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De kracht van aanschouwelijk onderwijs 
Oud-Hagenaar Prof. Walter Lewin (75): nieuwe mediaster in de VS

‘‘Je hebt mijn leven 
veranderd” is een 
steeds terugkerende 
zin in de vele e-mails 
die mijn broer, Wal-
ter Lewin, dagelijks 
ontvangt. Hij is een 
oud-Hagenaar, die 43 
jaar als hoogleraar 
heeft gedoceerd aan 
het Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) in de VS, een van 
de meest prestigieuze 
technische universi-
teiten ter wereld. Zijn 
colleges op het world 
wide web maakten 
hem een ster, bewon-
derd door Bill Gates.

Een paar weken voordat mijn broer Walter 
in mei j.l. met emiritaat ging verscheen zijn 
boek ‘For the Love of Physics’. Bill Gates 
van Microsoft, die Walter al eerder een 
persoonlijke brief stuurde om hem te be-
danken wordt erover geciteerd op de grote 
boekensite Amazon.com: “Het boek getuigt 
van Lewin’s buitengewone intellect, zijn 
passie voor natuurkunde en zijn briljant-
heid als leraar. Ik hoop dat hiermee nog 
meer mensen binnen het bereik komen van 
deze buitengewone wetenschapper.”

In ‘Voor de liefde van Natuurkunde’ laat 
mijn broer ruiken aan zijn unieke wijze van 
doceren. Maar er zijn ook biografische pas-
sages in te vinden, over ons gezin vroeger 
in Den Haag bijvoorbeeld.
De colleges van Walter trokken nogal 
belangstelling, ook onder eerstejaars stu-
denten uit andere vakgebieden. De colleges 
gaan niet uit van wiskundige formules, 
maar van herkenbare verschijnselen uit het 
leven van alledag. Nieuw was de andere 
manier van kijken naar de dingen. Walter’s 

manier van lesgeven was bovendien vol 
humor en tamelijk spectaculair door zijn 
artistiek optreden en de demonstraties.
 
Internetcolleges MIT 
Het sprak zich rond tot buiten de campus 
van het MIT, dat behulpzaam was om 94 
colleges op video te zetten voor gebruik 
aan andere universiteiten. Een volgende 
stap was het openbaar maken van de colle-
ges op internet, via MIT OpenCourseWare 
(ocw.mit.edu). Een hoofdartikel in de New 
York Times deed daarna de rest. En You 
Tube natuurlijk. Een webstar was geboren!
Walter’s colleges worden inmiddels meer 
dan twee miljoen keer per jaar bekeken, en 
er wordt dagelijks per e-mail uit alle delen 
van de wereld op gereageerd. Zelfs uit Iran 
en Afghanistan, waar men nu niet zo direct 
pro Amerikaans is. “Ik haatte de VS, maar 
dank zij uw colleges kijk ik met andere 
ogen” is een veelzeggend compliment.
Wat was nou zo bijzonder aan de colleges 
van professor Walter Lewin? Zijn kleding 
was opvallend. Kleurrijke overhemden 
altijd met een modern sieraad op zijn borst. 
Verschillend gekleurde sokken, maar dat 
kon het niet zijn. Een perfecte voorbe-
reiding van zijn colleges met voldoende 
rustpauzes en samenvattingen.
Walter’s taalgebruik maakte indruk. Helder 

en direct, to the point. Maar het meest 
opvallend was de wisselwerking met zijn 
gehoor. En hoe groter de schare toehoor-
ders hoe meer de professor op dreef was. 
Uit onderzoek is gebleken dat de keuze van 
studenten voor natuurkunde aan de lage 
kant is. En dit geldt zeker voor meisjes. De 
voornaamste oorzaak is het idee dat natuur-
kunde moeilijk te begrijpen is door de vele 
wiskundige formules. Uit de enthousiaste 
reacties van studenten en mensen thuis, die 
de colleges hebben gevolgd, blijkt dat dit 
helemaal niet zo hoeft te zijn.

Aparte manier van kijken
Walter’s manier van kijken en de aanschou-
welijke presentatie, maken iets spannends 
van de leerstof die bij anderen dor blijft.
Mijn broer maakt een vergelijking met het 
kijken naar kunst. Dat moet je ook leren en 
gaat niet vanzelf. Een fraai voorbeeld zijn 
de schilderijen van Vincent van Gogh. Hij 
keek op een andere manier naar de dingen 
en gaf daar vorm en kleur aan. Het duurde 
jaren eer de mensen net zo leerden kijken 
en nu vinden we dat heel gewoon. Zijn 
zonnebloemen zijn nu iconen, maar werden 
vroeger verguisd. Eenzelfde verandering 
zien we in de natuurkunde. Ook hier zijn 
pioniers die het kijken hebben veranderd. 
De moderne natuurkunde (kwantum me-

chanica) is niet te vergelijken met de ons 
vertrouwde klassieke natuurkunde. Zelfs 
Albert Einstein had daar problemen mee.
 
Een bestseller
‘For the Love of Physics’ is in de VS al een 
bestseller; er zijn al afspraken voor dertien 
vertalingen. Een Nederlandse versie is er 
helaas nog niet. De vertaling in het Duits 
is nogal een kwestie geworden, omdat er  
in het boek ook wordt stil gestaan bij de 
trieste geschiedenis van mijn grootouders 
en andere familieleden, die door de Nazi’s 
in concentratiekampen zijn vermoord. De 
Duitse uitgever wilde diverse passages 
daarover weggelaten. Schandalig, vind ik, 
want de historie mag niet door hen worden 
verzwegen of herschreven.
Als u internet heeft en kort kennis wilt 
maken met een beroemd oud-Hagenaar, 
zoek dan op You Tube naar “some of Walter 
Lewins best lines”.
Zeer funny. “Een kunststukje om nooit te 
vergeten,” aldus zijn fan Bill Gates. 

Bea Bloksma - Lewin 
bloksmalewin@hetnet.nl
 
‘For the Love of Physics’ (ISBN: 978-
1439108277) kan worden besteld via onze  
bookshop op www.deoud-hagenaar.nl

-   Onlangs ging Prof. Walter H.G. Lewin met emeritaat. Op 16 mei gaf hij zijn afscheidscollege aan het MIT. Jong en oud liepen te hoop om een 
plaatsje te bemachtigen, velen met een exemplaar van zijn laatste boek ‘For the Love of Physics’ bij zich, om het te laten signeren. (Foto: MIT)
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!WIJ KOPEN UW
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KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

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

www.juwelierhetmolentje.nl

-  De kracht van aanschouwelijk onderwijs. De colleges van Lewin (die ook op You Tube zijn te 
zien) zijn doorspekt met soms circusachtige demonstraties. Je onthoudt de les zo beter. 

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting

van uw auto kunt u ook terecht bij:

KLAAR TERWIJL U WACHT!

Wij keuren ‘m GRATIS bij een ‘grote beurt’
Gaslaan 34 (bij Loosduinseweg) – 2562 LJ Den Haag

Telefoon (070) 363 75 50 – 360 33 30
www.autopennock.nl

Gewoon adverteren...
op ouderwets papier? 

Bel met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Of toch www.deoud-hagenaar.nl



Emigrant zoekt dienstmaat 
Ik ben op zoek naar mijn oude dienst-
kameraad ein Tierrie, als ik dat goed 
spel. Thierry is ook mogelijk. ein z’n 
vader had een tuinderij in de buurt van 
Voorschoten. We zijn opgekomen bij het 

egiment Geneeskundige Troepen op  
April 9 . We hebben ook samen een 
tijd in Havelte doorgebracht en ook in 
Neerijnen, daar was een militaire school. 
Natuurlijk ben ik ook blij met een reac-
tie van andere jongens uit onze lichting. 
Nou ja, wat heet jongens? Ze zullen 
allemaal, net als ik, een jaar of  zijn. 
Destijds woonde ik in Loosduinen, maar  
in oktober 4  jaar geleden ben ik met 
mijn vrouw naar anada ge migreerd, 
waar ik net als in Holland aan de slag 
ben gegaan als autospuiter. In het begin 
was het moeilijk omdat we geen Engels 
spraken, we wisten enkel wat Yes en No 
betekenden. Het eerste half jaar was het 
net of we doofstom waren.
We zijn altijd weer blij als we e em-
plaren van De Oud-Hagenaar krijgen 
opgestuurd, om dingen te lezen over 
vroeger in Holland.
Sinds vijf weken hebben we voor het 
eerst van ons leven een P , we hopen 
zo weer wat vrienden van vroeger te 
vinden. Dit is het allereerste briefje dat 
ik ooit met zo’n ding heb geschreven.  

Piet Bronsteijn ( 9)
truus@primus.ca
o adre

18 etcalfe Cres
N3  2L
Brantford  Ontario  Canada
------------------------------------------------

Twee dagen over se   
ulius Pasgeld schreef interessant over 

‘Voorlichting was er nog niet bij’ en 
vroeg zich af hoe meisjes eigenlijk hun 
kennis vergaarden?
Bij ons in het gezin werd er ook niet 
veel over gesproken. Er werden wel 
moppen verteld en dan moest je maar ra-
den waarom het ging. Toch waren mijn 
ouders heel vooruitstrevend voor die 
tijd, maar ze hadden niettemin moeite 
om zelf voor te lichten. Mijn voorlich-
ting kreeg ik met de hele klas van de 
Huishoudschool Sancta Maria Goretti 
in de Woudenbergstraat tijdens een 
tweedaagse cursus. En die cursus werd 
gegeven in Don Bosco in ijswijk door 
verschillende leraressen. Waarschijnlijk 
medewerksters of vrijwilligsters van 

de NVSH (de Nederlandse Vereniging 
voor Se uele Hervorming). Het was een 
prima voorlichting, alleen vond ik het 
een beetje teveel om twee dagen alleen 
maar te praten over se . Op school 
had dit niet gekund, want we kregen 
nog catechismusles van een priester 
en toen hij een verhaal vertelde waarin 
voorkwam: “ik was naakt en gij hebt mij 
gekleed”, moest ik giechelen (ach ja, ik 
was nog een tiener) en werd prompt de 
klas uitgestuurd.
In 9  werd de anticonceptiepil ge n-
troduceerd, ik was dertien jaar en toen ik 
op mijn zestiende verkering kreeg (met 
mijn huidige man) besprak mijn moeder 
dit wel met mij. e kon in die tijd naar 
de huisarts maar veel meisjes durfden 
dat niet omdat ze bang waren dat hun 
ouders ingelicht werden. Op mijn e 
werkte ik bij Organon in Oss op de 
administratie van de afdeling Verpak-
king waar ook de anticonceptiepil werd 
verpakt. Er werkten op de hele afdeling 
ongeveer  meisjes en vrouwen, van 

wie een twintigtal op de Semi, de afde-
ling waar de ‘pil’ werd verpakt. Eens 
hoorde ik dat sommige meisjes zwanger 
werden terwijl ze toch elke dag (stie-
kem) een anticonceptiepil slikten. Maar 
op vrijdag slikten ze er drie tegelijk, ook 
voor de zaterdag en zondag en dan ging 
het toch mis! Dus helaas waren ze daar 
niet goed over voorgelicht.

onny van Hees - ietbergen
ollandeza@home.nl

Het Se uele Vraagstuk  
Omdat in de oorlog de kastdeuren de 
kachel in waren gegaan hadden mijn 
ouders er planken in gemaakt en die vol 
boeken gezet. Daar zat in mijn beleving 
echt niets tussen dat je wat wijzer 
maakte over se . Mijn vriend Peter zei 
echter heel gedecideerd dat er in elk 
gezin beslist wel zo’n boek te vinden 
moest zijn. En ja hoor, tijdens de zoveel-
ste zoektocht dacht ik het gevonden te 
hebben: ‘Het Se uele vraagstuk’! Een 
zwaar, lijvig en dik boekwerk. 
Maar waar moest ik het verstopt houden, 
met vier jongere zussen en mijn ouders 
in huis.’s Overdag onder de dekens met 
een paar kussens erop en omheen. ‘s 
Avonds en ’s nachts in mijn schooltas, 
en daar is het een keer in blijven zitten. 
Ik wilde iets uit mijn tas pakken en tot 
mijn grote schrik zag ik het boek daarin, 
ik begon verschrikkelijk te blozen. Iets 
wat ik van nature toch al veel deed, 
maar ik dacht ik dat het nooit meer zou 
overgaan. Het boek heb ik daarna niet 

meer ingezien en ik werd dus niet veel 
wijzer over se . M’n ouders zeiden 
alleen: Pasop met jongens! Waarom 
werd er niet bij verteld. Wel werd zeer 
nauwkeurig voorgedaan hoe ik dat 
gordeltje moest omdoen als ik ongesteld 
was. Dat was het.

Ineke Moen
cmoen@ s4all.nll
------------------------------------------------

Progressieve ouders  
ulius Pasgeld, die het vorige keer had 

over se uele voorlichting, onthulde in 
een eerdere rubriek dat hij is geboren in 
94 . Dus toen hij nog in de bo  rond-

kroop was ik al  jaar. Ik had zeer pro-
gressieve ouders die mij toen ik  werd 
samen hebben voorgelicht en die mij een 
boek te lezen gaven over het se uele le-
ven. Nadat ik het had uitgelezen namen 
ze het hoofdstuk voor hoofdstuk met mij 
door. Als ik iets niet had begrepen werd 
het mij nader door hen uitgelegd. Zo zie 
je maar, dat niet iedereen was verstoken 
van voorlichting op jongere leeftijd. 
Ook in die tijd was het voor meisjes van 
belang om op een goed moment alles te 
weten te krijgen, zeker als ze vruchtbaar 
waren geworden.

Marian Witman
jmwitman@live.nl
------------------------------------------------

Bij Peter danst men beter  
Ik ben opzoek naar ietje Klaasen. Ik 
weet niet of ik haar naam goed geschre-
ven heb. Wij gingen in 9 4 dansen bij 
dansschool Peters op de Prinsegracht. 
In die tijd kwamen veel jongelui uit de 
Schildersbuurt daar dansen. Bij Peter 
danst men beter, was de slogan. Wat 
een tijd was dat.  cent entree, dat was 
de prijs die men moest betalen. De La 

aspa was de populaire dans daar toen. 
ietje woonde in die tijd in de Fischer-

straat . Zij was in die tijd kapster in 
de Abrikozenstraat 4. Zij had ook een 
vriendin, die Aal heette en woonde in de 

etiefstraat. Na 9 jaar vind ik het leuk 
om te weten hoe het die twee verder is 
vergaan in het leven. Wie kan mij iets 
over hen vertellen of contact voor mij 
leggen?

Wim Bartels
wim.bartels@ mail.com
------------------------------------------------
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OPROEPJES E  BRIEVE
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.

Uitgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First oyal Telecom BV 
Postbus 4 ,   GA Den Haag 

Administratie:
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: ( ) 4 9   (di. .  - .  uur)

Vormgeving:
eclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De 
Oud- otterdammer (oplage . ) en De 
Oud-Utrechter (oplage . ). Er zijn prijs-
matig aantrekkelijke advertentiecombinaties 
mogelijk.

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking wil-
len komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal  nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud e .
Facebook: www. ce oo .com deoud e
Twitter: twitte .com deoud e
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

Contact-informatie:
o eme te  abonnementen deoud-hagenaar.nl ( ) 4 9

Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl     - 
Administratie kim deoud-hagenaar.nl ( ) 4 9
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl ( ) 4 9
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, 

ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

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

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

o
lo

o
n

t  arolusschool  re nie klas roeder a inus  
 
Graag wil ik een oproep doen aan de klas van broeder Gabinus van de St. arolusschool, aan het Westeinde in Den Haag. 
Voor de mensen uit deze klas is dit jaar een bijzonder jaar. Zij bereiken de prachtige leeftijd van  jaar of hebben deze eer-
der dit jaar al bereikt. Een leuke bijkomstigheid om een re nie te organiseren dachten wij. Wij hebben al een groot aantal 
klasgenoten opgespoord die direct enthousiast reageerden op het voorstel van een re nie.
Vandaar nu een oproep aan de nog ontbrekende klasgenoten: Martin Bakker, Henriette Meijer, Lilian Offermans, ob(bert) 
Kraak, Monica Bona Liem, Marian Alblas, en Shyam, van wie we de achternaam niet meer konden achterhalen. 
Wij hopen natuurlijk dat onze klasgenoten direct reageren, maar familieleden die ons meer informatie kunnen verschaffen 
over de nog ontbrekende klasgenoten kunnen natuurlijk ook reageren op carolus 9 gmail.com

Ilona Lelieveld
Ilonalelieveld 0@ mail.com

Johm
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Meneer Bennik

Duurzaam omgaan met het milieu, zodat ook uw kleinkinderen nog gezond oud kunnen worden 

Doe ee et een iljoen dru els  
en schrij  ons hoe het vroe er in  

Er is een nieuw project dat ook vindt 
dat verspillen zonde is. Zij willen dat 
mensen zich bewuster zijn van hun 
acties. Het project heet . .  
druppels en wil een miljoen mensen 
bewuster maken van hun verspilling. 
Om dat te realiseren versturen ze elke 
week een tip die goed is voor het 
milieu en voor de portemonnee. Deze 
tip heet de Druppel van de Week. Er 
zitten geen kartonnen bouwplaten bij, 

zoals bij het Snoepje van de Week van 
De Gruyter, maar de tips zorgen er 
wel voor dat mensen wat geld kunnen 
besparen. En ze doen dan meteen iets 
goeds voor het milieu.

Wat voorbeelden
Een paar voorbeelden van Druppels 
van de Week zijn: ‘Als je de warm 
waterkraan openzet, komt er eerst nog 
koud water uit. Vang dat op om de 
planten water te geven’, en ‘laat de tv 
niet op de standby stand staan. Ook dit 
kost stroom’.
Als een miljoen mensen een klein 

beetje besparen, heeft dit enorme 
gevolgen. Dan kunnen we echt een 

verschil maken. Een simpel voorbeeld. 
Als je de kraan laat lopen tijdens het 
tandenpoetsen, kost dit  liter water 
per dag per persoon. Als je twee keer 
per dag poetst, kost je dit per jaar voor 
een tweepersoonshuishouden 9.  
liter water. Als een miljoen mensen 
de kraan dichtdoen tijdens het poetsen 
besparen we met z’n allen 9  miljoen 
badkuipen vol met water.
Via de website van het project op 
www.ee mi oe d u e .  kan ie-
dereen zich aanmelden. En wilt u nog 
verder gaan op de digitale snelweg, 
dan kunt u ook naar de Hyves pagina 
of het weblog gaan. Deze vindt u via 
de website.

De krant werkt mee
De Oud-Hagenaar wil graag een 
bijdrage leveren aan een beter milieu, 
samen met haar zusterbladen De Oud-

otterdammer en De Oud-Utrechter. 
Wij willen dat onze kleinkinderen ook 
nog mooie natuur hebben en gezond 
oud kunnen worden. Daarom zorgen 
de drie Oud-titels ervoor dat elke twee 
weken .  mensen in aanraking 
komen met dit sympathieke project.
De kranten zullen elke maand tenmin-
ste n Duurzame Druppel publiceren. 
Elke kwartaal zal er ook een speciaal 
thema zijn rondom duurzaamheid. Dit 
kwartaal is het thema ‘besparen en niet 
verspillen’.

Ook uw hulp nodig
. .  druppels heeft een 
inke uitdaging om een miljoen 

mensen te bereiken. Ze vragen 
daarom uw hulp. Vertel hoe het 
vroeger ging. Wat deed u om 
verspilling tegen te gaan? Heeft 
u de gaspenning meegemaakt, 
of had u een kolenkit thuis? Hoe 
ging u om met de oliecrisis? 
Schrijf uw ervaringen op en 

stuur ze voor  september naar de 
redactie van de Oud-Hagenaar  o.v.v. 

. .  druppels. De leukste 
verhalen publiceren we in de krant, op 
onze eigen website en via de website 
van het . .  druppels project. 
De beste  verhalen die naar de Oud-
redacties worden gestuurd winnen het 
boek ’  manieren om thuis duurza-
mer te zijn’. Hierin staan  tips om te 
besparen.
Het liefst ontvangen we de verhalen 
in een Word-bijlage van uw e-mailbe-
richt aan redactie deoud-hagenaar.nl 
Foto’s uit eigen album daarbij zijn ook 
zeer welkom: scan ze in een resolutie 
van   dpi. Heeft u geen computer, 
vraag dan a.u.b. iemand om u te hel-
pen het verhaal aan ons op te sturen.

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het milieu. We moe-
ten zuinig zijn met energie, want dat is beter voor het milieu. 
Ook moeten we zuinig zijn met water. De aarde warmt op, het 
klimaat verandert. De winters zijn lang zo koud niet meer als 
vroeger. Wanneer hebben we voor het laatst kunnen schaatsen 
op de Maas  Er komen steeds meer auto s. Spelen op straat 
is er niet meer bij. Tegelijk raken natuurlijk hulpbronnen zoals 
olie, snel op. Er moet iets veranderen. Moeten we terug naar 
vroeger  Dat misschien niet, maar we moeten wel terug naar 
de gedachten van vroeger. Vroeger was iedereen zuinig. iet 
vanwege het milieu, maar gewoon omdat verspilling zonde is. 
Verspillen is gewoon een ander woord voor weggooien. 

lobal The ague
Dichtboek steunt 
de voedselbank
Global The Hague magazine 
heeft een stichting in het 
leven geroepen om sociale 
projecten in Den Haag te 
ondersteunen. Eind septem-
ber verschijnt het dichtboek 
Oh Oh Den Haag” waarvan 

de winst naar de Haagse 
voedselbank zal gaan. 
Hagenaars en Hagenezen 
worden opgeroepen om hun 
lofzang of ongenoegen over 
onze stad te uiten via een 
gedicht.

Alle uitingen zijn, behalve beledi-
gende, in meerdere vormen toegestaan 
(plat Haags, rap of Haags mopperend). 
Een deskundige jury, onder aanvoering 
van wethouder Henk Kool, zal een 
selectie maken van de meest originele 
inzendingen. Begin september zal 
een deskundige jury van  bekende 
Hagenaars en Hagenezen de gedichten 
uitkiezen die uiteindelijk gebundeld 
zullen worden.  

Tweetalig magazine
Global The Hague magazine is een 
Nederlands  Engelse glossy die twee 
keer per jaar verschijnt. Het blad 
wordt gratis verspreid in hotels in Den 
Haag en omstreken en op beurzen en 
congressen. In het blad wordt veel 
aandacht besteedt aan lekker eten, 
drinken en uitgaan. Oh Oh Den Haag 
is een initiatief van de uitgever, die 
zich realiseert dat zulke lu e voor 
een grote groep Hagenaars niet is 
weggelegd en sommigen zelfs op de 
voedselbank zijn aangewezen. De 
winst van het dichtboek gaat daarom 
naar de Haagse voedselbank. Het boek 
zal voor  ,  verkocht worden bij 
verschillende boekhandels in Den 
Haag of besteld kunnen worden via 
onze website.

Uw gedicht insturen
De gedichten kunnen gestuurd worden 
naar marije globaldutch.com  of via 
facebook naar http: facebook.com
tom.tielrooij

- ls een miljoen ederlanders de kraan dichtdoen tijdens het poetsen besparen we met z’n 
allen per jaar 6 miljoen badkuipen vol met water. (Foto: Lisa uarfoth) -

- en miljoen druppels is een initiatief van 
sito, het eerste schoonmaakbedrijf in 

ederland dat is gecerti ceerd voor de O  
prestatieladder. ie ook www.asito.nl  -
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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
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www. d ote doe .de

Hotel  estaurant  Accommodatie  Wellness
oerre o er eel-good- a e oor een a e r

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

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

Te boeken vanaf nu tot en met  augustus 
e r oor . er er oon . . . .

E tra nacht, inclusief -gangen maaltijd in half pension: € 9 ,  p.p.i o d ote doe .de

d ote oe
ie t .

d e
e

www. d ote doe .de

Lezersaanbieding

Fiets-wandelarrangementen

- 3 daags (hp) € 119.00
- 4 daags (hp) € 175.00
- 5 daags (hp) € 225.00 

Vraag ook naar onze 
haal & breng reizen

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 

hristien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

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

ee t u dieetwe e o d oude wi
e e i mee. t u t u oo i o

te ec t oo id e e mi ie wee e d e
e u iet te ie e e t.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 4 december tot  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 mee i o m tie e o o de u t u e e met%
o e oe o e we ite www. ote de dde toe .
Hotel De Paddestoel, Scheibaan , TM Oisterwijk.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie  en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 

hristien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

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

ee t u dieetwe e o d oude wi
e e i mee. t u t u oo i o

te ec t oo id e e mi ie wee e d e
e u iet te ie e e t.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 4 december tot  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 mee i o m tie e o o de u t u e e met%
o e oe o e we ite www. ote de dde toe .
Hotel De Paddestoel, Scheibaan , TM 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

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

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

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 

te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 

omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 

om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-

ker tot rust te komen in het mooiste stukje 

van Nederland.

Zomerse midweekarrangement 

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 

4 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension)  -

Overnachten 
in stijl... 
Overnachten 
in stijl... 

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

Nieuw bij u in de buurt

Bon Bon, 
Bon Nuit specialist

Bon Bon, Bon Nuit
Ananasstraat 1
2564 SL Den Haag
tel: 06 517 573 74

• Lange pantalons 
• Sportbroeken 
• Heren hemden 
 korte en lange mouw
• Slips/singlets div. 
 kleuren leverbaar.
• Directoires uitsluitend 
 op bestelling 
 leverbaar per 6 stuks. 
• Dames kamisoles 
 leverbaar.
• Heren pyjama’s 
• Taille slip wit, kleur op  
 bestelling!
• Dames pyjama’s
• Dames nachthemden

En nog veel meer!!
Speciale vragen/
wensen, stel ze gerust!!

Ook 
voor een 
maatje 
groter.

3 + 2  van € 3500.- voor € 2395

2,5-1-1 van € 3795.- voor € 2500

Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Klassiek Bankstel 
Uitgevoerd met Pullman binnenvering 

3-1-1 • 100% mohair € 3650

Garda 
Vitrine : 177*49*206 cm  € 2615.-
Tafel : 150*100*77 cm € 1300.-
Stoel : 47*56*96 cm € 250.-

Wonen aan de Haagse duinen
vanaf € 299.000 v.o.n.

houtrust.infoONTDEK ALLE VOORDELEN
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Aan het simpele woordje “ei” kent Van 
Dale meerdere betekenissen toe zoals 
“kiem, bijvoorbeeld kippenei”, “sullig 
persoon” of “uitroep van verbazing”.
Het merkwaardige is dat alle drie van 
toepassing zijn in het volgende verhaal 
dat zich in de zestiger jaren van de vo-
rige eeuw afspeelde op het secretariaat 
van een grote inkoopafdeling van een 
ministerie.
ac ues, een man van middelbare 

leeftijd, sleet hier zijn dagen. Hoewel 
hij zich bewust was van het feit dat hij 
ambtelijk gesproken zijn top en eind-
station had bereikt, had hij zich toch 
een zekere allure aangemeten. Zo ge-
bruikte hij zijn voornaam bij het voor-
stellen of opnemen van de telefoon, 
wat in die tijd zeker niet gebruikelijk 
was. Waarschijnlijk heette hij gewoon 
“Sjaak”, maar de manier waarop hij 
“ ac ues” zei met een zweem van een 
Frans accentje had toch wel iets.

Ceremoni le lunch
Maar het meest opmerkelijke aan 
ac ues was zijn lunch, een gebeuren 

dat zeker het predicaat “ceremonieel” 
verdiende. De voorbereidingen begon-
nen elke ochtend al op het moment 
dat hij binnenkwam. Voor hij achter 
zijn bureau ging zitten haalde hij uit 
de onderste la een stofdoek en veegde 
het bureaublad grondig schoon. Dan 

installeerde hij zich in zijn stoel, 
haalde uit zijn aktetas zijn broodtrom-
meltje, inspecteerde de inhoud en 
plaatste het vervolgens in de linker 
bovenla van zijn bureau. Daar lagen 
als vaste attributen een servet, een 
mes, een eierdopje en een zoutvaatje. 
Zijn collega’s, er zaten een man of tien 
in de betrekkelijk grote ruimte, waren 
aan dit ritueel gewend en schonken er 
nauwelijks aandacht aan.
De lunchpauze begon om n uur en 
voor ac ues die zeer precies was geen 
seconde eerder, maar vooral geen se-
conde later. Hinderlijke dossiers wer-
den opzij geschoven, het bureau werd 
gedekt met het servet waarop met zorg 
mes, eierdopje en zout werden uitge-
stald, uit het broodtrommeltje werd het 
ei gehaald en in het dopje geplaatst en 
de lunch kon beginnen.

oodlottig
Het hoogtepunt bereikte ac ues als 
hij aan het eitje toe was. Met het mes 
sloeg hij handig het kapje van het ei en 
lepelde het leeg. Het was deze onver-
anderlijke routine die ac ues noodlot-
tig werd. Waarschijnlijk was het zo 
nog jaren door gegaan als niet Krijn, 
een van de jongere medewerkers, op 
een idee was gekomen. Na wat overleg 
met de collega’s werd op zekere dag 
tot actie overgegaan. Toen in de loop 

van de ochtend, ook hier kon je de 
klok op gelijk zetten, ac ues om 
sanitaire redenen even de zaal verliet, 
werd zijn eitje bliksemsnel omgeruild 
voor een van thuis meegebracht rauw 
ei. De rest van de ochtend verliep ter-
gend langzaam maar eindelijk was het 
zover. En alles verliep volgens plan. 
Een korte tik met het mes op het ei en 
de struif spatte in het rond. ac ues 
slaakte een kreet van schrik en bekeek 
de smeerboel verbouwereerd. “Stom 
van je vrouw om je een rauw ei mee te 
geven” vond een collega. “Pik je dit zo 
maar?” wilde een ander weten.
Het was een publiek geheim dat 
ac ues nogal onder de plak zat, maar 

de aanhoudende opmerkingen van 
zijn collega’s deden hem tenslotte de 
voorzichtigheid uit het oog verliezen 
en hij besloot zijn vrouw te bellen. 
De zaal luisterde ademloos toe. Na 
zijn opening “wat heb je nou gedaan, 
je hebt me een rauw ei meegegeven” 
bleef het aan de andere kant even stil 
maar daarna barstte de storm in volle 
hevigheid los. Het gezicht van ac ues 
en de onverstaanbare maar schelle 
klanken die hoorbaar uit het apparaat 
kwamen spraken boekdelen. Bij de 
samenzweerders ontstond enige twee-
spalt of ook deel twee van het plan 
nog moest worden uitgevoerd, maar de 
meerderheid was voor.

En dus nam Krijn het gekookte ei dat 
hij uit het trommeltje van ac ues had 
gehaald mee naar huis en kookte het 
daar nog een half uur. Het ding had 
nu de structuur van een golfbal. De 
volgende dag werden de eieren op 
dezelfde manier verwisseld en weer 
was het wachten op de lunchtijd.

Akelig groen
Toen ac ues dit keer met zijn mes een 
tik op het ei gaf vlogen de stukjes van 
de schaal in het rond, maar de inhoud 
bood taai weerstand en raakte van de 
klap nauwelijks beschadigd. Het zag 
er akelig groenig zwart uit. Net als de 
dag er voor keek ac ues onthutst naar 
de ellende en begreep er niets van. De 
collega’s wel. “Nou begrijp ik het” 
riep er een, “je vrouw heeft gisteren 
dat gekookte ei weer terug gezet in het 
rek en het vanochtend voor de tweede 
keer gekookt”. Dat klonk zo logisch 
en overtuigend dat, na de nodige bijval 
van de overige collega’s, ac ues na 
enige aarzeling voor de tweede keer 
besloot zijn echtgenote te bellen. Die 
maakte korte metten. Na het aanhoren 
van zijn klacht smeet ze de hoorn op 
de haak en belde kordaat de chef van 
de afdeling. Wat er precies besproken 
werd is niet bekend maar de chef riep 
ac ues bij zich en vertelde hem wat 

er naar zijn idee aan de hand was. 

Hij liet hem op zijn kamer wachten, 
hield op de zaal een toespraak waarin 
hij stelde dat men te ver was gegaan 
en stond erop dat er met de pet rond 
werd gegaan zodat ac ues met 
een bloemetje naar huis kon. Zoals 
gebruikelijk werd de jongste er op uit 
gestuurd om de bloemen te kopen en 
dat was dus Krijn. Hij kwam terug 
met een mooi boeket dat met een paar 
welgekozen woorden door de chef 
in het bijzijn van alle collega’s werd 
overhandigd aan ac ues die naar 
huis mocht en min of meer opgelucht 
meteen vertrok. En niemand wist dat 
die dekselse Krijn het zakje bloemen-
voeding, dat een goede bloemist altijd 
in de verpakking plakt, had vervangen 
door een keurig ingepakt condoom. 
Natuurlijk lekte ook dit al snel uit en 
werd Krijn bij de chef op het matje 
geroepen. Die kapittelde hem behoor-
lijk en eindigde zijn sermoen met de 
retorische vraag “een condoom, man, 
hoe kom je op het idee?”
Dat was een bal voor open doel die 
door Krijn gretig werd ingekopt: “nou, 
bij een dergelijke L  lag dat toch 
voor de hand”.

Leo Meershoek ( 4)
lmeershoek@zi o.nl

De vele ministeries en overheidsinstellingen die Den Haag telt hebben bepaald niet de reputatie plekken 
te zijn waar de humor welig tiert. Maar voetstoots aannemen dat zij dus worden bevolkt door hordes droog-
stoppels doet onrecht aan een groot deel van de Haagse beroepsbevolking. Uit ervaring weet ik dat ook op 
een ministerie en dergelijke de humor kan opbloeien en er wordt gelachen. Soms zelfs hard gelachen. eem 
bijvoorbeeld het geval met dat ei.

Slechte lichamelijke conditie en geldgebrek 5-plussers zijn voornaamste redenen om thuis te blijven

eerti  rocent ouderen niet o  vakantie

Zij benoemen de zomer, waarin veel 
familie en kennissen vaak wel op 
vakantie gaan, als een e tra eenzame 
tijd. Dat blijkt uit een en u te van het 
Nationaal Ouderenfonds. Zo’n 4  pro-
cent van de senioren gaat langer dan 
een week op vakantie. Zeker de helft 
van deze senioren is nog behoorlijk 
reislustig. Zo worden bestemmingen 
genoemd als Duitsland, Lu emburg, 
Frankrijk, Spanje en Engeland, maar 
ook vertrekken mensen naar India, 
Noorwegen, I sland en Amerika en 
wordt er gecruised op de Middellandse 
Zee.  Naarmate mensen ouder worden, 
wordt echter vaker gekozen voor een 
bestemming dichtbij. Zo kiezen veel 

-plussers voor een georganiseerde 
vakantie in eigen land. Vooral Overijs-

sel, Drenthe, Gelderland en Limburg 
worden veelvuldig als bestemming 
genoemd. Naast de groep die echt op 
vakantie vertrekt, gaat zo’n een op 
de zes ouderen enkele dagen weg. 
In veel gevallen gaat het dan om een 
logeerpartijtje van meerdere dagen bij 
een zoon of dochter.

Vakantiebehoefte
Veel ouderen, die niet meer op vakan-
tie gaan, zeggen hier nog wel behoefte 
aan te hebben. Vaak blijven zij thuis 
vanwege een slechte lichamelijke 
conditie. Dit geldt met name voor de 
groep ouder dan  jaar. Een andere 
veel genoemde reden is dat een vakan-
tie teveel geld kost. 

uim de helft van de ondervraagden 

zegt graag mee te zullen gaan met een 
georganiseerde reis (mits betaalbaar), 
waar rekening wordt gehouden met de 
fysieke beperkingen van de deelne-
mers. Hoewel dit soort reizen al wel 
wordt aangeboden, blijkt lang niet 
iedereen op de hoogte te zijn van de 
mogelijkheden. 

Eigen land
Zo’n georganiseerde vakantie hoeft 
voor  procent van de potenti le deel-
nemers helemaal niet ver weg te gaan. 
De meesten blijven het liefst in eigen 
land en vinden het vooral fi jn er even 
uit te zijn. Onder andere de Veluwe 
en de kust worden meerdere malen 
genoemd als prima vakantiebestem-
mingen. Daarnaast zou zo’n  pro-

cent nog graag eens kijken op de plek 
waar zij vroeger vakantie vierde. Tien 
procent voelt meer iets voor een verre 
bestemming. Uit onderzoek blijkt dat 
veel ouderen in de zomermaanden 
e tra eenzaam zijn, omdat familie, 
vrienden en kennissen vaak met 
vakantie zijn. Daarnaast liggen veel 
activiteiten van welzijnsorganisaties in 
de zomer stil. Het Nationaal Ouderen-
fonds roept mensen daarom op om in 

de zomermaanden e tra aandacht te 
besteden aan ouderen. Zo’n  miljoen 

-plussers in Nederland voelt zich 
eenzaam. Zo’n .  ouderen 
zeggen zich zelfs e treem eenzaam 
te voelen. Zij hebben slechts een keer 
per maand een sociaal contact.
Zie voor meer informatie overde 
activiteiten van het Nationaal Oude-
renfonds: 
www.oude e o d .

Een slechte lichamelijke conditie en geldgebrek weerhouden veel ederlandse ouderen ervan op vakan-
tie te gaan. Terwijl veel ederlanders er in de zomermaanden op uit trekken, blijft zo n veertig procent 
van de 5-plussers thuis. Ongeveer de helft van deze groep zegt wel op vakantie te willen, maar daar 
geen mogelijkheden toe te zien.

telijke lol roekerij et
een eitje en een condoo    
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

 activiteiten en cursussen
  wijkrestaurants
 .  maaltijden per jaar
 4  plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

  medewerkers
 zorghotel wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker Thuis
 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

In oedels  woningontruiming

Ma. t/m Za. van 8.30 - 17.30 uur en Ma., Wo. & Do. van 19.00 - 21.30 uur. www.revi-computers.nl. KvK.nr.: 27268516

Onderhoud verlengt de levensduur van uw PC

Het oplossen van:
Opstartproblemen

Hard- en Software problemen
E-mail en Internet problemen

Verwijderen van Virussen en/of Spyware
Opschonen PC

Overzetten Data o.a. muziek, foto’s, etc.

Herinstallatie Windows

Verkoop van PC’s, Laptops, etc.

BEZOEKADRES:                               (belt u even van te voren)

Koperwerf 28, 7e etage, Kamer 705, 2544 EN Den Haag

Adm: 070 - 3097321, Rep: 070 - 3097327, Mob: 06 - 28424020

Service, Reparatie en Onderhoud              aan huis

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

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  49,9  per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e o d e
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

ctuu d e
 Gelijk als het bezorgadres, of:

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

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 
o t u e
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De welkome terugkeer van Le  Schoenmaker. De ontdekking van een 
nieuw oors talent. Een karrevracht aan doelpunten (destijds nog 
zonder n). De ene na de andere grote thuisoverwinning. Tal van redenen 
voor een terugblik op C Den Haags memorabele voetbaljaargang 75-

7 . En dat hebben we het nog niet eens over de Europa Cup gehad.

Dat trainer Vujadin Boskov na het win-
nen van de KNVB-beker in 9  uit was 
op internationaal succes, bleek uit de 
loodzware voorbereiding die hij zijn spe-
lersgroep voorschotelde. Tscheu-la Ling 
had die zomer het Zuiderpark tot mijn 
grote spijt verruild voor Aja . Program-
mablad Pro-F  deed een unieke onthul-
ling van het precieze transferbedrag:

4 .  gulden, inclusief BTW. Tegen-
over dat verlies stond de terugkeer van 
‘verloren zoon’ Le  Schoenmaker en 
de komst van een -jarige Noorse bik-
kelaar, oger Albertsen.
Met die aanwinsten liet Boskov zijn 
team vooral veel internationale ervaring 
opdoen. Zo nam F  Den Haag het in de 
eerste maanden van het seizoen op tegen 
tegenstanders uit Belgi  (F  Antwerp en 
F  Luik), oegoslavi  (Dynamo Zagreb, 
Olympia Llubliana en ijeka), Zwitser-
land (F  Z rich) en Spanje (Valencia) 
en ging het team later nog eens op 
bezoek bij AEK Athene, het Marokkaans 
elftal en Lokeren.

Stroeve start
Misschien was het geen wonder dat de 
start van de competitie stroef was. Op 
de openingsdag nam F  Twente in het 
Zuiderpark revanche voor het verlies in 
de bekerfi nale ( - ) en ook 
de tweede thuiswedstrijd 
tegen Aja  kon - ondanks 
een door Aad Mansveld 
benutte strafschop - niet 
winnend worden afge-
sloten ( - ). Het is dat 
gelegenheidsaanvaller 
Simon van Vliet zijn ploeg 
tegen E celsior met een 
frommelgoal de eerste 
overwinning bezorgde 
( - ), anders had F  Den 
Haag na zeven wedstrijden 
niet net boven de degrada-

tiestreep gestaan toen op een zaterdag-
avond in oktober titelverdediger PSV op 
bezoek kwam.
Degradatiegevaar kwam destijds nog 
niet in mijn woordenboek voor, maar 
de wedstrijd tegen de Eindhovenaren 
zorgde wel voor een welkome omme-
keer. Voor de rust zag het daar overigens 

nog niet naar uit.
Albertsen onderscheidde zich wel 
als man voor speciale opdrachten 
door  PSV’s kanon Willy van der 
Kuylen onschadelijk te maken. Toen 
Henk van Leeuwen uit een pijlsnelle 

counter de score had geopend, 
liepen de Hagenaars over de 
regerend landskampioen heen. 
Mansveld liet doelman an van 
Beveren kansloos met twee 
perfect uitgevoerde vrije trappen 
(eerst een carambole via twee 
palen en daarna een granaat in 
de bovenhoek) en Van Vliet 
sloeg nog eens toe na een een-
twee door het centrum: 4- .

Doelpuntenregen
Die overwinning werd gevolgd door een 
van de beste periodes uit de clubgeschie-
denis. Week na week legde de ploeg 
van Boskov tegenstanders zijn wil op. 
Vooral in het Zuiderpark kregen we een 

regen aan doelpunten en de ene na de 
andere overwinning voorgeschoteld. Zo 
moesten voor de winterstop AZ’  ( - ), 
F  Amsterdam ( - ), Go Ahead Eagles 
( - ) en MVV ( -  door een treffer van 
Dojcin Perazic in de laatste minuut) 
eraan geloven. In het bekertoernooi 
maakte F  Den Haag het PSV op eigen 
veld heel moeilijk, maar dit keer bleef de 
ploeg van trainer Kees ijvers overeind 
( - ).

Met een zwaarbevochten puntendeling 
bij Aja  ( - ) als welkom intermezzo 
zette F  Den Haag de zegetocht na de 
winterstop voort. Ook NA  ( - ), oda 

 ( - ), de Graafschap ( - ), Sparta 
( - ) en Eindhoven ( -  op Paasmaan-
dag na een overwinning met 4-  in 
Eindhoven twee dagen eerder) verlieten 
de esidentie met de staart tussen de be-
nen. Door die laatste overwinning klom 
F  Den Haag naar de vijfde plaats, goed 
voor een nieuw Europees avontuur in 
het volgende seizoen.

Brown sugar
Een schoolreis met het Maartens naar 
Engeland was stom genoeg gepland in 
het weekend dat Feyenoord in het Zui-
derpark op bezoek kwam. Dat jaarlijkse 
hoogtepunt liepen we dus mis. eisge-
noten probeerden ons in New uay wijs 
te maken dat F  Den Haag die wedstrijd 
met -  zou hebben verloren; uiteraard 
tevergeefs. Inmiddels had Feyenoord 
wel voor de zoveelste keer een Haagse 
trainer een bod gedaan dat ook Vujadin 
Boskov niet kon weigeren.
Teruggekeerd uit het perfi de Albion 
bleek een nederlaag bij Go Ahead 
Eagles een defi nitief einde te hebben 
gemaakt aan de Europese aspiraties. 
Dat het Zuiderpark twee weken later 
nog twee keer vol stroomde met .  
toeschouwers, was dan ook te danken 
aan een dubbelconcert van de olling 
Stones. Ik had Brown sugar best wel 
eens live willen horen, maar dat F  Den 
Haag voor deze gelegenheid uitweek 
naar het terrein van mijn eigen club 
VU  was een aardige compensatie.
Met Boskovs opvolger Anton Mala-
tinsky op de tribune zagen wij Henk van 
Leeuwen en Le  Schoenmaker de F  
naar een dikverdiende overwinning
( - ) en een uiteindelijke zesde plaats 
in de Eredivisie schieten, een klassering 
die het afgelopen seizoen bijna werd 
ge venaard.- Lex choenmaker tekent in juni 1  voor F  

Den Haag. Links van hem ddy Hartman en rechts 
arel Jansen. (Foto: Het aderland) -

Een verhaal 
van  

. Hij is 
o.m. oud-
stadsredacteur 
van het 
dagblad Het 
Vaderland. 
Vakantie nam 
hij nooit op, 
alleen wat vrije 
dagen als ADO 
Den Haag in 
het buitenland 
speelde. Als 
vrijwilliger is 
hij daar ook 
een oud-
gediende, 
onder meer 
als stadion-
speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 
liefst veel.

75  7 : met de ‘verloren zoon  Le  Schoenmaker terug in het Zuiderpark

en edenkwaardi  ooi sei oen

- Lex choenmaker scoort in oktober 1  in de 
bekerwedstrijd tegen mmen (Foto: H. Lubsen) -

- Het elftal van F  Den Haag showt de (in 1  door een 1-  overwinning op F  Twente 
in de otterdamse uip) gewonnen -beker in het uiderparkstadion. ad Mansdveld 

met de clubvaan  Lex choenmaker tweede van links. (Foto: Het aderland).  -

- Henk van Leeuwen scoort ook in de bekerwedstrijd tegen mmen (Foto: H. Lubsen) -



Ik ben geboren in 9  boven het melk-
winkeltje in de ubensstraat op nummer 

. M’n vaders ouders woonden wat 
huizen verder op nummer . E n hoog 
en dan met de trap naar boven. Dan 
kwam je op een zolder waar de kolen 
lagen opgeslagen lagen en de nodige 
rommel die bewaard ‘moest’ worden. 
En de poes zat er altijd aan van alles te 
krabbelen. Dan volgde er nog een steile 
ladder naar de duiventil.
M’n vader Piet had al voor hij trouwde 
een aardappelwijk, die hij aanhield 
nadat hij trouwde met Marie. Met een 
zwaar beladen handwagen liep hij van 
Loosduinen tot Wassenaar z’n klanten 
af. Dat was reuze zwaar werk, vooral 
‘s winters met sneeuw en ijs! In 9  
kregen m’n vader moeder de kans om 
een verlopen groentewinkeltje over te 
nemen, op de hoek van de acob Maris-
straat en de Bosboomstraat. Met een 
woning erachter die een voor- en achter-
kamer telde, twee vochtige uitbouwtjes 
en een keuken. Er was geen warm wa-
ter, ook geen douche.  Binnen een week 
hadden m’n ouders alles schoongemaakt 
en de troep dier nog lag weggegooid. Er 
werden een paar planken bij getimmerd 
en de boel werd wat opgeschilderd.

Gedurfde onderneming
Alles zag er vrij vriendelijk uit voor de 
opening van hun winkel. Achteraf vraag 
ik mij af hoe ze het hebben aangedurfd 
allemaal, want er zaten al vier groente-
boeren in de buurt. Vader ging altijd al 
heel vroeg met de handwagen naar de 
markt, want als de winkel opende moest 
de waar er al meteen netjes en fris 
bijliggen. In die tijd waren de winkels 
tot trouwens tot laat op de dag open, dat 
was toen normaal. Soms was er de hele 
dag geen klant te bekennen, wat m’n 
moeder soms tot tranen bracht. En dan 
kwamen er om tien uur ’s avonds, niet 
bij wijze van spreken, soms jongetjes 
verlegen vragen of m’n ouders nog een 
bosje ouwe peentjes konden missen 
voor hun konijntje. Dat m’n vader de 
aardappelwijk erbij hield was geen lu e.
Zachtjes aan begon de winkel toch 
een beetje te lopen. Vooral dankzij 
m’n moeder die voor het werk geknipt 
was en goed kon omgaan met klanten. 
“Marie van de groenteboer,” werd in de 
buurt tamelijk gauw een begrip.
M’n vader kon een kleine lening krijgen 
van een kennis en kocht een ‘hitje’. 
De handwagen werd omgebouwd en 
het paard opie kon er voor. Wat een 
weelde! Hij kon paard en wagen stallen 
in de ozemarijnstraat, waar meer stal-

len waren en ook een hoefsmid. En te-
genover die stallen waren kleine huisjes, 
bevolkt door hinese families. De man-
nen daarvan stonden langs de gevels 
aan de Grote Markt, met een houten of 
metalen doos met deksel voor hun buik, 
hangend aan een riem om hun nek. In 

die doos zat hun koopwaar: pindakaas, 
kauwgum, toffees en ander snoep. Wij 
noemden ze ‘pindachinezen’.

Tante Dien
De aardappelwijk van m’n vader werd 
gaandeweg meer een groente- en 
fruitwijk, die steeds beter ging lopen 
en steeds groter werd. De laatste klant, 
voordat het paard opie en het ‘hitje’ 
werden gestald, was meestal Tante Dien 
op de hoek van de ozemarijnstraat 
en de Paviljoensgracht. Zij was een 
madame die daar verschillende meisjes 
achter de ramen had zitten. Tante Dien 
was een goeie klant die graag fruit 
kocht en vooral grote sinaasappelen, 
omdat dat goed was om de meisjes 
gezond te houden, meende ze.
M’n vader had een klein boekje in z’n 
binnenzak waarin hij de dagelijkse am-
bulante verkoop aan de klanten bijhield. 
‘s Zaterdags werd er afgerekend voor 
de hele week. Alles ging goed totdat de 

oorlog uitbrak. De eerste jaren vielen 
wat de broodwinning betreft nog wel 
mee, ze slaagden erin om het hoofd 
boven water te houden, zoals m’n vader 
het graag uitdrukte.
Toen kwam die barre koude winter van 

944 met veel armoe. We hadden nog 
steeds ons paardje opie, maar het werd 
moeilijk. Op een dag werd m’n vader 
getipt dat ze paarden aan het pikken 
waren. Hij besloot dan maar ’s nachts 
in de stal te gaan slapen om te waken. 
Maar hij vond het vervelend en het was 
er erg koud. Dus besloot hij het anders 
te doen: opie mee naar huis! Hij stalde 
hem binnen in de voormalige aardap-
pelkast, die nu toch niet meer werd 
gebruikt. De aardappelkast, dat was 
ons trappengat. Maar ook dat duurde 
niet lang, omdat het in huis verschrik-
kelijk ging stinken doordat opie er ook 
zijn behoeften deed. Terug naar de stal 
dus weer met opie. Maar arme opie, 

binnen twee dagen hadden ze hem 
ontvreemd. In de Hongerwinter kon je 
raden naar de reden. En ook arme vader, 
want hij was nu wederom ridder te voet. 
Gelukkig kon hij een ouwe bakfi ets 
kopen om verder te scharrelen.

Vader in de bak
Op  oktober 944, de dag van Leidens 
ontzet, kreeg ik een broertje, geboren in 
de achterkamer. Om het spreekwoorde-
lijke hoofd boven water te houden deed 
vader een beetje aan zwarte handel. 
Hij kwam thuis met van alles en nog 
wat. Van autobanden, zakken meel tot 
suikerzoetjes. Ik herinner me nog vaag 
dat ik mee mocht helpen. M’n moeder 
telde  zoetjes uit en die moesten dan 
in kleine zakjes worden gedaan. En een 
andere dag had vader weer kaas op de 
kop weten te tikken, dan weer tabak. 
Het moest allemaal worden herverpakt 
in porties voor de doorverkoop.
Dan had hij weer een kaas en dan weer 

tabak, moest ook weer apart ingepakt 
worden. Een keer had hij een partij 
sinaasappelen gekocht. Hij moest ze 
samen met een vriend ophalen aan 
het eind van de Fruitweg, waar die 
pakhuizen waren, als het donker werd. 
Ik wilde en mocht bij dat soort acties 
graag mee als kind. De handel op de 
bakfi ets en een stuk kleed er overheen 
gegooid, op weg naar huis. Maar met 
die sinaasappels bleek het doorgestoken 
kaart. Drie ‘stillen’ hielden ons aan en 
namen de handel in beslag. M’n vader 
en z’n vriend moesten mee naar het 
bureau aan de Van der Vennestraat en ik 
mocht huilend naar huis lopen, om m’n 
moeder daar te vertellen dat m’n vader 
de gevangenis in zou gaan. Na drie 
dagen kwam hij moe, vuil en onge-
schoren thuis. Na vervolgens een week 
lang soebatten kreeg hij toch z’n ouwe 
bakfi ets weer terug  en kon hij weer op 
pad, om verder te scharrelen.

Renpaard met nekkramp
Direct na de oorlog nam minister 
Lieftinck maatregelen tegen het in de 
oorlogsjaren verdiende zwarte geld. Al 

het ouwe geld moest worden ingele-
verd en er kwam nieuw. Voor vader 
betekende het dat hij weer iets nieuws 
moest versieren.
Met grote idealen kocht hij een eenjarig 
renpaard. De ouwe bakfi ets werd om-
getoverd: twee autobanden eronder en 
een soort ge mproviseerde bok waarop 
je kon zitten. Zo scheurden we over de 
Scheveningseweg. Ik moest me aan alle 
kanten vasthouden, en m’n vader maar 
lachen. Maar de pret duurde niet lang. 
Een paar weken later kreeg het paard 
nekkramp, wat een ellende.
Het kadaver is toen weggesleept naar 
het slachthuis aan de Stieltjesstraat. 
Vader kreeg daar wel een bewijs voor, 
dat hem recht gaf op de aanschaf van 
een van de nieuwe paarden, die vlak 
na de oorlog uit Hongarije werden 
ge mporteerd.
Ook de groentehandel kwam na de 
bevrijding weer een beetje op gang. 
De winkel begon weer te lopen, maar 
met een nieuw soort pofboek. Klanten 
konden dan eventueel ook eens in de 
twee weken betalen, als de kinderbijslag 
weer was binnen gekomen.

Rietje van de groenteboer was de dochter van ‘Marie van de groenteboer’. En de groenteboer zelf, 
dat was Piet Heskes. Van 1938 tot begin 1957 waren ze met hun aardappel, groente- en fruithandel 
een begrip in de Schilderswijk. Toen vertrokken ze op de SS Zuiderkruis naar Australië, een nieuwe 
toekomst tegemoet. Rietjes verkering, de jonge banketbakker Piet, zag het ook wel zitten en ging 
mee. Geen moment spijt hebben ze er van gehad. Maar Rietje, tegenwoordig Rita of Maria, is haar 
oer-Haagse jeugd nog lang niet vergeten. Daar in Melbourne leest ze De Oud-Hagenaar graag en ze 
haalt hier voor de krant herinneringen op aan haar jeugd en de emigratie.

 Al 54 jaar gelukkig en succesvol in Australi , maar in m n hart nog een oud-Hagenaar”

De jeu d en de e i ratie van een roente eisje uit de childerswijk
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- Luchtfoto van Melbourne ( ictoria) in 1 6, een paar maanden voordat de oer-Haagse familie Heskes daar met aanhang in ustrali  neerstreek. -

- De Haagse windhondenrenbaan op Marlot, waar onze asindra veel prijzen won. -

- De auteur als klein Haags meisje. -

- ewijs van erkenning als klein-
handelaar in groente en fruit, 

vader’s lidmaatschapskaart van 
‘de bond’. -

- Toegangskaart als handelaar op de groente- en fruit-
markt van vader Heskes uit 1 6  1 . -



Rosse aardbeienverkoop 
In de jaren ’  ging m’n vader op 
vrijdag altijd naar de veiling, en in de 
schoolvakanties mocht ik dan mee. Ik 
herinner mij bijvoorbeeld dat hij een 
hele partij spinazie kocht, waarvan hij 
de helft zelf verkocht aan klanten en de 
andere helft doorverkocht aan andere 
handelaren. Zo kocht hij op een dag ook 
een enorme partij aardbeien. Maar het 
werd warm weer en ‘de klad’ sloeg in 
de handel, want dan waren ze moeilijk 
goed te houden. “Kom,” zei hij, “op 
zondag tegen me: we halen paard en 
wagen en gooien ze er allemaal op. Zien 
of we ze nog kwijtraken.” We gingen 
regelrecht naar de ook anderszins ‘war-

me en rode buurt’, die van de Naald-
wijksestraat en de Poeldijksestraat. 
Paard en wagen langs de kant en maar 
schreeuwen: verse aardbeien te koop! 
Ik was misschien  of  en schaamde 
me eigen rot. Maar we raakten wel 
alles mooi kwijt. Ik deed alles met m’n 
vader, ik zelfs met hem mee vissen.
Bij ons in de straat hadden we kort na 
de oorlog zelfs al een auto, die van de 
ijsboer, die een fabriekje had aan het 

eind van de acob Marisstraat. Met z’n 
vrachtwagentje bracht hij staven ijs 
rond, niet om te eten maar om te koelen, 
voor vershandelaren. Ik en andere 
straatmadeliefjes gluurden vaak bij hem 
en probeerden stukjes ijs te veroveren  
wat nooit lukte.
Op zondagen ging ik met m’n vader 
mee naar de stal om ons nieuwe paard, 
Tony, schillen te brengen en om de stal 
uit te mesten. Op een keer ging Tony er 
ineens vandoor, alsof hij gras in de verte 
had geroken. ‘M’n vader er achteraan 
op de fi ets. echts de straat uit over de 
Paviljoensgracht, de brug over naar het 
Oranjeplein. Tony sprong zo over dat 
hek en ging inderdaad staan te eten van 
het gras. Nou laat maar staan, ik ga hem 
later wel halen, besloot m’n vader. En 
dat mocht hij vervolgens vaker doen, 
want het werd het standaard ‘uitje’ van 
het lieve beest. Na enige tijd kwam hij 
trouwens steeds weer na een half uur of 
zo op eigen houtje terug naar de stal,  je 
hoorde hem dan al aankomen met z’n 
hoeven kletterend over de keien.

De hazewind Casindra
M’n vader had weer een andere bevlie-
ging. Nu kregen we een hazewindhond. 

asindra, zo heette hij,  mocht niet op 
Duindigt  lopen, z’n staart wou niet naar 
beneden. Dus naar Marlot. Dat was een 
beetje een tweederangs racebaan, maar 
druk genoeg. Het beest was snel en won 
veel prijzen. Hier in Australi  hebben 
hebben we nog een verzilverde cup en 
een takje met eikenblaadjes. Van een 
hond trainen, daar had m’n vader nog 
nooit van gehoord. Soms nam hij as-
indra mee langs de fi ets, dat was alles. 
Doordeweeks at hij de restjes van wat 
de pot voor iedereen thuis schafte;  al-
leen op zaterdag kreeg hij wat speciaals: 

paardengehakt met gekookte rijst.
Dat m’n vader een duivenliefhebber 
was had ik al verteld. Dus raakten we 
van tijd tot tijd in die duivenwinkels 
terecht om een doffer terug te kopen 
of te ruilen. En er werd ook om duiven 
gedobbeld. echt tegenover ons, op de 
hoek van de Frans Halsstraat was een 
caf . En als het daar om half twee ’s 
nachts leeg liep met een hoop lawaai, 
dan werden er op straat nog wel eens 

wat kwaaie woorden gewisseld. Of er 
werd zelfs gevochten. De kroegbaas zei 
dan: doorlopen jongens, want hij wou 
dat gedoe niet voor de deur hebben. 
Om de hoek ging het dan verder. “De 
knokploeg is weer bezig,” verzuchtte 
m’n moeder dan ’s nachts.

Verplichte vakantie
Toen eindelijk kregen ook  m’n ouders 
te maken met “verplichte vakantie”. 
Wat een feest. We hadden inmiddels zes 
groenteboeren in de buurt en de bond 
maakte uit dat ze om de beurt moesten 
sluiten, tenminste drie hele werkda-
gen. Dus de eerste keer werden op een 
zondag op de wagen een keukentafel 
geladen, stoelen, potten en pannen, en 
wat dies meer zij, opgeborgen in groene 
kisten. Tenslotte een zeil er overheen. 
Moeder, vader en m’n jonge broertje 
op de wagen en ik erachteraan op de 
fi ets. Op naar het Vennemeer. Voor vier 
dagen, drie nachten, hadden we een 
zolder kunnen huren bij een boer. Voor 
de slaapplaatsen kregen we een paar 
balen stro, die netjes werden uitgespreid 
met het zeil er overheen en dan het 
beddengoed. Het prikte toch een beetje, 
maar dat gaf niet. Van de boer kochten 
we eieren, kaas en heerlijke zoute boter. 
Het was een hele fi jne vakantie. We 
gingen vissen, zwemmen, er werd ook 
gekaart. En ons paard had het ook heel 
erg naar z’n zin, omdat hij daar kon hol-
len en grazen in een echte grote wei.

Met de Zuiderkruis
Medio jaren ’  kregen veel gezin-
nen in de Schilderswijk de wens en de 
mogelijkheid om in nieuwe wijken en 
buurten in een beter huis te gaan wonen. 
Dat kostte ons heel wat klanten. Ook 
m’n vader keek uit naar mogelijkheden 
om ergens anders te beginnen met de 
zaak. Maar een complicatie was dat we 
onbedoeld gezinsuitbreiding kregen, 
terwijl m’n moeder al haast 4  was. 
Voor mijzelf was het een kleine ramp; 
ik moest m’n werk opgeven en thuis in 
de winkel gaan helpen.
In 9  werd er met een broer en 
zuster van mijn moeder over gesproken 
om met z’n allen te gaan emigreren. 
Moeder had na twintig jaar genoeg 
van de groentewinkel. Er was al reeds 

een broer van mijn moeder met zijn 
gezin naar Australi  vertrokken en die 
“deden het daar goed”. We zouden ze 
achterna gaan. Ik had ondertussen al 
twee jaar verkering, wat moest ik doen? 
Achterblijven en trouwen en bij mijn 
schoonmoeder gaan inwonen op een 

achterkamertje, of meegaan? Gelukkig 
zag m’n aanstaande man Piet ook wel 
wat in emigreren. Hals over kop regelde 
hij van alles om tegelijk met ons mee 
te kunnen.

De hele boel in de Schilderswijk werd 
verkocht, alle mensen uit de buurt kwa-
men braaf en op tijd hun schuld uit het 
pofboek afrekenen. Enkel keukengerei, 
linnengoed, wat prulletjes en schilderij-
tjes, en tenslotte het ledikantje van m’n 
jonge zusje gingen mee naar Australi .

En daar gingen we met z’n allen in mei 
9  op de SS Zuiderkruis de halve 

wereld over, nieuw geluk tegemoet. 

Gesetteld
In 9  ben ik in Australi  met m’n 
man getrouwd. We kregen vier pracht-
kinderen en hebben inmiddels zes 
kleinkinderen. Ik durf wel te zeggen dat 
we het goed hebben gedaan, al moest 
er hard worden gewerkt. Mijn man was 
van oorsprong banketbakker, hij pakte 
aanvankelijk van alles aan wat werk 
betreft. Dat doe je als emigrant. Op een 
zekere dag besloot hij: we gaan het zelf 
doen, we hebben geen baas meer nodig 
voor wat we kunnen. In 9  openden 
we onze eerste zaak en het liep als een 
trein. Een dikke twee jaar later kwam al 
de tweede zaak. 
Mijn vader en moeder en ooms en 
tantes zijn er niet meer. Wel m’n broer 
en zus en inmiddels een hoop nichten 
en neven, de familie is knap uitgebreid. 
Gelukkig genieten mijn man en ik van 
een goede gezondheid. In , toen 
we vijftig jaar waren getrouwd, hebben 
we een groot feest gevierd met vrienden 
en familie. Om onze Gouden bruiloft 
te vieren zijn we een mooie cruise gaan 
maken en zijn we ook nog een maand in 
Holland geweest bij familie. Piet doet 
het tegenwoordig heel rustig aan, maar 
ik ben nog reuze actief. Ik heb een hoop 
hobby’s.  Van de Holland Australia lub 
ben ik al dertig jaar secretaresse, en al 
tien jaar ben ik actief in de Abel Tasman 

lub. Een paar keer per maand doe ik 
bardienst en ik schrijf ook, tweetalig, in 
een Nederlands Australisch blad. Piet en 
ik hebben er nooit spijt van gehad dat 
we samen met mijn ouders de grote stap 
hebben gewaagd, maar in m’n hart ben 
ik nog steeds een oud-Hagenaar.

ita van Benthem  Heskes

mariavb@iprimus.com.au
Melbourne, Australi

 Al 54 jaar gelukkig en succesvol in Australi , maar in m n hart nog een oud-Hagenaar”

De jeu d en de e i ratie van een roente eisje uit de childerswijk

 Krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 juli 2011 pagina 

- Luchtfoto van Melbourne ( ictoria) in 1 6, een paar maanden voordat de oer-Haagse familie Heskes daar met aanhang in ustrali  neerstreek. -

- De  uiderkruis op weg naar ustrali . -

- De  uiderkruis, klaar voor vertrek naar ustrali . -

- Piet en ita, de banketbakker en het groentemeisje, in 1  al jaar vijftig jaar 
gelukkig getrouwd, met vier kinderen en zes kleinkinderen -

- In 1 6 vonden de Olympische pelen 
plaats in Melbourne, een enorme reclame 

voor ustrali  als emigratieland. -



pagina 10 Dinsdag 26 juli 2011 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

r o  uitr o  uit
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoon-
stellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door het 

entraal Informatiepunt Ouderen ( IPO). ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in 
de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail naar 
redactie cipo.org, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via ( ) 6   1.

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

Vrijdag   zondag 3  juli 
Hindustaans Milan estival 
Het grootste Hindustaanse openluchtfestival van 
Europa in het Zuiderpark. Met kunst en cultuur, 
informatie en voorlichting, educatie, een exotische 
markt om bijzondere producten in te slaan, culinaire 
hapjes, verschillende optredens met zang en dans en 
dit jaar als thema’s gezondheidszorg en werkgelegen-
heid. Entree € 3,50 voor volwassenen, kinderen tot 5 
jaar gratis. Kijk op www.milanzuiderpark.nl voor het 
programma en de (dagelijks wisselende) openings-
tijden.

Zaterdag 3  juli 
Druivenvaartocht van het
Loosduins Museum
Vaartocht 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. Deelname-
prijs: volwassen € 12,- en kinderen t/m 12 jaar € 7,-. 
Kaartjes te koop vanaf 13.00 uur op de dag van de 
vaart. NB Bij voldoende belangstelling vinden er op 
ook woensdagmiddagen vaartochten plaats.

Zondag 3  juli 
Boulevard of Golden Oldies
Rock ‘n rollparty in het kader van ‘Muziek aan Zee’. 
Terug naar de jaren 50, 60 en 70, met medewerking 
van DIFFERENT60, sfeermakers in rock ‘n roll en 
sixtiesmuziek. Presentatie: Boudewijn Regenbogen 
(ex-radio-dj Jack Muller). Boulevard, Kijkduin, 15.00-
18.00 uur.

Tot  augustus 
Oude verhalen en onvervulde 
dromen in een kistje
Een belangrijke gebeurtenis uit je leven uitbeelden in 
een kistje. Dat was de opdracht voor de ouderen die 
deelnamen aan dit kunstproject van Het Koorenhuis 
en Florence.
Doel: mensen ondanks hun lichamelijke of gees-
telijke beperking iets waardevols laten creëren. De 
tentoonstelling omvat voorts een wandkleed waarin 
kleine kunstwerken aan elkaar zijn genaaid tot één 
prachtig object en een film van basisschoolleerlingen 
die met ouderen een toneelstuk opvoeren dat hun 
leven beschrijft. Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 
1, entree gratis.

Ma.  en  augustus 
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.

Wo. 3 t m 4 augustus 
Tekencursus ‘Summer est  
Korte tekencursus bij kunstorganisatie Nest, midden 
in de expositieruimte. U bekijkt de tentoonstelling 
‘SummerNest’, gaat in gesprek over het getoonde 
werk en voert korte opdrachten uit met potlood 
of inkt. Locatie: De DCR, een verzamelpand in de 
elektriciteitsfabriek aan het De Constant Rebecque-
plein. Vier woensdagmiddagen, 12.30-14.30 uur, 
deelnamekosten € 60,- incl. materiaal en koffie of 
thee. Inlichtingen en aanmelden: tel. (070) 365 31 
86, e-mail marijn@nestruimte.nl.

Vrijdag 5 augustus
Informatiemarkt Bouwlust  
Maak kennis met het administratief huisbezoek van 
het Rode Kruis, het consultatiebureau voor ouderen 
van Florence en de activiteiten van Gilde Den Haag. 
Voorts presentatie van een nieuwe ontmoetingsplek 
voor ouderen, ‘Het Huis van de Grootmoeders’, 
waarvoor u zich kunt aanmelden of waardoor u zich 
kunt laten inspireren. Met een kopje koffie of thee en 
iets lekkers kunt u luisteren naar muziek. Bibliotheek 
Bouwlust, Beresteinlaan 4, 15.00-17.00 uur, toegang 
gratis.

Ervaar Den Haag tour   
Twee uur durende (kosteloze) wandeltour door de 
stad o.l.v. een gids van VVV Den Haag, zonder zorgen 
over de toegankelijkheid. Deze tour voor iedereen 
is ontwikkeld i.s.m. de testteams van Voorall. Zij 
namen de route onder de loep met het oog op visuele 
beperkingen of het gebruik van scootmobiel, rolstoel 
of rollator. Per tour is er plaats voor maximaal 15 
deelnemers (inclusief begeleiders). 15.00-17.00 uur, 
inlichtingen/aanmelden tel. (070) 361 88 60 of e-mail 
tours@denhaag.com. 

Dinsdag  augustus
Literaire Roadtrip  
Vanaf de Centrale Bibliotheek Rijswijk om 13.30 uur 
gezamenlijk met het openbaar vervoer naar het Let-
terkundig Museum in Den Haag. Daar gaat u een
Literaire Roadtrip maken onder leiding van één van 
de medewerkers van het Museum. We volgen de di-
recteur van het Letterkundig Museum, Aad Meinders, 
die in 2010 in 30 dagen tijd een witte roos heeft ge-
legd op graven van 100 schrijvers in vele landen. Ook 
Rijswijk stond in zijn lijst van te bezoeken plaatsen. 
Museum jaarkaart houders: € 6,50; Overige: € 12,50
Reiskosten openbaar vervoer zijn voor eigen rekening 
en bedragen maximaal € 4,00. Indien u op eigen 
gelegenheid komt, dient u om 14:15 uur aanwezig te 
zijn bij het Letterkundig Museum, Pr. Willem-Alexan-
derhof 5, 2595 BE in Den Haag. Het programma 
duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Zomerprogramma s
Rondvaarten en rondritten  
De gemeente stelt rondvaarten en rondritten ter be-
schikking aan mensen met een beperking: Willems-
vaart op 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 informatie: Yvonne 
Roos, tel. (070) 365 06 00 (maandag, dinsdag of 
donderdag) of e-mail doevoorallmee@voorall.nl.

Gratis tai chi en igong  
T/m 21 augustus op de zondagochtenden bij de Krui-
dentuin in het Zuiderpark (ingang bij de Loevestein-
laan), van 10.00 tot 11.00 uur. Inlichtingen: www.
yinyang-taichi.nl.
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.

De Volharding uitvaartzorg Zoetermeer 

staat sinds 1999 klaar voor haar leden. 

Als vereniging hebben wij maar één 

doel: er zijn voor elkaar. Wij bieden 

hulp, zorg en geborgenheid en 

handelen zonder winstoogmerk. Alle 

reden u aan te sluiten bij De Volharding 

Zoetermeer. U weet dan zeker dat u 

alles goed geregeld heeft voor straks. 

Hoeven zij alleen bij u stil te staan.  

Wilt u meer weten over onze 

vereniging, of u aanmelden als lid? 

Kijk op DeVolhardingUitvaartzorg.nl. 

Bij een overlijden kunt u ons 

bereiken via (079) 341 25 51. 

Vanaf maandag 7 februari kunt 

u ook bij ons langskomen op werk -

dagen tussen 08.30 en 17.00 uur: 

De Volharding Zoetermeer, 

Leopoldhove 70 in Zoetermeer.

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

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

Mijn gegevens

Naam :   m/v

Adres :

Postcode : Plaats :

Telefoon :

E-mail : 

Stuur deze coupon naar: Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding, 

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

Kom langs bij De Volharding 
uitvaartzorg in Zoetermeer

Een vereniging voor het leven.

D
O
H
2

VERHUUR 
2 kamer appartementen
Ivoorhorst 157 – 301 hoek Kleine Loo, 

Mariahoeve

Ruime woonkamer met open keuken, 
slaapkamer, hal entree, toilet, douche.
Voorzien van liften, CV, balkon, berging en 
fi etsenberging.
Gelegen op 100 mtr. van winkelcentrum 
en openbaar vervoer.
Huurprijs: € 416,- excl. servicekosten.
Beschikbaar voor alleenstaande dames 
vanaf 50 jaar.
Inkomen max. € 2000,- bruto per maand

Voor informatie belt u met: 
Maria Johanna van Nieuwkerk-van Nispen Stichting

ma. t/m do.10.00 -12.00 u: 

070-3245571
e-mail: info@hv1854.nl

GA O PAR  
S MPE VE D
Lezerskorting! Gratis brochure 

el  5 - 5  1  
O P K P D

un al w ark im el eld

iedereen
verdient een
morgen



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 juli 2011 pagina 11

 ebsite oor e usser uit en aag

I O  ost us 363  2 0    en aag  070  36  3  

Aagjes Huiskamer 
Hiernaast kunt u een mooi 
verhaal lezen over een han-
gouderenbank, een soort 
openluchthuiskamer in de wijk. 
In Moerwijk is weer een ‘over-
dekte  huiskamer voor ouderen 
gestart.
Onlangs is in het Wijkcentrum Moerwijk 
‘Aagjes Huiskamer’ officieel geopend door 
wethouder Karsten Klein. De naam past bij 
de buurt, want het wijkcentrum ligt aan de 
Aagje Dekenlaan. En de medewerkers zijn 
een soort ‘nieuwsgierige Aagjes’, want ze 
hebben warme interesse in de deelnemers 
en hun achtergronden. 
Iedereen is welkom in Aagjes Huiskamer 
voor een kopje koffie of een praatje. Ook 
worden er activiteiten georganiseerd als 
een pannenkoekenmiddag en koffietafe-
lochtenden rond allerlei onderwerpen. U 
kunt er ook terecht voor informatie en dien-
sten van het oornhert entrum. Deelname 
aan deze activiteiten is overigens helemaal 
niet verplicht. U kunt in Aagje Huiskamer 
ook creatief aan de gang of een boek uit de 
kast pakken. Er staat verder een vitrinekast 
waarin u hobbyspullen of een verzameling 
ten toon kunt stellen. U kunt er voor een 
klein bedrag de lunch gebruiken, maar u 
mag ook uw eigen boterhammen meene-
men. De bezoekers van Aagjes Huiskamer 
dekken zelf de tafel en wassen samen af.
Die bezoekers zijn heel verschillend: 
wijkbewoners die gezelligheid zoeken, al-
leenstaanden die er aanspraak en inspiratie 
vinden of mensen die het geestelijk niet zo 
makkelijk hebben.

Handig voor mantelzorgers
Maar Aagjes Huiskamer is ook heel handig 
en geschikt voor mantelzorgers die bijvoor-
beeld zelf even naar de dokter moeten. De 
persoon voor wie zij zorgen kan ondertus-
sen in de huiskamer verblijven. Aagjes 
Huiskamer, een initiatief van Stichting 
Mooi in samenwerking met het oornhert-

entrum, wordt gerund door medewerkers 
van het oornhert entrum en ervaren 
vrijwilligers. De huiskamer is geopend van 
maandag t m vrijdag. Vooraf inschrijven 
hoeft niet, u kunt er binnenlopen wanneer u 
wilt. Ook een indicatie is niet nodig (maar 
mag wel). Meer weten over de huiskamer, 
of wilt u uw hobby of verzameling tentoon-
stellen in de vitrinekast? Bel dan met Els 
Beekhuis van Wijkcentrum Moerwijk op 
( )    of met het oornhert en-
trum op ( )  9 .

www.haagseouderen.nl

Sinds  bestaan staan er op veel 
plaatsen in Den Haag ‘social sofa’s’: 
comfortabele en vrolijke straatbanken 
bekleed met moza ek, die mensen 
bij elkaar moeten brengen. Maar het 
hangouderenbankje op de Zuidwal is 
m r dan een ontmoetingsplaats. Dit 
initiatief van gastvrije bewoners zelf, 
die hun gasten een kop koffie bieden, 
zorgt voor samenhang in de buurt.

Ouderen uit huis krijgen
‘We zijn begonnen met een klein 
bankje,’ vertelt Hans van Vliet. ‘Toen 
er hier opnieuw bestraat werd, kregen 
we een grotere bank van de gemeente. 
Het idee was om te proberen ouderen 
die altijd binnen zitten, het huis uit te 
krijgen. En dat is aardig gelukt.’
Ook vandaag zitten er een paar 
buurtbewoners. Het is nog vroeg in 
de middag, net na het tijdstip van 
de dag waarop iedereen thuis gaat 
eten. Bij mooi weer kan het hier druk 
worden. Dan moeten er zelfs heel wat 
tuinstoelen worden bijgezet. Als het 
warm genoeg is, blijft het zelfs druk 
tot ’s avonds laat.

Stamgasten
An, een buurtbewoonster, zit genoeg-
lijk op haar rollator. Ze maakt altijd 
haar dagelijkse rondje met de hond 
langs de bank. ‘Dit is een mooie stop 
onderweg,’ vertelt ze. ‘ e doet even 
een bakje, neemt koekjes mee of 

limonade. We zijn allemaal stamgas-
ten. e houdt bij of het goed gaat met 
iedereen.’

Positief
‘Ik zeg altijd: iedereen is welkom, 
niet alleen ouderen,’ zegt Hans. ‘We 
schenken koffie en thee, af en toe is er 
een ijsje. Om tien uur ’s morgens ga ik 
koffie zetten, en dan komen de eerste 
bezoekers.’ Die dragen overigens al-
lemaal wat bij. ‘Soms brengen andere 
mensen uit de buurt een pak koffie, 
frisdrank of iets lekkers langs. ullie 
doen zulk goed werk, zeggen ze dan.’
Op het bankje wordt over van alles 
gepraat, maar er zijn wel regels. Het 
gaat er over gezellige dingen of over 
maatschappelijke zaken, maar er wordt 
niet geklaagd. Ook over je buren praat 
je niet. ‘Natuurlijk is er aandacht voor 
mensen die een beetje verdrietig zijn,’ 
aldus Hans. ‘Maar het gaat hier vooral 
over positieve dingen.’

Sociale functie
Hans houdt ook een oogje op zijn 
gasten. Als iemand een paar dagen 
ontbreekt, gaat hij even langs om te 
kijken of er iets aan de hand is. Wie 
in het ziekenhuis terechtkomt, kan 
rekenen op bezoek.
Hans heeft al veel ander vrijwil-
ligerswerk gedaan, het zit hem in het 
bloed: ‘ e wilt wat doen voor anderen. 
Een sociale functie hebben, zorgen 

voor samenhang in de buurt. Mensen 
waarderen dat. We zijn net vijf weken 
op vakantie geweest, en je kon echt 
merken dat ze blij waren dat we weer 
terug zijn.’ Hans en oke houden ook 
de leefbaarheid in de buurt in de gaten, 
letten op vuilnis en overlast en kijken 
of alle straatlantarens het doen.
Het huis van oke en Hans staat altijd 
open. Bij slecht weer is er binnen wel 

een plekje. Maar vandaag schijnt de 
zon. Voorbijgangers zeggen gedag, 
de mensen op de bank vragen of alles 
goed met ze is. ‘Als het warm is, zeg 
ik dat iedereen veel moet drinken; dat 
is goed voor ze,’ zegt Hans.
Prompt staat een van de gasten op. 
Om even iets te drinken te halen, dat 
spreekt!

ACTUEEL

aa se han oudere ijn  da s as ijn
Het woord hangplek doet direct denken aan jongeren, schooluitval-
lers of spijbelaars, die veel roken en drinken en ook nog overlast 
veroorzaken. iets is minder waar bij de hangplek op Zuidwal 
nummer . Want dat is een bijzondere hangplek: het hangouderen-
bankje. Daar ontvangen de bewoners van dit adres, Hans en Joke 
van Vliet, dagelijks hun gasten: de ouderen uit de buurt.

I

Sinds  verzorgt HTM Specials dit 
vervoer in Den Haag en van en naar 
Leidschendam-Voorburg en ijswijk. 
Tot nu toe viel toch een groep Hage-
naars uit de boot. Sommigen konden 
door hun fysieke beperking niet in of 
uit de bus stappen. Voor die groep is 
de Ta ibus nu aangepast. De busjes 
hebben voortaan een transportrolstoel. 
Die helpt iedereen via een lift de Ta i-

bus in. Iedere Hagenaar, ook in een 
rolstoel, kan voortaan dus met de bus 
mee. Op 4 juli vervoerde wethouder 
Karsten Klein (Welzijn) de eerste ge-
bruiker in de vernieuwde Ta ibus. Hij 
toonde zich blij met de verbetering: 
‘Veel kwetsbare Hagenaars kunnen nu 
ook meedoen aan culturele en sociale 
activiteiten en zijn hiermee een stuk 

zelfredzamer geworden.’ Overigens: 
om met de Ta ibus te kunnen reizen 
hebt u een Ta ibuspas nodig. Hoe u 
daaraan komt, weten ze u bij IPO 
te vertellen. Bel daarvoor met onze 
publieksvoorlichtsters op ( ) 4 

  of stuur een e-mail naar info
haagseouderen.nl.

Elke dag maken meer dan 
4  Hagenaars gebruik van 

de Ta ibus. Die verzorgt het 
vervoer van inwoners van 
de gemeente die door een 
lichamelijke beperking geen 
gebruik kunnen maken van 
het gewone openbaar vervoer. 
Vooral gebruiken de Ta ibus. 

a i us no  toe ankelijker

- De hangouderenbank op de uidwal, met tweede van links Joke van liet -

- oor het wijkcentrum staat een social sofa, 
en binnen vindt u agjes Huiskamer -

Humanistisch 
groepswonen 
aan Buitenom 
De Humanistische Stichting Beschut- en 
Groepswonen (HSBG) zoekt humanis-
ten die ge nteresseerd zijn in groepswo-
nen voor -plussers. Woningcorporatie 
Staedion en woongroep La Vie en ose 
van het O  gaan aan het Buitenom 
een comple  bouwen met  huurwo-
ningen in de sociale huursector (toren 
op de hoek) en 4 koopwoningen. 
Hiervan krijgen  woningen een tuintje 
en de woningen op de bovenste etage 
een grote buitenruimte. De bewoners 
van het gehele project zullen een grote 
gemeenschappelijke tuin delen. Eind 
augustus begin september verzorgt de 
HSBG een informatiebijeenkomst. Voor 
meer informatie of aanmelden voor deze 
bijeenkomst: tel. ( ) 9   9  of 
e-mail info hsbg.nl.
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Met het ABP in  naar het achterlijke Heerlen 

an a iliedra a s 
oeten wij niks 

he en eneer

Moeder werkte bij het ABP en nog 
inwonend bij opa en oma was dit onze 
eerste kans voor een eigen woning, 
achteraf gezien misschien het enige 
positieve aan de gedwongen ver-
huizing. Anders dan de heer Baljon, 
die het al veertig jaar in het diepe 
zuiden van ons land uithoudt, was ik 
alweer snel vertrokken, mijn moeder, 
mevrouw .H. Petit, volgde niet veel 
later.
Ons beviel het dus absoluut niet in 
Heerlen, dat in de jaren zeventig 
uitgroeide tot een ambtenarenstad 
waar maar weinig te beleven viel 
en misdaad en drugsgebruik hoogtij 
vierden, alhoewel in die tijd Venlo nog 
gevaarlijker was.
 
Geen opvang
Van enige opvang van de Haagse 
ABP-medewerkers was geen sprake. 
a, er was bij het ABP een maatschap-

pelijk werkster waar je voor je pro-
blemen terecht kon, maar voor de rest 
werd je aan jouw lot overgelaten.
Ik kan me nog goed herinneren dat 
eind 9  de eerste Limburgse ABP-
medewerkers zich meldden op het 
kantoor van het ABP aan de Benoor-
denhoutseweg nr. 4  om opgeleid te 
worden. Doordeweeks verbleven ze 
in het pand voor alleenstaanden aan 
de ijswijkseweg. In zijn artikel heeft 
de heer Balijon het er nog over dat in 
eerste instantie nog werd gedacht om 
het ABP in het kader van de spreiding 
van ijksdiensten naar Apeldoorn te 
laten verhuizen. Volgens mij, maar ik 
kan me vergissen, was dat Enschede, 
omdat het daar ook slecht ging 
vanwege de sluiting van de te tiel-
fabrieken. Het werd dus uiteindelijk 
Heerlen. Wat wisten wij, Hagenaars 
van Zuid Limburg? Niks dus. Zo 
stopte ik abrupt met mijn veelbelo-
vende carri re als voetballer, want ik 
ging daar, als onkerkelijke, toch echt 
niet tussen die ooms Katholieken 
in de kleedkamer zitten terwijl zij 
voorafgaande aan het duel kruisjes aan 
het slaan waren.

Suikerklontjes onbekend
Achterlijk, dat was destijds een pas-
send woord voor Heerlen, met open-
baar vervoer dat ‘s avonds maar tot 

.  uur reed en met een collega op 
bezoek (om de televisie te repareren), 
die niet gewend was aan suikerklont-

jes en vroeg wat “die watjes” bij de 
koffi e deden? Het zal u niet verwon-
deren dat we elk weekeinde naar huis 
gingen, naar Den Haag dus.
Achteraf vind in het ook vreemd dat 
ik nauwelijks of geen contact had 
met leeftijdgenoten die hetzelfde lot 
ondergingen. Ik herinner me nog dat 
de heer Bliek, die ik nog kende van 
mijn voetbalvereniging ADO, ook 
meeverhuisde. Maar ik heb daar nooit 
contact gehad met zijn zoon, die toch 
van mijn leeftijd was en met wie ik 
nog had samengespeeld bij ADO. 
Van acceptatie door de Heerlenaren 
was geen sprake, je viel vanwege 
je Haagse accent toch altijd door de 
mand. Ik herinner me nog goed mijn 
eerste en enige carnavalsviering; 
gekleed in een ADO-shirt van destijds, 
rood en groen, sloot ik mij aan in een 
cirkelvormige rij waar steeds een an-
der meisje in het midden stond die dan 
een jongen uit de rij naar voren vroeg 
en kuste. Ik had daar waarschijnlijk, 
als jongeman van twintig, tot mijn 
pensioen kunnen blijven staan, want er 
was natuurlijk niemand die mij kende, 
dus het genoegen om door een meisje 
te worden gekust, ging volledig aan 
mij voorbij.
Achteraf gezien hadden we er 
waarschijnlijk beter aan gedaan om 
naar het ruim  kilometer verderop 
gelegen Maastricht te verhuizen. 
Daar swingde het toen, en nog steeds 

trouwens. In De Berchmans traden 
destijds alle bekende bands op, naar 
Limburg gehaald door an Smeets, al 
jaren de godfather van Pinkpop. De 
geboorte van Pinkpop heb ik overi-
gens nog wel meegemaakt. Ik was 
aanwezig bij de persconferentie waar 
de eerste editie van Pinkpop werd 
aangekondigd en uiteraard was ik bij 
de eerste editie van het festival, met de 
Golden Earring en George Baker Se-
lection en Focus. Uiteraard niet meer 
te vergelijken met het mega-spektakel 
dat Pinkpop nu is.
 
Koude schouder
Zelf heb ik het tot 9  in de Ooste-
lijke Mijnstreek uitgehouden, dat is 
dus, gerekend vanaf de verhuizing 
op die dolle dinsdag ergens in juli 

9 9, vier jaar, waarbij nog een jaar 
aftrek wegens militaire dienst. Ik kon 
geen werk vinden in Heerlen, een zo 
goed als zekere start als journalist 
bij het Limburgs Dagblad ketste op 
het laatste moment af vanwege de 
overname door De Telegraaf. En mij, 
als slachtoffer van de verhuizing, een 
baan aanbieden bij het ABP zelf, dat 
ging niet. “Van familiedrama’s moeten 
wij hier niks hebben meneer,” werd 
mij doodleuk meegedeeld. Of anders 
gezegd: n Petit binnen het ABP was 
al genoeg. Mijn moeder bleef nog tot 

9  in het zuiden, waar ik haar in de 
weekeinden bezocht. Omdat ik zag dat 

mijn moeder het daar niet naar haar 
zin had deed ik er alles aan haar terug 
te krijgen, wat mij lukte met de steun 
van de destijds befaamde actievoerder 
Dirk de Vroome, beter bekend als de 

ooie eus.
Het zou kunnen zijn dat de toestand 
destijds dragelijker was geweest als 
we destijds over een eigen auto had-
den beschikt. Het landschap in Zuid 
Limburg is natuurlijk mooi en er op 
uit naar dichtbij gelegen plaatsen als 
Aken, Hasselt en Sint-Truiden is ook 
niet verkeerd. Tegenwoordig verheug 
ik mij er wel op die kant uit te gaan; 
lange tijd had ik zelfs als ideaal voor 
ogen om in het zuiden te wonen en in 
Haaglanden te werken.

Waanidee
Ik ben benieuwd hoeveel ambtena-
ren die eind jaren zestig, begin jaren 
zeventig de grote stap zetten het er 
uiteindelijk hebben uitgehouden in 
Heerlen. Of later in Groningen, waar-
heen in de jaren zeventig een groot 
deel van het hoofdkantoor van de PTT 
gedwongen werd te verhuizen. Ook 
dat werd een grote  op. De spreiding 
van rijksdiensten over ons land is een 
politiek waanidee geweest dat nooit 
meer opnieuw de kop mag opsteken.

Peter Petit
rijswijk01@tele2.nl

ieuwe aanpak van
hoge bloeddruk in 
Haagse ziekenhuizen

Het HagaZiekenhuis en het 
MCH zijn begonnen met een 
nieuwe behandeling voor 
pati nten met een chronisch 
hoge bloeddruk. Deze behan-
deling, nierarteriedenervatie 
genoemd, toont in interna-
tionaal onderzoek positieve 
resultaten. 

Bij pati nten van wie de hoge bloed-
druk niet goed door medicijnen kan 
worden behandeld, dalen  de boven- en 
onderdruk gemiddeld met  respec-
tievelijk  mmHg na deze nieuwe 
behandeling. Beide ziekenhuizen 
werken samen om deskundigheid uit 
te wisselen en om de effecten bij deze 
pati ntengroepen te bundelen voor on-
derzoek. Inmiddels zijn vijf pati nten 
succesvol behandeld.

Voor wie
Hoge bloeddruk is een veelvoor-
komende ziekte die leidt tot een 
verhoogd risico op beroerte, hartfalen 
en nierziekte. Bij nierarteriedenervatie 
wordt de werking van  de zenuwen 
rondom de nierslagader (arterie) deels 
uitgeschakeld (denervatie). Hierdoor 
kan de samenwerking tussen hersenen 
en nieren hersteld worden, met als 
gevolg dat de bloeddruk omlaag gaat. 
De nieuwe behandeling is beschikbaar 
voor pati nten met een hoge bloed-
druk die al drie of meer bloeddruk-
verlagende medicijnen gebruiken. 
Het multidisciplinair team (internist, 
cardioloog en radioloog) beoordeelt de 
geschiktheid van de pati nt voor deze 
ingreep. Bij pati nten met een hoge 
bloeddruk kan de samenwerking tus-
sen hersenen en nieren verstoord zijn. 
Deze samenwerking zorgt er normaal 
gesproken voor dat de bloeddruk op 
peil wordt gehouden. 

Langdurig effect
Uit twee langlopende vooronderzoeken 
naar nierarteriedenervatie bij pati nten 
met een hoge bloeddruk blijkt dat de 
behandeling bij  tot 9  procent van 
de pati nten succesvol is. Gemiddeld 
daalden hun boven- en onderdruk 
blijvend met resp.  en  mmHg 
ten opzichte van de bloeddruk voor de 
ingreep. Een deel van de pati nten kon 
daardoor ook minder medicijnen tegen 
hoge bloeddruk gebruiken.
Zie voor meer informatie: 
www. ie e ui .  

Met veel genoegen het artikel van de heer Balijon in de Oud-Hagenaar 
van  juni gelezen over het ABP en de deportatie naar Heerlen, Ook 
ik was n van de slachtoffers van dit waanidee van minister Den U l 
om de te sluiten mijnen te laten vervangen door kantoren, in dit geval 
dus het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

- Minister Den yl van conomische aken vertelt op 1  december 1 6  in de chouwburg van Heerlen voor het eerst over de voorgenomen sluiting 
van de staatsmijnen. -

- nsichtkaart van Heerlen uit de jaren ’6 , met de staatsmijn Oranje assau I mid-
den in de stad en zo’n om .  uur stoppende streekbus op de voorgrond. -

Johm



De gepensioneerden m t aanvullend pen-
sioen zijn nog niet eens zoveel slechter 
af dan de gemiddelde Nederlander die 
in  een half procent minder had te 
besteden. Voor allen is het de grootste 
koopkrachtdaling in een jaar sinds 9 .
Hoe relatief dit beeld is, blijkt wel als de 
koopkrachtontwikkeling over een aantal 
jaren bij elkaar wordt opgeteld: sinds 

 is de Nederlander gemiddeld er 
altijd nog 9 procent op vooruitgegaan.
Ontvangers van een bijstands- of arbeids-
ongeschiktheidsuitkering en werknemers 
die een baan hebben (dus k ouderen tot 

 jaar) waren vorig jaar het best af: zij 
konden hun koopkracht op peil houden en 
hebben over hun inkomen dus minimaal 
de prijsstijgingen vergoed gekregen. 
Mensen met een minimale uitkering of 
all n AOW zijn er dan ook hooguit ,  
procent in koopkracht op achteruitgegaan.
Vanzelfsprekend hebben de werknemers 
die vorig jaar werkloos werden het meest 
terrein  moeten prijsgeven (-  procent) 

doordat de werkloosheidsuitkering 
minstens  procent lager ligt dan een 
inkomen uit een baan.

Gemiddelden
Bij al deze cijfers moet worden bedacht 
dat het ‘koopkrachtplaatje’ per individu 
erg kan verschillen. De cijfers van het 

BS zijn gemiddelden. Een ieder ervaart 
dat anders. ongeren, die nog volop in 
hun carri re zitten, klagen vaak steen en 
been als zij alleen maar denken dat zij 
wat minder te besteden hebben. Terwijl 
het toch normaal gesproken niet zo moei-
lijk is iets te bezuinigen op lu e uitgaven.
Ouderen hebben vaak al zoveel periodes 
van teruggang meegemaakt, dat zij een 
koopkrachtdaling over zelfs enkele jaren 
kunnen relativeren of daarop anticiperen. 
Op misschien enkele klagers na.
De ‘dynamische koopkrachtontwik-
keling’ van het BS is nauwelijks te 
vertalen naar een ieder individueel. 
Wel wordt in de gemiddelde cijfers 

bijna alles meegenomen: algemene of 
periodieke loonsverhogingen, promotie, 
aanvaarden van ander werk, de effecten 
bij pensionering en zelfs veranderingen 
in de huishoudsamenstelling (kind gaat 
het huis uit, scheidingen, enz.). Het gaat 
om alle maandelijkse inkomstenuit loon, 
uitkering of bedrijf. Niet om rendementen 
op vermogen.
Voor de rijken die over veel vermogen 
beschikken, valt het dus zeker mee. Met 

hun eventuele rendementen daarop kun-
nen ze meer dan het koopkrachtverlies op 
hun  maandelijkse inkomsten goedmaken. 
In het totaalbeeld blijven zij de spekko-

pers van onze maatschappij. Tenminste, 
als zij hun geld niet hebben vergokt of 
verkeerd hebben belegd.
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Hans 
oodenburg

?
?

Opinie     Informatie
Op deze plaats hebben we vaker aandacht besteed aan de (gemiddelde) koopkrachtontwikkeling van ouderen. Heel recent heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de daadwerkelijke 

veranderingen in de koopkracht officieel in kaart gebracht. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Gepensioneerden en zelfstandigen zijn vorig jaar het meest (gemiddeld met 0,8 procent respectievelijk 

1,4 procent) erop achteruit gegaan. Feitelijk lijkt dat nog mee te vallen, zeker voor de gepensioneerden, 

die soms al sinds 2008 niet of deels voor hun aanvullende pensioenen een infl atievergoeding hebben 

gekregen. Iemand die alléén AOW heeft, is wel ‘geïndexeerd’ - zoals het wordt genoemd.

AOW en pensioen

Berekeningsfactoren
bij afkoop pensioen

ort eleden heb ik de pensioen erech-
ti de leeftijd bereikt. an twee pensioen-
fondsen is de uitkerin  per jaar minder 
dan het minimumbedra  van  420 9 
en kan ik het pensioen afkopen   zoals in 
de wet is vast ele d. e twee fondsen 
hanteren echter twee verschillende bere-
kenin sfactoren om de afkoopsom te be-
palen. oe kan dat  an ik ook ewoon 
jaarlijks (of maandelijks) het op ebouwde 
kleine bedra  laten uitbetalen

Helaas voor u: de wijze van afkoop van 
kleine pensioentjes is vastgesteld in de 
pensioenreglementen. En kan dus ook per 
pensioenfonds verschillen. Dat heeft alles 
te maken met de actuari le berekeningen, 
zoals de kans op sterfte. Dat kan per 
pensioenfonds verschillen. In uw gevallen 
is het verschil trouwens nog niet eens zo 
groot. Ook in het pensioenreglement staat 
of u afkoop kunt weigeren en de uitkering 
periodiek wil laten doen.

Geen toeslag voor
partner na overlijden

ind dit jaar bereik ik  naar ik hoop  de 
pensioen erechti de leeftijd waarop ik 

mijn OW a ontvan en. ijn partner is 
ne en jaar jon er. Ik ontvan  dan voor 
haar de zo enoemde toesla  op de OW. 
Wanneer mij wat zou overkomen edu-
rende de aankomende ne en  jaren (tot zij 

 wordt)  blijft zij dan recht houden op 
deze toesla  Of krij t zij (eventueel) een 
andere uitkerin

erder willen wij vanaf mijn -jari e 
leeftijd  ter aanvullin  op mijn inkomen  
ons spaar eld uit esmeerd opmaken. 

oet ik hiervoor  scaal no  er ens 
rekenin  mee houden

U snijdt een onderwerp aan waarbij velen 
in soortgelijke situaties niet stilstaan. Als 
u overlijdt en uw vrouw is jonger dan 

 jaar dan vervalt voor haar de toeslag 
die u als AOW’er voor haar krijgt. Als er 
geen ander inkomen voor haar is, kan zij 
alleen nog een beroep doen op de bijstand 
met alle gevolgen van dien. Indien u een 
ouderdomspensioen (uit arbeid) krijgt, 
is de kans groot dat zij daarvan nog een 
nabestaandenpensioen krijgt (vaak niet 
meer dan  procent van uw rechten). 
En uiteraard erft zij volgens het wettelijk 
erfrecht het gezamenlijk vermogen. Uw 
vermogen is - afgezien van eventuele 
belastingheffi ng in bo   - al vrijgesteld 
van belastingen. Dus hiervoor zijn geen 

fi scale constructies nodig. Tenzij u wel-
licht het vermogen aan anderen (zoals 
kinderen of goede doelen) wil over-
dragen. In dat geval moet u een notaris 
raadplegen.

Toeslag op AOW ook
voor jongere man
Ik (vrouw) word over twee jaar . ijn 
man is 22 maanden jon er dan ik. omt 
mijn man ook in aanmerkin  voor part-
nerpensioen of eldt dit alleen als de man 
eerder  wordt

U komt in aanmerking voor toeslag voor 
uw jongere partner indien zijn inkomen 
(uit arbeid) per maand minder is dan 
circa  euro bruto per maand. Dat is 
op basis van de huidige toeslagregeling 
op de AOW. Zes maanden voordat u  
jaar wordt, krijgt u hierover automatisch 
bericht van de Sociale Verzekeringsbank. 
Heeft hij een inkomen uit uitkering dan 
wordt dat n op n verrekend.

Toeslag bij ABP voor
alleenstaanden
Na vijf  jaar alleen te hebben ewoond  
woon ik thans met een vriendin samen. 
Wij zijn beiden 8 jaar. Wij hebben  toen 
wij in en samenwonen  ieder 300 
aan OW moeten inleveren. it was bij 

ons bekend. Wat schetst mijn verbazin  
ik had van het overheidspensioenfonds 

BP een pensioen van netto  44 9 per 
maand  maar krij  nu door het samen-
wonen slechts  378 20 netto per maand. 
Wat heeft het BP met mijn samenwonen 
te maken

Voor opheldering van deze zaak zult u 
te rade moeten gaan bij het ABP. Wij 
vermoeden dat  in het pensioenreglement 
waaronder u viel (er zijn verschillende 
regelingen) bij uw pensioen sprake is 
van een toeslag voor alleenstaanden! 
Uiteraard vervalt deze als je dan gaat sa-
menwonen. Maar daar staat tegenover dat 
als u eerder overlijdt dan uw partner zij 
waarschijnlijk een nabestaandenpensioen 
krijgt. Kijk uw pensioenreglement en uw 
opgave erop na! Bij de AOW wordt u ook 
gekort omdat u nu gaat vallen onder het 
bedrag voor samenwonenden.

Erf- en 
schenkingsrecht

Dochter mag alles,
zoon onterven
Ik heb twee kinderen uit een vori  huwe-
lijk  een dochter en een zoon. et mijn 
dochter a ik heel oed om. et mijn 
zoon helaas helemaal niet meer. eeft hij 

toch recht op zijn kindsdeel bij mijn over-
lijden  Ik wil hem raa  onterven  ls ik 
mijn eld in het buitenland deponeer  kan 
hij dan daar ook zijn deel vorderen

Inderdaad kunt u uw kinderen niet hele-
maal onterven. Als zij claims leggen, heb-
ben zij recht op de zogenoemde legitieme 
portie (een minimumdeel). Het zit te 
ingewikkeld in elkaar om dat hier verder 
uit te leggen. Het komt erop neer dat u 
wel in een testament kunt bepalen dat 
maar n kind (uw dochter) uw nalaten-
schap mag krijgen. Als uw zoon zich bij 
uw wil in uw testament neerlegt, dan is 
zij de enige erfgenaam. Wil hij nog van u 
erven dan zal hij zelf een beroep moeten 
doen op zijn legitieme portie. Ook heeft 
het geen zin met uw vermogen te gaan 
sjoemelen door het op verre buitenlandse 
rekeningen te zetten. Eventuele erfgena-
men hebben recht op alles wat u nalaat, 
waar het ook  is gestald. U kunt natuurlijk 
wel zelf voorkomen dat uw nalatenschap 
groot is door voor overlijden al veel te 
verdelen aan mensen of instellingen aan 
wie u uw geld toevertrouwt. Sowieso 
raden wij u aan een gesprek aan te gaan 
met een notaris om in uw situatie de juiste 
handelingen - zoals het opstellen van een 
gepast testament - te verrichten.

Toeslag jongere partner in AOW per augustus omlaag 
Wat zich al eerder aandiende, gaat in augustus gebeuren. De toeslag die AOW’ers voor hun partners jonger dan  jaar krijgen, omdat 
zij geen of weinig inkomen hebben, wordt verlaagd met  procent als het gezamenlijk inkomen per maand m r dan  bruto 
bedraagt  (of .  per jaar).
Het aangepaste voorstel van het kabinet is nu ook goedgekeurd door de Eerste Kamer. Is het gezamenlijk inkomen van de AOW’er en 
de partner jonger dan  jaar minder dan  bruto per maand, dan wordt de toeslag met minder dan  procent gekort of wordt de 
korting helemaal niet gedaan. Bijvoorbeeld als n persoon alleen AOW en of een klein pensioentje heeft.
De regeling van de partnertoeslag verdwijnt overigens per  januari  voor alle nieuwe gevallen. Dat is al door de regering (van het 
kabinet Kok-I) in 99  besloten vanwege de verdergaande individualisering, de emancipatie van vrouwen en het grotere belang van 
aanvullende pensioenen naast de AOW.

Koopkrachtdaling is niet voor iedereen rampzalig

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen  consumenten aken  rechten ( oals erfrecht)  belastingen en andere financi le aken. w vragen worden 
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar.nl of naar ostbus 26046  2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en lichten’.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

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

Waarschijnlijk niet omdat de apotheek 
en de drogist duizenden kant en klare 
middeltjes hebben staan tegen alles 
wat de gezondheid be-
dreigt. Dat was vroeger 
wel anders.
Voor me ligt een stapel-
tje boekjes uit vervlogen 
tijden. Ze staan vol 
met ziektes en huismiddeltjes. Wat 
een vreselijke ziektes had je vroeger. 
Droes. Moek. Kolder. Een uaaden 
borst of keel. ’t Graveel. Een zakking. 
Tandpien. Bolspat. ooden loop. Het 
wilde vier. e zal het maar hebben. 
Om nog maar te zwijgen van een 
‘oploopinghe van siltige humeuren’ of 
‘scheurbuyck in de tanden’.
Als je het alleen al leest weet je niet 
waar je zoeken moet. Dat deden ze 
vroeger dan ook niet. Iedereen wist 
er wel wat op te vinden. Bij 
kouwe pis deed je gewoon 
wat warm kaarsroet in je 
navel en bij vliegende etter 
op je vinger snee je de wond 
wat verder open en deed er 
een pleister op van bruine 
zalf. Klaar is Kees. En als 
het hielp was het mooi mee-
genomen.

S n water ophouden
Omdat ik wat ouder word moet ik ’s 
nachts wat vaker naar de w.c. Mijn 

aandacht wordt dus 
getrokken als ik in een 
recept lees voor ‘wie syn 
water niet op-houden 
kan’. Kijk eens aan. De 
oplossing ligt voor de 

hand. Ik hoef maar twee potten soete 
melk, een pot botermelk, een handvol 
peterceliewortelen en een hand vol 
donderbladeren samen te laten koken 
en door een servette te gieten. En 
als ik daar dan van tijd tot tijd met 
een vierendeel wijnsteen van drink 
(‘met dorst of sonder dorst’) zal een 
ongestoorde nachtrust weldra mijn 
deel zijn.
En dan is er ‘in den contraaien’ 
natuurlijk ook een oplossing voor de 

man ‘die syn water niet 
maken kan’. Ik citeer het 
huismiddeltje letterlijk. 
Zodat u het misschien 
begrijpt. Ik kan er zelf 
namelijk geen touw aan 
vast knopen.
‘Witte, maluwe blader, 
geseyt pappele, een hand 

vol portret met het loof en een hand 

vol vlotgras. Kapt dat t’samen, doet 
het in twee fa kens koken in een pot 
vers gemolken melk van een varre koe 
en een pot grootbier. Op de onderbuyk 
leggen zo warm als men verdragen 
kan en zie: op korte tijd is dickmael de 
lossinghe gevolght’. He, he. Dat lucht 
op. Zo kunnen we er weer even tegen.

Wijn tegen wormen
Ook interessant is even verderop een 
recept tegen de wormen. azeker. 
Vroeger had men last van wormen. 
Zoals met zoveel narigheid het geval 
is, is ook dit ongemak thans gelukkig 
geheel uit onze denkwereld verdwe-
nen. Maar goed. Vroeger had men dus 
wormen. Het huismiddel daartegen 
bestond uit een glas witte, Franse 
wijn. Iedere dag. En dat gedurende 
vijf of zes dagen. Geen wonder dat 
ik nooit last heb van 
wormen.
Dit alles is te lezen in 
‘Den Troost der Armen, 
behelsende lichte ende 
souvereyne emedien 
tegen Siekten, Wonden, 
Geswellen ende ander 

ualen des lichaams van den Mensch’ 
uit .

Valse kroep
In ‘De Nieuwe geneeskunde’ van 
dokter O. Dubois uit 9  gaat het 
een stuk rustiger toe. Er is zelfs sprake 
van artsenijkundige gezondheidsleer 
en wettelijke geneeskunde. Al worden 
de huismiddeltjes er niet begrijpelijker 
op. Te omvangrijke vrouwenbor-
sten dienst men hier te bestrijden 
met een corset mits men ze niet te 
zeer samendrukt of blootstelt aan 
kneuzingen of stoten.  Nou zeg. Dat 
wisten we zonder dokter O. Dubois 
ook wel. Maar wat te zeggen van de 
bestrijding van Piepende Laryngitis 
oftewel valse kroep? En dan vooral 
gecombineerd met versmachting en
of hoest hetgeen vooral na drankmis-
bruik of bij een beginnend griepje nog 
al eens wil voorkomen? Dopspoeder 
natuurlijk! In combinatie met een of 

twee hypnotische 
pillen! Dat doet 
wonderen! En ook 
het zuur is als bij 
toverslag verdwenen 
als men dopspoeder 
met hypnotische 
pillen gebruikt. 

Bij nadere bestudering van het 
boekje zijn er eigenlijk wel erg veel 

ziektes te bestrijden met dopspoeder 
en hypnotische pillen. Geen wonder. 
Want dopspoeder en hypnotische 
pillen zijn beide produkten die door 
dokter O. Dubois zelf zijn vervaardigd 
en in de handel worden gebracht.

Okseluitje
Huismiddeltjes. Wat heet. Ook van-
daag de dag ligt de drogisterij er vol 
mee. De termen die op de verpakkin-
gen staan zijn vaak nog onbegrijpe-
lijker dan de namen van de huismid-
deltjes die dokter Dubois honderd jaar 
geleden gebruikte. Want we dienen 
vooral niet te begrijpen dat we bij de 
neus worden genomen. En dan nog 
even over die ui. Die kan je niet alleen 
onder de wieg leggen. e kan hem ook 
in plakjes snijden. En dan n van die 
plakjes onder je oksel doen. Dan kan 
je er donder op zeggen, dat je binnen 
een minuut  auw valt. En dat kan wel 
eens handig zijn. Vooral vlak voor een 
proefwerk dat je niet hebt geleerd.
Weet u nog meer handige huismiddel-
tjes? Mail het dan naar: 
 u iu . e d deoud e .

Een ui onder de wieg leggen als de bab  verkouden is. Of een stukje katoen met terpentijnolie 
in je pijnlijke holle kies proppen. Waarom doen we dat niet meer

Huismiddeltjes tegen ongemakken

- De bijbel van Dubois. -

- oos, altijd een beetje vies. -

- Lintworm collegeplaat. -
- Fysiek inkijkje van Dubois. -

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

Het voordeligste 
vakantie

uitstapje?

Een dag 
gezellig shoppen 

bij 
Kringloop Holland!
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Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

4 8 2
2 5 3

9
3 6

3 8
6 2 9 5

5 4
5 3 8 1
9 2 7 1

5 4 1
1 9 6 4 5

7 2
9 8 5

1 9
6 3 4

3 6
6 8 5 1 2

7 8 6

8 1
1 9

3 2 6 7
7 3 2 8

4 9

5 1
3 2 4

2 8 9 7

1 4 2
8 5

6 5 8 7
7 8 1 2

3 9
2 6 5 8

3 9 2 6
1 2

6 4 5

Sudoku D                                

udoku weer ee  win

Dat kan doordat de inzendingen op 
verschillende P ’s bij ons binnen-
komen en kunnen worden geopend. 
Zo kan het ook dat u bericht krijgt 
dat uw inzending ongeopend is 
weggegooid. Ook dat kan, als n 
van de P ’s wordt onderhouden, 
maar uw mail staat dan toch nog 
gewoon op een andere machine en 
loot gewoon mee. Geen zorgen dus.
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 ‘ ’; in B 
ook een ‘ ’ in  een ‘4’ en in D 
weer een ‘ ’, zodat het gevraagde 
antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
- -4- .

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

 luidde: 9- - -
De volgende drie prijswinnaars 

ontvangen de dubbel- D ‘Hurken 
in de Berm’ van Sjaak Bral:

arel van Bussel, te Den Haag
Marian Bauw, te Leidschendam
Harry Thoenes, te Blaricum

Inzenden
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:
Maandag 5 augustus

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 1
Postbus 4

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

Ik ben erg blij dat de sudoku s gewoon blijven, het zijn echte uitdagers,” schrijft Lid  Schuil. Daar zijn Joke 
en Arie van der Toorn het mee eens: heel goede breinbrekers”. En ook nog even dit. Sommige email-inzen-
ders vragen om een (automatische) ontvangstbevestiging en krijgen er daar zelfs meerdere van. 

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis of kom even langs in onze winkel

e i ti de
di. t m . . . uu . . . uu

www.miedem e .

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

o e wi o e e oo te e
iedem de o . i ee oude wet e t ouwd o d ed i

w i w iteit e ice e e oo i co t ct o ec t o e
t oo uw to ee we ee tie e t u tie e i te ieu
d ie e e t u i o e wi e et e te d e .

l d een du del e geheel r l ende o er e oora
to ee we
i e c i e o e ee ote co ectie meu e to e w

mee wi uw eet me toe e oo uteui te e e
o e to e e . owe ie mode . i i e
eci i ee d i e e de me e o. .

e
meu e e .

ee ewe i
i u e di e e ee e tie e ic te o. ti de

uit e e t ee i eme edee te i e ieuwe e e
e o toe e . ite d e ede wi met et e te w iteit

ee . i e e e de o i i e e uide e e e de me e .
i i e eci i ee d i et e e e e e to e e o. .

meu e e .

e t u tiewe
i e t u e e tie e te i ette u e u e t e . o u e wi tie e meu e oo ie ieuwe w e o

o itoe e .
ee t u toe e met ie e o iete itti e die e ete o e c di d i d u e wi de e oo u e ieuwe .
e e e wi de e wi outwo m e o e wi uw meu e .

uu e ice
oorge a e an en o au eu l u en eerloo leeg o u ge a
i o e e u i e uu te e e e uw c te

d.m. . de u i e uw oudi te e e u o te
oo ie ee e ect itcom o t.

e io e e ui i e
et i e e u e et oude ui e em c oo m e .
et ieuwe ui com eet c oo m e u e uit e e

t e . et o e c i de i e o e e . et
uite e e ect i c e tuu .

GRATIS HALEN EN
BRENGEN

LEVERING 
ONDER

3 JAAR 
GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727
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Tot voor kort leidde de website van 
de krant een wat zieltogend bestaan,  
er werd zelden iets toegevoegd. De 
meeste bezoekers surften alleen naar 
www.deoud e .   om eens 
in de twee weken het laatste nummer 
te downloaden in PDF-formaat, om 
het op de computer te kunnen lezen. 
Zo’n  mensen doen dat elke 
keer,  met uitschieters naar boven. 
De nummers die het vaakst zijn 
gedownload waren de eerste vijf uit 

9, elke vaker dan tweeduizend 
keer. Koploper is Nr.  van  februari 
dat jaar, de teller stond vorige week 
op .494 keer. Dat komt natuurlijk 
doordat het na de start even duurde 
voor het bestaan van de krant alge-
meen bekend was geraakt in 
Den Haag, Zoetermeer en de 
randgemeenten.

Verhalen zoeken
De eerste grote service-
verbetering die recent is 
doorgevoerd heeft met die 
digitale edities te maken.  
op te halen. Alle nummers 
die tot nu toe zijn versche-
nen - dat zijn er 4 - zijn 
nu op trefwoord(en) door-
zoekbaar. De inhoud van 
elke krant werd daarvoor 
volledig ge nde eerd. Tikt 
u bijvoorbeeld eronica in dan 
komt de zoekmachine o.m. op 
de proppen met dat gewilde allereer-
ste nummer, omdat de voorpagina 
daarvan opende met een artikel over 
de destijds zo geliefde radiopiraat.
Het digitale krantenarchief is nu 
‘ontsloten’ zoals dat heet en veel nut-
tiger te gebruiken.

Aangepast zoeken
Wat zoeken betreft ook nog een an-
der nieuwigheidje, dat gauw over het 
hoofd wordt gezien. Naast het logo 
van de krant, boven in de pagina’s, 
staat “Zoek  Google, aangepast 
zoeken”. U zoekt daar als gebruike-
lijk met Google op het hele internet, 
maar de resultatenpagina toont eerst 
de vindplaatsen op het web die 
voor -plussers in Den Haag en 
omstreken het meest relevant lijken. 
Wie bijvoorbeeld Theater intikt 

krijgt dan dus niet de suggestie om 
de Amsterdamse Stadsschouwburg 
te bezoeken, maar een Haags theater. 
Probeert u het maar eens; met een 
‘radio button’ bovenin de resultaten-
pagina kunt u omschakelen naar de 
gewone niet aangepaste weergave. 
De verschillen zijn markant!

Krant doorbladeren
Voor het lezen van de laatst versche-
nen editie op uw P  hoeft u de krant 
trouwens niet eens meer te downloa-
den. U kunt dat nummer via een 
speciale Flash applet nu  direct 
doorbladeren, uitvergroten en lezen 
in het scherm. Ook handig om even 
snel te kijken naar de inhoud.

En ook voor de liefhebbers van 
bepaalde rubrieken en columns, 
zoals die van Hans oodenburg 
en ulius Pasgeld, hebben we iets 
nieuws gemaakt op onze website. 
Elke nieuwe bijdrage wordt daar nu 
in blogvorm gepubliceerd, met e tra 
mogelijkheden: ze zijn te waarderen 
(met sterretjes) en kunnen moeiteloos 
worden doorgezonden naar kennis-
sen, worden getweet of getipt via uw 
eigen pagina op Facebook. Boven-
dien kunt u nu direct (voor iedereen 
leesbaar) op de website reageren. 
De auteurs en de redactie lezen dat 
ook. De reacties worden op dezelfde 
manier behandeld als een ingezonden 
brief en kunnen dus ook later in de 
(papieren) krant verschijnen.
Op de oude versie van de website 
was een beperkt overzicht te vinden 

van de circa  punten waar de 
papieren versie van de krant is op te 
halen, zoals bij de bibliotheken. Dat 
is nu vervangen door een totaalover-
zicht, met een zoekfunctie wederom.

Advertenties
egelmatige bezoekers van onze 

website viel op dat er sinds kort ad-
vertenties staan. Welke advertenties 
dat zijn is ook voor ons steeds een 
verrassing. Het werkt namelijk zo dat 
De Oud-Hagenaar slechts de ruimte 

ervoor openstelt, zon-
der zich te bemoeien 
met de plaatsing van 
advertenties. Dat doet 
Google namelijk, 
via het zogenaamde 

dsensesysteem. De 
intelligente database-
machinerie van Google 

probeert, op basis een ana-
lyse van de inhoud van onze website, 
advertenties te zoeken die daarmee 
matchen. Soms met wonderlijk resul-
taat trouwens. Het is een geautoma-
tiseerd proces, waar geen mens aan 
te pas komt. Adverteerders betalen 
aan Google en wij krijgen daarvan 
een (heel) klein percentage voor elke 
keer dat u op zo’n advertentie klikt. 
Alle beetjes helpen, maar voorlopig 
zijn de oo le-ads vooral een manier 
om te laten zien wat er mogelijk is 

ua internet adverteren bij ons. Later 
zullen we de advertentieruimte(s) 
ook direct zelf gaan verkopen, zon-
der tussenkomst van Google. Over 
de manier waarop en de tariefstelling 
moet nog verder worden nagedacht.
Meer service dan commercieel is 
op het ogenblik ook nog een ander 
novum: de selectie van te bestellen 

kwaliteits-
boeken op 

de website. 
Dat gebeurt 
i.s.m. met Van 

Stockum, de oudste Haagse boekhan-
del, maar de beste online catalogus 
in heel Nederland. In die shop vindt 
u twee soorten selecties op relevante 
thema’s. Een selectie van de redactie 
van De Oud-Hagenaar en een selectie 
van nieuwe titels, gemaakt door de 
boekhandel. Het gaat om kleine maar 
fi jne selecties. Voor het grote zoeken, 
in een database met elf miljoen (!) 
titels wordt u verder geleid naar de 
site van Van Stockum zelf.
Gezocht wordt nog naar een goede 
manier om leintjes op de website 
mogelijk te maken, korte annonces 
van de lezers zelf, die men direct zelf 
kan invoeren. Ze zullen in twee soor-
ten mogelijk worden gemaakt: gratis 
en tegen betaling. Waar we de grens 
gaan leggen weten we nog niet. Om 
er gebruik van te maken zult u zich 
in elk geval op de website moeten 
re istreren als vaste bezoeker. Dat 
kunt u nu alvast doen trouwens, het 
is al verplicht voor wie online op 
blogs e.d. wil reageren. Dat is niet 
om het u lastig te maken, maar een 
nodige beveiliging tegen misbruik. 
Vaste bezoekers zullen straks, na het 
inlo en meer mogelijkheden heb-
ben dan incidentele gasten. 

Bezoekersteller
Promotioneel wellicht onhandig, 
maar we hebben de ‘optimistische’ 
bezoekersteller (die ook bezoek van 
bots meetelde) vervangen door een 
hele conservatieve. Geteld wordt 
het aantal verschillende bezoekers 
per dag. Wie de website meer keren 
op een dag bezoekt (vanaf dezelfde 
computer) telt toch maar n keertje 
mee. Het systeem herkent namelijk 
de IP-adressen van bezoekers.

Wensen
Een belangrijke wens van onszelf is 
het, om lezers de mogelijkheid  te 
gaan bieden hun ingezonden brieven,  
verhalen en de foto’s daarbij direct te 
gaan uploaden via de website. 
Vanzelfsprekend bent ook u als lezer 
van harte uitgenodigd om wensen 
voor e tra’s op de website aan ons te 
melden.
Wilt u bijvoorbeeld een forum? Dat 
kost een hoop werk, wegens het 
noodzakelijke toezicht; en wij den-
ken dat het overbodig is, nu we ook 
op Facebook aanwezig zijn. Maar 
misschien zien we dat verkeerd, en 
kunnen we voor dat toezicht onder de 
lezers goede vrijwilligers vinden die 
als moderator willen meewerken.

Frans Hoynck van Papendrecht
oofdredacteur 

webmaster@deoud-ha enaar.nl

In het vorige nummer van De Oud-Hagenaar vertelden we al dat de krant actiever wordt met 
zogenoemde nieuwe media, vooral op internet. Het gaat om meer dan alleen het inzetten van 
Twitter en acebook. Wie de website op www.deoud-hagenaar.nl wel eens bezoekt zal het zijn 
opgevallen dat in de afgelopen weken veel is verbeterd. Maar de renovatie is pas halverwege, 
de service aan de lezers wordt verder uitgebreid door de introductie van tal van nieuwe mo-
gelijkheden. Met de vernieuwingen beogen we trouwens niet in de laatste plaats om de krant 
buiten Den Haag e.o. meer onder de aandacht te krijgen. Want zoals ook uit dit nummer weer 
blijkt: oud-Hagenaars zitten echt overal, van Heerlen tot Groningen, van de VS tot Australi .

Grondige vernieuwing van onze website: www.deoud-hagenaar.nl 
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- en bezoek aan de vernieuwde website is nu voor meer de 
moeite waard dan alleen het downloaden van de krant.  -

- ezoekers die zich registreren op de webisite kunnen nu o.m. direct 
reageren op Julius Pasgeld en Hans oodenburg. -

- echts naast het logo van de krant is de ‘aangepast 
zoeken’ functie van Google te vinden, die voor (oud) 

Haagse -plussers beter resultaat biedt.  -


