan verleden gevaar.

De kop van de romp gespleten of

het lichaam in stukken gereten,

op straat gesmeten. K raaien en meeuwen

snoepten van hun verloren macht.

Alles op of over de rand van

vijvers vol misverstand.

Men moet de Haagsche v laggenstok dan maar

als middelpunt aanvaarden;

middenin het lustgebied van eend en fuut,

die men daar al jaar na jaar versuffen liet,

rondom het eiland zonder ooievaar.

Peter Piket

Oud Eik en Duinen
De kraaien zijn geen kraaien
meer, maar kauwen
hun zwarte werk verlicht

Hier trekt je laatste adem
een kou doortrokken wintervacht aan
en zingt de lucht in stilte

De prikklok slaat nu nog eenmaal
gaten in de tijd, toch, wie er moet 
zijn is aanwezig

Hij die stof verlangt 
wordt niet teleurgesteld, de grond
wordt dik belegd met ons gepeins

Wouter van Heiningen

wee u e assen  in een e lo en i
(bezoek aan de voormalige huishoudschool ‘Laan van Meerdervoort’)

Dezelfde loop maar door andere voeten  over de trap en door de gang
Ditmaal geen heilig moeten  maar vrijwillige ommegang. Nog steeds
Stralen de gewonde muren strengheid uit. Het gebouw zijn speels
Gezag. De tuin schiet zijn onkruid hoog de onveranderlijke
Ruimte in dwars door het ijle pantser der menselijke onmacht.
Hoeveel meisjespassen stapten zich niet vastberaden voort
Door die ongenaakbare lokalen waar strenge- maar gegoede
Vrouwen bitsten en hen staande hielden om een ongewisse
Toekomst te vertalen  De optocht der gesteven schorten
Gaat door via de keukens  naar de linnenkamers. Het
Lachen klinkt nog na steeds weerkaatsend op de dode
Muren der leslokalen. De jassen schrijden voort.
De ruimte braakt nog n keer suprematie uit
En houdt nog stand terwijl al het stoffelijke
Door ‘ontwikkelaren’ wordt verstoord. Zoals 
De Nacht  de Dag vermoordt.   . . a le

ultuurwethouder arjolein de ong  ontvangt bij aagman 
op  mei het eerste exemplaar van het boek van erard van den 

ssel samen met obert- an ueb de organisator van van het 
project o zie op ootjes. oto  era ieland

   

errit Komrij, schatbewaarder van de Nederlandse 
po zie, draagt bij aan de slotvoorstelling in 

De Regentes. ( oto: Paul Levitton)

Wieteke van Dort, het dichterlijk 
geweten van ndsch Den Haag  ( oto: Ale  de root)

Een selectie uit 471 inzendingen

o zie op ootjes
Slotmanifestatie zaterdag 18 juni, s avonds in De Regentes


