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Hugo Wapperom tekent Haags verzetsmilieu in WO II van binnenuit

De spinvlieg toont duistere werkelijkheid
De Tweede Wereldoorlog blijft ons bezighouden. Ieder jaar
zijn er documentaires
op TV en verschijnen
er boeken; nieuwe
details en gegevens
blijven opduiken. Onze
zucht naar verhalen
over deze tijd is niet te
stillen. Dat geldt voor
mensen die de oorlog
hebben meegemaakt,
maar ook voor hun nazaten. Hagenaar Hugo
Wapperom werd jarenlang beziggehouden
door zo’n verhaal.
De zoektocht van Hugo Wapperom leidde
tot het opmerkelijke boek ‘De Spinvlieg’.
Hugo had altijd geweten dat zijn vader,
Piet Wapperom, tijdens de oorlog ‘iets’ had
gedaan, maar terwijl hij opgroeide werd hij
daar maar weinig wijzer over. Veel later,
toen zijn vader niet meer leefde, wees zijn
broer hem op een bijzondere nalatenschap.
Bij die broer stond een grote kist vol
brieven en andere documenten. Het was het
begin van die lange zoektocht.
De brieven en dagboeken waren bijna allemaal geschreven in naoorlogse gevangenkampen, waaronder twee in Den Haag: de

Deze week o.a.

•Goedkope
maar mooie
Godslampjes
- Pag 7
en de
•Wattez
klandizie van
prinsessen
- Pag 8 en 9

•Roodenburg

over de
miljoenennota

- Pag 13
eerste
•Julius’
schreden op
een computer
- Kitty Wapperom (leunend op haar linkerhand) was voorzitter communistische jeugdbeweging. Zij was getrouwd met Piet en werd in de oorlog ook
gevangen gezet. Zoon Hugo baseerde zijn boek mede op brieven van zijn moeder aan zijn vader. -

sar Hermannus Reydon en diens vrouw in
Voorschoten.

Cellenbarakken en Kamp Duindorp. Daar
werden na de bevrijding vooral NBS’ers
en andere collaborateurs opgesloten, in
afwachting van hun berechting. Piet Wapperom was letterlijk en ﬁguurlijk een witte
raaf tussen deze ‘zwarten’, maar het heeft
hem, zijn vrouw en zijn advocaat bloed,
zweet en tranen gekost om dat aan justitie
duidelijk te maken.
Dat verhaal, en alles wat eraan voorafging,
is het onderwerp van ‘De spinvlieg’. Hugo
Wapperom maakte er een roman van,
omdat dat hem de kans bood het verhaal
te vertellen vanuit het perspectief van
één persoon. ‘Die ene persoon zorgt voor
samenhang,’ legt hij uit.

Bekende namen

Verraad

- De omslag van het boek De Spinvlieg,
verschenen bij uitgeverij Aspekt. -

Piet Wapperom werd tijdens de oorlog lid
van een Haagse communistische verzetsgroep rond het blad ‘De Vonk’. Aanvankelijk ontwikkelde die zich tot een van
de belangrijkste verzetsgroepen van ons
land, die niet terugdeinsde voor de hardste
middelen: liquidaties van hoge Duitse functionarissen. Enkele ervan beschrijft Hugo
Wapperom in detail, zoals de moordaanslag
op SS-generaal Hendrik Seyffardt aan de
Van Necklaan in Duinzigt. Idem de dubbele
moordaanslag op de NSB-secretaris-generaal van volksvoorlichting Reichskommis-

Met de groep waren enkele zeer bekende
namen van verzetsﬁguren verbonden: Gerrit Kastein, Gerben Wagenaar – en ook Anton van der Waals. Wie iets weet van oorlog
en verzet, beseft bij het zien van die laatste
naam meteen dat er rottigheid dreigde. Van
der Waals was de meest beruchte ‘dubbelspion’ en verrader binnen het Nederlandse
verzet. Ook bij De Vonk speelde hij die
dubbelrol, gebruikmakend van een van zijn
vele schuilnamen, ‘Luc’. Hij lekte geheime
afspraken van de verzetsgroep naar de
Duitsers en mogelijk heeft dat geleid tot de
arrestatie van Piet Wapperom, in februari
1943. De Duitsers gebruikten hem vervolgens als lokaas, waarna meer leden werden
opgepakt. Het had dramatische gevolgen.
Toen ook Gerrit Kastein werd aangehouden
en naar het Binnenhof werd overgebracht,
verkoos hij daar zelf de dood. Hij sprong
uit een raam. Meer leden van De Vonk
werden door de Duitsers omgebracht, maar
Piet Wapperom overleefde de oorlog. Zijn
reputatie daarentegen niet.

Lees verder op pagina 5

Restauratie van ‘de magistraat’
live te volgen door het publiek
Op dinsdag 27 september a.s.
start het Haags Historisch
Museum in aanwezigheid van
burgemeester Van Aartsen de
restauratie van het wandvullende schilderij De magistraat
ontvangt officieren van de
schutterij op de Sint Sebastiaansdoelen.

De restauratie van dit magistraatsportret
uit 1618 is live te volgen voor museumbezoekers en duurt tot en met december
a.s. Het schilderij van Van Ravesteyn
maakt deel uit van een unieke serie van
zes grote groepsportretten van Haagse
stadsbestuurders uit de 17de en 18de eeuw.
Het museum is blij dat het, dankzij een
belangrijke bijdrage van de Gemeente Den
Haag, de noodzakelijke restauratie van
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Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
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om gratis op de site te adverteren

dit schilderij kan uitvoeren. Tegelijkertijd
wil het museum hiermee laten zien hoe
noodzakelijk de restauratie van de overige
werken uit de serie is, waarvoor zij nog
ﬁnanciële ondersteuning zoekt.

Op werkdagen
De restauratie in het Haags Historisch
Museum is vanaf september t/m december
2011 tijdens werkdagen te volgen. Bezoekers kunnen de restauratie van dichtbij zien
en met de restauratoren in contact treden.
Om het project te ﬁnancieren trekt het
Haags Historisch Museum gezamenlijk op
met het Sebastiaan Genootschap, een groep
Haagse bedrijven die het museum helpt bij
het verwerven, behouden en presenteren
van het Haagse erfgoed.

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!
KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!
JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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oke van der Velde
De allerlaatste, van de veertig leerlingen, die wij al een jaar zoeken voor
onze re nie is oke van de r Velde.
Het gaat om een re nie van de School
met den Bijbel, voor de sloop gevestigd
aan het Bolwerk Zuid 24 in Bergen op
Zoom. De re nie wordt gehouden op
november 2011, en betreft de klassen 3
en 4 uit 1960/1961, dat is dus maar liefst
0 jaar na dato. oke woonde eerst in de
Gentiaanstraat in Bergen op Zoom en
volgde daar de M LO. Ze verhuisde
omstreeks 1961 naar Den Haag. Haar
vader was militair en ze heeft drie
zusjes. oke moet nu ongeveer 66 jaar
zijn. Wie geeft de ultieme tip Reacties
heel graag naar:

Ton Kleppe

Papendrecht
tonkleppe@hetnet.nl
------------------------------------------------

olo on

ristalontvanger
Weer genoten van ulius Pasgeld’s verhaal over de kristalontvanger. Bij mij
ging het ongeveer net zo. Alleen was het
niet mijn moeder die ingreep, maar mijn
vader. Later heb ik ook andere ontvangers met radiolampen gemaakt uit het
ongensradioboek van Leonard de Vries.
Op een kwade dag kwam ik tot de ontdekking dat de radiolampen eruit waren
gehaald. Door mijn vader dus... Hij vond
dat mijn huiswerk onder mijn geknutsel
ging lijden. Dat heeft echter niet kunnen
verhinderen dat ik later van mijn hobby
van mijn beroep heb gemaakt Ha Ha.
Met weemoed denk ik vaak aan de tijd
terug dat ik als 9-jarig jongetje mijn
eerste kristalontvanger in elkaar knutselde. En net als bij jou had ik een lange
antenne over de tuinen gespannen van
de Cederstraat naar de Acaciastraat. Met
allemaal kurken eraan om te zorgen dat
de vogels de draad zouden zien. Toch
knalde er zo nu en dan wel een grote
meeuw tegen de draad. Ons huis gonsde
er dan van. In mijn eerste kristalontvanger zat een mooie groene spoel, net als
op de foto in De Oud-Hagenaar. Later
kreeg ik van een kennis een Amroh
402 spoel. Die werkte veel beter en ik
heb toen in een andere sigarenkist een
nieuwe kristalontvanger gemaakt met
die Amroh spoel. Ik heb die ontvanger
nog steeds. Leuk te vernemen dat jij
je onderdelen bij Bodegom-Smit hebt
gekocht in de Azaleastraat. Deze man
was zendamateur, PAoBS. Zelf kocht
ik mijn onderdelen bij De Kandelaar op

BRI V

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. U kunt uw oproepje ook eenvoudig zelf plaatsen op onze website deoud-hagenaar.nl Met onmiddelijke publicatie!
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

i iti en r els

n de r nje

Het is leuk om te merken dat dit blad niet alleen in de Haagse regio wordt gelezen. elfs uit
anada kwam een reactie, zag ik. n ook een bekend Hagenaar als eter oordanus blijkt
het blad te kennen, getuige zijn ingezonden stuk. elf heb ik ook wel wat met Amicitia want
ik ben in
betrokken geweest bij de verkoop.
Door Weba uit Naaldwijk werd mijn
toenmalige werkgever Nelisse Makelaars daarmee belast. Het betrof toen
de renovatie van het voorgebouw en
het stichten van nieuwbouw aan de
achterzijde grenzend aan het
Amicitiahof. Bij de voorbereidende
werkzaamheden zijn nog stoffelijke
resten aangetroffen van de toenmalige
bewoners, de Agnieten van het
klooster uit de vroegste periode. Op
www.amicitiadenhaag.nl is een interessant historisch overzicht te vinden.
im Hofdorp
De directe omgeving was ooit het
decor van het boek Rafels aan de
ranje door Pim Hofdorp. Hij schreef
een reeks detectiveverhalen dat zich
telkens in een andere Haagse wijk
afspeelde. Topograﬁsche politieromans heette dat. Met in de hoofdrol
commissaris Aremberg en o.a. rechercheur opie Vermeulen. Best aardig
als je een beetje historisch besef hebt,
maar nou niet echt met heel veel vaart
geschreven. Misschien toch grappig
genoeg voor een redactioneel stuk.
Hij wist immers een goed beeld te
schetsen van Den Haag in die tijd
de Laan van Meerdervoort onder de
galerij, vlak bij bioscoop West End in
de ahrenheitstraat . De eigenaar van
De Kandelaar was ook zendamateur,
PAo D.

Wim Witt

wimwitt@casema.nl
-----------------------------------------------Reactie op oordanus
Ik wil even reageren op de reactie m.b.t.
Amicitia van Peter Noordanus. Ook de
bewonersorganisatie Kortenbosch heeft
indertijd zijn stinkende best gedaan om
dit plan te voorkomen. Als de projectontwikkelaar niet failliet was gegaan
dan was er een bezwaarprocedure
doorgezet door de bewonersorganisatie.
Hopelijk is nu de geschiet vervalsing
helemaal uit de wereld. In die tijd had de

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 60.000 e emplaren, via circa 300 distributieper
punten. Toezending is mogelijk voor
jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .
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en was niet te beroerd om er allerlei
feiten en gebeurtenissen bij te halen.
Aan research deed hij wel En enkele
boeken zijn opnieuw uitgegeven.
West Side onder de cr pte
Ik meen vrijwel zeker te weten dat
Peter Noordanus in zijn jeugd de
jongerensocieteit West Side heeft
weten te vinden. In de tijd van oop
van Oosten en rans Wulffers.
West Side was tot 1980 te vinden
in de crypte onder de kerk aan de
Sportlaan, ingang Sijzenlaan. Zelf heb
ik daar ook veel tijd doorgebracht. Het
verschijnsel was in de jaren 60 en 70
redelijk veel voorkomend. Onder de
hoede van de katholieke kerk kwamen
jongeren bijeen voor gesprekken,
gezelligheid en muziek. Leuk om te
vertellen dat op enig moment de groep
Ekseption werd gecontracteerd voor
een optreden. Toen nog niet bekend.
Dat concert werd op het laatste moment afgezegd maar wel met de belofte om het in te halen. Dat gebeurde
ook. In de tussentijd waren zij met
hun muziek symfonische rock, zeg
maar klassieke muziek in een modern
jasje doorgebroken. Daardoor stond
wijk een heleboel te verstouwen zoals:
een feestzaal in de Assendelftstraat, de
problemen met het drugspand op de
Prinsegracht en de aanleg van de Rondweg, zoals die door wethouder Nyqvist
was bedacht en de wijk helemaal zou
door snijden en veel cultureel erfgoed
zou vernietigen. Het waren toen roerige
tijden in de wijk zo rond 1980.

Rob Reimerink

wimwitt@casema.nl
-----------------------------------------------S nagoge Scheveningen
Vanaf mijn huwelijk in november 1967
tot mei 1969 heb ik gewoond aan de
Dirk Hoogenraadstraat 1A, op nog geen
2 meter van de hoek met de Havenkade, waar volgens briefschrijfster Martha
Hiep in De Oud-Hagenaar nr. 18 een

itgever
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de Sijzenlaan op de avond van het
inhaalconcert zwart van de mensen.
Hun bekendste muzikant was Rick
van der Linden, getrouwd met Penney
de ager. a, die van Top Pop.
Rond 1980 was het over met het
fenomeen jongerensocieteit. Daarmee
verdween ook een andere activiteit
van West Side, te weten, het jaarlijkse
bouwkamp in rankrijk. Waar in de
vakantieperiode een dorpspastoor
werd geholpen met het opknappen
van een kapel, pastorie of patronaatsgebouw. Aan handen geen gebrek en
er werd vlijtig gewerkt. Maar vooral
niet vergeten dat het vakantie was. De
plaatselijke kroegbaas was telkens tot
schreiens toe bewogen om zoveel
welkome klandizie.
Er zijn vriendschappen voor het leven
uit ontstaan en het trouwerijen liep
ook aardig op.
Gekscherend werd West Side wel een
huwelijksbureau genoemd en dat was
niet ver bezijden de waarheid.

Carel van Bussel

Carel@vandorpverhoog.nl

boven wonen. In Scheveningen stond ds.
Geerts bekend als de geitendominee ,
daar hij in het bezit was van een geit, die
hij zelf dagelijks verzorgde. Samenvattend: het pand dat oorspronkelijk een
religieuze bestemming had, is eens kerk
geweest maar geen synagoge. Bij mijn
weten was de synagoge op Scheveningen gevestigd aan de Harstenhoekweg
en nergens anders.

Wim Pijl

wjpijl@planet.nl
-----------------------------------------------a nog jaren door
In de Oud-Hagenaar van 23/8 j.l.een
uitgebreid artikel over de verhuizing van
het ABP van Den Haag naar Heerlen.
Een aantal foto’s bij het artikel. Ik zeg
tegen mijn vrouw kijk nou eens...
Dick Mijn vrouw ziet Dick ook op
een paar andere foto’s. Wie is Dick
Dick Schuurhof is de schrijver van het
artikel dus. Met Dick en zijn vrouw ie
waren wij van 1963 tot ongeveer 1969
bevriend op vacantie enz. Heerlen/Leidschendam is een behoorlijke afstand en
we raken elkaar kwijt. Inmiddels hebben
we heel leuk e-mailcontact en wellicht
dat we binnen afzienbare tijd elkaar
weer eens ontmoeten want Dick en
ie komen nog steeds enige malen per
jaar naar Den Haag. De stad die ze nog
steeds in het hart hebben. We genieten
van De Oud-Hagenaar en niet alleen
door bovenvermeld artikel.

rieda en Hans Rijkhoek

friedahansrijkhoek@gmail.com
-----------------------------------------------synagoge zou hebben gezeten.
Ook ik ken het pand vanuit mijn jeugd,
als vestigingsplaats van kofﬁe- en theehandel Soekalakoe. Maar als het gaat
over de vroegere bestemming van dit
pand als synagoge, scheiden de wegen
van Martha en mij volkomen. Hoe ik
aan die wijsheid kom Heel eenvoudig,
door iemand aan het woord te laten die
in 1982 de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag
en Scheveningen beschrijft, waaronder
ook die van de Scheveningse Oud-Gereformeerde Gemeente eind 19de eeuw
/ begin 20ste eeuw. it dit boekwerk het
navolgende citaat: Voor eigen rekening
liet dominee Geerts voorganger van
deze kerkelijke gemeente in 1892 een
kerkje bouwen aan de Havenkade, nummer 19. Het kreeg de naam Eben-Haëzer-kerk. Zelf ging dominee Geerts er

Advertentiecombinaties
De uitgave is onderdeel van een trio, met De
Oud-Rotterdammer oplage 120.000 en De
Oud- trechter oplage 0.000 . Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties
mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 0 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

Re nie uiderpark HBS
Er is weer een re nie voor oud-leerlingen van de Zuiderpark HBS, van 19 1
t/m 1964 eerst in de Spionkopstraat,
vanaf 19 7 in de Zuidlarenstraat . De reunie wordt gehouden op zaterdag 26 november in het Segbroek College aan de
Klaverstraat. Meldt je via email met je
naam en de periode dat je op de school
zat. e krijgt dan alle verdere informatie
per e-mail. Kijk ook binnenkort op onze
website www.zuiderparkhbs.de

Rudi Schmit

oudleerlingen@zuiderparkhbs.de

De Oud-Hagenaar op internet
Website:
deo d agenaar n
acebook:
a e oo o deo d agenaar
Twitter: i er o
deo d agenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie
onne en en abonnementen deoud-hagenaar.nl
070 427 097
Advertenties
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl 06 - 23700323
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
070 427 097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Doe mee aan de nieuwe
wedstrijd Secret it

eeuw wint
oetermeerse
reisverhalenprijs
In het kader van de tentoonstelling Mona isa Mania organiseerde Schrijversschool oetermeer
in samenwerking met het Stadsmuseum een reisverhalenwedstrijd met de titel Op Reis met
Mona isa. De jur ontving 7
inzendingen uit heel ederland.
De winnaars zijn bekend gemaakt
op zondag
september in het
Stadsmuseum, de laatste dag dat
de e positie te zien was.
Ook werd een bundel gepresenteerd waarin
de tien beste inzendingen zijn opgenomen.
De bundel is voor 12,9 te bestellen op de
website van itgever ree Musketeers.
De jury heeft lang moeten discussiëren. De
eerste prijs die bestond uit twee treintickets
naar Parijs, werd gewonnen door Rieks Veenker uit Middelburg. Hij schreef Metamorfose.
Een historisch verantwoord en spannend verhaal over de verbeelding van een reis. Een bijzonder interessant perspectief van een Mona
Lisa op een paneel. De jury vond het verhaal
geschreven door een persoon met kennis van
zaken, als het gaat om kunstgeschiedenis maar
ook als het gaat om Italië. Een sterk einde,
een goede opbouw en diepgang. Literaire
personages in een korte tijd geportretteerd.
Heel origineel en nog literair ook. De tweede
prijs werd gewonnen door Maria Boonzaaijer
uit Barneveld met het verhaal Het geheim van
Senna. De derde prijs werd gewonnen door
Rikst van der Torren uit Lelystad, zij schreef
Tussen luweel en Zijde.
ees de verhalen
Alle verhalen zijn na te lezen op www.
verzinzoetermeer.n, de e positiesite van de bibliotheek. Wie deze wedstrijd heeft gemist en
toch ook eens een kansje wil wagen, kan meedoen aan de volgende wedstrijd: Secret City.
Ook weer in samenwerking met het Stadsmuseum. Alle wedstrijdgegevens zijn terug te
vinden op de website van De Schrijversschool
www.schrijversschool zoetermeer.nl. Hier is
ook het juryrapport van de verhalenwedstrijd
terug te lezen.

Meneer Bennik

Dinsdag 20 september 2011
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Hanneke Schmeets schrijft levensverhalen van ouderen

k stel lleen vr gen
r ik oordeel niet
iet elson Mandela, rins Bernhard of Annie M. . Schmidt, maar oma ien, tante Truus
of papa arel, staan centraal in hun eigen biografie een boek gewijd aan hun leven, van jeugd tot
nu, inclusief alle mooie en verdrietige momenten.
Hanneke Schmeets 1977 , tekstschrijver en oprichter van w
Levensverhaal, voorziet in een
stijgende behoefte. Zij gaat gesprekken aan met mensen die hun leven
gedocumenteerd willen hebben, om
wat voor reden dan ook. Na een
ernstige ziekte, als ze met pensioen gaan, of gewoon, om iets van
zichzelf achter te laten. En soms
zijn het de kinderen of kleinkinderen
die een levensverhaal cadeau doen.
Ze zijn nieuwsgierig naar hun eigen
achtergrond en familiegeschiedenis.
En ouderen vinden het ﬁjn om hun
herinneringen door te geven, zodat
hun verhaal niet verloren gaat.
Het kweekt begrip
Een levensverhaal blijkt ook het begrip tussen verschillende generaties
te vergroten. Schmeets krijgt reacties
van mensen die hun moeder, of
hun oma, maar ook zichzelf, beter
begrijpen na het lezen van de bijzondere erfenis. e komt gewoontes

en karaktereigenschappen tegen,
waarvan je denkt, hé, dat doe ik ook
Zo ben ik ook ’t Is heel leuk om dat
te ontdekken. En tegelijkertijd zul je
je opa of vader beter begrijpen, als je
weet dat hij in een appenkamp heeft
gezeten, of maar net de hongerwinter
heeft overleefd. Dat zijn zaken waar
vaak nooit over wordt gepraat in een
familie, maar die wel veel invloed
hebben op iemands persoonlijkheid
en levensloop.
Schmeets begon zelf anderhalf jaar
geleden met het levensverhaal van
haar laatst levende oma. Ik ben
heel close met mijn oma, maar er
was zoveel wat ik niet wist en waar
ik toch heel nieuwsgierig naar was.
Hoe haar schooltijd eruit zag, wat
ze heeft meegemaakt in de Tweede
Wereldoorlog, waar haar ouders
vandaan kwamen. Dingen die mijn
ouders ook niet weten en die dus
verloren gaan als zij overlijdt. Ik
ben de cultuurhistoricus en schrijver
in de familie, dus ik besloot er een

- Hanneke Schmeets in gesprek met een klant. -

project van te maken. Schmeets
dook in de oude familiealbums, haar
oma’s zelfgeschreven aantekeningen
over de Tweede Wereldoorlog en
ging – gewapend met dictafoon en
aantekenblok – meerdere keren bij
haar oma langs voor interviews.
Haar eigen oma
Haar grootmoeder, bijna 87, werkte
graag mee en zag uit naar de bezoekjes van haar kleindochter. Schmeets
stelde de vragen die ze altijd al had
willen stellen en luisterde gefascineerd hoe haar oma vertelde: over
de nonnen op de Zuid-Limburgse
katholieke basisschool, de dood van
haar broer in de Tweede Wereldoorlog, het eerste afspraakje een ﬁlm
van Zarah Leander, een kaartje kostte
1 cent en hoe ze, ongetrouwd en
zwanger van de eerste, slechts met
grote moeite aan een huis kon komen
in het kapotgeschoten naoorlogse
Nederland. Intensief, maar heel
bijzonder om te doen. We hebben
ontzettend gelachen samen, maar ook
met rode ogen stilletjes tegenover
elkaar gezeten.
Schmeets werkte de interviews uit,
zocht er foto’s bij, verweefde haar
oma’s aantekeningen in de tekst, en
stuurde het verhaal uiteindelijk naar
de drukker. Resultaat was een boek
van bijna honderd pagina’s, met haar
oma als jonge vrouw prominent op
de kaft, dat Schmeets in het bijzijn
van haar familie uiteindelijk aan haar
oma overhandigde. E tra e emplaren
waren er voor haar tante, ouders en
zus. ’t Was een heel emotioneel
moment. Niemand hield het droog.
En we hebben er nog maanden over
nagepraat. ’t Boek bleef ook buiten

de familie niet onopgemerkt en de
vele enthousiaste reacties brachten
Schmeets er uiteindelijk toe w
Levensverhaal op te richten. Met
succes.
chte levensvragen
Haar klanten vindt ze via via en zijn
divers. De ene keer een welgestelde
vijftiger die na een succesvolle carri re terug wil blikken op zijn leven,
dan weer een licht dementerende
vrouw in een verzorgingstehuis.
Dat Schmeets wat verder van haar
klanten afstaat is een voordeel. Ik
stel alleen vragen. Ik lever geen
oordeel. Veel mensen vinden dat heel
bevrijdend. Ik hoor dingen die ze
vaak nog met niemand eerder hebben
besproken. En aan het eind van een
gesprek bedanken ze me. Dat ze ’t zo
ﬁjn vonden dat er nu eens echt naar
ze werd geluisterd. De verhalen zijn
telkens verschillend, maar de grote
lijnen blijven hetzelfde. Schmeets:
De echt grote levensvragen zijn
universeel en generatie-overstijgend:
Hoe richt je je leven in Hoe ga je
om met liefdesverdriet Wat doe
je als je ernstig ziek wordt Of een
dierbare verliest Als jongere kun
je veel leren van de levenservaring
van je grootouders. Zij kennen het
klappen van de zweep. Dat maakt het
beluisteren van al die levensverhalen
zo waardevol, en het bewaren ervan
e tra belangrijk .
rijs ussen de
en
euro
afhankelijk van het aantal interviews
de oplage en de vorm.
eer informatie via
www.uwlevensverhaal.com of bel
anneke chmeets .
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Kom kijken in onze mooie showroom!

Vreugdenhil Stijlmeubelen
waar stijl en kwaliteit elkaar ontmoeten
Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

De Jong Damesmode
mode in maat 38 t/m 2
maandag- en koopavond gesloten

Mode

010 888 22 15

die bij u
past

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.

slechts € 12,50

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

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

Laan van Meerdervoort
bij Goudenregenstraat, halte RR 3 12
2 63 AW Den Haag Tel: 070 363 01 03

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Wij geven u € 210,Want een uitvaart is al duur genoeg!
De Volharding uitvaartzorg heeft een depositofonds waarmee u uw
eigen spaarpot ten behoeve van uw uitvaart op kunt bouwen.

-

-

-


Ja, stuur mij geheel vrijblijvend een aanvraagformulier waarmee ik een deposito rekening
kan openen. Ik profiteer dan tevens van de volgende voordelen:
•
•
•
•

De Volharding uitvaartzorg stort € 210,- op mijn depositorekening*
Ik kan een eenvoudig testament op laten maken voor slechts € 300,Ik ontvang GRATIS het boek “Napels zien ...” van Casper Postmaa
Ik heb recht op professioneel uitvaartadvies, ondersteuning en nazorg

Voorletters:

Achternaam:

Adres:
Postcode & woonplaats:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
U kunt het aanvraagformulier ook vinden op deposito.devolhardinguitvaartzorg.nl
* De € 210,- wordt op uw depositorekening gestort, is
niet op te nemen en wordt uitgekeerd bij overlijden.

NO TA R I SK A N T O OR
E L L E NS & L E N T Z E

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl
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s choloog Hugo Wapperom kroop in het hoofd van de verzetslieden

hi ige kjes en iguren
et een du ele gend

ervolg van voorpagina

Begin
werd iet Wapperom wederom opgepakt, nu door de ederlandse autoriteiten. Hij werd
verdacht van verraad en collaboratie. Door Wapperoms toedoen zouden errit astein en co. zijn opgepakt. Wie achteraf de gebeurtenissen op een rij zet, ziet dat dat nooit mogelijk kan zijn geweest, maar
destijds bleek niemand bereid zijn nek uit te steken voor iet Wapperom.
Piet Wapperom bracht enkele jaren
door in gevangenschap. iteindelijk
kwam het niet tot een ‘zaak’ tegen
hem die was er immers niet , maar
Wapperom nam na zijn vrijlating het
besluit nooit meer iets met de politiek
te maken te willen hebben.
it ‘De spinvlieg’, inclusief Piet Wapperoms daarin geciteerde dagboeken
en brieven, rijst een uitvoerig en bijzonder levendig beeld op van enkele
veel te weinig bekende aspecten van
de oorlog in Den Haag.
Dilemma’s
Zo lopen we achter de hoofdﬁguren
van De Vonk aan door de straten van
Den Haag. We volgen bijvoorbeeld
Gerrit Kastein bij het huis van de hoge
nazi Seyffardt in de Van Neckstraat:
‘Hij zoekt naar nummer 36. Recht
tegenover die benedenwoning gaat hij
een oprijlaan op en leunt daar tegen
een muur, diep ademend laat hij de
eerder in zijn hersens vastgelegde ﬁlm
nog eens aan zich voorbijtrekken.’
Hugo Wapperom was er zelf ook. ‘Ik
heb dat voor een deel nagelopen.’
Hij probeerde zich ter plekke vooral
voor te stellen hoe zo’n verzetsactie
uitgevoerd zou kunnen zijn. Hugo
kroop in het hoofd van de verzetslieden. Natuurlijk is het niet echt bekend
hoe zij hun werk ervoeren, maar de
twijfels en dilemma’s die Hugo die
psycholoog is beschrijft, komen
zeer authentiek voor. an Verleun,
die Seyffardt uiteindelijk doodschiet,
denkt direct daarna eerst: ‘Nu weet ik
het zeker, ik neem ook de geplande
volgende actie voor mijn rekening. Die
is mij toch toevertrouwd, nietwaar
Nee, gegund.’ Vervolgens breekt het
in hem los: ‘Heftig begint ans lijf
te trillen, rillingen lopen dwars door
elkaar, met grote intensiteit lijkt van
alles en nog wat binnen in hem in en
weer uit elkaar te schuiven, alsof het
niet meer past.’ an kan niet meer en
Gerrit Kastein moet de volgende actie
op zich nemen. ‘We weten natuurlijk

veel over verzetsacties, ook uit ﬁlms
en boeken, maar dat is allemaal van
de buitenkant,’ aldus Hugo. ‘Dit boek
is een poging tot doorzicht van binnenuit.’
Haags verzet
Aangrijpend is ook het verhaal van an
van Kalsbeek, een ander lid van De
Vonk, over het moment dat hij werd
neergeschoten. Van Kalsbeek had Piet
Wapperom kort na diens arrestatie bij
een vaste afspraak gemist. Hij kreeg
direct een bang voorgevoel. Toen
hij vervolgens een partijlid aan de
Waldeck Pyrmontkade opzocht, bleken
daar al Nederlandse politieagenten die
voor de Duitsers werkten te zitten. Van
Kalsbeek vluchtte het Zeeheldenkwartier in, met de agenten achter zich aan:
‘Meer dan tien schoten hoor ik, achter
elkaar: pats, pats, pats Plots zie ik
sterretjes voor mijn ogen, voel me
duizelig worden, weer ga ik een hoek
om, de Helmersstraat in. Daar ren ik,
wat moest ik, door de openstaande
deur van de melkwinkel op nummer
8. Ik loop door naar het achterhuis om
mijn pistool te verstoppen, en leg het
uiteindelijk onder de trap, samen met
mijn persoonsbewijs. De Duitsers
zitten me op de hielen, roep ik tegen
de vrouw van dat huis. e gelooft het
niet, maar zij pakt me vast en haar
man helpt haar. Met van die grote
ogen kijken ze me aan, ze trekken en
duwen me naar buiten. Bang waren
ze, denk ik achteraf, en verrast. Ik kan
niet anders dan weer hardlopen, verder
weg, nog verder. Ik kijk om. Tot mijn
verbazing zie ik niets, niemand. Ik ga
een hoek om, rechts de Elandstraat in,
alsmaar verder, daar daar voor de
deur van de katholieke kerk houdt het
op, daar lijkt het voorbij. Alles, dacht
ik. Ik had het niet meer. Op de stoep
zak ik ineen.’
Het fragment brengt het Den Haag van
toen dicht bij de lezer. ‘Die plaatsen
zijn voor mij anders geworden,’ vertelt
Hugo. ‘Als ik er nu langs loop, moet ik

- De Pni lkerk in Duinorp, waar Piet Wapperom tijdens zijn detentie meezong
in het gevangenenkoor. en van de weinige verzetjes tijdens de detentie.-

altijd aan die gebeurtenissen denken.’
Hij kijkt sindsdien ook wat anders tegen zijn stad aan. Het Haagse verzet is
in de geschiedschrijving van de oorlog
tot nu toe wat onderbelicht gebleven.
‘Die geschiedenis bekijken we vooral
vanuit landelijk perspectief, die is
niet plaatsgebonden. Maar toch: de
instituties, de machtsvertegenwoordigingen, die zaten ook toen hier, in Den
Haag. Het Binnenhof, het Oranjehotel:
de Duitsers hadden die gewoon overgenomen. Dat Gerrit Kastein op het
Binnenhof zelfmoord pleegde, is toch
veelzeggend.’
Historici en schrijvers, zoals dr. Lou
de ong, hebben het Nederlands verzet
vooral vanuit Amsterdams perspectief
behandeld. ‘Soms heeft dat de beelden
die we hebben beperkt. Den Haag noemen we nu graag een stad van vrede
en bestuur, maar ik zou zeggen: Den
Haag is een stad van vrede, bestuur
en verzet. uist omdat hier tijdens de
oorlog de macht was gevestigd, was er
ook een krachtig verzet.’

- De ellenbarakken, waar ook Piet Wapperom terecht kwam, temidden van beruchte
azi s en S ers. -

Intriges
Verzet – en dat riep weer antiverzet op.
Hugo: ‘Na de oorlog hadden we behoefte aan bepaalde ﬁguren en symbolen. Boeken en ﬁlms als Engelandvaarders en Soldaat van Oranje hebben die
samen met de media geschapen. Maar
het beeld van heldhaftige ﬁguren die
de wapens opnamen tegen de nazi’s
schiet tekort. In werkelijkheid was
het verzet veel comple er. Het was
een diffuse, mistige wereld, geplaagd
door crisis, ruzie en rivaliteit.’ Voor
Hugo werd dat een belangrijk thema
voor zijn boek. ‘Het zijn zaken van
alle tijden. In zulke omstandigheden
leer je mensen en al hun karaktertrekken het best kennen, en ook hun land.
De emotie botste op het verstand en
belemmerde vaak de besluitvorming.’
Daarnaast blijkt uit ‘De spinvlieg’
dat veel zaken rond het verzet niet
waren wat ze leken. Er komen heel
wat intriges in voor die zich achter de
schermen afspeelden. Helemaal nieuw
is dat niet. Een van de beroemdste
Nederlandse romans, De donkere ka-

- ummer

van juli

van het communistische verzetsblad De onk -

mer van Damocles van W. . Hermans
19 8 , was deels al gebaseerd op de
ﬁguur van Anton van der Waals en op
de onzichtbare, duistere krachten rond
het verzet. Nieuw is wel de manier
waarop Hugo Wapperom zich in de
geest van een betrokkene tracht in te
leven, ook in diens naoorlogse tijd. Hij
laat zien hoe al die schimmige zaakjes
en ﬁguren met dubbele agenda’s hem
voor het leven hebben getekend.
Langzaam, en met hulp van de historicus rank Kortweg, legt hij allerlei
machinaties bloot die voor de oorlog al
gaande waren tussen de regeringen van
Nederland en nazi-Duitsland. Ook een
zekere Bernhard van Lippe-Biesterfeld
was daarbij betrokken. Soms lees je er
met rode oortjes over, dan weer met
afschuw.
evangenkampen
Minstens zo onthutsend en uniek zijn
de beelden die ‘De spinvlieg’ schetst
van het leven in twee Haagse gevangenkampen: Kamp Duindorp en de
Cellenbarakken aan de Van Alkemadelaan. Kamp Duindorp was gewoon
de hele wijk Duindorp. Die was door
de Duitsers in 1942 volledig ontruimd
wegens de aanleg van de Atlantikwall.
En na de oorlog mochten de bewoners
dan weer niet terug van de Nederlandse regering, omdat die Duindorp
wilde gebruiken voor de opsluiting
van collaborateurs. Piet Wapperoms
dagboeken schetsen een langdurig
verblijf aldaar met grauw voedsel,
luizenonderzoek, depressies en vooral
tomeloze verveling. De sleur werd er
soms onderbroken door de opvoering
van toneel- of zangstukken. Piet Wapperom zong mee in het gevangenenkoor, dat optrad in de Pniëlkerk aan de
Tesselsestraat.
En je leest met stijgende verbazing
tussen wie Wapperom, communist en
verzetsstrijder, later in de Cellenbarakken terechtkwam. Daar zaten
beruchte ﬁguren opgesloten als Arnold

Meijer oprichter en voorman van
het fascistische Zwart ront , SDSturmbannf hrer en regisseur van de
odendeportatie Willy Lages en een
broer van NSB-parlementariër Meinoud Rost van Tonningen. Ze z ten
er niet alleen, Wapperom kwam hen
ook tegen en voerde gesprekken met
hen. ‘Absurdistisch,’ vindt ook Hugo
Wapperom. ‘Een heel gekke verzameling mensen en totaal verschillende
werelden kwamen daar op bizarre
wijze samen. Zat mijn vader daar met
Arnold Meijer gymnastiekoefeningen
te doen.’ En Willy Lages hoorde hij
aan over diens afkeer van het communisme. Het is een menselijk drama in
optima forma: Piet Wapperom moest
afwachten en zijn tijd uitzitten te midden van ‘het neusje van de zalm van
mijn vroegere tegenstanders’, zoals
hij het zelf omschreef. In zijn toestand
kon hij niet anders dan op een of andere manier een soort van verstandsverhouding met hen aangaan.
Voor Hugo Wapperom ging het bij
het schrijven van ‘De spinvlieg’ om
die gebeurtenissen. ‘Het kernverhaal
van dit boek vind ik z met het leven
te maken hebben. Het laat zien hoe
zulke gebeurtenissen de mens kunnen
be nvloeden, wat voor wonderlijke
kwesties iemand kunnen raken. Zo’n
oorlog, die overkomt je ook maar.
Daarom vond ik dat dit verhaal verteld
moest worden niet omdat het mijn vader betreft, maar omdat het algemeen
is en alle kanten van deze dramatische
periode vertelt.’
ugo apperom e spinvlieg. itgeverij spekt
blz.
. rijs
ok te
bestellen via de internetboekwinkel op
deoudhagenaar.nl

Marco Daane

mdaane@planet.nl
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Iedere uitvaart uniek. Yarden

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.

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.

aan huis
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(belt u even van te voren)
Koperwerf 28, 7e etage, Kamer 705, 2544 EN Den Haag
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Onderhoud verlengt de levensduur van uw PC

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

Lezersaanbieding

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

Service, Reparatie en Onderhoud

John de Groot

Marcus Benjamins

Fiets-wandelarrangementen
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- 5 daags (hp) € 225.00

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg
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orrie vertelt over haar vader

odsl pjes v n
huit
ls verli hting v n het geloo
Vanaf
was aan de welhaast deftige Weteringkade, waar nog
geen Schenkviaduct stond, het atelier te vinden van .A. Schuit.
Schuit was een begrip in de katholieke wereld vanwege het maken
van glas-in-loodramen en de befaamde godslampjes.
Dochter Corrie 1923 vertelt over die
tijd. Haar vader was een goedlachse
man, die in 1881 te Monster was
geboren. Aanvankelijk verdiende hij
de kost als timmerman, maar hij kwam
al spoedig in contact met het mooie
ambacht van glas-in-lood. Het beroep
fascineerde hem mateloos. Voor zijn
opleiding kwam hij in Kleef terecht,
waar zijn geduldige leermeester hem
na zijn leerperiode vertelde, dat hij
ontzettend veel glas en lood verknoeid
had, maar uiteindelijk een uitmuntend
glaszetter was geworden Met die getuigenis keerde hij naar Den Haag terug, waar hij inmiddels met zijn vrouw
was gaan wonen aan de Weteringkade
tussen de Lekstraat en het Weteringplein. Een heel gezellige buurt met
veel kleine middenstanders. Naast
Schuit’s atelier-aan-huis was de manufacturenwinkel Lemte gevestigd en
slagers vond je bijna op iedere hoek.
Corrie weet zich nog te herinneren hoe
mooi de kade was met het watertje in
het midden en veel groen er langs. Met
bankjes waarop mensen zaten terwijl
ze naar de eenden keken en een klein
bruggetje die de Spaarnedwarsstraat
met het Weteringplein verbond.
een vetpot
Het atelier was aan de voorkant van
het woonhuis gevestigd. Vijf meisjes
hadden de achterkamer en vier jon-

- aam van de iduinakerk.. -

gens woonden voor. Vader en moeder
sliepen achter in de woonkamer. Gek
h Met zoveel mensen in één huis
Maar het kon op de een of andere
manier allemaal. Iedereen had grote
gezinnen en de tijd dat iedereen zijn
eigen kamertje had, was nog niet
aangebroken
- ornelis Adrianus Schuit (
),
Een vetpot was het niet voor
geschilderd rond
.vader Schuit. Hij liep stad en
land af om zijn godslampjes
dat dit afkomstig is
te verkopen in religieuze
uit Schuit’s atelier is
winkels tot in Amsterdam
behoorlijk groot.
aan toe. Verder vervaardigde
hij glas-in-loodramen voor
Vermaard is Nelis
particulieren, kerken en
geworden met het verkloosters. Of het nu een
vaardigen van lampjes
bovenlicht was of een bindie geplaatst konden
nendeur. Schuit zag je overal
worden voor een
bezig. Wanneer hij met een
devotiebeeld. Vroeger
sigaar in zijn mond thuis
stond in ieder katholiek
kwam, dan wisten zijn
gezin een groot H.
vrouw en kinderen dat
Hartbeeld van soms
hij goede zaken had
wel 70 cm. Daarvoor
gedaan. Het begin was
brandde dan altijd een
moeilijk en het verkrijlichtje met daarom heen
gen van een boterham
een glas-in-loodkapje,
- reedte van het lampje , cm
met beleg vergde veel
waarin een kruis, hostie
en hoogte , cm. De prijs was
doorzettingsvermogen.
of andere religieuze
slechts gulden. Aan diverse kerken
afbeeldingen was
die toen nog werden gebouwd wist
verwerkt. Particulieren konden deze
vader Nelis Schuit enkele glas-inhandgemaakte lampjes kopen bij
loodramen te leveren. Zoon Bernard,
Schuit voor vijf gulden. Een kwartje
die nogal klein was en daarom door
e tra en de klant kreeg er ook nog een
de familieleden muis werd genoemd,
lampje bij. Deze lampjes werden door
ging dan later mee om op te meten
het hele land verkocht. Ze vormden
en tekeningen te maken. Vervolgens
het handelsmerk van vader Schuit.
werden de soms grote ramen thuis
Opdrachten kwamen binnen tot
gemaakt en ter plekke bij de kerk in
zelfs uit Indië, rankrijk, Duitsland
elkaar gezet en gemonteerd. Zo ook
en België. Het waren hoogtijdagen
heeft Schuit voor de Liduinakerk tien
voor het atelier. Als het aan Nelis had
ramen geleverd. Bij de sloopkoorts die
gelegen was hij nog lange tijd doorgeonder de kerken heeft plaatsgevonden
gaan, maar rond zijn tachtigste is hij
zijn veel glas-in-loodramen gesneugestopt. Hij was inmiddels weduwnaar
veld, maar ook verkocht voor gebruik
en de kinderen verbouwden het atelier
elders. Zo is het niet ondenkbeeldig
en trokken het bij het woongedeelte.
dat lezers van dit blad nog een stukje
glas-in-lood in bezit hebben van een
. . van der Helm
inmiddels verdwenen kerk. De kans
helmhuis@ziggo.nl
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Dierendag

oktober 2

o ie on e log
Onze jonge vriend heeft vier pootjes
Iedere dag pakken wij zijn mooie rode halsband
En snijden zijn voer voor hem in mootjes
Dan springt Jof vrolijk uit zijn warme mand
Vanuit mijn stoel zie ik zijn lieve koppie
Hij trippelt over onze houten vloer
Wat is het toch een moppie
Als ie huppelt naar zijn bakkie voer
Zijn staart krult van plezier
En met zijn trouwe bruine ogen
Is Jof een goed en waakzaam dier
Die ons nimmer heeft bedrogen
Hij kijkt met een schuin oog waar ik zit
Dan krijg ik koppies en likt hij mijn hand
Daarna toont Jof zijn prachtig wit gebit
En vleit zich terug in zijn vertrouwde mand
We lopen met hem door park Clingendael
En bij de eerste beste boom
Plast Jof vrolijk met een flinke straal
Een hele grote stroom
En wie ziet Jof daar ook nog lopen
Die bazig blaffende Herder
Joffie is onmiddellijk afgedropen
Als ie hem ziet, loopt ie echt niet verder
Een boompje later laat ie zich zakken op de grond
Hij heeft daar zijn plicht weer gedaan
Jof produceert een behoorlijke hoop str..t
En snelt dan terug naar de Cees Laseurlaan
Nu is hij weer in Bunnik en ik mis hem toch heel erg
Zijn warme plek is leeg in huis
Hier ligt nog zijn bal en daar zijn pijpje merg
Maar als ik Joffie roep, is hij helaas niet thuis
Geen pootjes trippelen meer over het parket
We zijn een beetje in de rouw
En stappen ’s avonds zonder ommetje in bed
Ach lieve Jof, waar ben je nou?

Bea Bloksma-Lewin

- o e is de hond van mijn zoon. p een dag -toen ik met o e in unnik
wandelde, waar hij woont- zag ik twee meisjes bij een boom staan en ik
hoorde de n tegen de ander zeggen kijk daar loopt de oma van o e. -
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rde boekhandel in ‘ od-betere-het’ de apestraat

n

n ilhel in en e tri

ee werd er grappig bijvermeld, met een portiek dat zo was gebouwd dat men er zonder te hinderen
g eens tijden in de Haagse binnenstad ij de gratie van weinig autobezitters natuurlijk. -

waren nog een paar beschuldigingen
in een tijd, waarin de Duitse bezetter
er nog een vorm van rechtspraak op
na hield. Zo’n arrestatie zou tegen het
einde van de oorlog zonder enige twijfel
tot een e ecutie zonder vorm van proces
hebben geleid. Nu kreeg hij slechts 6
maanden cel in het Oranje-hotel en
maanden Zuchthaus in Duitsland.
Na zijn terugkeer van de detentie, zette
hij zijn boekhandel die intussen door
twee medewerkers was waargenomen
weer voort en kon de klant weer e emplaren van Vrij Nederland krijgen, wel
van onder de tafel natuurlijk. Na de oorlog ontwikkelde Wattez zijn boekhandel
van een gereformeerde boekhandel
naar een meer breed georiënteerde
boekhandel, waar ook christelijke
litteratuur te verkrijgen was. Maar deze
creatieve ondernemer ging veel verder
dan alleen maar boeken verkopen: hij
organiseerde lezingen door christelijke
auteurs, liet Nederlands-hervormde en
gereformeerde dominees met elkaar
discussi ren op discussieavonden, die
veel belangstelling trokken en natuurlijk
ook bedoeld waren om de aanzet tot
grotere hoogte op te vijzelen. Hij
bedacht ook originele reclame-uitingen
zoals de tekst in de kop van dit artikel.
Bijbel voor olmar
Een van de klanten van boekhandel
Wattez, die in de Papestraat ooit nog
eens verhuisde naar de overkant van
de staat, was het Koninklijk Huis. Het

was natuurlijk niet zo toevallig, dat
Wattez daar graag naar verwees. Zoon
Piet, die de zaak van zijn vader na diens
onverwachte overlijden eind 60-er
jaren voortzette kan daar ook nu nog
smakelijk over vertellen. Zoals over
de ervaring met Koningin Wilhelmina
ook klant als Koningin, maar inmiddels
Prinses want opgevolgd door Koningin
uliana , die hem uitnodigde op het
paleis om een uiterst eervolle opdracht
te bespreken .
Piet daarover: Prines Wilhelmina had
een uitermate prettige periode gehad in
Colmar in de ranse Vogezen en wilde
uit dankbaarheid en waardering de
protestantse kerk in Colmar een kanselBijbel als geschenk aanbieden. Zo’n bijbel was niet makkelijk te vinden, maar
mijn vader stroopte alle antiquariaten
af tot hij er een gevonden had, maar die
bijbel zag er niet uit, een deel van de
leren omslag en de zilveren sloten waren verdwenen. Onder streng toezicht
en consequent rekening houdend met de
wensen van de Prinses, werd de restauratie die in ijltempo moest plaatsvinden afgerond en trots bood Evert het
eindproduct ten paleize aan. Waar de
Prinses hem verraste met de stellige wil,
dat zij de bijbel de zondag na de vrijdagmiddag van het gesprek met Wattez
al wilde aanbieden in Colmar. Dus
verlangde Hare Koninklijke Hoogheid
van mijn vader, dat hij direct in overleg
zou treden met de directeur van de PTT
om te garanderen, dat de bijbel nog op

zaterdag in Colmar afgeleverd zou worden. Evert had een andere oplossing,
hij wilde immers graag op die zondag
de kerkdienst in Colmar bijwonen en
zou er dus wel zelf heen rijden. In het
Vandaag gepost, morgen bezorgd had
hij dus toen al niet zoveel vertrouwen,
bovendien wist hij al vooraf, dat zoiets
een enorm dure grap zou worden en dat
het hem niet zou lukken om garanties
van de PTT-directeur los te peuteren .
Evert Wattez leverde dus de bijbel af in
Colmar en diende daarna de rekening
in bij het paleis. Tot zijn verrassing
volgde er een paar weken later een
telefoontje: hij werd uitgenodigd
voor nader overleg over de rekening.
Hij vreesde een boze reactie en reed
boordevol twijfels naar het paleis. Heb
ik wellicht verkeerde percentages gehanteerd , zo vroeg Wattez zich af. Bij
het allervriendelijkst overleg ten paleize
bleek, dat Hare Koninklijke Hoogheid
het vreemd vond, dat hij slechts de
kosten van de bijbel zelf had opgevoerd
en niet zijn reiskosten Zijn protesten
ik wilde toch graag zelf die kerkdienst
bijwonen, een bijbel meenemen in
de kofferbak is dan geen probleem
hadden geen effect: de Prinses stond
erop, dat hij zijn kilometers alsnog zou
declareren.
ummende prinses
Een tweede aardige anekdote betreft een
bezoek van Prinses Beatri aan boekhandel Wattez, toen zoon Piet daarvoor
verantwoordelijk voor de drukkerij
Wattez en opgeleid voor de boekhandelarij in Hamburg, Londen en Parijs de
boekhandel inmiddels beheerde nadat
pa Evert de eindverantwoordelijkheid in

196 had overgedragen.
Een klant attendeerde
hem op de aanwezigheid
van de Prinses en twee
beveiligers. Beatri
wachtte rustig op haar
beurt, maar vroeg toen
het zover was of van
een deel van de door
haar begeerde boeken
de prijzen konden
worden verwijderd,
want het betrof immers cadeaus. Piet reageerde meteen met
ga ik voor u doen,
- Zoon Piet Wattez, inmiddels al weer ruim met pensioen,
is en blij t en ervent lezer.
Hoogheid . Maar
Hij leerde het vak in Hamburg, onden en Parijs. Beatri reageerde
resoluut: Nee, meneer
overstapten naar Govers Piet Wattez:
Wattez, helpt u maar eerst uw andere
de priesters voelden er niet veel voor
klanten en geef mij een vlakgom, zodat
eerst langs de Playboys te moeten lopen
ik zelf de prijzen kan weghalen .
voordat ze bij de planken met religieuze
boeken arriveerden , besloot Piet WatOecumenisch
tez zijn boekhandel te transformeren
In de loop der jaren ontwikkelde boeknaar een oecumenische boekhandel,
handel de al verkregen faam verder. Zo
legde contact met katholieke uitgevers
hield op 24 juli 1963 Pierre ansen er
en zo kreeg de boekhandel een heel
een toespraak bij de presentatie van een
ander gezicht. Toen ook Hoonhoud
door Hugo Claus geschreven gedichten,
verdween, kreeg Wattez vrijwel het hele
dat door Karel Appel ge llustreerd was:
theologische assortiment in handen.
een boek van 2.2 meter hoog, een
Weer later, in januari 1989, ging Wattez
gewicht van 0 kg per pagina en een
op in boekhandel Verwijs, waar Piet nog
verkoopprijs van f. 18.91
tot zijn pensioen als stafmedewerker
Toen Piet de de boekhandel in 196
acteerde. Inmiddels is dat bedrijf weer
voortzette waren er nog maar 4 boekomgevormd tot Sele yz/Verwijs, dat zo
handels in den Haag overgebleven, die
schitterend gehuisvest is in de rotonde
op religieus gebied min of meer gespevan de Passage: drie verdiepingen en
cialiseerd waren: Plantijn en Govers als
1.7 0 m2 oppervlakte.
katholieke specialisten en Wattez en
Hoonhoud als protestants-christelijke
boekhandels. Toen later Plantijn werd
Ton van Rijswijk
verkocht aan Bruna en veel klanten
avanrijswijk@kpnplanet.nl

- Deze reclamebrochure laat de goed ingerichte zaak van binnen zien. egane grond, een
omloop boven en nog een hele kelder met boeken. -
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r op uit
Woensdag 2 september
ezing Tomm Wieringa
Tommy Wieringa, bekend van de romans Joe Speedboot, Ik was nooit in Isfahaan en Caesarion,
komt woensdag 21 september naar de Hoofdbibliotheek in Zoetermeer om een lezing te
verzorgen. Hij zal onder meer voorlezen uit zijn
roman Ga niet naar zee. Ook zal hij zijn boeken
signeren en vragen van het publiek beantwoorden.
Verder is er boekverkoop. Locatie
Hoofdbibliotheek, zaleningang Engelandlaan 502.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Toegang € 10,00 voor
leden/houders vrijwilligerskaart, € 12,50 voor nietleden (inclusief koffie/thee).

Donderdagen 22
en 2 september
holesterolgehalte
Twee bijeenkomsten voor mensen met een verhoogd
cholesterolgehalte die hun voeding willen aanpassen,
maar onvoldoende weten hoe dit moet. Georganiseerd door HWW Zorg met een diëtist van Liv
voeding- & leefstijladvies. Informatie over goede en
slechte vetten, gezonde en ongezonde tussendoortjes, maaltijdbereiding, etiketten lezen en buitenshuis
of op feestjes eten. Een praktische cursus met een
actieve bijdrage van de deelnemers. Woonzorgcentrum Op de Laan, Laan van Meerdervoort 110/112,
10.00 -12.00 uur, deelnamekosten: € 10,-. Aanmelden en inlichtingen: tel. (070) 379 57 85 of op de
website www.hwwzorg.nl

2 , 2 en 2 september
ajaarsmarkt Dierenselaan
De markt zal plaatsvinden op: vrijdag van 10.00 tot
18.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, en
op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Laat u verrassen
door het brede assortiment artikelen over de ongeveer 150 kramen. U vindt op de Najaarsmarkt kramen
met artikelen zoals diverse kleding en modeaccessoires, sieraden, cosmetica, sportartikelen, schoeisel en
andere lederwaren, bedtextiel, matten en karpetten, multimedia, electronica, planten en bloemen,
speelgoed, cadeau-artikelen en boeken. Ook voor de
lekkere trek kunt u terecht op de Najaarsmarkt. Zo
vindt u er kramen en wagens waar u verschillende
etenswaren kunt verkrijgen zoals Griekse delicatessen. Surinaamse snacks, loempia’s, beenham,
hamburgers, churros, wafels, poffertjes, noten en
vruchten, vers fruit, kaas en zoetwaren.

Vrijdag 2 september
t m 22 januari
Oswald Wenckebach in
Beelden aan ee

Oswald Wenckebach maakte een van de bekendste
beelden uit de Nederlandse kunstgeschiedenis: Monsieur Jacques, die sinds jaar en dag bij de ingang van
het Kröller-Müller Museum de bezoekers verwelkomt.
Wie kent hem niet? Ook Het wicht in de collectie van
Beelden aan Zee is inmiddels zeer bekend én geliefd
bij velen. De tentoonstelling ‘Scheppingsdrang en
schoonheidsdrift’ – De beeldhouwkunst van Oswald
Wenckebach (1895-1962) laat voor het eerst een
uitgebreid overzicht zien van het werk van deze
markante en veelzijdige beeldhouwer. Uit museumcollecties en particuliere verzamelingen werden ruim
zeventig werken bijeengebracht, waarvan vele nooit
eerder geëxposeerd zijn geweest.
Oswald Wenckebach begon zijn artistieke loopbaan
als schilder en graficus, maar gestimuleerd door
John Rädecker koos hij rond 1920 definitief voor de
beeld-houwkunst. Het portret werd zijn specialisme,
de klassieke oudheid zijn voorbeeld. Vooraanstaande
Nederlanders die door hem in brons werden vereeuwigd, zijn onder anderen zijn vader prof. dr K.F.
Wenckebach, een internationaal vermaard hartspecialist, de architect H.P. Berlage en dichter Albert
Verwey. Als overgangsfiguur stond Wenckebach nog
met één been in de traditie van de Gemeenschapskunst. Toen hij in 1935 werd aangesteld als buitengewoon hoogleraar aan de TH Delft was de innige
relatie tussen architectuur en beeldhouwkunst het
onderwerp van zijn inaugurele rede. Na 1945 maakte
hij verschillende oorlogsmonumenten, waaronder de
imponerende zes meter hoge Sint Joris en de draak
bij de Martinikerk in Groningen. Heel bekend is ook
zijn standbeeld van Anton Philips op het Stationsplein
in Eindhoven.
Nadat Wenckebach tot begin jaren 50 hoofdzakelijk

in opdracht had gewerkt, trad hij in de laatste tien
jaar van zijn leven naar buiten met zijn autonome
beelden. In 1958 werd zijn bronzen Meneer Jacques
zelfs korte tijd ‘wereldberoemd’ door zijn optreden in
het Nederlands paviljoen van Expo 58 in Brussel, de
eerste Wereldtentoonstelling na de Bevrijding. Hier
was Meneer Jacques (voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Monsieur’, een naam die tot de dag van
vandaag is blijven hangen) in al zijn pretentieloosheid
de grote publiekslieveling. Iedereen wilde met hem
op de foto. Met deze en andere figuren, monumentaal
en vaak ronduit humoristisch, goot hij zijn classicistische ideaal in een nieuwe en modernere vorm. Ook
als penning- en muntmaker – hij ontwierp de laatste
munten van Wilhelmina, alsook die van Juliana –
bleef Wenckebach zijn classicistische wortels trouw,
zonder aan moderniteit in te boeten.
Bij de tentoonstelling in museum Beelden aan Zee
verschijnt het vijfde deel uit de reeks Monografieën
van het Sculptuur Instituut. Behalve biografische en
kunsthistorische beschouwingen, bevat het boek
een compleet geïllustreerde oeuvrecatalogus van de
beelden, penningen en munten van Oswald Wenckebach: Paul Hefting, Feico Hoekstra, Anton Reichel,
Louk Tilanus, Willem Oswald Wenckebach, Oswald
Wenckebach, WBOOKS Zwolle 2011, €24,95

aterdag 2 september
Wheels on the beach
Strandpaviljoen Buiten en de afdeling Sportsupport
van de gemeente Den Haag organiseren een sportief
en muzikaal evenement voor mensen met en zonder
handicap van 18 jaar en ouder. Zij kunnen deelnemen
aan clinics surfen, zeilen, volleybal en badminton.
Aansluitend kunnen deelnemers tijdens een barbecue
napraten en genieten van de muziek van diverse
bands. Strandpaviljoen Buiten, Zwarte Pad, Scheveningen, 13.00-18.00 uur, deelname gratis, barbecue
en drankjes op eigen kosten. Strandpaviljoen Buiten
is volledig toegankelijk.

Burendag
Het Oude Centrum viert Burendag. U kunt kennismaken met buurtgenoten onder het genot van koffie
of thee met een stukje zelfgebakken taart, afkomstig
van de leden van de werkgroep cultuur van het
Buurtoverleg Het Oude Centrum. Ook de werkgroep
buurtnatuur streeft ernaar aanwezig te zijn met
een stekjes- en bloembollenruilmarkt. De Sprong,
Paviljoensgracht 33, 11.00-15.00 uur, toegang gratis.
Informatie: www.hetoudecentrum.nl.

ondag 2 september

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant
kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts.
De agenda wordt samengesteld door het entraal n ormatiepunt uderen ( P ). Actuele
in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.cipo.org.
Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail naar
redactie cipo.org, o neem tele onisch contact op met arco Daane via ( )
.

cursusbureau, tel. (070) 41 31 000 of e-mail cursusbureau@florence-zorg.nl.

ilmmiddag I
De mooiste beelden van planten en dieren van over
de hele wereld – waarvan sommige nog nooit eerder
zo gefilmd. ‘Life’ is van de bekende BBC-kwaliteit en
ingesproken door David Attenborough. Voorstelling
mét verbeterde projectieapparatuur. Buurtcentrum de
Henneberg, Tramstraat 15, aanvang 13.30 uur, prijs:
€ 2,- incl. koffie/thee met wat lekkers. Inlichtingen &
aanmelding: i-Shop de Henneberg, Tramstraat 15,
tel. 397 60 01

Vrijdag

september

ationale Ouderendag
Bej hd h ulin h
Locaties: Bosch en Duin, Scheveningseweg 76,
Wijndaelercentrum, Catharina van Rennesstraat 8,
Guldenhuis, Steenhouwersgaarde 1
Diverse activiteiten: Gratis proeverij, spelletjes voor
jong en oud, live optredens, op de foto in kleding van
toen, aan tafel met Wethouder Karsten Klein en Pierre
Wind en nog meer. U bent van harte welkom! Meer
info www.denhaag.nl en www.cipo.org

ondag vanaf 2 oktober
Bridgen op zondag
Iedere eerste zondag van de maand: INLOOPbridge
met of zonder partner, niveau niet belangrijk. Wijken dienstencentrum Het Henri Couvéehuis, Prins
Mauritslaan 49, 13.00-16.00 uur, deelnamekosten
€ 3,50 incl. kopje koffie of thee. Inschrijven bij de
receptie vanaf 12.30 uur. Tram 17 voor de deur, bus
21 vlakbij en parkeergelegenheid meestal goed en
gratis. Inlichtingen: mw. F. de Vroom, tel. 355 30 18,
of mw. S. van Geldere, tel: 354 76 15.

azz en dansen
De Haagse Jazz Club staat al 65 jaar voor sfeervol
luisteren naar goede jazzmuziek.
Elke zondagmiddag vanaf 2 oktober tot en met
april live in het Crowne Plaza Promenade Hotel aan
de Van Stolkweg 1. Van 14.30 – 17.30 uur zijn er
optredens met gelegenheid tot dansen. Voldoende
parkeergelegenheid(1e 4 uur gratis);goed bereikbaar
met openbaar vervoer(tramlijn 1 of bus 21)halte
World Forum. Entree 9 euro; studentenpas 4,50 euro.

Maandag

oktober

Bewust eten

De NVVE wil een lans breken voor een zelfgekozen
levenseinde voor mensen die hun leven voltooid
vinden, en organiseert daarover een publieksdebat. U
kunt uw mening geven over een waardig levenseinde
bij voltooid leven en de medici of hulpverleners die
daarbij een rol (kunnen) spelen. Bel Air Hotel, Johan
de Wittlaan 30, 14.00-16.00 uur, deelnamekosten €
12,50, toegangskaarten vooraf bestellen via K. Jager
(e-mail k.jager@nvve.nl) o.v.v. uw naam en adres.
Informatie: www.nvve.nl.

In een serie van vier workshops leert Florence u
bewuster en gezonder eten. Bestemd voor mensen
met overgewicht die meer innerlijke rust willen en
ongezond eetgedrag en emotie-eten willen aanpakken. Opdrachten geven u inzicht in en controle over
uw eetgedrag. Als u een verwijsbrief van uw huisarts
hebt, worden de deelnamekosten vergoed vanuit de
basisverzekering en verrekend met uw jaarlijkse eigen
risico. Woonzorgcentrum Vredenburg, Van Vredenburchplantsoen 1, Rijswijk, 19.30-21.30 uur. Inlichtingen en aanmelden: het cursusbureau, tel. (070) 41
31 000 of e-mail cursusbureau@florence-zorg.nl.

Dinsdag 27 september

Dinsdag

Ongeneeslijk oud

ezing over emen
Architect Maarten Ruijters zal verslag doen van
een rondreis door het geïsoleerde Noord-Jemen in
1985, lang voor het land zijn twijfelachtige reputatie
van terreurnest opbouwde. Jemen is onder meer
rijk aan zeer intacte traditionele Arabische bouw- en
woonvormen. Aula van het Museon, Stadhouderslaan
37, 13.30-15.30 uur (incl. pauze), entree € 5,- (€ 45,voor abonnement tien lezingen), kaarten verkrijgbaar
vanaf 12.30 uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding
voor slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon,
tel. (070) 338 13 38, e-mail info@museon.nl.

Sportief op gewicht
In een groep en begeleid door een diëtist van Florence en een sportinstructeur werkt u aan duurzame
verandering van uw voedings- en bewegingspatroon. Tijdens twaalf bijeenkomsten krijgt u een uur
voedingsvoorlichting en een uur sporten. Door deze
combinatie en de onderlinge steun kunt u gemakkelijker op het gewenste gewicht komen. U mag elke
week nog een keer extra komen sporten. Beweegcentrum Multifysio, Kastelenring 114, Leidschendam,
14.30-16.30 uur, deelnamekosten € 105,-, met
Florence-pas € 90,-. Inlichtingen en aanmelden: het

oktober

Ver OT op zorgen
Workshop voor en ter ondersteuning van Haagse
mantelzorgers, gegeven door consulenten van de
Stichting MantelZorg. Bij de Stichting Mantelzorg,
Torenstraat 172, 13.30-15.30 uur, deelname kosteloos na aanmelding via tel. (070) 346 87 01 of e-mail
info@mantelzorgdenhaag.nl.

Omgaan met dieren
Door Arno van Berge Henegouwen, mede ter gelegenheid van Werelddierendag. Over de hiërarchische
verhouding tussen mens en huisdier, de bizarre middeleeuwse berechtingen en vonnissen van dieren en
de hedendaagse schendingen van dierenrechten. Aula
van het Museon, Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30
uur (incl. pauze), entree € 5,- (€ 45,- voor abonnement tien lezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30
uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding voor slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon, tel. (070) 338
13 38, e-mail info@museon.nl.

ilm Sonn Bo
In de twintiger jaren ontmoet de jonge, uit Suriname
afkomstige Waldemar Nods in Nederland de oudere
Rika van der Lans. Waldemar is zwart, Rika wit, ze

schelen 17 jaar leeftijdsverschil en bovendien is Rika
al moeder van vier kinderen. Maar ze worden verliefd
en krijgen een zoon, Waldy, hun eigen ‘Sonny Boy’.
Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, aanvang 13.30
uur, prijs: € 2,- incl. koffie/thee met wat lekkers.
Inlichtingen & aanmelding: i-Shop de Henneberg,
Tramstraat 15, tel. 397 60 01.

2 oktober en

november

rasmus en zijn zotheid
Stichting Het Portret Spreekt en Muzee Scheveningen
presenteren de voorstelling Erasmus en zijn Zotheid
Het uitzonderlijke leven van Desiderius Erasmus.
500 jaar geleden, in 1511, verschijnt het boek Lof
der Zotheid van de schrijver en denker Erasmus.
Aan het eind van deze satire opmaatschappelijke en
kerkelijke domheden, schrijft hij dat zijn Zotheid een
vrouw is, omdat in de 16de eeuw alleen kinderen
en vrouwen het voorrecht hebben om de waarheid
te zeggen. Erasmus staat tussen Middeleeuwen en
Renaissance. Hij reisde onafgebroken door Europa,
vocht voor beschaafder gedrag van botte tijdgenoten,
voor betere scholing, voor een ruimere benadering
in de religie. Hij was kind aan huis bij vorsten,
kardinalen en andere aanzienlijken van zijn tijd. De
vruchten van zijn speelse geest leven voort tot in de
21ste eeuw.
Data : vrijdag 28 oktober om 20.15 uur zondag 6
november om 16.00 uur
zondag 30 oktober om 16.00 uur vrijdag 11 november om16.00 uur (11de van de 11de: De Dag Der
Zotheid!)
vrijdag 4 november om 20.15 uur zondag 13 november om 16.00 uur
Plaats: Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92
Kaarten: 18 euro, te verkrijgen bij Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92, tel. 0703500830, afhalen bij
de kassa. www.muzeescheveningen.nl en
www.hetportretspreekt.nl

lke maandag
Bewegen in Archipel
Sportief de week beginnen kan elke maandagochtend
bij Het Klokhuis aan de Celebesstraat. Ouderen kunnen er meedoen aan gymnastieklessen met bewegen
in spelvorm, maar ook op muziek. Daarbij wordt altijd
rekening gehouden met deelnemers die een beperkte
conditie hebben. U kunt er sporten om 9.30, 10.30 en
11.15 uur. Deelnamekosten € 6,- per maand, Ooievaarspashouders 50 procent korting. Inlichtingen: tel.
(070) 350 35 11.

Huiskamer De Bolster
Elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer, samen
lunchen en samen de dag doorbrengen. Dat kan in
huiskamer De Bolster aan de Kastanjestraat 2. Iedere
maandag kunnen ouderen daar vanaf 10.00 uur
terecht voor een kopje koffie, een gezellig praatje en
deelname aan activiteiten. Om 12.30 uur kunt u er
voor € 1,50 samen met de anderen een koude lunch
gebruiken. Huiskamer De Bolster is geopend tot
15.00 uur. Inlichtingen: ouderenwerk Segbroek, tel.
(070) 360 02 37.

lke woensdag
omputeroefenen
Buurtcentrum Bezuidenhout-West beschikt over
een prachtig computerlokaal op de begane grond.
Op woensdagochtend kunt u daar op de computers
komen oefenen. Er staan er 10 op u te wachten. U
kunt er binnenlopen zonder van tevoren af te spreken.
Aan het buffet is een kopje koffie of een broodje
verkrijgbaar. Jan van Riebeekplein 90, 10.00-12.00
uur, kosten € 1,- per uur. Openbaar vervoer van en
naar Centraal Station op loopafstand.

Woens- en donderdagen
Bewust beter bewegen
Beweegprogramma voor actieve senioren van 60
tot 75 jaar oud. Bestaande uit een intakegesprek,
een fitheidstest en een persoonlijk trainingsprogramma van twaalf lessen. Halverwege krijgt u een
tussenevaluatie, aan het slot een eindevaluatie. U
kunt terecht bij een doorlopend programma op
woensdag- of donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur in woonzorgcentrum Vredenburch, Van Vredenburchplantsoen 1 in Rijswijk. Deelnamekosten €
150,-, Florence-pashouders € 120,-. Inlichtingen en
aanmelden: het cursusbureau, tel. (070) 41 31 000 of
e-mail cursusbureau@florence-zorg.nl
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Haagse Rode
ruis cursus
e-mailen en
internet

en hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, geeft zorg aan mensen in hun laatste levensfase die om welke reden ook niet thuis verzorgd kunnen of willen worden. alliatieve
zorg heet dat ook wel. In Den Haag is het acobshospice zo’n ‘huis’ voor mensen die niet
meer kunnen genezen en die naar verwachting nog ma imaal drie maanden te leven hebben. Het telt zes kamers voor gastbewoners.

Speciaal voor ouderen start het
Haagse Rode Kruis een cursus
internet en e-mailen. De cursus
is bedoeld voor ouderen die door
een lichamelijke, ﬁnanciële of
sociale beperking moeilijk ergens
anders internetlessen kunnen
volgen. De tien lessen worden
gegeven in kleine groepen met
veel individuele aandacht voor de
cursisten en zijn gratis. Van een
cursist wordt verwacht dat hij/zij
graag iets over het gebruik van
internet wil leren en gemotiveerd
is om de cursus in zijn geheel te
volgen. De cursus begint op 23
september bij het Haagse Rode
Kruis, Koninginnegracht 92, op
vrijdagochtenden van 10.00 tot
12.30 uur. Informatie of aanmelden: Haagse Rode Kruis, tel.
070 3 0 3 33.

Het acobshospice staat onopvallend op
nummer 160 tussen andere statige herenhuizen aan de Koningin Emmakade,
vlak bij de Laan van Meerdervoort. Eenmaal binnen blijkt het verrassend licht
en ruim. De grote hal is sfeervol. De
kamers van de gastbewoners zijn licht en
zonnig, en ingericht met persoonlijke eigendommen. Er kan een logeerbed
worden bijgezet. Ook heeft het
acobshospice een logeerkamer voor algemeen gebruik,
een stiltecentrum en een
zithoek voor kinderen. De
royale tuin is een oase van
rust, met paadjes, vijvers en
zitjes. Alleen de kanarie heeft af
en toe het hoogste woord. In deze huiselijke omgeving brengen gastbewoners
hun laatste levensdagen door.

Vanaf
jaar
op de dag af
betaling AOW
De eerste AOW wordt met ingang
van 1 januari 2012 betaald op de
dag dat iemand daadwerkelijk 6
wordt. In het regeerakkoord is
deze maatregel afgesproken met
het oog op gezondere overheidsﬁnanciën. Misschien verduidelijkt
het woord ‘bezuinigen’ deze
fraaie formulering. In de Algemene Ouderdomswet staat nu nog
dat de eerste AOW wordt betaald
vanaf de eerste dag van de maand
waarin iemand 6 jaar wordt. Wie
op 29 maart 6 wordt, krijgt dus
AOW uitgekeerd vanaf 1 maart.
In de nieuwe situatie wordt die
eerste uitkeringsdatum ook echt
29 maart. Door deze verschuiving
van de betalingsdatum zullen
sommigen langer moeten wachten
op hun eerste AOW. Daardoor
zullen zij langer recht hebben op
bijvoorbeeld een hogere bijstandsuitkering. Die wordt door de
gemeenten betaald. En die krijgen
dus met hogere uitkeringslasten
te kampen. Daarvoor worden ze
echter gecompenseerd. Oftewel:
fffft, daar gaat die bezuiniging
weer

Ruimte
Het acobshospice heeft geen medisch
of verpleegkundig personeel in eigen
dienst. Zorg in een hospice is ‘thuisverplaatste zorg’. Die wordt verleend door
een vast team van verpleegkundigen, in
dienst van de thuiszorg. Medische zorg
wordt verleend door de eigen huisarts
van een gastbewoner. Als dat vanwege
de afstand niet kan, wordt een van de
hospiceartsen ingeschakeld.

oorn

ste oor

Het acobshospice heeft drie co rdinatoren. Zij zorgen voor de opname en
begeleiding van de gastbewoners en hun
familie en hebben de algehele dagelijkse
leiding.
En dan zijn er de vrijwilligers. Er zijn

vrijwilligers aan bed, die helpen bij de
verzorging van de gastbewoner. Dat gaat
niet alleen om handen aan het bed, de
zorg is op de gehele mens gericht. Of,
zoals het hospice het zelf omschrijft: ‘De
vrijwilliger creëert ruimte voor de gastbewoner om te kunnen zijn, met alles
wat er in en om hem of haar leeft.’
Er zijn ook vrijwilligers die de functie
van gastvrouw of gastheer vervullen.
Zij verwelkomen het bezoek, zorgen
voor kofﬁe en thee en verrichten allerlei
kleine huishoudelijke taken om de

k is ge rek

- Het acobshospice, een ongewoon gewoon huis -

huiskamer tot een ontmoetingsplaats te
maken waar iedereen zich prettig voelt.
Soms koken ze ook de maaltijden.
Stil n levendig
Dat het rustig is in het acobshospice,
betekent niet dat het er stil moet zijn.
Het is er levendig genoeg. De co rdinatoren en vrijwilligers zijn druk met
van alles, de verzorging ook.
Bezoekers zijn altijd welkom,
ook met kinderen. Vooral ook
met kinderen.
‘We proberen het leven te
vieren,’ vertelt Maartje, een
van de co rdinatoren. ‘Als de
gasten dat willen, zorgen we voor
de wensambulance. Ze genieten van de
tuin. En ze mogen hier leven zoals ze
dat gewend zijn met bezoek, roken, een
glaasje wijn.’
Voor de geestelijke en spirituele zorg
zijn de eigen geestelijk verzorgers van
de bewoners welkom. Anders kunnen de co rdinatoren desgewenst voor
contact met zo iemand zorgen. Het huis
maakt geen onderscheid naar godsdienst
en levensbeschouwing. Dat heeft ook
consequenties voor de rituelen rond het
overlijden. Die kunnen heel verschillend
zijn. Ook daar biedt het huis gelegenheid
voor. En de familie krijgt na het overlij-

n eweging

vergewi ht ouderen gev rlijk

Steeds meer ouderen kampen met
overgewicht. Bijna de helft is te
zwaar en 2 ,2 procent heeft zelfs
ernstig overgewicht, aldus wees
een langdurig onderzoek van de
Vrije niversiteit uit.
De voornaamste oorzaak is te weinig
beweging. Ouderen maken veel gebruik
van scootmobielen of ta i’s en zitten
veel. Overgewicht heeft echter ernstige
gevolgen voor de gezondheid diabetes,
hartfalen en slijtage aan gewrichten .
Meer bewegen, op een verantwoorde
manier, en goede voeding zijn de beste
remedies. Huisartsen hebben de taak om
overgewicht vroegtijdig te signaleren
en ouderen te wijzen op het belang van
bewegen en gezond leven, maar doen dit
nog te weinig. Daardoor worden mensen

door de jaren heen steeds zwaarder en
wordt het steeds lastiger daar iets aan te
doen.
aar de huisarts
Het Ouderenfonds adviseert ouderen
contact op te nemen met de huisarts als
ze meer willen weten over een gezond

gewicht, en daarnaast deel te nemen aan
beweegprogramma s.
r Op it
In de rubriek ErOp it, elders in deze
krant, vindt u verschillende beweegactiviteiten en cursussen op het gebied van
voeding en overgewicht.

den alle rust en ruimte. ‘Wij doen iedere
bewoner zelf uitgeleide,’ vertelt Maartje.
‘Er wordt een gedicht gelezen, er is
muziek en wij stoppen het verkeer als
de rouwauto wegrijdt. Er gaat een mens
weg. Voor ons is het ook een afscheid.’
Vergoeding
Opname in een hospice verloopt vaak
via de huisarts. Huisartsen en ook
ziekenhuizen kunnen via internet zien
of er een wachtlijst is. Ook iemand die
gastbewoner wil worden of diens familie
kan contact opnemen met het hospice.
De zorg in een hospice wordt vergoed
door de AWBZ. Wel is er een eigen
inkomensafhankelijke bijdrage van
toepassing. Dat geldt ook voor de hulpmiddelen die gastbewoners nodig hebben. De eigen bijdrage voor de overige
kosten is minimaal 20,- per dag, omdat
het hospice zelf voor de e ploitatie beperkte subsidie krijgt van de overheid of
van de zorgverzekeraars. Bij sommige
zorgverzekeringen kan een gastbewoner
de verblijfskosten declareren.
Vier het leven
De gastbewoners van het acobshospice
zijn niet alleen ouderen. Er zijn ook
gasten van middelbare leeftijd en sommigen zijn nog jong. ‘Ze vertellen veel
over hun leven,’ aldus Maartje. ‘We vragen vaak om fotoboeken mee te nemen,
want aan de hand van foto’s kun je goed
praten. En gastbewoners worden niet
alleen aangeraakt wegens de verzorging.
We hebben een bijzondere, sfeervolle
badkamer, de vrijwilligers geven massage en kunnen tegelijk persoonlijke
aandacht geven. Ook dan komen er
soms gesprekken op gang.’
‘Wij medewerkers en vrijwilligers
merken dat onze gastbewoners zo veel
te geven hebben,’ zegt Maartje. ‘Een
van de vrijwilligers vertelde laatst dat ze
eigenlijk altijd met een glimlach weggaat. e geeft, en je krijgt vertrouwen en
liefde terug. En wat wij zelf altijd voor
ogen hebben: vier het leven ’
Informatie
Meer informatie over het acobshospice
vindt u op www.jacobshospice.nl.
kunt ook telefonisch contact opnemen
via 070 308 10 81. Algemene informatie over hospices en palliatieve zorg
vindt u op www.palliatievezorg.nl.

Dinsdag 20 september 2011

Service- of

adeau-abonnement

Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.
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e orgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

a

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om
te genieten van de natuur of een dagje cultuur op
te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Woonplaats:

radres

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie
onze extra lezerskorting!*

Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam:

*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Straat en huisnr.:
Postcode:
Telefoon:
Betaling:

Kruinweg 1 • 6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

Woonplaats:
E-mail:
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

os
Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting
van uw auto kunt u ook terecht bij:

AAR T RWI

www.autopennock.nl

won ngontru

ng

www.woningontruiming.nl

5

06

et Irene

haddelee

23700323

O to h www.deoud hagenaar.nl

Veilig & Zeker in het verkeer

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

met de RijZeker training van
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

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.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

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

06-53621962 / 070-3238260

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 medewerkers 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

Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

en aag

ewoon ad erteren...
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Wij keuren m GR
bij een grote beurt’
Gaslaan
bij oosduinse eg
J en aag
ele oon

Inboedels

s

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 lekker 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) -

Puur genieten!

Direct en gratis geplaatst op deoud-hagenaar.nl

Aankondigingen, oproepjes en
niet commerci le advertenties
Vanaf nu kunnen er gratis aankondigingen, oproepjes en niet
commerci le advertenties worden
geplaatst op onze vernieuwde
website deoud-hagenaar.nl
Het systeem werkt heel simpel. hoeft zich
er niet eens voor in te loggen of te registreren,
maar kunt meteen uw tekst intikken
en ma imaal twee fotootjes bijsluiten. Als u klaar bent verschijnt de
annonce in een paar seconden op de
website
Het systeem is gebaseerd op ‘goed
vertrouwen’. De c ntrole vindt pas
achteraf plaats binnen 24 uur . In geval van
overtreding van de regels te vinden op de site
volgt een waarschuwing en verwijdering van
de annonce bij herhaald misbruik wordt nader
contact opgenomen. En in het ergste geval wordt
uw toegang tot de website volledig geblokkeerd. Maar ons idee is natuurlijk dat we er met
z’n allen goed mee omgaan Voorlopig zijn er
zes hoofdcategoriën te gebruiken: oproepjes,
aankondigingen, werk, spullen te koop of gratis
verkrijgbaar, huisdieren, en gezelschap.

Bedoeling van de service
De ‘papieren’ krant De Oud-Hagenaar wordt
steeds populairder en is inmiddels met afstand

uitgegroeid tot het meest effectieve medium in Den Haag / Zoetermeer e.o. om
0-plussers te bereiken. Dat spreekt zich
rond en leidt er o.m. toe dat het aantal inzendingen van persberichten, particuliere verzoeken e.d.
hand-over-hand toeneemt. Met name de hoeveelheid binnenkomende email is gigantisch we kunnen het niet eens allemaal meer op tijd lezen.
Laat staan dat we er plek voor kunnen maken in
de krant. Slechts zo’n 20 procent van op zich qua
onderwerp bruikbare ‘kopij’ haalt de pers.
Vandaar de nieuwe service op deo d agenaar
n inderdaad: www.deoud-hagenaar mag ook
nog, het ‘www’ is echter niet meer nodig . Het
zelf plaatsen van berichten daar is zeer eenvoudig. Het verkleint uw kansen niet om met uw
bericht oo de ‘papieren’ krant te halen. Integendeel, het verbetert die kans.

Traplift huren?
Alleen bij de beste!

buitentraplift
Informeer mij vrijblijvend over de
traplift rechte trap
traplift met 1 of 2 bochten

De fiscus betaalt mee, ook bij huur!

(Dhr/Mevr)

BEL GRATIS 0800-0228 -700
(toestel 2358)

Adres
PC

www.stannah.nl - info@stannah.nl

Plaats

’s Werelds meest gekozen en
gewaardeerde traplift.

Opsturen in een envelop zonder postzegel naar: Stannah
Trapliften B.V., Antwoordnummer 17006, 2170 VB Sassenheim.

Telefoon

Afd2358
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Informatie

Hans
oodenburg

Het jaarlijkse politieke toneelspel dat Prinsjesdag heet, is vandaag weer tot uitbarsting gekomen. In de wederom eerder uitgelekte Miljoenennota zorgen de ‘koopkrachtplaatjes’ voor de
gebruikelijke botsingen tussen enerzijds de regering (van welke snit ook) en anderzijds de oppositie (in dit geval overwegend ‘links’). Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die
sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

iet alle koopkracht is van bovenaf te regelen
Bij de beoordeling van de algemene koopkracht volgend jaar hangt het er vanaf welke pet men op
heeft. Die van de regering of die van de oppositie. Benadrukt moet worden dat de verwachtingen voor
de koopkracht altijd de te verwachten gemiddelden zijn, die – hoe kan het ook anders – later behoorlijk
kunnen afwijken. Bovendien zijn er zoveel zaken buiten de door de overheid beïnvloedbare maatregelen (sociale premies, pensioenen en belastingen) aan de orde dat voor een ieder de bestedingsmogelijkheden individueel heel anders kunnen uitpakken.
Niettemin geeft de Miljoenennota
een indicatie voor de koopkracht van
ouderen. Merkwaardig genoeg is bij dit
rechtsgeoriënteerde kabinet sprake van
een geringe nivellering. De hogere inkomensgroepen leveren iets méér in dan de
allerlaagste minimumloners en sociale
uitkeringen .
In de zogenoemde Macro-Economische
Verkenningen is aangegeven dat in 2012
want daar praten we over de alleenstaande met een baan het meest achteruit
kachelt: met 1, tot 2,2 procent. Dat is
na een te verwachten loonstijging van 2
procent en een in atie van ook omstreeks
2 procent. De achteruitgang is vooral te
wijten aan het effect van diverse overheidsbezuinigingen.
Een groot deel van de lezers van deze
krant komt op gemiddeld 1 procent in de
min, waarbij moet worden aangetekend
dat mensen met alléén volledige AOW
iets beter af zijn dan zij die inke aanvullende pensioenen hebben.
De ouderenkorting voor 6 -plus gaat
omlaag, evenals de doorwerkbonus voor
63-plus . Omdat het kabinet juist ernaar
streeft zoveel mogelijk ouderen aan de

slag te houden, zou het verminderen van
de doorwerkbonus onbegrijpelijk zijn.
Daarom komt er een nieuwe ‘vitaliteitsregeling’ in 2013 die de huidige ﬁscaal
gunstige levensloopregeling vervangt.
Later komen wij hierop terug.
ezondheidszorg
De ouderen, die steeds meer zorg behoeven, worden evenredig meer getroffen
door de bezuinigingen in de gezondheidszorg die inmiddels al bijna 29 procent
74, miljard van de totale overheidsuitgaven voor zijn rekening neemt.
De hogere inkomensgroepen moeten
een inkomensafhankelijke zorgpremie
gaan betalen. Het basispakket dus
zonder aanvullende voorzieningen in de
ziektekosten wordt op niet noodzakelijke
terreinen iets minder. Daaruit verdwijnen
de vergoedingen voor dieetadviezen,
maagzuurremmers en cursussen om te
stoppen met roken. Er is een deel van de
ouderen dat grif gebruik maakt van deze
vergoedingen.
Bepaalde gemakkelijk te regelen voorzieningen in de fysiotherapie worden eveneens overgeheveld naar de aanvullende

verzekeringen, die in een aantal gevallen
ongetwijfeld duurder zullen worden. Er
komen ook eigen bijdragen in de Geneeskundige Geestelijke Gezondsheidszorg
psychiatrie, psychologie . De mensen die
hulp krijgen op grond van de Algemene
wet bijzondere ziektekosten AWBZ
gaan een hogere eigen bijdrage naar rato
van hun inkomen betalen. Bij de AWBZ
gaat het om mensen die in verpleeg- en
verzorgingscomple en verblijven en zij
die hiermee thuis bijvoorbeeld gehandicapten worden verzorgd.
De lage inkomensgroepen krijgen ook
hiervoor een kleinere compensatie in
de zorgtoeslag. Wat de effecten van de
bezuinigingen op het persoonsgebonden budget pgb worden, is nog niet
duidelijk.
Ontzien
Waar ouderen met lagere inkomens in een
huurwoning ook mee te maken krijgen,
is een verlaging van de huurtoeslag voor
de meeste mensen heet die nog steeds
‘huursubsidie’ .
Voor de laagste inkomensgroepen wordt
compensatie gegeven door het belasting-

tarief in hun schijf iets te verlagen. Zij
die werken krijgen voorts een iets hogere
arbeidskorting.
Voor de bijstandsgerechtigden het
absolute bodeminkomen wordt honderd
miljoen e tra uitgetrokken om bepaalde
vormen van bijzondere bijstand zoals het
aanschaffen van noodzakelijke apparatuur als wasmachines en koelkasten iets
gemakkelijker te maken.
Voordat wij onze visie geven toch maar
eerst de opstelling van het kabinet: het
zegt zoveel mogelijk te willen doen om
kwetsbare groepen - ouderen, lage inkomens en middeninkomens mét kinderen
– te ontzien. Ongetwijfeld zal de linkse
oppositie hierop hard gaan inschieten.
Individueel uitpakkende ‘zware gevallen’ uitgezonderd kunnen we stellen
dat het voorlopig met de negatieve
koopkrachtontwikkeling van ouderen
meevalt. Ik denk dat de ouderen met een
behoorlijk aanvullend pensioen wel iets
meer aan koopkracht moeten inleveren
als zij geen in atievergoeding op dat deel

van hun inkomen krijgen pensioenfondsen beslissen daar aan de hand van de
beursresultaten aan het eind van het jaar
over .
Bovendien is helemaal buiten beschouwing gelaten dat zij vaak over aardige
spaargelden en andere vermogens beschikken waarop ook rendement wordt
gemaakt. Met alle respect, mijn mening
is dat zij het kunnen lijden k ik .
Al met al zijn wij in ons land niet slechter
af dan in de meeste andere Europese
landen. In Griekenland zal de gemiddelde
koopkrachtdaling de komende jaren misschien wel 10 tot 20 procent bedragen.
Dat is andere koek Zelfs een nieuwe
bezuinigingsronde bij de overheid vanwege de terugvallende economie zal wel
iets meer koopkrachtverlies tot gevolg
hebben, maar in het algemeen nog steeds
niet rampzalig zijn.
Misschien in individuele gevallen wel,
maar je kunt niet alles van bovenaf
regelen

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals er recht belastingen en andere inanci le zaken
vragen orden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven kunt u k esties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl o naar ostbus
G en aag Graag met vermelding van rubriek Rechten en lichten’
rf- en
schenkingsrecht
tra schenking van
moeder aan dochter
k ben al zeker acht jaar gemachtigd
allerlei zaken voor mijn moeder van
jaar te regelen. ij is redelijk vergeetachtig maar haar denkvermogen is nog
erg goed et is haar een doorn in het
oog dat ik als dochter ontzettend veel
voor haar doe en mijn broer helemaal
niets. ij komt nauwelijks op bezoek.
ij weet dat ik me verantwoordelijk voel
en alles toch wel doe. lk jaar schenkt
mijn moeder ons de wettelijk toegestane
belastingvrije som. chter nu wil ze dat
ik een keer e tra een schenking van
. krijg. k ben dan wel gemachtigd
dit te regelen maar kan ik niet na haar
overlijden al zou dat misschien pas over
een paar jaar zijn last krijgen met mijn
broer k wil namelijk geen toestanden
met advocaten ijn moeder kan eigenlijk alleen nog haar handtekening redelijk
goed zetten. unt u mij zeggen of ik dit
bedrag mag aannemen
w moeder mag bij leven schenken aan

wie zij wil. Dus ook aan u. Het lijkt mij
- voor het geval dat - wel van belang dat
schriftelijk met haar handtekening vast
te leggen. Het is ook aan uw moeder en
aan u of zij de e tra schenking aan uw
broer bekend maakt. Wij zeggen altijd
maar ‘het is altijd goed van ouders om
een kind op de hoogte te stellen, ook al
doet het zeer ’ Houd er ook wel rekening
mee dat als uw moeder aan u méér wilt
schenken dan de jaarlijkse belastingvrije
schenking van 000 euro u of uw moeder
daarover schenkbelasting moet betalen.
Schenkingen buiten de vrijstellingen
binnen 180 dagen v r het overlijden
van de schenker worden geacht krachtens
erfrecht te zijn verkregen.

dochter of haar nabestaanden haar kinderen . In haar eigen boedel valt conform
uw clausule de nalatenschap van u. Zij
bepaalt dus wat zij met de erfenis doet.
Haar man deelt niet mee tenminste als zij
dat niet wil. Meestal volgen kinderen toch
wel de wil van de ouders. Als zij overlijdt
dan zijn haar kinderen in het geheel erfgenaam van haar meestal afgezonderde
vermogen dat zij van u heeft geërfd. Haar
man mag daar niet aankomen en is alleen
mede erfgenaam van hun gezamenlijke
huwelijksboedel. Dus u hebt het heel
goed geregeld. hebt het natuurlijk na
uw dood niet in de hand wat uw dochter
met uw nalatenschap gaat doen. Maar dat
is logisch.

chtgenoot erft niet mee
met dochter
e hebben een testament met uitsluiting
een zogenoemde anti-schoonzoonclausule
laten opstellen. tel dat wij beiden zijn
overleden en de dochter overlijdt deelt
dan haar echtgenoot alsnog mee in haar
nalatenschap

AOW en pensioen

Eigenlijk heel eenvoudig. Als u beiden
bent overleden, is de enige erfgenaam uw

Teveel betaald
en te weinig terug
k heb toen ik nog geen jaar was en
volop werkte erg veel
- en pensioenpremie betaald. k heb nu gevraagd aan
het pensioenfonds mijn pensioen te verhogen want ik denk dat ik meer heb betaald
dan ik nu jaarlijks ontvang. at geeft mij
een gevoel van grote onrechtvaardigheid.

oe zit dit in elkaar
heeft inderdaad in het verleden betaald
voor collectieve voorzieningen waarvan u
nu hopelijk geniet AOW plus pensioen .
Echter u doet nu net of u meer betaald
hebt dan u nu zult krijgen. Wat uw
pensioenen betreft is dat pas het geval als
u minder dan de daarvoor gestelde circa
tien jaar na uw 6 ste leeft zogenoemde
sterftewinsten . w bedrijfspensioen is
in hoofdlijnen enigszins evenredig naar
wat er door u en uw werkgever voor u
is betaald en welke rendementen erop
zijn behaald. Het voert te diep dit nader
uit te leggen. Voor de AOW heeft u in
het verleden een zogenoemde omslagpremie betaald voor de mensen die toen
AOW kregen. Nu betalen dus jongeren
voor u Er is hierbij dus geen sprake van
onrechtvaardigheden. Hoogstens kunt u
kanttekeningen plaatsen bij het verdelingsvraagstuk.
Verplichting om terug
te betalen aan SVB
n
ben ik jaar geworden en kreeg
ik
met volledige toeslag omdat mijn
echtgenote toen nog geen jaar was en

g n inkomsten had. n
werd zij
jaar en kwam zij in aanmerking voor een
klein tijdelijk ouderdomspensioen minder dan
per maand . k heb toen
verzuimd deze wijziging door te geven
aan de . u heeft de
mij verzocht
over die periode de gegevens met betrekking tot dat pensioen te overleggen. an
de
mij nu verplichten deze uitkering
over
terug te betalen
awel. Alle tegenwoordige inkomsten uit
werk uit het verleden - dus ook pensioenen - worden één op één met de toeslag
verrekend. Dus u kunt een claim voor
terugbetaling verwachten van de SVB. En
dat ook nog voor de jaren na 200 totdat
zij zelf 6 jaar werd en u de volledige
toeslag hebt gehouden. Niet best van u,
want in de aanvraag voor de AOW wordt
op deze inkomsten van uw jongere vrouw
altijd gewezen. Nu maar hopen dat de
SVB geen boete oplegt Misschien wel
een renteopslag..
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Kleine
Nostalgie

met ulius Pasgeld

Wat was het leuk. Die eerste computers. We wisten er alles van. Want
pioniers, dat waren we. En het leukste
was, dat we er nog niet afhankelijk
van waren. Maar dat is natuurlijk
achterafgepraat. Zoals alle nostalgie
trouwens.
Bij mijn oom zag ik voor het eerst
een personal computer. Een Sinclair.
Hij was nogal klein in vergelijking
met die enorme bedrijfscomputers
die je wel eens op foto’s in de krant
zag. En de spelletjes die je erop kon
spelen waren vooral opgebouwd uit
puntjes en streepjes in plaats van echte
afbeeldingen. Dus dat viel allemaal
nogal tegen. Maar de ontwikkelingen
gingen pijlsnel. En iedere stap naar
echte, fotograﬁsche afbeeldingen en
levensechte bewegingen werd begroet
als een Godswonder.
Radio er se
Er waren maar drie winkels
in Den Haag waar je computers kon kopen. Mijn eerste
computer kocht ik in 1984
bij Radio Gerése aan het
Regentesseplein. Lang niet
iedereen stond positief
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roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblij t
zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die. oor reacties julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

ress pla on tape en S nta error
as drie decennia geleden. Maar nu al nostalgie van de eerste orde.
De Sinclair. De ommodore- . De 2 . De Atari en de Tand .
tegenover het verschijnsel computers. Toen ik
hem kocht was het dan
ook net alsof ik iets verbodens, zoals een nieuwe
geheimzinnige drug of
een seksspeeltje, had
aangeschaft. Pas thans
blijkt, dat dat gevoel toen bepaald niet
misplaatst was. Hoeveel ik ervoor
betaalde is me ontschoten. Iets van 90
gulden dacht ik.
Het was een Commodore 64. Er zat
een klein wit cassetterecordertje
bij met een paar spelletjescassettes.
‘Press play on tape’ stond er op je
tv-scherm als je je computer via een
speciale ingang op je tv had aangesloten. Monitors waren er al wel. Maar
dat was zonde van het geld. Als je
dan op play had gedrukt kon het
gebeuren dat er niks gebeurde. Want
dan had je het tellertje
van de cassetterecorderje
eerst op het

nummer moeten zetten waar
het spelletje begon. Maar als
dat was gelukt voelde je je de
koning te rijk. Vooral omdat
het helemaal niet erg was als
je vaardigheden tekort schoten
om zo’n spelletje tot een goed
einde te brengen. e kon zo’n
spelletje immers eindeloos en helemaal gratis herhalen. The Last Ninja,
Outrun, Maniac Mansion, Pacman,
Choplifter, rogger, Montezuma’s
Revenge. Aztic Challenge. Helemaal
voor jou alleen. Dat was andere koek
dan spelletjes in casino’s, ipperkasten in cafees of ander amusement
waar je steeds munten in moest
gooien
ode overtikken
Behalve de kant en klare spelletjes op
die cassettebandjes waren er ook programma’s voor spelletjes op schrift.
renlang zat ik die programma’s, ook
wel ‘listings’ genoemd, over te tikken
uit computertijdschriften. ‘28: If then ’.
29: ‘Goto 10’. 30: If A
B, goto end’. Hele pagina’s waren het. En het

moest nog buitengewoon nauwkeurig
ook. Want als je een puntje vergat of
een komma verkeerd zette gebeurde
er na het opstarten van het programma
niks. Helemaal niks. En dat was
buitengewoon teleurstellend na al dat
werk. En zelfs als je alles goed had
gedaan gebeurde er ook wel eens niks.
Want dan stond de fout op de bladzijde van het computertijdschrift. En las
je de volgende week in een rectiﬁcatie
hoe het wel had gemoeten.
En dat allemaal met 64 kilobyte Nu
heb ik een paar miljard megabyte of
zoiets, weet ik veel op mijn laptop en
ik verveel me te pletter. Ook heb ik
geen auw idee meer van de namen
van de nieuwste ontwikkelingen. Een
folder van een computerzaak leg ik
naast me neer zoals ik dat ook met een
in het Kazbeeks gestelde handleiding
voor het fabriceren van steunzolen zou
doen. Niets, maar dan ook he-le-maal
niets begrijp ik er meer van. De enige
eis die ik nog stel is, dat mijn laptop
het na al die duizelingwekkende ontwikkelingen gewoon moet doen. Maar
dat schijnt tegenwoordig toch af en
toe net iets te veel gevraagd te zijn
Vroeger. Toen was heus niet alles

beter. Maar wel bijna alles. Na mijn
Commodore-64 schafte ik me een
Amiga aan. En daarna in een speciaalzaak aan de Grote Markt een Tandy.
Onbeleefde software
Een Tandy had een snoertje dat je in
het stopcontact van de telefoon kon
pluggen. Zo kon ik voor het eerst mijn
stukjes via het telefoonnet naar de
redactie sturen. ‘ kunt nu zenden als
u wil’, zei het beeldscherm van Tandy
dan. Kom daar tegenwoordig eens
om. Hooguit zeggen ze nog: ‘Sorry,
u hebt verloren. Hopelijk hebt u later
meer geluk’, als je een spelletje spider
solitaire doet. Maar daarmee heb je
het, voor wat betreft de beleefdheid
van computers ook wel gehad.
Ook last van herinneringen aan die
kleine ICT-details van weleer Mail
het naar:
i s pasge d deo d agenaar n

ogen i ons even voors e en
iede a de ong
n is een o der e s ver ro d o ands edri
aar i
a i ei servi e en persoon i
on a nog e
ovenaan
s aan
oor a
s o eer er eer an ie res a ra ie en in erie r
advie en en in on e in e s aan e es e adres

tijd een duide ij e ge ee
o eer er

i es i en over een gro e o e ie e e s o en aar
ee i a
ee a ers oe en oor a e i s an s e en en
so a s ers o eren o e assie a s odern
i i n ge
spe ia iseerd in e ende er en o a
L
L
L
L
L
en
e e en

ijb ij ende o e te oo a
Leer e er ing

i
nnen diverse eer repara ies verri en o a s i naden
i gere eer inne en gedee e i vernie en van eren
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L
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i res a reren an ie e as en a ine en
rea s en a e s o
nnen i an ie e e e s voor ien van nie
po i oer agen
ee
s oe en e ie en o rie en i ingen die vers e en o es adigd i n dan nnen i de e voor vernie
evens ver i deren i o
or en ogen i a
e es

r servi e

Doo ge a te ban en o auteui s ussens ee oos eeg o uitge a t
i pro eren
innen
r e ver e pen van
a en
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o ding aan e passen en
o e
i o or
voor ien van een per e

enioren ver
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r a
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en
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p aa sen e op angen van s i deri en o en en e
aans i en van a e e e ris e appara r

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

Kleiweg 135
di
Rotterdam
Tel: 010-2188876

e

iede aen n n

r

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

HALEN EN
GRATIS BRENGEN
LEVERING
ONDER
3 JAAR
GARANTIE
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udoku weer ee

chte crisis was in de jaren twintig. r kwamen ongeveer
inzendingen binnen met
de goed gevonden slagzin van het vakantiekruiswoordraadsel. Slechts drie konden er winnen. ij kunnen zich nu opmaken voor een midweek- of een weekendverblijf in een bungalow op een andal reenpark

En dan heeft u ook nog de 2 drie
winnaars tegoed van de Sudokuprijsvraag in de nummers 16 en 17.
De gezochte oplossingen waren:
7-9- -9 in 16 en -7-2-1 in 17 .
De winnaars ontvangen de dubbelCD ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak
Bral:

Met de winnaars wordt door Landal
contact opgenomen. De gelukkigen
zijn geworden:
nnie a en erg
uit Zoetermeer
ndr en eppie r i o
uit Delft
ad en i
ie uit Den Haag

Erica acobsz, uit Den Haag

Sudoku A

7

ohn Lorié, uit Zoetermeer
M. van der Lelij, uit Maassluis
Andre Nieuweburg, uit Voorburg
Martha Tigchelaar, uit Capelle a/d
I ssel
Angelo Zancada, uit Leidschendam
ieuwe opgave
We vragen wederom een reeks van
vier cijfers. Dus bijvoorbeeld in Su-

Sudoku B

4
1

2

4 8 2
7
6 1
7
8
4 7 9
8
2 3
6
5
6 3 8
5
3
4

2
9 3
2
7 5

1 4
7
3 4
5
2

6

Alphons Diepenbrockhof 67 Den Haag
Beresteinlaan 2 Den Haag

1

7

3
5 2

8
5

4

3
4 7

1
6

7

1 4
9
4

3

8
3 1

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

8
3

8 9
6
2
5

2
1
4 5

2 7
5 9

8

9 5

Kom naar
één van
onze
winkels,

Binckhorstlaan 322 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag

9 7

6 4

2
6
3

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

8

7
7

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 19
Postbus 26046
2 02 GA Den Haag

Sudoku D

9 3
8
5

8
5

Winkels
Kringloop Holland

7 1
3

6

1 4

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
oktober

Sudoku

6

7

doku A in het grijze vakje een ‘8’
in B ook een ‘8’ in C een ‘2’ en in
D weer een ‘8’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
8-8-2-8.

speel het Rad
van Fortuin en maak
kans op mooie
prijzen!
Zaterdag 1 oktober

6
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Nieuwe website!
Centraal Informatiepunt Ouderen

WWW.HAAGSEOUDEREN.NL
De toegang tot
alle informatie voor en over
55-plussers in Den Haag.
Wonen, welzijn, vervoer of financiële en sociale onderwerpen.

Nieuwsbrief
Word abonnee van de gratis digitale nieuwsbrief voor
55-plussers en ontvang actueel nieuws en
de seniorenagenda in uw mailbox.

Centraal Informatiepunt Ouderen,
Riviervismarkt 5,
geopend maandag t/m vrijdag,
10.00 tot 16.00 uur.
T (070) 364 38 18
E info@haagseouderen.nl
www.haagseouderen.nl

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème
WONINGINRICHTING

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

MEUBELSTOFFERING

MEUBEL
STOFFERING

Een team van
prothesespecialisten

Stofferen van:
bankstellen,
fauteuils, stoelen,enz.
Vervangen van singelbanden
veren en schuimpolyether.
Bank, boot en Caravan
Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels
WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE
Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels
Leer inen
rd
honde n
kleure

r
htbaa
Onzic ren en
re
a
p
re
ren
stoffe

•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 1 c
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 ERVARINGLEVERING ONDER GARANTIE
Halen en brengen gratis
K.v.k. 36049401

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.



Een goed verzorgde uitvaart
met ons depositofonds
Met een depositorekening van Ad Patres dekt u zich in tegen de kosten van een uitvaart,
zodat uw nabestaanden straks alleen bij u stil hoeven te staan.
Wilt u meer hier meer over weten?
Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen - geheel vrijblijvend - contact met u op.
Voorletters:

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Achternaam:

Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:

E-mail:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
Ad Patres uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.
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vert Wattez en zijn ideale protestants gereformeer
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Wooncentrum agen age bevindt zich in de Wagenstraat middenin het centrum van en aag
oor de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend lle
belangrijke voorzieningen liggen op loopa stand
r zijn
oningen en er is een grote daktuin
e oners kunnen achter het gebou gelegen
parkeerplaatsen huren
e e age is gelegen aan de chermerstraat
et het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken e belangrijkste inkels zijn om de
hoek in de etje Wol straat et ooncentrum
hee t driekamer oningen van ca
m
verdeelt over drie etages

Wooncentrum
n a gge ligt aan de
octurnestraat halver ege het oude dorpscentrum van oosduinen en ijkduin p loopa stand
bevinden zich inkels r is parkeergelegenheid
rondom het ooncentrum et centrum hee t
oonlagen en bevat t ee- en
driekamer oningen

e nne e is gelegen aan de eresteinlaan
in de ijk ou lust et het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar elangrijke
voorzieningen zoals levensmiddelenzaken zijn op
loopa stand gelegen et gebou bevat t eekamer oningen

Wooncentrum a a
a e a bevindt zich aan
de ak van oortvlietstraat et openbaar vervoer
bevindt zich op korte a stand van het comple e
belangrijkste inkels zijn op ongeveer minuten
loopa stand et ooncentrum hee t driekamer oningen van ca
m en drie t eekameroningen van ca
m

B e ande atte ja en an evesti d in
de apest aat e d ua n ept eda t
in et v
a i e ede ands ndi
aa
ve t atte ijn e u ep e de
ed
te spa en esta t a s
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Maar Evert begreep al heel snel dat hij met deze job
nooit genoeg geld zou kunnen verdienen om zijn al
op jonge leeftijd gevormde ambitie waar te kunnen
maken. Hij wilde een eigen boekhandel beginnen. Dus
vertrok hij naar Nederlands Indi , waar hij een functie
vond bij de beroemdste boekhandel in onze voormalige kolonie, de ﬁrma Kolff Co, die vestigingen had
in Batavia en Soerabaja.
Omdat Evert opviel door zijn enthousiasme, creatieve idee n en tomeloze werklust kreeg hij de kans
en ruimte een derde vestiging van Kolff Co op te
bouwen in Malang. Bij de opening werd zijn privé collectie van oude boekwerken ter bezichtiging gesteld,
al heel snel na de start kreeg de nieuwe vestiging veel
waardering zowel van de directie als van het publiek.
Everts echtgenote, met wie hij inmiddels in Nederlands
Indi getrouwd was, had een baan als onderwijzeres
en beider zuinigheid stelde het echtpaar in staat een
bedrag te sparen, dat later de vestiging van een eigen
boekhandel mogelijk moest maken.
Vrij ederland
In 1933 keerde het echtpaar met twee inmiddels
geboren zoons terug in Nederland, waar hij in 1934
geholpen door het bij elkaar gespaarde kapitaal van f
.000.- een boekhandel op gereformeerde grondslag
opende. In de Papestraat dus. Voor de gereformeerde

- rochure voor de nieuwe oekhandel Wattez. Spreek uit wat the
even z n auto voor de deur kon zetten. Dat waren nog

inslag was in die jaren een stevige markt: katholicisme
en protestantisme vormden twee volstrekt verschillende, soms vijandige geloofswerelden. Een dominee
overschreed absoluut niet de drempel van een katholieke boekwinkel en een pastoor draaide bij voorkeur
zijn hoofd naar de andere kant als hij een gereformeerde boekwinkel passeerde. Ironisch was het dus wel:
een gereformeerde jongen - want dat was Evert Wattez
absoluut, die zijn boekwinkel uit de grond stampte in
de Papestraat
Wattez was brutaal en doortastend. En eigengereid, hetgeen
leidde tot een arrestatie aan
het begin van de Tweede
Wereldoorlog op basis van
aanklachten: onder meer
verspreidde hij Vrij Nederland, absoluut verboden door
de Duitsers. Hij bleek foto’s
genomen te hebben van het
vliegveld penburg en er
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- ok werden er avonden georganiseerd,
zoals deze waar men voor n gulden
terecht kon om mee te praten over de vraag
Hoe moet er gepreekt worden in deze tijd
en in de kerk van de toekomst -

