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Over Nico’s Snackbar in het Bezuidenhout
Mooie documentaire De Aardappeleters 17 en 18 juli op TV West

Gedurende de zomer-
maanden trakteert TV 
West de kijker elke 
zondagavond op een 
prachtige documen-
taire. Zondag 17 juli 
(met een herhaling op 
maandag 18 overdag)
is dat ‘De Aardappel-
eters’, een film ge-
maakt door Arno Ha-
gers. De documentaire 
portretteert een fami-
lie die zich in Nico’s 
Snackbar al genera-
ties met de smaak 
van patat bezighoudt, 
midden in het Bezui-
denhout.

In de snackbar kruisen mensenlevens, 
allerlei culturen, smaken, geuren, heden en 
verleden. Via de drie broers Gillisse; Nico 
jr, Martin en Paul en hun families dwalen 
we in de documentaire langzaam terug in 
de tijd. Uiteindelijk komt de fi lm uit bij de 
oude en inmiddels overleden Nico Gillisse, 
die de snackbar in 1955 begon.
Tijdens de heropbouw van het Bezuiden-
hout, de wijk die op 3 maart 1945, vlak 
voor de bevrijding, door een dramatische 
vergissing bijna geheel werd weggevaagd 
door bommenwerpers van de Britse RAF, 

begon Nico sr. iets wat voor die tijd nogal 
modern was hier. Een nieuw soort voeding, 
frietjes in een puntzak, mét mayo of 
zonder. Er brak een nieuwe tijd aan, met 
mooie kansen voor creatieve middenstan-
ders. Het is vandaag de dag bijna niet meer 
voor te stellen, maar een patatzaak, dat was 
pionieren in de jaren ‘50.
Nico’s Snackbar groeide uit tot een begrip 
in Den Haag en ver daarbuiten. Nico werd 
door veel ondernemers nagevolgd.
Nog steeds is Nico’s Snackbar een bijzon-
dere plek waar de Hagenaars en Hagenezen 

samenkomen om even een momentje rust 
te vinden, waar je even kan schuilen voor 
het rumoer van de stad en het leven.

Klant Rinus Gerritsen
Rinus Gerritsen, vaste klant en bassist van 
de Golden Earring vertelt in de fi lm over 
de rol van patat in zijn leven en over de 
betekenis van Nico’s Snackbar.
Schrijver Tomas Lieske, bespiegelt over 
de kracht van herinneringen en zijn jeugd 
in het naoorlogse Bezuidenhout, zoals hij 
deed in zijn laatste boek ‘Alles kantelt’, 
waaruit hij voorleest in de fi lm.
De Aardappeleters is een prachtig gefi lmde 
geschiedenis van een familie die op een 
eigen manier een inzicht geeft in de ont-
wikkeling van de Nederlandse welvaart van 
na de Tweede Wereldoorlog. De fi lm laat,  
als een ode aan schilder Van Gogh, mensen 
zien die met hun eigen handen eten maken. 
Het is een fi lm over smaak, herinneringen 
en broederschap. 
Regisseur Arno Hagers zegt erover: “Je 
kijkt eigenlijk achter het schilderij van 
Van Gogh. Op dat schilderij zie je wel de 
mensen die rond de aardappel geschaard 
zitten, maar verder weet je niets over ze. 
De moderne techniek laat het ons toe wel 
de aardappeleters te portretteren en te laten 
praten. Aan de hand van hun verhalen wil 

ik op zoek naar de rol van de aardappel, en 
de ultieme receptuur van de friet.

Flimmaker Arno Hagers
De Aardappeleters werd gemaakt door 
regisseur Arno Hagers en is geproduceerd 
door het productiebedrijf Bonanza Films 
uit A’dam, met fi nanciële steun van Om-
roep West en het Mediafonds.
Als geluidsman werkte Arno Hagers met 
Theo van Gogh, Erik de Kuiper en Peter 
Greenaway. Als regisseur werkte Arno 
Hagers voornamelijk in een driemanschap 
met Erik Lieshout en Reinier van Brum-
melen. Samen maakten zij documentaires 

als ‘De Kroeg’ over Chat Baker en ‘Ik 
verlang naar niets dat voorbij is terug’ over 
W.F. Hermans en de speelfi lm ‘Regrets’. In 
2009 maakten ze ‘Laatste Woorden’, een 
documentaire over Michel Houellebecq.

Uitzendtijden
De Aardappeleters wordt zondag 17 juli 
om 18.05 uur voor het eerst uitgezonden 
door TV West. Later die avond nogmaals 
en op maandag 18 juli ook overdag. Zie 
voor nadere info www.westonline.nl
Een frietje eten bij Nico’s Snackbar doe je 
in de  Stuyvesantstraat 35, 2593 GA Den 
Haag. Reserveren is (nog) niet nodig ☺

-   Nico’s Snackbar, juist op een regenachtige avond een plek voor veel vaste klanten om even te schuilen en een praatje te maken,
en al ruim 55 jaar hét adres voor goed gebakken frites, mét of zonder mayo. (Foto: Reinier van Brummelen, Stereomatrix).
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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

-  Via de drie broers Gillisse; Nico jr, Martin en Paul en hun families dwalen we 
langzaam terug in de tijd. (Foto: Reinier van Brumnmelen, Stereomatrix). 

-  Viincent van Gogh schilderde in 1885 ‘De Aardappeleters’ . Over gewone mensen, die hun eten 
eerlijk zelf opbrachten, door hun handen in de  aarde te steken, te poten en te oogsten.

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)

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.



Gehaktballenkwestie  
Op de door u geplaatste foto van de 
Jan Campertschool bij het verhaal van 
de heer Oort  in nr. 13  kun je de  
ramen van de gang zien, die liep tussen 
het schoolgebouw en de aanpalende 
gymzaal. De zaal die o.a. jarenlang 
ook dienst deed als stemlokaal voor de 
Tranvaalwijk-bewoners. Voor vele oud-
bewoners uit die wijk was het in de oor-
logstijd ook de zaal waar dagelijks het 
eten uit de gaarkeuken werd verstrekt. 
Ik deed dit destijds ook voor 4 personen 
van ons gezin. Het moet Pasen 1945 
geweest zijn dat wij naast het warme 
eten op die dag ook getrakteerd werden 
op een halve gehaktbal per persoon. Na 
dit middagmaal bracht ons gezin een 
bezoek bij een tante, wonend aan de 
Trekweg, die net als wij ook gehakt van 
de gaarkeuken hadden  gegeten. Met 
dit verschil dat zij een hele gehaktbal 
hadden gekregen per persoon. Nou, toen 
hadden we de poppen aan het dansen, 
vooral bij mijn moeder, die uitriep: 
“Wat een dieven zijn dat bij ons in die 
Bloemfonteinstraat, die van mij en mijn 
kinderen het eten stelen.  Bij thuiskomst 
ondernam ze gelijk actie en zond mijn 
broertje en mij naar het gymlokaal, 
waar we nog steeds licht zagen branden. 
Ik tilde bij aankomst mijn broertje op 
mijn schouders onder de reeds eerder 
genoemde gangramen en die zag tot zijn 
verbijstering dat de vaste eten-uitdelers 
met hun familieleden mooi onze andere 
helft van de gehaktballen zaten op te 
peuzelen. Moeder was in alle staten 
toen ze ons verhaal hoorde. Ze stoof 
de andere dag rechtstreeks op de lange 
magere man met stofjas af, die ons de 
dag er voor had bediend en brieste hem 
toe: lelijke vuile dief, je steelt het eten 
van mij en mijn kinderen en ik wens 
je toe dat het je er naar zal vergaan in 
de toekomst. Ruim 5 later klinkt die 
woede-uitval van  mijn moeder nog 
steeds in mijn oren na.
Dezelfde man stond in de buurt ook 
bekend om het feit dat hij in zijn 
opscheplepel een dubbele bodem 
had zitten, zodat hij bij elke schep al 
diefstal pleegde. Na de oorlog, toen 
onze moeder al snel hersteld was van 
hongeroedeem, kwamen we die man 
nog wel eens tegen op de Haagse Markt 
en dan zag ze dat als ze hem aankeek dat 
hij nog steeds er mager en bleek uit zag 
en dan had ze lol. Ze zei dan tegen ons: 

“Zie je wel, ik heb het hem gezegd dat 
het hem er naar zal vergaan
Overigens klinkt de naam Vermeulen 
als hoofd onderwijzer ons bekend in de 
oren, want we hebben 20 jaar schuin 
tegenover deze school gewoond, maar 
de conciërge met de bijnaam PA hebben 
we in de buurt allemaal beter gekend. 
Hij woonde op de Marktweg. Hoe 
dikwijls zal hij onze voetbal teruggege-
ven hebben als die over het hek op de 
speelplaats was beland

Kees de Ridder
der dder t a l

Re enga’s automobielbedrijf   
Met belangstelling lees ik de  nostalgi-
sche verhalen en belevenissen van Julius 
Pasgeld uit de praktijk, al of niet rond 
Den Haag. Hij weet veel over Oud-Den 
Haag, net als andere auteurs en inge-
zonden briefschrijvers. Ik hoop dat een 
van hen mij, als automobiel-historicus, 
assistentie kan verlenen. Al vele jaren 

ben ik zonder succes op zoek naar een 
foto van Reyenga’s Automobielbedrijf 
importeur van Mercedes Benz , dat van 

1937 tot 1940 was gevestigd in het pand 
aan het Lange Voorhout 39a, waar al 
weer sinds 194  de bekende Bodega De 
Posthoorn in is gevestigd. Ik hoop van 
harte dat iemand nog fotomateriaal heeft 
van de paar jaar dat Reyenga er zat.

Frans B. Vrijaldenhoven
Ursulaland 125

2591 GW Den Haag
ra s r at et l

uffrouw Kooreman   
Met verbazing heb ik de herinnerin-
gen van Julius Pasgeld aan juffrouw 
Kooreman gelezen. Ik zelf  - ik ben van 
1952- heb alleen goede herinneringen 
aan mijn tijd als kleuter onder haar 
hoede. Ook aan juffouw Horensma en 
juffrouw Baron, van wie we in de voor-
kamer - onder begeleiding van de piano 
- ritmische-gymnastiek les kregen. Het 
was overigens geen Montessorischool, 
maar een Nuts kleuterschool, vanaf 
1940 aan de Pomonalaan. Helaas heb ik 
zelf geen foto’s uit mijn tijd bij juffrouw 
Kooreman, wel hebben we ik werk 
sinds enkele jaren aan de klassenfotosite 

van het Haags Gemeente Archief  1 foto 
uit 1951-1952 op de site staan. Je vindt 
hem onder “ Nutskleuterschool Laan 
van Poot. Via de Kwartellaan kwam het 
schooltje in de oorlog naar de Pomo-
nalaan.

Elsbeth Mulder
els et lder t a l

Golden arring  
Ik heb genoten van deel 1 van de ge-
schiedenis van de Golden Earring. Zeker 
nu ik kennelijk in 19 2 mijn Hofner 
vioolbasgetaar heb geleend aan Rinus 
Gerritsen. Ik zou zelfs durven zeggen 
dat ik daardoor heb bijgedragen aan het 
succes van deze band... Ik woon al vele 
jaren in Spanje en heb nog altijd contact 
met Peter Eijgendaal van de Hattemlaan 
die net zoals ik inmiddels  jaar is. 
Hij was een buurjongen van de eerste 
drummer van de Jumping Jewels en een 
overbuurman van Willy Wissink van de 
Giants . Het was in de jaren ‘50 en ‘ 0 
een muzikale buurt  We kenden maar 
drie akkoorden maar dat was genoeg om 
Buddy Holly en Fats Domino te spelen. 
Ik wist natuurlijk  niet van het bestaan 
van dit blad maar ik vind het heel inte-
ressant. Maar, waar is toch die vioolbas 
gebleven, beste Rinus

Henk Boersma
pet t et et l

Sannie Bulder   
Ik ben opzoek naar mijn buurmeisje 
Sannie of Sanny Bulder uit de Jonathan-
straat te Den Haag. Zij is getrouwd met 
ene Hartman en moet nu rond de 70 jaar 
zijn. Wie kan mij iets over haar vertellen 
of hoe het haar is vergaan.

Jannie Stieber  de Bruin
ast e er t a l l
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R S N BR V N
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje kan ook worden gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

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

Uitgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 2 04 ,  2502 GA Den Haag

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

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

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

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

ontact-informatie
onne enten abonnementen deoud-hagenaar.nl 070  4275097

Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    0  - 23700323
Administratie kim deoud-hagenaar.nl 070  4275097
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl 070  4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

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

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

Administratie
Meestal op dinsdag van 10.00 tot 1 .00 uur
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: 070  4275097

o
o

o
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Vierde klas 1 -1 1 
erste rij van links naar rechts:  1. Peter van Spronsen, . ex Muller, . oop Schilthuis, . Douwe eij, 5. onnie Schoenmakers, . 

an oster, . Antonie Schukking, 8. Onno de Vries, . Guus loet.
weede rij, idem: 1. Anneke Bruin, . ommy artsuyker (Amerikaans), . Gerard van den Broek, . Ruud van der em, 5. uffrouw  
lizabeth van der Noordt, . Bob van den Boom, . ulia van den Berg, 8. ruus ilschut,  . yda Sinnema, 1 . Nancy artsuyker 

(Amerikaans).
Derde rij, idem: 1. ies van der orst, . mile Spaanbroek, . Mart Giesen, . enny Dekker, 5. ans aks, . ans de ongh, . 

onnie uinder, 8. enny Barnard, . arla Moreau, 1 . illy Grif oen,   11. eidi ulselmans. 
Vierde rij, idem: 1. etje Rutgers, . illy anting, . Freek van der Giezen, . Penny van der Poel, 5.Maria Bloemink, . Ria rane-

veld, . Marijke Barendregt, 8. Ans uwe, . Annette esly, 1 . arla Prins,11. Nel oekkoek.  -

e nie acinthschoo  B    
 
Op 18 september a.s. vindt een re nie van klas 1947-1954 van de Hyacinthschool B in Den Haag plaats. We zoeken nog 
Julia van den Berg, Maria Bloemink, Jenny de Boer, Guus Kloet, Carla Prins, Marius Philips, Penny van der Poel de Wit, 
Joop Schilthuis, Le  Schoenmaker, Ton Schoenmakers, Peter van Spronsen, Onno en Theo de Vries.

Zwarte strepen 
in uw wasgoed

www.vetluisweg.nl

WINCIE NATUURSTEEN
Showroom Utrecht: composiet,graniet,marmer,
hardsteen,leisteen,kwartsiet,porcellanato.

ACTIE 25,- incl. m2

030-2012041 of www.wincie-natuursteen.nl

WINCIE NATUURSTEEN

Meld je aan en start je eigen 
actie op www.geefsamen.nl

kom in actie voor 
jouw favoriete 

goede doel!
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Meneer Bennik

Tot veler leedwezen, het einde van Buddenbrooks, een witte raaf onder de Haagse boekhandels

biance ade de ie de voor de iteratuur 

Bij Buddenbrooks voelden klanten 
zich thuis. De salons die Hans met 
regelmaat organiseerde ademden de 
sfeer van een huiskamer. Om drie uur 
precies heette Hans vanaf zijn vaste 
plek achter de kassa de spreker s  van 
die middag en de bezoekers welkom. 
Dan volgde een korte inleiding die 
begon met een literair citaat, onhandig 
maar o zo charmant door de gastheer 
voorgedragen. Op dat moment werden 
de ogen van zijn vrouw Jos, achter de 
ronde tafel met de popelende koffi e- 
en theekopjes en wijnglazen achterin 
de zaak, iets groter en zwarter, als 
wilden ze de afstand van de kassa tot 
haar standplaats achter de ronde tafel 
neutraliseren. 

Zondagnamiddagen
De meeste bezoekers van de lezingen 

of presentaties op de zondagnamid-
dagen hadden elkaar in de loop der 
jaren wat beter leren kennen. De 
conversaties tijdens de pauze, met een 
kopje thee of koffi e in de hand, en na 
a  oop, onder het genot van een glaasje 
wijn, betroffen het onderwerp van 
de dag of trokken naar persoonlijke 
ervaringen, die, zoals dat in huiselijke 
situaties gebruikelijk is, meer dan eens 
op herhaling gingen. De verhalen van 
de oude Rinus, over zijn achtergrond 
als pioenrood socialist, zijn tijd als 
verkoper bij de boekwinkels van 
de Arbeiderspers, zijn loopbaan als 
ambtenaar, zijn voorzitterschap van 
het Humanistisch Modern  Beraad en 
zijn bloedhekel aan Dries van Agt, ze 
kwamen onverpoosd. Maar wat dan 
nog  Ze hoorden bij het erfgoed van 

de Buddenbrooks-salons. 
Net als mijn gesprekken met 
de dame die telkens weer 
begon te praten over die 
verschrikkelijke sneeuwdag 
in december 2009, toen 
auto’s, fi etsen noch trams 
konden rijden, maar de 
salon met de jaarlijkse 
lezing van Tom Dommisse 
toch doorging. Over tien 
jaar, wanneer ik haar 
weer tegenkom, zal ze me 
vragen: ‘Weet je nog wel, 
die sneeuwlaag op die 
middag in december ’
Bizarre momenten waren 
er ook. De dame die een 
kort concert van mijn 
muziektrio ‘Gekruld 
Haags’ op de band 
had opgenomen en dat 

afspeelde, terwijl ik juist op het toilet 
achterin de winkel had plaatsgenomen. 
Daar hoorde ik mezelf door de deur 
heen zingen.

aarafsluitingen
De lezingen van Tom Dommisse 
sloten het jaar af als een kerst-mis of 
-preek. Het onderwerp was traditioneel 
Thomas Mann, zijn familie, zijn schrij-
verschap, de thematiek in zijn verhalen 
en romans en de literaire stijl die hij 
hanteerde, maar altijd vergezeld van 
het licht dat zijn werk vooruit werpt, 
ook naar onze tijd, naar het culturele 
duister van nu, de verbladderende 

waardenhiërarchie, de verontachtza-
ming van de kwaliteit van de kleine 
cultuur, de cultuur van alledag, die niet 
schuilt in de verkoopcijfers van Bud-
denbrooks of in de bezoekersaantallen 
van wijkbibliotheken, maar in samen-
komsten als deze, of in de vertrouwd-
heid van kinderen en oudere mensen in 
de bibliotheek om de hoek.
Voor de bibliotheken gloort nog hoop, 
zij het een sprankje. Voor Budden-
brooks is er geen weg terug. 

Mourir un peu
Ik zal ze missen, Le  en Hans op 
de plek waar ze hoorden, de salon-

sprekers, de salongasten en Jos, de 
toeverlaat, achterin de winkel.
Partir c’est mourir un peu. In dit geval 
meer dan een beetje.

Cor Gout
trespassers pla et l

Ruim tien jaar heeft de Buddenbrooks boekhandel bestaan, op 
drie verschillende locaties op het Noordeinde. e  Huis was 
het fundament, Hans Spit de huisgeest, dwarrelend langs de 
boeken, dwarrelend langs de vakjes in zijn geheugen, waar de 
strekking van vele, ook lang geleden uitgebrachte boeken ligt 
opgeslagen. De informatie die Hans aan zijn klanten verschafte 
klonk niet mechanisch, als uit de mondspleet van een robot, ze 
had een menselijk geluid.

aatste weekeinde van 1  en 17 juli 
Buddenbrooks Boekhandel gaat de laatste week in. Sinds 1 juli hanteren wij 
een korting van 30 . Bij aankoop van 3 of meer boeken te verhogen naar 50  
en bij meer dan 10 boeken 70 .
Het laatste weekeinde zaterdag 1  en zondag 17 juli  zijn wij beiden aanwe-
zig en drinken met u de laatste  essen leeg. 

Hans en Le

- ans Spit tijdens een salon- inleiding. Rechts van hem zitten literatuurhistoricus Nop Maas en hoogleraar illem Otterspeer. - 

- De eerste druk uit 1 1 van homas Mann’s sleutelroman 
Buddenbrooks, waar de boekhandel naar werd vernoemd.- 

- Radio est op bezoek ter gelegenheid 
van Valentijndag. ans Spit leest live het 
gedicht ‘Bekentenis van Bart Moeyaert’. 

(Foto eon oppenol) - 
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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

Brabants Lederwarenhuis

FrederikHendriklaan235-237•Tel:070-3555014
www.lederwaren.nl

SamsoniteCordobaSamsoniteCordoba
2 wiel trolley’s,
antraciet en rood
verschillende maten

NU25%KORTING

SamsoniteX-BladeSamsoniteX-Blade
4 wiel spinner en
2 wiel trolley’s,
blauw en zwart
verschillende maten

NU25%KORTING

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

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

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

U heeft behoefte
aan zorg?

Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

zorg voor zorg

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

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

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

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

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

Vrije sector, seniorenwoning, 
nieuwbouw 2010, flat met lift, 
4e etage, 2 kamers, hoek-
woning, stadsverwarming, 
open keuken, woonkamer 
51 m², slaapkamer 14 m², 
overige ruimte 8 m² (ruimte 
nu bij woonkamer betrokken. 
Mogelijk om 2e slaapkamer te 
creëren), loggia 9 m², inpan-
dige berging 3 m². 

Bruto huurprijs: € 780,01 
(incl. servicekosten)
Servicekosten: € 61,38
Beschikbaar: per direct

Beschikbaar voor: 
Max. 2 personen, leeftijd
oudste min. 55 jaar, leeftijd 
jongste min. 35 jaar, inkomen 
eenpersoons vanaf € 29.500 
per jaar, inkomen meerper-
soons vanaf € 35.600 per 
jaar. Huismeester aanwezig. 
Voorzien van vloerverwarming. 
Keukenopstelling met kook-
plaat en wasemkap. Tweede 
toilet en bad. Op loopafstand 
van winkelcentrum. Goed 
bereikbaar met OV. Geen 
huurtoeslag mogelijk voor deze 
woning.

Hermelijnrade 90

55+, Bouwlust/Vrederust

Dorpersdreef 66 

60+, Bouwlust/Vrederust

Sociale sector, seniorenwoning, 
bouwjaar 1988, flat met lift, 
4e etage, 3 kamers, hal met 
afgesloten entree, stads-
verwarming, open keuken, 
woonkamer 24 m², slaap-
kamers 12 m², 6 m². 

Bruto huurprijs:  € 552,22 
(incl. servicekosten)
Servicekosten: € 58,83
Stookkosten: € 49,87 
Beschikbaar: per direct

Beschikbaar voor: 
Max. 2 personen, leeftijd 
oudste min. 60 jaar, leeftijd 
jongste min. 35 jaar, inkomen 
max. € 44.000 per jaar. Balkon. 
Huismeester aanwezig. Goed 
bereikbaar met OV. Rollator en 
rolstoel  toe- en doorgankelijk.  
Huurtoeslag is mogelijk, afhan-
kelijk van uw inkomen!

Dorpersdreef 14 b

60+, Bouwlust/Vrederust

Sociale sector, seniorenwoning, 
bouwjaar 1988, flat met lift, 
begane grond, 3 kamers, hal 
met afgesloten entree, stads-
verwarming, open keuken, 
woonkamer 24 m², slaap-
kamers 12 m², 6 m². 

Bruto huurprijs:  € 565,34
(incl. servicekosten)
Servicekosten: € 58,83
Stookkosten: € 49,87
Beschikbaar: per direct

Beschikbaar voor: 
Max. 2 personen, leeftijd oud-
ste min. 60 jaar, leeftijd jongste 
min. 35 jaar, inkomen max. 
€ 44.000 per jaar. Privétuin. 
Huismeester aanwezig. Goed 
bereikbaar met OV. Rollator en 
rolstoel toe- en doorgankelijk. 
Huurtoeslag is mogelijk, afhan-
kelijk van uw inkomen!

Heeft u interesse in één van deze woningen? 
Kijk voor meer informatie op www.vestia.nl/denhaagzuidwest. 

Of bel naar Vestia Den Haag Zuid-West, 
telefoonnummer 070 – 321 53 53 en vraag naar Anja Knoop.

TE HUUR IN DEN HAAG ZUIDWEST
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Het Renswoudehuis aan het ozef sra lsplein, met een historie die begint in het jaar 1  

an ar e ees es tot di o atenkinderen   
Vele jaren ben ik er langs gefietst en keek ik altijd even naar het 
imposante gebouw aan het ozef sra lsplein , dat bekend staat 
als het Renswoudehuis. en ‘internaat voor schoolgaande kinderen’ 
was het enige wat ik ervan wist. Die kinderen zag je eigenlijk zelden 
buiten. Ze voelden zich blijkbaar helemaal thuis in het mooie pand. 
k ben er nooit binnen geweest. Totdat ik in ons wijkblad las dat dit 

huis binnenkort gaat sluiten en buitenstaanders de gelegenheid zou 
geven nog voor het laatst hier een kijkje te nemen. Dat deed ik dan 
ook op zaterdag  juni jl. Zo’n buitenkansje liet ik mij niet ontgaan.

Meteen na binnenkomst stond ik in de 
met glas overkapte voormalige binnen-
plaats, die nu dienst doet als eetzaal 
met daarachter de met glas afgeschei-
den enorme keuken. Lange gangen 
met kamers links en rechts, soms nog 
gemeubileerd in de jaren 30 stijl: de 
regentenkamer, de directiekamer, de 
recreatiezaal de vroegere eetzaal , de 
bijkeukens, de bibliotheek, enz. enz.
Alles keurig, ruim en goed onderhou-
den. Op de eerste en tweede etage de 
kamertjes van de bewoners met zitjes 
in de gangen. Ook de directeur woont 
er in zijn eigen appartement. Aan 
de muren grote foto’s van vroegere 
“él ves  en sta  eden en hier en daar 
spulletjes uit het oude onderkomen aan 

het Westeinde. Zoals strafwerktuigen, 
een schouw met spiegel erboven en 
herinneringstegels en borden. Op 
zolder zelfs een compleet theaterzaal-
tje met toneel, bar en garderobe. In de 
kelder fi tnessruimten en de disco
Naast en achter het huis een ruime 
tuin met veel groen, waar in vroeger 
dagen zelfs dieren zoals kippen, geiten 
en schapen werden gehouden, die de 
bewoners zelf moesten verzorgen. Met 
directeur Jeroen van den Brink heb 
ik een paar dagen later een interview 
gehad. We zaten heerlijk in het zon-
netje in de tuin en deze hartelijke, 
warme man gaf me een aardig kijkje 
in de gang van zaken in dit typisch 
Haags internaat, dat op het punt van 
sluiten staat.

Hoe het begon
In 15 4 werd met de nagelaten 
gelden van het echtpaar Boschhuyzen 
een weeshuis opgericht voor arme, 
ouderloze kinderen in een pand aan 
de Nobelstraat  hoek Torenstraat. In 
157  verhuisde dit gesticht naar het 
voormalige Agnietenklooster aan het 
Westeinde, waar het tot 1923 geves-
tigd bleef. Later gebruikt voor het 
zalencomple  Amicitia en nu zijn er 
appartementen.
Toen in 1754 Maria Duyst van Voor-

hout, Vrijvrouwe van Renswoude op 
92 jarige leeftijd overleed, vermaakte 
zij een groot bedrag aan dit Burger-
weeshuis. Dit geld moest besteed wor-
den aan de scholing van getalenteerde 
weesjongens door ze hoger beroeps-
onderwijs te laten volgen. Zo kwamen 
ze verder dan timmerman, metselaar 
of stoelendraaier. Hiertoe werd het 
gebouw aan het Westeinde uitgebreid 
met aparte ruimten voor zulke jongens, 
die les kregen van geschoolde heren 
en daardoor veelal een goede plaats in 
de maatschappij verwierven. Dit was 
uniek in die tijd, want weeskinderen 
genoten bijna geen onderwijs, omdat 
ze zo vroeg mogelijk geld moesten 
inbrengen. Maria was van mening dat 
ook onder hen getalenteerden  waren 
die kansen moesten krijgen. Daar werd 
haar legaat dan ook aan besteed via de 
Fundatie fonds voor het uitkeren van 
prijzen of beurzen  van de Vrijvrouwe 
van Renswoude.  Dat duurde zo tot on-
geveer 1900, toen de gebouwen verou-
derden, de hygiënische toestanden niet 
meer verantwoord waren en de venti-
latie te wensen overliet. Men keek uit 
naar nieuwbouw op een andere locatie 
voor deze bevoorrechte wezen. In de 
jaren 20 kwam een nog onbebouwd 
terrein in zicht tussen het gebroeders 

Marisplein, zoals het huidige Jozef 
Israëlsplein toen heette, de Mau-
vestraat en de Neuhuyskade. Het 
leek de ideale plek voor een nieuw 
te bouwen Burgerweeshuis. Eigena-
res van de grond was de gravin van 
Bylandt die zowat het halve huidige 
Benoordenhout bezat. Bij de verkoop 
stelde zij een aantal bijzondere eisen. 
Dat deed ze overigens bij elke verkoop 
van grond ten behoeve van de nieuwe 
woonwijk. Zo mocht geen muur het 
terrein afschermen, want de na-
tuur erachter moest zoveel mogelijk 

gehandhaafd en zichtbaar blijven. En 
dus kwam er aan het Jozef Israëlsplein 
het huidige traliehek op stenen voet. 
Daardoor kan men nu vanaf de straat 
het groen in de grote tuin nog steeds 
bewonderen.
Architect van de nieuwbouw die in 
1921 begon was A. Mondt jr. Na twee 
jaar was het gebouw klaar. Sommige 
attributen uit de oude locatie aan het 
Westeinde werden meegenomen en 
kregen een plaats in de nieuwbouw. 
Zoals de al eerder genoemde oude 
strafwerktuigen die gelukkig niet 
meer gebruikt werden , herinnerings-
borden en tegels en een antieke 
schouw en natuurlijk het wapen van 
de Fundatie.  Op 25 september 1923 

opende de toenmalige burgemeester 
van Den Haag mr J.A.N. Patijn het 
gebouw met een geestige toespraak. 
Het nieuwe huis was amper een jaar 
in gebruik toen een gedeelte van het 
plafond in de huiskamer van de inwo-
nende directeur naar beneden kwam. 

Jammer, was een constructiefoutje. In 
1939 werd het 375 jarig bestaan van 
het weeshuis feestelijk herdacht, maar 
in 1942 moest het huis op last van de 
Duitsers ontruimd worden en week 
men uit naar huisvesting in Zutphen. 
Bij terugkeer na de oorlog bleek er 
veel vernield te zijn. Na renovatie ging 
het weeshuisleven weer zijn gewone 
gang.

Naoorlogse tijd
Pas in 19 2 werden de slaapzalen 
verbouwd tot kleine kamertjes, zodat 
elke bewoner over zijn  eigen vertrek 
beschikte en het naar eigen smaak 
mocht inrichten. Intussen woonden er 
geen wezen  meer, maar Nederlandse 

kinderen wier ouders voor 
werk langdurig in het buiten-
land verblijven. De verouderde 
naam Burgerweeshuis werd dan ook in 
197  vervangen door Stichting Bosch-
huyzen, naar de allereerste stichter in 
15 4. In 1988 kwam de heer van den 

Brink parttime werken op Renswoude, 
in 1992 kreeg hij er een volledige 
baan en in 2000 werd hij benoemd tot 
directeur. Hij woont zelf ook in het in-
ternaatgebouw. De laatste jaren zijn er 
om allerlei redenen minder kinderen 
komen wonen, waardoor het aantal 
terugliep van 50 tot 3 . Na de zomer-
vakantie verhuizen er nog 11 naar het 
fi liaal in de Mauvestraat, omdat zij in 
2012 hun e amen moeten doen.
In de afgelopen jaren bezochten de 
pupillen Het Nederlands Lyceum, 
Het Maerlantlyceum en nu vooral de 
Internationale School. De ouders wer-
ken meestal bij grote internationale 
bedrijven als Shell of bij Buitenlandse 
Zaken. Zij betalen in de meeste geval-
len mee aan de aanzienlijke bijdrage 
die jaarlijks gevraagd wordt voor 

huisvesting en 
verzorging van 
de  inwo-
nende pupil: 
27.000 
euro.

Intussen is 
men bezig het pand te ontruimen. 
Ook de directeur moet vertrekken. 
Gelukkig heeft hij zijn toekomst al 
veilig gesteld: een huis en een baan 
als schooldirecteur elders in Den 
Haag. Hopelijk blijft de woonfunctie 
van dit solide, monumentale en goed 
onderhouden gebouw behouden. Of de 
naam Renswoude blijft bestaan zal de 
toekomst ons leren. 

Barend Jan Donker
l de pla et l

- et Renswoudehuis, waar ik en andere belangstellenden op zaterdag 5 juni een kijkje mochten nemen. - 

- et oude burgerweeshuis aan het est-
einde. ater gebruikt als zalencomplex 

Amicitia. hans appartementen. - 

- Op deze luchtfoto uit 1 58 is goed 
te zien hoe groot het complex is. - 

- Dit oude strafwerktuig werd meegenomen
uit de oude locatie aan het esteinde,

maar werd gelukkig niet meer gebruikt. - 
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BUNGALOWPARK 
SIMPELVELD
Lezerskorting! Gratis brochure 
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

l activiteiten en cursussen
l 3 wijkrestaurants
l 1 0.000 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

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

www.woningontruiming.nl

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

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

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

06-53621962 / 070-3238260

Inboedels & woningontruiming

Een zomer lang in
Hotel schaepkens van st Fyt, 

Valkenburg aan de Geul

*	 Logies	met	ontbijt	v.a.	€	38,00	pp.pd
*	 4	dagen/nachten	half	pension	van	€	249,00	voor	slechts	€	199,00	pp
*	 Gratis	pakeren	voor	onze	hotel	gasten	
*	 2x	daags	happy	hour
*	 Avonden	met	gezellige	live	muziek
*	 Gratis	zwemmen	in	het	gemeentelijk	openlucht	zwembad
*	Kinderen	tot	12	jaar	gratis bij	de	ouders	op	de	kamer	op	basis		
	 van	logies	met	ontbijt

Voor info:
Valkenburg aan de Geul Zuid Limburg 043-6012000
info@hotelschaepkens.nl - www.hotelschaepkens.nl

Beterlopenwinkel 
Laan van Wateringse Veld 73
Den Haag
070-3099058 
www.beterlopenwinkel.nl

Moeilijke 
voeten?
Niet voor onze 
schoenen

l	 geschikt voor inlegzolen
l	 schoenen in wijdtematen 
l	 damesmaten 32 t/m 44
l  herenmaten 38 t/m 50
l  registerpodoloog en 
 pedicure aanwezig

Schoenen met 
anatomische 
ondersteuning

n otel oe
ie n t .

s e
el

www.l n otel oe . e

Hotel  Restaurant  Accommodatie  Wellness
Doerre o er fee good akket voor een actie rijs

2 overnachtingen in een gezellige cottage kamer  2  ontbijt 
2  halfpension met 3-gangen maaltijd  1  rug massage 

1  zomeravond welkoms cocktail bij aankomst  tis gebruik van de spa 
tegen betaling kunt u gebruik maken van de schoonheidsalon

Te boeken vanaf nu tot en met 31 augustus 2011
 Actie rijs voor  99.  er ersoon (i. .v. 25 . )

E tra nacht, inclusief 3-gangen maaltijd in half pension: € 95,00 p.p.in o l n otel oe . e

n otel oe
ie n t .

s e
el

www.l n otel oe . e
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Voetbalhistorie op postformaat

na iek binnen en buiten de ka k i nen 
Het midden van de jaren vijftig vorige eeuw  tien jaar na de lang ver-
beide bevrijding. Stapje-voor-stapje komt er steeds meer leven in de 
brouwerij  opwinding en d namiek. Bezie het lijstje met namen van 
opkomende pop- en filmsterren uit die tijd maar eens  Bill Hale  en 
zijn Kometen, Gilbert Becaud (monsieur 1 .  volt), Brigitte Bardot 
(BB), lvis the elvis, ac ues Brel, etc.

n er was meer

De welvaart warmt op vanaf het 
vriespunt. Een jonge, nieuwe generatie 
klopt aan de deur. Zachtjes, stilaan 
harder. Op de groene grasmat draait 
het inmiddels  weliswaar beschei-
den  ook al om geld. De eerste 
Nederlandse profs zijn weer gere-
habiliteerd  terug uit het buitenland, 
waaronder de goddelijke kale Bertus 
de Harder . Daar profi teren onder 
meer profclub Den Haag  al spoedig 
Holland Sport  van en ADO in het 
Zuiderpark. De competitie begint laat. 
Dat komt omdat de amateurs en profs 
afzonderlijk zijn gestart. Na enkele 
maanden houdt de wedstrijdreeks 
op om samen verder te gaan. Die 
nieuwe start brengt ADO, succesvol 
in de amateurcompetitie, veel minder 
voorspoed dan Holland Sport. Het 
ziet er zelfs naar uit dat de ploeg van 
Houtrust op zondag 2  juni 1955 kam-
pioen dreigt te worden in hun afdeling 
één van de vier . De thuiswedstrijd 

tegen het Bredase NAC  met een punt 
voorsprong  leidt tot een onverwacht 
verlies. Weg kampioenschap  Meer-
dere generaties voetballiefhebbers 

zouden deze gebeurtenis nooit meer 
vergeten. De wedstrijd was ‘death and 
gone’, maar een bepaald beeld zou nog 
heel lang voortleven

agertjes
Ze werden door de oudere supporters 
weleens smalend ‘handtekeningenja-
gertjes’ genoemd. Een harde kern van 
elf-, twaalfjarigen, die bij de kleedka-
mers in slagorde stonden opgesteld, 
gewapend met een bic-ballpoint en een 
hema-cahier. Geduld vormde daarbij 
een schone zaak. Het semi profvoet-
bal was nog jong en de acteurs op het 
veld goed te benaderen  de uitzon-
deringen daargelaten. Winst of verlies 
bepaalde ook weleens of de begeerde 
krabbel werd gezet.

ranje
In het seizoen 195 -57 zouden twee 

hoofdklassers één eredivisie moeten 
gaan vormen.
De ‘afvallers’ gingen een verbond aan 
met de top van de eerste klassen twee 
eerste divisies  en de ‘rest’ ging op in 
twee tweede divisies. Aan betalende  
voetbalclubs dus geen gebrek, zo 
blijkt. Dit echter terzijde.

Alles Door Oefe-
ning speelde op 
een zondagmiddag 
in het voorjaar in 
het Zuiderpark
tegen Willem 
II uit Tilburg. 
Een niet te 
onderschatten 
tegenstander 
overigens, want 
ho  everancier 
van Oranje 
onder meer Jan van Roes-

sel . Daar was ook de jonge 
en talentvolle Cor Koopal 
bijgekomen. De inmiddels welbekende 
‘jagertjes’ hadden hun strategische 
stellingen betrokken. Daar hoort enig 
trek- en duwwerk bij. Eenieder wilde, 
dat spreekt, in de voorste linie staan. 
De spelers willen over het algemeen 
zo snel mogelijk naar huis. Als je deel 
uitmaakt van de achterhoede dan heb 
je pech. Na een inspannende wedstrijd 
dient zich bij de spelers al spoedig een 
signeermoeheid aan.

Stoutmoedig
Slechts één man bleek die bewuste 
middag over engelengeduld te be-
schikken: Cor Koopal. Ten slotte was 
de laatste jongeling aan de beurt. Deze 
had ruimschoots de tijd gehad om over 
zijn stoutmoedig plan na te denken.
‘M’neer Koopal, u speelt toch binnen-
kort in het Nederlands elftal  Mag ik u 
verzoeken of u de handtekeningen van 
uw teamgenoten kunt regelen  Voor 
mij, alstublieft.’
Wat een lef, zeg  Die man had wel 
wat anders aan zijn hoofd, vlak voor 
zo’n belangrijke wedstrijd. Echter, 
de teerling was geworpen, terugtocht 
afgesneden.
Koopal lachte vriendelijk. ‘Schrijf 
zo vlug mogelijk je naam en adres 
op, dan zal ik zien wat ik voor je kan 
doen.’

Vlak voordat de internationaal in 
de bus stapt, overhandigt de jonge  
autogramverzamelaar de gevraagde 
gegevens, nog nahijgend van de 
inspanning.

Kroonjuweel
De wedstrijd tegen de Rode Duivels 
was ‘live’ op de radio te volgen 8 
april  en een week later in een samen-
vatting van het Polygoonjournaal te 

bewonderen in bioscoop Cineac aan 
het Buitenhof.
De lessen op school en de voorberei-
ding op het vervolgonderwijs vragen 
veel aandacht, zodat het ‘jagen’ op de 
spaarbranderstand komt te staan. Op 
een woensdagmiddag ploft opeens 
een ansichtkaart uit België op de 
deurmat. Bestemd voor het jongste 
familielid  Dat is even opkijken  
Naast de adressering, wat een dolle 
vreugde, de namen van de spelers van 
het Nederlands elftal, en de reserves  
Onder meer Frans de Munck en een 
piepjonge Coen Moulijn, helden die 
ons nog niet zo lang geleden zijn 
ontvallen. De jonge heer uit Brabant 
was het verzoek van die eenvoudige 
Haagse schooljongen niet vergeten. 
Hij had zijn belofte gestand gedaan. 
Een Kroonjuweel binnen de uitdijende 

verzameling autogrammen
Een lichtpunt ove-
rigens in een verder 
somber en angstig 
jaar: Suez-crisis, 
Hongaarse opstand, 
Algerije, etc. Een 
oorlog op wereld-
schaal leek nog maar 
een kwestie van tijd.
Deze voorspelling is 
gelukkig niet uitgeko-
men, maar het bloed-
vergieten is sindsdien 
gewoon doorgegaan. 
We trekken als volwas-

senen geen lessen uit 
de geschiedenis

Je hoeft geen historicus te zijn of Kees 
Jansma te heten, ofwel Johan Derk-
sen, om te beseffen dat voornoemde 
kaart zorgvuldig bewaard is gebleven 

 een soort relikwie.
Voetbalhistorie op postformaat. Niet-
temin groots en springlevend

Joop Molenaar
p le aar s all l

- De spelers van ADO rammen met succes de poort die leidt naar het voetbalwalhalla: de redivisie. en (gedeeltelijke) meesterlijke mo-
mentopname van de welbekende tekenaar Dick Brynesteijn uit 1 5 . - 

- eugdige autogramverzamelaar met plusfour, zoals de avontuurlijke 
reporter pursang: uifje van ergé. - 

 - et debuut 
van oen 

Moulijn (rechts 
gehurkt) in  het 

Nederlands elftal 
tegen Belgi

op 8 april 1 5 . 
n het midden 
vooraan or 

oopal. -

- De ansichtkaart uit Belgi  met daarop illustere namen, zoals: 
Abe enstra en or van der art. - 



“Mijn vader zou zelfs een grasveld voor de koepel 
realiseren,  vervolgt Piet. “Neonverlichting was 
taboe, er zouden Oudhollandse tafels en stijlvolle 
stoelen komen en hij wist zich verzekerd van 40 pro-
cent rijkssubsidie en 10 procent provinciale bijdrage. 
De rest zou eigen investering zijn als de gemeente 
bereid zou zijn de erfpacht voor een symbolisch 
bedrag van 1 gulden beschikbaar te stellen.
Wattez had het in zijn voorstel adres genoemd of-
ficieel  aan de gemeenteraad ook niet over een boek-
handel, maar over een “verkoope positie van boeken 
op het gebied van kunst en hoogstaande literatuur . 

Veel publiciteit
De teleurstelling Evert Wattez werd e act twee 
dagen nadat de slopershamer het belangrijkste werk 
al had gedaan, formeel van de afwijzing van zijn 
voorstel op de hoogte gesteld door B W van den 
Haag  overheerste, maar als pur sang zakenman 
stelde Evert Wattez ook vast, dat de hele discussie 
in de gemeenteraad en de daarmee samenhangende 
publiciteit hem intussen wel heel veel gratis reclame 
had opgeleverd door alle krantenpublicaties. En 
dat waren er nogal wat in 19 1, toen den Haag 
“iets  meer dagbladen kende dan het AD Haagsche 
Courant: Het Vaderland, de Haagsche Courant, het 

Binnenhof, het Haagsch Dagblad, de Prot.Christ. 
Courant, de Nieuwe Haagse Courant en natuurlijk 
ook toen al De Posthoorn. 
En al die bladen volgden het “gevecht om de koe-
pel  met uitvoerige artikelen. Het gevecht ging dan 
ook wel ergens over: hoewel de gemeente Den Haag 

in 1957 had besloten om de koepel te restaureren 
en een nieuwe bestemming te geven, werd in 19 1 
geconcludeerd, dat de koepel toch niet zou passen in 
het concept van het nieuwe Mariahoeve, de Haagse 
stadsuitbreidingswijk die eind jaren ’50 begin jaren 
‘ 0 uit de grond werd gestampt. 

Historie van de koepel
In de 17e eeuw kwamen ’t Grote en ’t Kleine Loo 
in één hand, in 1 4 werd er een groot herenhuis 
gebouwd en in 1749 kwam het hele landgoed in 
handen van Prins Willem IV, die ook het vlak aan 
de overkant liggende Huis ten Bosch bezat. Hij 
maakte van het landgoed een prachtig geheel, waar 
ook een soort dierentuin met onder meer fazanten en 
olifanten hun leefplek vonden. Het park werd ver-
rijkt met vijvers en talrijke beelden. Zo strekte zich 
tot Voorburg één groot lusthof uit, slechts door de 
betrekkelijk smalle Bezuidenhoutseweg gescheiden 
van de tuinen van Huis ten Bosch. De moeilijk-
heden aan het einde van de 18de eeuw luidden de 
ondergang van het fraaie geheel in. Het Grote Loo 
werd door de prins verkocht aan een bouwcombi-
natie, die het huis liet afbreken, de vijvers dempen 
en het terrein tot weiland maken. Het Kleine Loo, 
dat gespaard was gebleven, werd in 1795 geconfis-
queerd. Zo bleef op den duur slechts de tuinkoepel 
met zijn aardige gevelgeleiding, ingangsomlijsting, 
binnenbetimmeringen, geschilderd behang  en ge-
schilderd plafond de herinnering wakker houden aan 
het voormalige lustoord. In het begin van de 20ste 
eeuw werd de omgeving verrijkt met een prachtig 
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Wooncentrum ag ag  bevindt zich in de Wa-
genstraat, middenin het centrum van en aag  
oor de vele tram- en busli nen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend  Alle 

belangri ke voorzieningen liggen op loopafstand
r zi n  woningen en er is een grote daktuin  
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 

parkeerplaatsen huren

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

te bereiken  e belangri kste winkels zi n om de 
hoek, in de Bet e Wolffstraat  et wooncentrum 

heeft  driekamerwoningen van ca   m
verdeelt over drie etages

Wooncentrum  a gg  ligt aan de
octurnestraat, halverwege het oude dorpscen-

trum van Loosduinen en Ki kduin  p loopafstand 
bevinden zich winkels  r is parkeergelegenheid 
rondom het wooncentrum  et centrum heeft  

woonlagen en bevat  twee- en
 driekamerwoningen

  is gelegen aan de Beresteinlaan, 
in de wi k Bouwlust  et het openbaar vervoer 

is het comple  makkeli k bereikbaar  Belangri ke 
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zi n op 
loopafstand gelegen  et gebouw bevat  twee-

kamerwoningen

Wooncentrum a a  a a bevindt zich aan 
de ak van oortvlietstraat  et openbaar vervoer 

bevindt zich op korte afstand van het comple  e 
belangri kste winkels zi n op ongeveer  minuten 

loopafstand  et wooncentrum heeft  drieka-
merwoningen van ca   m  en drie tweekamer-

woningen van ca   m

u anistische tichting
 eschut  en Groe s onen

 orenstraat    en aag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

- De voorgevel van de vroegere boekhandel attez 
in de Papestraat, hartje centrum Den aag. -

- Fragment van het koepelgebouw in 1 5 , toen er als laatste nuttige bestemming 
nog een pottenbakkersatelier in was gevestigd. -



Voorjaar 1 1  mooi initiatief van boekhandelaar vert Wattez om koepelgebouw ’t Kleine oo te redden

Oneni heid in de raad over een oud bou erk 
in nieu  ariahoeve

Krant voor de 50-plusser Dinsdag 12 juli 2011 pagina 

- Bouwtekening die hoorde bij het restauratieplan, dat de instemming kreeg van 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. -

- De krant toonde de 
start van sloop eerder 

dan attez van de 
gemeente hoorde dat 
zijn voorstel het niet 

had gehaald. -

- De brief met het voortstel, die vert attez op 1  
mei tot de gemeenteraad richtte. -

- Bericht uit de Nieuwe aagsche ourant van 18 mei 1 1. -

rococohek, dat afkomstig was van de 
buitenplaats Eemwijk in Voorburg. Dit 
hek is midden jaren ‘50 nog verplaatst 
naar Huis ten Bosch, zodat het voor den 
Haag behouden bleef.

Gemeenteraad 
verdeeld
In mei 19 1 velde de Haagse 
gemeenteraad met 25 stemmen 
voor en 19 tegen het vonnis over 
de koepel, die zoals één van 
de dagbladen het noemde  “de 
nieuwe Haagse wijk Maria-
hoeve ontsiert . De mening in 
de gemeenteraad was verdeeld: 
alleen de toenmalige  KVP-fractie 
stemde als één man voor afbraak, 
de andere fracties waren het er 
intern niet over eens of de koepel 
ook na restauratie in het nieuwe Ma-
riahoeve zou misstaan of als een fraai 
reliek uit oude tijden het pronkstuk 
ervan zou worden.
De argumentatie van voor- en tegen-
standers zou het ook vandaag nog 
goed doen in de publiciteit.
Zo opende Rensen PvdA  het debat 
met de opmerking, dat “het college van 
B W met het schaamrood op de kaken 
achter de toen nog  groene tafel zou 
moeten zitten .

Hij laakte de “schuivende panelen  in 
de besluitvorming: In 1957 eerst de 
koepel als een gebouw met architec-
tonische kwaliteiten en historische 
betekenis kwalifi ceren en dat nu weer 
ontkennen en van mening zijn, dat 
er geen sprake is van een historisch 
kunstproduct  “Of hebben alleen 
fi nanciële overwegingen B W tot 
nieuwe inzichten bewogen , stelde hij 
de voor hem retorische vraag. Ook de 
heer van Praag toenmalige CPN  achtte 
wel mogelijkheden aanwezig om de 
ru ne van Mariahoeve tot een historisch 
waardevol gebouw te maken.
Mr. Aalberse KVP  vond het wel een 
probleem, dat het voorstel van B W 
om tot afbraak over te gaan, haaks 
stond op het advies van de deskundigen 
commissie van beroepsestheten. Maar 
hij vond het advies niet overtuigend, 
omdat er sprake was van een kwalifi ca-
tie van “een eenvoudig voorbeeld van 
vaderlandse bouwkunst . De KVP was 
dus voor slopen. Bij PvdA, Protestants 
Christelijken en VVD regeerde de 
verdeeldheid van meningen.
Zelfs het college was niet eensgezind, 
want wethouder van Zwijndregt zou 
ook tegen slopen en dus voor behoud 
stemmen. Uiteindelijk kreeg het college 
van B W z’n zin met 25 voor- en 19 
tegenstemmers.

vert Wattez in actie
Na het besluit van de gemeenteraad 
kwam Evert Wattez in actie. Hij had 
overleg gehad met de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, die zijn plan om 
het gebouw te restaureren en een andere 
bestemming te geven ondersteunde 
en de bouwtekeningen zie illustratie  
goedkeurde. In zijn brief van 1  mei 
19 1 zie illustratie  verzocht Wattez 
de raad om terug te komen op het sloop-
besluit, hem voor een ander te bepalen 
tijd een optie te verlenen op het gebouw 
met omliggend terrein, hem een toezeg-
ging te doen voor vestiging van erfpacht 
voor een symbolisch bedrag van  . 1,- 
en hem te informeren over de overige 
plannen voor de verdere bebouwing van 
de Vlaskamp. Hij zorgde er ook voor de 
media ruimschoots te informeren over 
zijn plannen. De Haagse bladen zorgden 
voor uitgebreide berichtgeving, waarin 
overigens ook de belangstelling van dhr. 
Verhoog aan de orde kwam, die van de 
koepel een woonhuis wilde maken. Ook 
voor eigen rekening.

Nieuwe stemming
Het “adres aan de gemeenteraad  van 
Wattez werd opnieuw in stemming 
gebracht eind mei 19 1. Daarbij staak-
ten de stemmen: 22-22. De procedure 
vereiste, dat een nieuwe behandeling 

nodig was. Die kwam op 12 juni 19 1. 
En toen had Evert Wattez de pech, dat 
er juist 4 voorstemmers 2  PvdA en 2 
Prot. Chr.  op die dag verhinderd waren 
en slechts 1 tegenstemmende wethouder 
ontbrak. Waardoor er per saldo 21 voor-
stemmers en 18 tegenstemmers waren. 
Einde verhaal voor het creatieve voor-
stel van Wattez. En het startsein voor de 
sloper, want B W lieten er geen gras 
over groeien: twee dagen nadat Evert 
Wattez het nieuws van het slopen uit de 
krant had vernomen zie illustratie  viel 
de brief van de gemeente den Haag op 
de deurmat van zijn bekende winkel in 
de Papestraat.
Het was geen fi jn bericht voor de be-
roemde boekhandel, die jaren later werd 
voortgezet door zoon Piet Wattez, die 
zijn boekhandel later “inbracht  bij een 
fusie met Verwijs, een bedrijf, dat nog 
steeds onder de naam Sele yz Verwijs 
markant aanwezig is in de rotonde van 
onze prachtige Passage. Over de boei-
ende historie van boekhandel Wattez 
over enige tijd meer in een nummer van 
De Oud-Hagenaar met meer over het 
onderwerp “boeken .

Ton van Rijswijk
a a r s p pla et l  

- Fragment van het koepelgebouw in 1 5 , toen er als laatste nuttige bestemming 
nog een pottenbakkersatelier in was gevestigd. -

- Piet attez, geen man die achter de geraniums verkommert. Nog altijd een grage lezer. -
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r o  uitr o  uit
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud- agenaar interessant kunnen zijn  tentoon-
stellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door het 

entraal nformatiepunt Ouderen ( PO). Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in 
de agenda op www.cipo.org. ebt u activiteiten te melden  Stuur uw gegevens op via e-mail naar redactie cipo.
org, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via ( )  8 1.

Zaterdag 1  juli
Vaartocht 
Op diverse zaterdagen worden er deze zomer 
vaartochten gehouden vanaf het Loosduins Museum 
naar de historische druiventuin Sonnehoeck in 
Kwintsheul. Daar worden de deelnemers rondgeleid 
en kunt u van de druiven proeven. Indien voorradig 
kunt u er ook druiven kopen. Loosduins Museum, 
Margaretha van Hennebergweg 2a, aanvang 14.00 
uur. Deelnameprijs: volwassen € 12,- en kinderen t/m 
12 jaar € 7,-. Kaartjes te koop vanaf 13.00 uur op de 
dag van de vaart.

rgelconcert 
De bekende Haagse organist Aarnoud de Groen 
verzorgt een concert op het prachtige orgel van de 
Bethlehemkerk. Zijn verrichtingen zijn ook op een 
groot scherm te zien. Bethlehemkerk, Laan van Meer-
dervoort 627, aanvang 20.00 uur, toegang: € 5,-.

Zondag 17 juli
Muziekmiddag bij ouderensoos
Het duo Jolande en Iwan maakt al sinds jaren 
muziek die uitnodigt tot meezingen en dansen. Hun 
veelzijdige repertoire biedt voor elk wat wils, van 
de jaren zestig tot heden. Wijk- en dienstencentrum 
Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1, Voorburg, 13.30 
uur, toegang gratis, vooraf aanmelden niet nodig. 
Voorafgaand, tussen 12.00 en 13.00 uur, zijn tegen 
een gering bedrag soep en een broodje verkrijgbaar. 
Problemen met vervoer? Bel Woej, tel. 386 31 13. 

Maandag 18 juli
oga voor senioren 

VÓÓR Welzijn Mariahoeve organiseert ook dit jaar 
‘Bewegend de zomer door’ voor senioren, met 
gedurende acht weken eenmaal per week yoga 
in Wijkcentrum Mariahoeve. De lessen worden 
gegeven door Danny Snoek (www.narayanayoga.nl). 
Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155, 11 juli t/m 
29 augustus van 9.30 tot 10.45 uur, deelnamekosten 
€ 4,- per les. Kaartjes te koop aan de receptie van het 
wijkcentrum, verdere informatie bij i-Shop Maria-
hoeve, tel. (070) 347 00 41 of i-Shop Bezuidenhout , 
tel. (070) 347 72 97.

Vrijdag  juli
Borrelhapjes maken 
Workshop feestelijke borrelhapjes maken van Niels 
Rijks, professioneel kok. Het smakelijke resul-
taat wordt na de workshop geserveerd tijdens de 
feestelijke afsluiting van het vakantieprogramma 
(zie verderop). Daar kan ook een dansje gewaagd 
worden op muziek van dj Jan van Alff. Wijkcentrum 
De Geest, Georges Bizetstraat 25, aanvang 11.30 uur, 
hapjesdansant 15.00 uur, deelnameprijs: € 5,- voor 
workshop en feestje samen, € 3,- voor alleen het 
hapjesdansant. Inlichtingen: Andrea Cornets de Groot 
en Joannemie van Dijk, tel. (070) 397 60 01.

Zaterdag  juli
Stadswandeling 
rolstoelgebruikers 
Gilde Den Haag organiseert een toegankelijke 
wandeling, speciaal voor rolstoelgebruikers en hun 
begeleiders, met een gids door de Residentie. U 
maakt kennis met het Binnenhof, waar de graven, 
stadhouders en Oranjetelgen hun domicilie hadden. 
En u volgt een begaanbaar pad langs bezienswaar-
digheden met een verhaal, zoals de Grote Kerk en het 
chique Voorhout met zijn stadspaleizen. Vertrek om 
15.00 uur op het Plein bij het standbeeld van Willem 
van Oranje, duur ca. anderhalf uur, deelname gratis, 
maar aanmelden verplicht: tel. (070) 365 06 00.

Vaartocht 
Op diverse zaterdagen worden er deze zomer 
vaartochten gehouden vanaf het Loosduins Museum 
naar de historische druiventuin Sonnehoeck in 

Kwintsheul. Daar worden de deelnemers rondgeleid 
en kunt u van de druiven proeven. Indien voorradig 
kunt u er ook druiven kopen. Loosduins Museum, 
Margaretha van Hennebergweg 2a, aanvang 14.00 
uur. Deelnameprijs: volwassen € 12,- en kinderen t/m 
12 jaar € 7,-. Kaartjes te koop vanaf 13.00 uur op de 
dag van de vaart.

utherse kerkmuziek 
Den Haag is rijk aan (gratis) lunchconcerten. Zou 
u deze graag samen met andere muziekliefhebbers 
bezoeken? ‘Binnenstad Klassiek’ maakt dit maande-
lijks mogelijk. U kunt zich inschrijven bij de i-Shop in 
Buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, vanwaar 
u  ook om 11.55 uur met het openbaar vervoer 
gezamenlijk naar de concertlocatie in het centrum 
vertrekt. Op zaterdag 23 juli: 400 jaar Lutherse kerk-
muziek door Dick Troost. Informatie en het volledige 
programma in de Henneberg, tel. (070) 397 60 01.

Donderdag 8 juli
pen Huis Bouwlust

In het Wijkservicepunt/Uitleen- en Zorgwinkel van 
Saffier De Residentiegroep kunt u terecht voor 
hulpmiddelen en voor vragen over wonen, welzijn en 
zorg in de wijk. Open Huis met ook informatie van 
verschillende organisaties, klassieke en jazzmuziek 
van studenten van het conservatorium, koersbal, een 
Wii en een terras. Gratis tuinplantje en kans op een 
gratis avondje bingo voor alle bezoekers. Randveen 
64, 14.00-16.00 uur, deelname gratis. Inlichtingen: 
tel. (070) 312 12 34 / 06 19 04 45 31.

Zomerprogramma’s
oosduinen

‘Vakantie in en rond eigen stad’, tot en met 22 juli. 
Rondvaarten, stads- en natuurwandelingen enz. voor 
een vriendelijk prijsje. Inlichtingen en aanmelden: 
i-Shop de Henneberg, Tramstraat 15, tel. 397 60 01.

Haagse Hout
Gevarieerde zomerschool voor 55-plussers uit 
Haagse Hout, met diverse excursies. Pprogramma-
boekje in Buurtcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155; 
Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijs-
straat 25; en Buurtcentrum Bezuidenhout-West, Jan 
van Riebeekplein 90.

Rondvaarten en rondritten
De gemeente stelt rondvaarten en rondritten ter 
beschikking aan mensen met een beperking: Wil-
lemsvaart op 20 juli, 17 augustus of 21 september; 
Ooievaart op 26 juli, 30 augustus of 27 september; 
rondritten met de Gouden Koets op alle zaterdagen in 
de maanden juli t/m september. Aanmelding of infor-
matie: Yvonne Roos, tel. (070) 365 06 00 (maandag, 
dinsdag of donderdag) of e-mail doevoorallmee@
voorall.nl.

Gratis tai chi en igong
Van 17 juli t/m 21 augustus op de zondagochtenden 
bij de Kruidentuin in het Zuiderpark (ingang bij de 
Loevesteinlaan), van 10.00 tot 11.00 uur. Inlichtin-
gen: www.yinyang-taichi.nl.
Van 14 juli t/m 18 augustus op donderdagavonden 
bij de vijver aan de Vlaskamp (Mariahoeve), van 
18.30 tot 19.30 uur; en op vrijdagochtenden op het 
veld bij de kinderboerderij schuin achter ziekenhuis 
Leyenburg (Escamplaan), van 10.00 tot 11.00 uur. 
Inlichtingen: San Bao, tel. 06 51 68 26 78, e-mail 
info@sanbao.nl, www.sanbao.nl.

’dam-Voorburg
Nog t/m 20 juli ‘Zomertijd’, lezingen, uitstapjes, 
sportieve activiteiten, creatieve workshops en gezel-
lige en muzikale activiteiten met als thema ‘Groei en 
Bloei bij Woej’. Ringleidingen voor slechthorenden 
en vervoersdienst beschikbaar. Kaartverkoop in de 
vier wijk- en dienstencentra (maandag, dinsdag en 
vrijdag, 9.00-11.00 uur). Inlichtingen: Woej, tel. 30 
117 30, www.woej.nl.
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e gebroeders van der ei l zitten 
al zo n  aar in het pand aan het 

eemraadstraat en na een lange 
verbouwing van bi na  aar is met 
de nieuwe antiekwinkel een langge-
koesterde wens in vervulling gegaan  

e broers zi n met recht trots op hun 
winkel  an twee losstaande panden 
hebben ze n geheel gemaakt en ook 
het interieur heeft de volle aandacht 
gekregen  e nieuwe winkel is 

prachtig ingericht met oog voor detail  
We hebben de kasten allemaal zelf 

gemaakt  it soort meubilair is bi na 
niet meer te kri gen en is allemaal 
met de hand gemaakt , vertelt Loek 
van der ei l  at is ook n van de 
dingen die we doen, naast de verkoop 
van antiek en postzegels, het maken 
van meubels  We hebben hierachter 
een eigen houtzageri  zitten, waar we 
op maar gemaakte kasten kunnen pro-
duceren  e kasten zi n een bi zaak 
want het gaat in een antiekwinkel na-
tuurli k om oude spullen  aast kleine 
antieke artikelen, zoals beeld es en 
schilderi en, kunt u bi  de gebroeders 
van der ei l ook terecht voor postze-
gels en munten  nze specialisatie 
ligt echt in de oude postzegels, die zi n 

ook het meeste waard , legt Loek uit  
We hebben veel bi zondere zegels  
ie liggen niet allemaal in de winkel, 

de meeste liggen veilig in de kluis  at 
is tegenwoordig wel nodig  ensen 
kunnen bi  ons terecht voor in- en 
verkoop  aarnaast hebben we ook 
munten en een bi zondere pi pencol-
lectie die wi  graag in n keer willen 
verkopen
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Antiek, postzegels en munten bij Gebr. Van der Deijl
advertorial

Sinds 1 juli is De Oud-Hagenaar ook vertegen-
woordigd op Twitter en Facebook. Als u wilt zien 
wat dat betekent kunt u het beste eerst naar onze 
vaste website surfen: www. eo en .nl
Vervolgens wijst het zich allemaal van zelf. Ook 
wat betreft de links naar de online krantenlezer en 
de boekenshop.

Van de lezers
Het is een e periment allemaal, om te kijken of u 
er een beetje mee uit de voeten kunt en er schik 
in hebt. Dat wordt op de website ook gepolst door 
een kleine enqu te. Het duurt nog geen minuut om 
die in te vullen.
De ‘tweets’ van Twitter zullen allemaal van ons 
redactie  medewerkers  afkomstig zijn; maar 

de ‘fanpage’ op Facebook, daar gaan we ons 
nauwelijks mee bemoeien  behalve enig toezicht 
of misbruik. Daar, op Facebook, is het vooral de 
bedoeling dat de lezers zelf het initiatief nemen en 

onderling op elkaar reageren, door op de ‘Wall’ 
prikbord  te ‘posten’. Ook staat het ieder vrij om 

via de forumfunctie discussies te openen, oude 
foto’s van zichzelf en Den Haag te uploaden, et 
cetera
Uiteraard staan we open voor suggesties om het 
beter te doen. Het is maar een beginnetje.

Wees kritisch
Een ‘fanpage’ op Facebook is geen ‘braakbak’ 
om al te persoonlijke on genoegens te uiten. We 
hopen op positieve bijdragen die in de sfeer van 
De Oud-Hagenaar passen, die leuk en stimulerend 
zijn voor anderen.
Uiteraard zal de redactie het allemaal volgen en 
de krenten uit de Facebook-pap plukken, voor 
publicatie in de papieren krant - want die zal altijd 
voorp blijven staan.
Maar volg ons ook op Twitter, wordt vriend fan  
op Facebook en lever uw bijdrage

De ud-Hagenaar zoekt volgers en fans

Onze krant nu ook o  
itter en acebook 

p de website van De ud-Hagenaar worden wat nieuwigheden ge ntroduceerd 
deze zomer, als een boekenshop, een internetwinkel voor senioren, en de mo-
gelijkheid om de meest recente krant op de computer te lezen. Dat laatste kon 
natuurlijk al door het DF-bestand eerst te downloaden. n voor oudere nummers 
blijft dat voorlopig d  manier. Maar de meest recente editie kunt u nu direct in het 
scherm doorbladeren n op trefwoord doorzoeken.
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Meldt ouderen-
mishandeling 
in de zorg
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten 
van VWS heeft onlangs het Meldpunt 
Ouderenmishandeling in de zorg geopend. 
Op het telefoonnummer 088  120 50 50 
kunnen slachtoffers en hun naasten, per-
soneel en bestuurders van zorginstellingen 
mishandeling van ouderen door mede-
werkers van zorginstellingen melden. Het 
meldpunt is ondergebracht bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg IGZ . De IGZ 
zal actie ondernemen tegen zorgverleners 
die zich schuldig maken aan mishandeling. 
Dat kan uiteenlopen van het prikkelen van 
zorginstellingen om actiever te zijn met het 
signaleren en voorkomen van ouderenmis-
handeling, tot aangifte tegen vermoedelijke 
plegers of zelfs het aanspannen van een 
tuchtzaak.
Let op: ouderenmishandeling in huiselijke 
kring, door een mantelzorger of familielid, 
kunt u alleen melden bij het Advies- en 
Steunpunt Huiselijk Geweld Den Haag 
e.o., tel. 0900  044 33 22 lokaal tarief , 
www.eerstehulpbijhuiselijkgeweld.nl.

omputerinloop in 
de ijsterbes 
In wijkcentrum de Lijsterbes, Lijsterbes-
straat 4, vindt op woensdag en donderdag 
computerinloop plaats. En die computer-
inloop gaat gedurende de zomermaanden 
onverminderd door. U kunt er met hulp van 
vrijwilligers van V R Welzijn kennis-
maken met internet en sociale media. De 
computers worden gratis ter beschikking 
gesteld. Inschrijven is niet nodig, maar vol 
is vol. Op woensdag is deze inloop van 
10.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 
14.30 tot 1 .30 uur. Inlichtingen: tel. 070  
3 0 02 37.

www gseouderen nl

Onlangs opende de afdeling Den Haag 
van het Rode Kruis een nieuw pand in 
de wijk Escamp. Deze eerste wijkwin-
kel van de stad, aan de Steenwijklaan 
134, is bedoeld als centrum voor 
sociale hulpverlening in de wijk. Het 
Rode Kruis biedt al heel lang diensten 
aan die zijn bedoeld om mensen waar 
nodig een steuntje in de rug te bieden 
en om hen sterker en zelfredzamer 
tegenover problemen te maken. De 
opening is dus een prima gelegenheid 
om eens ‘in te zoomen’ op deze hulp-
verlening. En om eens te laten zien 
wat u bij het Rode Kruis kunt krijgen, 
maar ook wat u ervoor kunt doen.

ursussen
Sommige van de activiteiten in deze 
wijkwinkel zijn bedoeld of zeer 
geschikt voor ouderen. Zo worden er 
onder andere de cursussen ‘Mobieltjes 
voor ouderen’, ‘Internet voor ouderen’ 
en ‘Vrienden maken’ aangeboden.
‘Mobieltjes voor ouderen’ is bestemd 
voor 55-plussers die nog geen of 
weinig ervaring hebben met het 
gebruik van een mobiele telefoon. In 
vijf middagen wordt u door jongeren 
aan de hand genomen en ingewijd in 
de fijne kneepjes van het mobiel bellen 
en sms’en. Zeker voor ouderen is een 
mobiele telefoon handig en verstandig, 
in noodgevallen en om altijd zonder 
lastige snoeren bereikbaar te zijn.
De cursus ‘Internet voor ouderen’ 
draait om de eerste beginselen van 
het gebruik van computer en internet: 
e-mailen, documenten maken, printen 
enz. Dat gebeurt in een kleine groep 
en in een aangepast tempo. Ook de 
cursus ‘Vrienden maken’ is juist voor 
ouderen interessant. Iedereen heeft 

behoefte aan vriendschap, maar op 
hogere leeftijd komen veel mensen 
juist steeds meer alleen te staan. 
Vaak vallen er dan vrienden weg, en 
nieuwe vrienden vinden is niet altijd 
makkelijk. Deze cursus oefent u 
daarin, vooral door het stimuleren van 
een open en actieve houding, van uw 
zelfvertrouwen en van een positiever 
zelfbeeld.

Wijkwinkel scamp
Voor deze activiteiten kunnen 
bewoners van Escamp nu dus ‘om 
de hoek’ terecht, in de nieuwe Rode 
Kruis-wijkwinkel. Maar het echte 
‘speerpunt’ van dat nieuwe pand is 
‘Administratief Huisbezoek’. Dat is 
een hulpdienst voor Hagenaars die 
hun eigen administratie niet op orde 
kunnen houden en daarbij ook niet op 
andere hulp kunnen rekenen.
Veel mensen hebben problemen met 
het invullen van formulieren, het op 
tijd betalen van rekeningen en het 
ordenen van papieren. Vooral zij die 
niet zo handig zijn met letters en 
cijfertjes of die plots alleen komen te 
staan, raken daarmee in de knoop. Dit 
kan grote problemen opleveren, terwijl 
deze mensen vaak al met andere medi-
sche, sociale of financiële problemen 
kampen. Getrainde vrijwilligers van 
het Haagse Rode Kruis kunnen hen 
dan met de thuisadministratie helpen. 
Dat leidt tot meer overzicht, en dat 
geeft rust.
Waar nodig helpt het Rode Kruis 
ook bij het zoeken naar gezamenlijke 
oplossingen voor andere problemen. 
Dat doet deze organisatie graag en 
vaak samen met andere instellingen. 
Mede daarom is deze wijkwinkel een 

groot goed. Die maakt het makkelijker 
contacten te leggen en te onderhouden 
en dus samen te werken.

Vrijwilligers
Al dit mooie werk wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers, ondersteund door 
een aantal enthousiaste beroepskrach-
ten. Het Rode Kruis is van oudsher 
een vrijwilligersorganisatie, gedreven 
door onbaatzuchtige  betrokkenheid 
bij de medemens. Die vrijwilligers 
krijgen daar ook iets voor terug: 
ervaring, mooie contacten en het 
fantastische gevoel dat je iets betekent 
voor je medemens en je inzet voor een 
beroemde, wereldwijde organisatie.
Vrijwilligers voor het Rode Kruis 
kunnen aan de slag als administratief 
hulpverlener of bij een van de andere 
hierboven genoemde activiteiten, maar 
bijvoorbeeld ook bij eerste hulpverle-
ning, het begeleiden van dagtochten 
voor ouderen of als collectant.
Vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis 
is ook helemaal niet ‘vrijblijvend’. De 
organisatie biedt gerichte begeleiding. 
Die kan bestaan uit het meelopen met 
andere ervaren  vrijwilligers of uit het 
volgen van een training. Dat soort din-
gen bespreekt u altijd vooraf tijdens 
een kennismakingsgesprek.

Meer informatie
Hebt u interesse om vrijwilliger te 
worden bij het Haagse Rode Kruis, 
kijk dan eens op www.rodekruis.nl
denhaag of neem contact op voor een 
kennismakingsgesprek: Liz Jordan, 
tel. 070  350 53 33 of e-mail ljor-
dan redcross.nl.
Of wilt u eerst eens een kijkje gaan 
nemen in de wijkwinkel  Meer horen 
over de cursussen van het Rode Kruis 
of de dienst Administratief Huisbe-
zoek  Loop dan eens binnen aan de 
Steenwijklaan 134. ‘Het is een klein, 
maar modern pand geworden met een 
frisse en professionele Rode Kruis-
uitstraling,’ meldde de organisatie na 
de opening. ‘Midden in de samen-
leving staan, dicht bij de mensen en 
daar waar onze hulp het hardst nodig 
is.’ Het gebouw zal elke ochtend 
geopend zijn.
Het algemene telefoonnummer van 
het Rode Kruis is 070  350 53 33; 
en e-mailen kan met infodenhaag
redcross.nl.

A TU

Hulporganisatie is er niet alleen voor wereldrampen, maar evengoed voor u

ode ruis is ook actie  in de buurt
Het Rode Kruis is waarschijnlijk een van de bekendste organisaties 
ter wereld. De door Henri Dunant opgerichte vereniging en het bij-
behorende s mbool kent iedereen, van de internationale hulpverle-
ning bij evenementen, calamiteiten en rampen. Maar wist u dat het 
(Nederlandse) Rode Kruis ook bij u en ons in de buurt actief is  Met 
net zulk mooi werk en net zulke nobele doelstellingen  

Het programma van najaar 2011 is 
deels tot stand gekomen in samen-
werking met het Haags Historisch 
Museum, het Huygensmuseum 
Hofwijck, de Volksuniversiteit Den 

Haag, de Dienst Openbare Biblio-
theek en het lectoraat ‘Burgerschap en 
Diversiteit’ van De Haagse Hoge-
school. Van 12 september tot en met 
1  december 2011 kunt u er terecht 

voor diverse ‘Haagse’ onderwerpen, 
zoals ‘Constantijn Huygens en Den 
Haag’, ‘Haagse Culturele Verken-
ningen 2011’ en ‘Spinoza en Den 
Haag’, en voor onder meer cursussen 
over kosmologie, filosofie, Confucius, 
Parijs,  kunst- en architectuurgeschie-
denis van de middeleeuwen, Venetië, 
het Klassieke Rome, de victoriaanse 
tijd, Gustav Mahler en het boed-
dhisme. Een speciale vooropleiding is 

niet nodig. De cursussen duren drie tot 
twaalf weken. U kunt ze afsluiten met 
een tentamen of werkstuk, waarna u 
een certificaat ontvangt. De deelname-
kosten variëren van  100,- tot  250,-
, e clusief cursusmateriaal. Met een 
Ooievaarspas krijgt u 50  korting. 
Meer informatie en een studiegids 
aanvragen: tel. 070  445 89 81, of 
kijk op www.haagsehogeschool.nl 
onder ‘Open Studies’.

H V , het Hoger nderwijs voor uderen, bestaat uit cursussen 
op hbo-niveau voor leergierige -plussers. H V  Den Haag, bij 
De Haagse Hogeschool, biedt ook komend najaar weer een geva-
rieerd programma met cursussen door ervaren docenten in kleine 
groepen. 

O O ro ra a voor het na aar 

- ofwijck in Voorburg (Foto ikipedia Dedalus) -
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis of kom even langs in onze winkel

enin sti en
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www. ie e en n.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876
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GRATIS HALEN EN
BRENGEN

LEVERING 
ONDER

3 JAAR 
GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

Een voordelig
vakantieboek

vindt u bij
Kringloop Holland

Ruim keuze in al 
onze winkels!

Oók in onze speciaalzaak
aan de Weimarstraat!

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



De mensen die al jaren een bedrijfspen-
sioen hebben de AOW is wél ge n-
de eerd , hebben daardoor sinds 2008 4 
tot 7 procent aan koopkracht verloren op 
hun aanvullend pensioen. Bij het vinden 
van in totaal 18 miljard euro aan bezuini-
gingen is de centrale vraag of het snoeien 
in zorg, sociale zekerheid en cultuur 
rechtvaardig is. Ondanks de protesten in 
de samenleving en vooral bij de politieke 
oppositie  zal iedereen direct of indirect 
moeten bloeden voor veel te grote, jaar-
lijks groeiende, overheidstekorten.
In de tijden dat de bomen economisch  
tot aan de hemel groeiden, leek het erop 
dat iedereen uit de grote overheids-
ruif wilde mee-eten. Het gaat hier om 
indirecte overdracht van inkomen: wat 
we met z’n allen betalen aan de overheid, 
wordt vervolgens weer voor een deel te-
rugbetaald aan de mensen in de vorm van 
voorzieningen en uitkeringen. Het gevolg 
van de enorme bezuinigingen is dat veel 
franje van de verzorgingsstaat met name 
in het persoongebonden budget  lang-
zaam maar zeker wordt weggesneden.

Hoofdpijndossier
De zorg, waarvan in toenemende mate 
ouderen gebruik maken, is het grootste 
hoofdpijndossier van de overheid. Het 

probleem is dat veel mensen voorzie-
ningen hebben die zij eigenlijk niet  op 
kosten van de gemeenschap  nodig 
hebben én dat weer andere mensen niet 
de zorg krijgen, waaraan zij behoefte heb-
ben. Probeer daar maar eens een uitweg 
in te vinden  De almaar stijgende totale  
zorgkosten bedroegen in 2010 al 87 
miljard euro ruim 5200  euro per Neder-
lander , ongeveer een vijfde van de totale 
collectieve lasten lees: uit de staatsruif . 
Minister Schippers Volksgezondheid  
denkt de kostenstijging de komende jaren 
te beperken tot 5,3 procent, inclusief de 
loon- en prijsstijgingen in de zorg. De 
afgelopen jaren was dat jaarlijks ruim 7 
procent.
Dit voornemen zal ook een indicatie 
geven met hoeveel de zorgpremies en 
eigen bijdragen omhoog gaan. Méér dus 
dan de in  atie, dus koopkrachtverlies ook 
voor ouderen  Ook zullen de voorzie-
ningen worden gewijzigd. Ziekenhuizen 
gaan zich specialiseren, waardoor familie 
van opgenomen zieken waarschijnlijk 
verder moet reizen. Ook zullen bepaalde 
voorzieningen uit het basispakket worden 
gehaald en soms worden overgeheveld 
naar de aanvullende verzekeringen, waar-
voor dan uiteraard dan ook méér moet 
worden betaald. Op termijn lijkt zelfs 

te worden gesleuteld aan de jaarlijkse 
tegemoetkoming aan chronisch zieken en 
gehandicapten. Dat zijn meestal ouderen.
Individueel zal een aantal ouderen vooral 
worden getroffen door de bezuinigingen 
en forse veranderingen in het persoons-
gebonden budget pgb . Deze op zichzelf 
heel mooie voorziening uit de AWBZ 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-

ten  en de Wmo Wet maatschappelijke 
ondersteuning  is volkomen uit de hand 
gelopen door een jaarlijkse groei van het 
aantal budgethouders met 13 procent. Nu 
zijn dat er meer dan 130.000 in de AWBZ 
en 30.000 in de Wmo. Het kabinet wil 
het pgb in de AWBZ vrijwel helemaal 
afschaffen en de meest noodzakelijke 
randvoorzieningen bij de gemeenten in 
de Wmo  onderbrengen. Daarvoor zal een 
paar miljard worden overgeheveld uit de 
AWBZ naar de Wmo.
Alleen de nog zelfstandig wonende men-
sen naar schatting 13.000  die eigenlijk 
een indicatie hebben voor opname in een 
verzorgings- of verpleeghuis behouden 
hun pgb uit de AWBZ  voor inkoop van 
hulp, maar mogen dat alleen gebruiken 
voor het betalen van professionele hulp 
in natura . Niet meer voor het beloond 

inschakelen van familie en goedwillende 
kennissen. Het kabinet denkt namelijk dat 

een heleboel vrijwillige hulp mantelzorg  
tegenwoordig uit het pgb wordt geho-
noreerd, terwijl men dat vroeger vrijwel 
kosteloos deed. Hoe met pgb’s voor 
huishoudelijke hulp uit de Wmo  wordt 
omgegaan, is onduidelijk. Waarschijnlijk 
kan dat voortaan ook alleen voor profes-
sionele hulp en niet meer voor betaalde  
inschakeling van familie en kennissen. 
Er zal nog heel wat water door de Rijn 
stromen voordat het voorgenomen beleid 
van het kabinet zijn beslag heeft gekre-
gen. Een groot deel van de bezuinigingen 
zal door de gemeenten moeten worden 
gerealiseerd, maar die kampen eveneens 
met oplopende tekorten.

Marktwerking
Naar schatting zal 30 procent van de 
huidige pgb-gebruikers er  ink op ach-
teruit gaan en meer een beroep moeten 
doen op kosteloze vrijwilligershulp de 
amateurs dus . En dan hebben we het 
maar niet over de miljoenen die verloren 
gaan door de fraudemogelijkheden en 
malafi de bemiddelingsbureaus. Enkele 
weken terug kwam het psychiatrische 
veld in opstand tegen de verhoging van 
de eigen bijdrage naar ma imaal 275 
euro per jaar  voor een behandeling in de 
geestelijke gezondheidszorg. Je kunt het 
daarmee eens zijn of oneens. Onthutsend 
is het als een leidinggevende uit de GGZ 
zelf constateert in NRC Handelsblad  dat 
verslaafden vaak op adem komen door 
zich herhaaldelijk te laten opnemen in 
psychiatrische instellingen, die daaraan 
gretig meewerken. “Immers sedert de 

marktwerking in de zorg is dit business.  
Dat stelt deze bezuiniging weer in een 
heel ander licht.
De op komst zijnde verandering in de 
sociale zekerheid zal niet zoveel ouderen 
treffen. Het ontslagrecht en de  e ibi-
lisering van de arbeidsmarkt zullen wel 
gevolgen hebben, maar alleen voor som-
migen op langere termijn. In de bijstand 
de uitvoerders zijn de gemeenten  zullen 

hier en daar wat e tra’s bijvoorbeeld het 
in bijzondere gevallen gratis verstrekken 
van wasmachines en koelkasten  verval-
len. Voorts wordt er gesnoeid in de rege-
lingen voor jonggehandicapten Wajong  
en de sociale werkvoorziening. 

Bestaanszekerheid
De politieke oppositie vooral de SP  
roept steeds dat de kwetsbare groepen 
worden ‘gepakt’, maar draagt nauwelijks 
werkbare alternatieven aan.
Over de bezuinigingen op cultuur zullen 
wij het maar niet meer hebben. Voor 
zover zij ouderen treffen, zal van hen 
waarschijnlijk een grotere bijdrage 
worden verwacht als zij concerten, 
opera’s, toneelvoorstellingen en musea 
willen bezoeken. In de meeste gevallen 
zijn het mensen die zich deze lu e  
kunnen permitteren. De grote vraag is of 
de bevolking in zijn bestaanszekerheid 
wordt bedreigd. Dat lijkt slechts zelden 
het geval en zeker niet in vergelijking 
met andere welvarende landen. Je kunt 
nog steeds beter van een Nederlands be-
staansminimum leven dan dat van veruit 
de meeste andere landen in de wereld.
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pinie     nformatie
De samenleving staat te puffen bij de besparingen die op komst zijn in zorg, sociale zekerheid en cultuur. De tegenstellingen ontstaan vooral over wie getroffen 

moet worden en wie gespaard moet blijven. De (politieke) oppositie ziet zijn kans schoon bijna overal tégen te zijn. Het klimaat is echter rijp voor het wegsnijden 

van allerlei franje in de verzorgingsstaat. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Mensen boven de 50 jaar worden eveneens getroffen door de bezuinigingen van de overheid, maar 

voor de een kan het slechter uitpakken dan voor de ander. Vaak hangt dat van persoonlijke omstandig-

heden af. Veel gepensioneerden met bedrijfspensioenen boven de AOW zijn al zwaar getroffen, doordat 

zij soms al jaren geen of slechts deels een infl atievergoeding op hun pensioen hebben gekregen. Dat 

laatste heeft niet zozeer met de bezuinigingen van de regering te maken, maar alles met slechte resul-

taten van hun pensioenfonds en doordat onvoldoende rekening is gehouden met de vergrijzing.

rf- en 
schenkingsrecht

Boekhouder sjoemelt met 
nalatenschap
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aar ter   ee  er r s s er

lede  e al e  r  e   ad e
a d ta t et aar   a e  aar 

re el at  ee r t es e  etaalde  
el   te r e  dat  da t dat 

 p aar alate s ap t are   
s ree  el ee  d l   aar   de 
al e ele edel aa  s al et  r 
aar  a le esl er e  ad  

ee  e der d e te e s e e te r 
as  a aar erl de  de   ee  
et pt r e e a  de e der dat 
et d l eld  as  er l e s 
ee t  alle s erade  e  aarde lle 

sp lle  ee e e  l s ee  edra  
a   Als  p elder  ra e  

draa t   alles ee   er ede  

dat  eel ee t te er er e   ta te 
ee t aa  er ede d ele  r a  
a elate  a    ets te e  d e 
e der d e

Tja, er zijn veel dingen misgegaan, 
doordat van tevoren zaken niet goed zijn 
geregeld  Daarvoor hebben wij in deze 
rubriek al meerdere keren gewaarschuwd. 
Na de dood zijn alle mondelinge afspra-
ken tussen de overledene en anderen 
ongeldig, omdat zij niet of moeilijk te 
bewijzen zijn  Aan een codicil worden 
nogal wat eisen gesteld, zoals met de 
hand eigenhandig  geschreven, datum 
en ondertekening. Een codicil mag ook 
geen alternatief voor een testament zijn, 
dus vermogen nalaten aan bijvoorbeeld 
goede doelen, kan daarin niet worden 
opgenomen.
Dat laatste moet per testament gebeuren. 
Een codicil is er om de ‘spulletjes’ na te 
laten aan de door de overleden persoon 

gewenste mensen. Er moeten letterlijk 
namen instaan. In een codicil mag ook 
degene worden genoemd, die de afhande-
ling verricht. U schrijft dat de boekhouder 
tevens e ecuteur is geweest. Is dat in het 
codicil of het testament vastgelegd  Is dat 
niet gebeurd, dan is het beter dat de no-
taris het afhandelt om ‘herrie’ tussen na-
bestaanden en erfgenamen te voorkomen. 
De e ecuteur of notaris  is verantwoor-
ding schuldig aan alle erfgenamen.
Dat de boekhouder sieraden en andere 
waardevolle dingen heeft meegenomen, 
is alleen mogelijk als dat in het codicil 
of testament staat omschreven. Wij ver-
moeden dat dit niet het geval is. Hij kan 
er niet mee aankomen dat mevrouw dat 
mondeling heeft beloofd. Heeft hij nog 
wel een te betalen rekening tegoed, dan 
moet hij daarvoor een nota te controleren 
en gespecifi ceerd  indienen en een claim 
leggen op de nalatenschap.
De laatste vraag van u is: wat is er nog 

aan te doen  Als al veel zaken hebben 
plaatsgevonden en de betreffende boek-
houder wil niet meer meewerken, dan rest 
u alleen nog - als medebelanghebbende 
- een juridische procedure te starten en 
dat is - gezien de kosten en de eventuele 
opbrengsten - meteen het probleem. Het 
helemaal laten zitten is ook onbevredi-
gend. Het enige dat u dan nog zou kunnen 
overwegen - maar dan moet u wel harde 
bewijzen hebben  is dat u tegen de 
betreffende boekhouder aangifte doet van 
ontvreemding of fraude.

Familierecht

p huwelijkse voorwaarden
    p el se r aar

de  etr d  r e d e  e e  dat 
et ersta d  s d t te late  e   
e ee s ap a  edere   e e  

ee  p s   e e   ee  tes
ta e t p de la stle e de   e e  

t ee etr de d ters et dere  
at raadt  s aa

Zolang wij de inhoud van de huwelijkse 
voorwaarden niet kennen, is het onmo-
gelijk advies te geven. Wat was in 19 4 
bijvoorbeeld de reden om te trouwen op 
huwelijkse voorwaarden  Bezat uw een 
man een bedrijf of onderneming, die bij 
faillissement u ook had kunnen belasten  
Als dat het geval was - en nu niet meer 
dus -dan is er alle reden de huwelijkse 
voorwaarden te ontbinden en in gemeen-
schap van goederen getrouwd te zijn. Als 
deze onderneming niet meer bestaat, dan 
loopt u ook niet meer het risico. Als er 
andere redenen zijn, dan moet u met uw 
man overleggen of die nog zin hebben. 
In gemeenschap van goederen getrouwd 
betekent dat alle gezamenlijke bezittingen 
en schulden  voor beiden zijn en dus bij 

bijvoorbeeld scheiding door twee moeten 
worden gedeeld.

edereen moet bloeden door de overheidstekorten

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken  w vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonli k antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus ,  A en aag  raag met vermelding van rubriek ‘Rechten en lichten



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
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Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

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

Aan de belangstelling lag het niet. Er 
was grote interesse in het gebied dat 
we later se  zijn gaan noemen, maar 
een halve eeuw geleden nog geen 
naam mocht hebben. En nu druk ik me 
nog voorzichtig uit. Zelf wist ik tot 
mijn tiende van toeten noch blazen. Ik 
moest het hebben van vieze moppen, 
bioscoopadvertenties met dames die 
hier en daar wat minder kleding aan-
hadden. En een enkele verfomfaaide 
Lach of Piccolo die een van mijn me-
deleerlingen te pakken had gekregen 
en stiekem onder zijn jas de school 
had binnengesmokkeld. Als er op het 
schoolplein een groepje jongens ge-
heimzinnig stond te gniffelen wist je, 
dat er wat te halen viel op het gebied 
van antwoorden op grote vragen. En 
was het dus zaak om je aan te sluiten. 
“Ken je die van de kut met tandjes,  
vroeg Piet Bult dan bijvoorbeeld aan 
Peter Hofman. Peter kende hem al. 
Maar ik nog niet. Ik wist trouwens 
nauwelijks wat een kut was. Dus ik 
zei: “Nee. Die ken ik nog niet.

‘Het doen’
Piet wilde de mop maar al te graag 

kwijt. Die ging over een jongen die 
graag met z’n buurmeisje wilde neu-
ken. Neuken  Wat was d t nou weer  
Was dat hetzelfde als ‘het doen’  
En hoe ging dat dan toch  Maar dat 
buurmeisje mocht niet van haar ou-
ders. Die jongen stak z’n tokeledokus 
ten einde raad dus maar door een gat 
in de schutting. Maar in plaats van het 
buurmeisje, zoals was afgesproken, 
kwam er een hond langs die erin beet 
en u raadt het al, de jongen zei: “Goh, 
een kut met tandjes.  En dan lag 
iedereen brullend van de lach op de te-
gels van het schoolplein. Ik ook. Want 

het laatste dat me zou overkomen was, 
dat ik zou laten blijken, dat ik hem 
niet begreep. Hetgeen waarschijn-
lijk bij de meeste van mijn vrienden 
ook het geval was. Maar dat wisten 
we natuurlijk niet van elkaar. Zodat 
iedereen zijn eigen eenzame queeste 
naar de opheldering van geslachtelijke 
vraagstukken weer alleen zou moeten 
vervolgen.

Geen tandjes
Wat ik er van leerde was, dat een 
kut in ieder geval geen tandjes had 
en dat neuken te maken had met je 
tokeledokus en een kut. En zo heb ik 
gedurende mijn hele lagere schooltijd 
mijn kennis van het se uele leven 
buitengewoon gerantsoeneerd en ge-
fragmenteerd moeten vergaren. En dat 
terwijl mijn ouders doorgingen voor 
het progressieve deel der natie. Mijn 
vader was bestuurslid van het Huma-
nistisch Verbond. Mijn moeder was 

geheel doortrokken van feministische 
belangen met een voor die tijd nog 
ongebruikelijke fulltime baan naast 
het huishouden. Ik zal dus heus niet de 
enige zijn geweest die zat te springen 
om een beetje informatie waar het de 
vleselijke verkering betrof. 

‘Kut’ wegschuren
Ook kan ik me herinneren dat Ronnie 
van der Linden een keer aankon-
digde dat hij het woord ‘Kut’ met zijn 
zakmes in de bodem van de houten 
la van zijn schoolbank zou kerven. 
‘Het is de gloeiende knijp’, zei Piet 
Bult. En als iemand d t zegt kan je er 
natuurlijk niet meer onderuit. Een paar 
dagen later stond er dus ‘Kut’ in de la 
van Ronnie. Dat moest iedereen zien 
natuurlijk. De meester zag dat we 
ergens naar keken en keek ook. 
Ronnie heeft drie dagen met een 
schuurpapiertje moeten schuren 
om het er weer uit te krijgen. 
Maar je bleef het toch een beetje 
zien.
Kijk. Dat je geen woorden in je la 
mocht kerven begrepen we best. Maar 
waarom de meester nou zou vreselijk 

kwaad was om dat ene woord, is ons 
lang onduidelijk gebleven. Het moest 
dus wel iets vreselijks zijn.

Moment supr me
Op een dag, na schooltijd, onderweg 
naar huis, zou Eckhart Dissen mij 
eindelijk eens uit de doeken doen 
hoe de vork in de steel zat met die 
se . Eckharts ouders hadden een re-
formwinkeltje en Eckhart werd aldus 
geacht een beetje voorlijk te zijn op 
dat gebied. Juist was Eckhart in zijn 
e pliqué toe aan het moment supr me: 
“En dan steekt de man zijn piem dus 
in . Toen werd hij aangereden door 

een fi etser en moest voor 
een kleine verwonding naar 
het ziekenhuis. Het heeft 
nog ruim een jaar geduurd 
voordat ik eindelijk wist waar 
een man hem in moest steken.  
Ook lang in het ongewisse 
gebleven  En hoe vergaarden 

meisjes eigenlijk hun kennis  Mail: 
li s. s el eo en .nl

Sommige kinderen dachten echt nog dat bab ’s door ooievaars werden afgeleverd. Anderen 
hadden al een flauw vermoeden. Maar zeker tijdens de eerste helft van de lagere schoolperiode 
tastten velen nog in het duister. 

Voorlichting was er nog niet bij

Leer in 

honderden 

kleuren
Onzichtbaar

repareren en

stofferen

Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

MEUBEL
STOFFERING

Stofferen van:
bankstellen, 
fauteuils, stoelen,enz.

Vervangen van singel-
banden      veren en schuimpolyether.

Bank, boot en Caravan

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

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

•LEERSPECIALIST

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

zitgedeelten en armleuningen 
reinigen. Opnieuw kleuren van

leer, verbeteren van 
binnenvullingen en singels..

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een 

gratis advies en prijsopgave.

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

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

AL 35 JAAR ERVARING-

LEVERING ONDER GARANTIE

Halen en brengen gratis 

K.v.k. 36049401

innent o le tte   te

5 dagen H   5,  . .
da  t t r da

   p p  per da   pers s a er
A arte ent  39,  er dag

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

5 3 innentro   au ebutter
tel   a  

la d ast rade a er de

a a te  et pra t e a erla d

raa  st re    e r re t e

a d ast e s  ade a er
a le tter 

la d ast rade a er de

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

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

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

ee t ieetwensen o o en wi
e enin ee. n st nt oo i ons

te e t oo i e en ilie wee en es
en ls iets te ie en e t.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement  december tot 1 januari
De prijs voor dit arrange ent is  in l  usretour   iddagto tjes en toeristen elasting

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

oo ee in o tie en o ol e nt ellen et	
o e oe on e we site www. otel e estoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 50 2TM Oisterwijk.
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verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie  en of thee.
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De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk ook voor rolstoelen , u kijkt 
uit op een prachtige tuin en  of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
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te e t oo i e en ilie wee en es
en ls iets te ie en e t.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement  december tot 1 januari
De prijs voor dit arrange ent is  in l  usretour   iddagto tjes en toeristen elasting

U wordt opgehaald en teruggebracht et onze lu e touringcar opstapplaats 
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oo ee in o tie en o ol e nt ellen et	
o e oe on e we site www. otel e estoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 50 2TM Oisterwijk.

Alle kamers begane grond 
met eigen terras, douche, 
toilet, tv, telefoon, u hoeft  
geen trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heerlijk toch!

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

Opstapplaatsen: 
Den Haag CS EN Mozartlaan

Arrangement speciaal voor Senioren 

€ 599,00 incl. busretour/
4 bustochtjes en toeristenbelasti ng, 

met gezellige avonden. 
Nog enkele kamers beschikbaar in de periode
                                                                                                               9 Sept. - 16 Sept.2011
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Sudoku ee voor het oede doe   

U moet weer op zoek naar de cijfers 
in de grijze vakjes van de vier 
Sudoku’s. Ze zijn van een gemid-
delde moeilijkheidsgraad deze keer. 
De grijze vakjes staan op willekeu-
rige plekken in de diagrammen, de 
cijfers die daarin thuishoren moet u 
gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 

moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld 
in Sudoku A in het grijze vakje een 
‘9’; in B ook een ‘9’ in C een ‘1’ en 
in D een ‘7’, zodat het gevraagde 
antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
9-9-1-7.

rijswinnaars
De gezochte antwoordreeks van de 
Sudoku’s in De Oud-Hagenaar Nr. 

12 luidde: 9-7-7-5
De volgende drie prijswinnaars 
ontvangen de dubbel-CD ‘Hurken 
in de Berm’ van Sjaak Bral:
Th. J. de Vos, te Den Haag
Maryke Snels, te Zoetermeer
Riet van Etten, te Pijnacker

nzenden
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  augustus
Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 14

Postbus 2 04
2502 GA Den Haag

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

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku 

8
6 9 2

2 5 6 9 8
7 4
9 4 1 5

3 5 6
9 8 1

3 7
1 2

1 7
4 5 3 1

6 2 7
4 8

5 8 2
9 7 5

9
4

3 2 6 1

5 7 6
3 7

3 6 5 2 4
1 6 3 4

3 1 9
7 2 4 1

1 4 6 7 3
5 9
6 2 4

7 4 5
2 5 3

5 2 3 9
5 7

4 7 9 2
9 7

3 5 6 1
3 5 8

6 2 3

Sudoku D                                

We puzzelen deze keer niet voor een eigen prijsje maar voor het goede doel. De drie winnaars van de puzzel mogen in augus-
tus een goed doel aanwijzen, dat dan een 1 8ste paginadeel advertentie cadeau krijgt (ter waarde van  euro). en goed 
doel is een ruim begrip wat ons betreft. Denk nu eens niet aan de Hartstichting of het uderenfonds, want die geven we 
sowieso wel eens wat cadeau. Maar een dierenasiel, een bijzondere stichting, uw bridge- of schaakclub, een kleine zelf-
standige die het kan gebruiken in deze barre economische tijd, enzovoorts. We vinden het al gauw goed

Postbus 2 04
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