
Dinsdag 4 oktober 2011 - Jaargang 3, nr. 20

Oplage: 60.000 ex.

Haagse wortels van de Oranjes zijn gitzwart  
Middag op 15 oktober over politieke moord op Johan en Cornelis De Witt 

20 aug. 1672 - De Oranjes 
trekken weer bloed. 
De moord door Prins 
Maurits in 1619 op 
regeringsleider Johan 
van Oldebarnevelt is 
er niks bij. Nu lynchen 
aanhangers van stad-
houder Willem III op 
het Groene Zoodje de 
gebroeders De Witt. 
Op beestachtige wijze 
worden ze afgemaakt, 
het is politiek terroris-
me avant la lettre. Aan 
deze gitzwarte bladzij-
de uit de geschiedenis 
van onze stad en ons 
koningshuis wordt een 
middag gewijd.

Op zaterdag 15 oktober a.s. verzorgt de 
landelijke ‘Vereniging Vrienden van De 
Witt’ een unieke en eenmalige middag over 
de dramatische gebeurtenissen van destijds. 
Hoe kwam het zover? Welke waren de 
achtergronden? Welke rol speelde Willem 
III, de prins van Oranje? Hoe was de stand 
van zaken in de Republiek? 
De middag begint om 12.00 uur met een 
(gratis) lezing van Jan van Dam en Martin 
Driessen in de studiezaal van het Haags 
Gemeentearchief, op de begane grond van 
het Haagse stadhuis aan het Spui 70. Die 
lezing duurt ongeveer een uur. 
Daarna is het mogelijk om (voor € 10 of 

gratis met een museumkaart) een buiten-
rondleiding te volgen en een bezoek te 
brengen aan de Gevangenpoort, waar de 
Cornelis De Witt vast werd gezet in 1672 
en zwaar werd gemarteld, door hem de 
scheenschroeven aan te zetten, om te be-
kennen dat hij Prins Willem III (Stadhouder 
van Holland en Zeeland) had willen laten 
vermoorden. De louche barbier Wim Ti-
chelaar uit Piershil op de Hoeksche Waard, 
toen nog een eiland, beweerde namelijk dat 
Cornelis hem zou hebben gevraagd dat te 
doen.Tenslotte is het 15 oktober ‘s middags 
mogelijk om het Haags Historisch Museum 
aan de Vijverberg te bezoeken (€ 5 of gratis 
met een museumkaart), waar onder meer 
als luguber aandenken aan de lynchpartij 
nog een tong en een vinger van de gebroe-
ders te zien zijn, in een doodskistachtig oud 
doosje met glas. Overigens weet men pas 
sinds mei dit jaar, na forensisch onderzoek 
met moderne technieken, dat het gaat om 
een vinger en niet om een teen.

Ware slachting
De lynchpartij van de gebroeders De Witt 
op het executieveld van de Gevangenpoort, 
het ‘Groene Zoodje’ genaamd, was let-
terlijk een slachtpartij. 
Broer Johan, tot voor kort raadspensionaris 
van de republiek (een soort minister presi-

dent toen) was op 20 augustus 1672 onder 
valse voorwendselen naar de Gevangen-
poort gelokt, in de waan dat hij zijn broer 
Cornelis (die niet had bekend) zou kunnen 
meenemen. Orangisten, onder leiding van 
een zekere Johan Kievit, wisten de broers 
uit de gevangenis te sleuren. 
Buiten werd Johan direct met een nekschot 
afgemaakt; Cornelis werd neergeslagen, 
-geschoten en -gestoken, opengereten en 
ondersteboven opgehangen; toen hij zijn 
hoofd nog oprichtte, werden hem met twee 
slagen van een geweerkolf de hersens 
ingeslagen. Eén aanvaller poogde van zijn 
ontklede lijk het geslachtsdeel af te bijten; 
toen dat mislukte ontmande hij hem met 
een mes, nam het geslacht in de mond en 
gaf het toen aan een ander die het opat. 
Weer een ander sneed repen vlees uit de 
billen om die meteen op te eten. Hierop 
ging Cornelis Tromp, zwager van Johan 
Kievit en de man die persoonlijk het sein 
tot de aanval aan de moordenaars had gege-
ven, het resultaat bekijken. Daarna werden 
bij beide broers door een zekere Hendrik 
Verhoeff de harten uit het lijf gesneden, 
die nog jarenlang door deze ter bespotting 
werden tentoongesteld. Op de dag van de 
moorden werden lichaamsdelen van de 
broers, als de tongen, vingers en tenen, op 
straat bij opbod verkocht.

Beloning voor de daders
Of Prins Willem III direct betrokken 
was bij het complot om de republikeinse 
broeders De Witt te vermoorden is nooit 
bewezen. Duidelijk is wel dat het hem erg 
goed uitkwam, want de broers hadden met 
de Oranjes weinig op; hun politiek en luxe 
en flamboyante levensstijl was de broers 
een doorn in het oog. 
Vast staat in elk geval dat Prins Willem 
III de aanstichters tot de moordpartij 
nadien geen strobreed in de weg legde. 
Integendeel. De Stadhouder ontving ze op 
audiëntie en de louche barbier uit Piershil, 
Wim Tichelaar, die Cornelis zo goed als 

zeker valselijk had beschuldigd, ontving 
een beloning van 400 gulden (een kapitaal 
destijds) en werd benoemd tot Stadhouder 
van Geervliet. Hij gedroeg zich daar zó 
schandelijk, dat hij werd afgedankt. Hij 
verviel na de dood van Willem III, van wie 
hij een jaargeld trok, tot diepe armoede. 
Men heeft hem nog, in hoge ouderdom, op 
krukken, in den Haag zien bedelen. 

Aanmelden voor de lezing bij Jan van 
Dam: jedam@xs4all.nl 
Reserveren voor de Gevangenpoort 
rondleiding: info@gevangenpoort.nl of 
telefonisch: 070 - 3460861

-   De gebroeders De Witt werden eerst ondersteboven opgehangen op het ‘Groene Zoodje’. De executieplaats van de Gevangenpoort (het gebouw 
rechts op de tekening) werd zo genoemd omdat het bij onthoofdingen werd voorzien van een laag graszoden om het bloed te stelpen. -
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Een uitvaart
zoals u dat wenst!

!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

-  Op de Plaats staat een standbeeld van 
Johan De Witt. Zijn rechterhand wijst naar de 

plek waar zijn broer Cornelis zo gruwelijk werd 
afgemaakt - na de moord op hemzelf. -

-   Het orangistisch gepeupel én patriciërs maakten er een ware slachting van. Ledematen van de 
gebroeders De Witt werden later op de dag in de stad bij opbod verkocht. - 

Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten

Valkenbosplein 1, Den Haag

T 070-3615384  Open: di. t/m za. 09.30-17.00 u.

www.goudwisselkantoor.nl

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

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

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)



ynagoge cheveningen 1  
Zonder dat het mijn bedoeling is om een 
welles nietes  situatie te creëren, kan ik 

niet anders dan briefschrijfster Martha 
Hiep gelijk geven die in editie nr. 1  van 
deze krant beweerde dat er in een hoek-
pand aan de Havenkade een synagoge 
gevestigd is geweest. Dit werd nadien 
ontkent door een andere briefschrijver, 
maar het klopt wel degelijk dat in 1 22 
de ederlands Israëlitische Gemeente 
haar intrek in het pand op nummer 
1  deed. Dat had in de jaren daarvoor 
dienst gedaan als kerkgebouw maar 
kwam leeg te staan toen de Oud-Gere-
fomeerde Gemeente een ander gebouw 
aan de ieuwe aantjes ging betrekken. 
Wie langs het pand loopt, kan zelfs een 
pla uette bekijken waarop melding van 
dit feit wordt gemaakt en tevens van de 
het droeve lot dat de joodse gemeen-
schap later heeft moeten ondergaan. a 
de oorlog was er weinig meer van haar 
gemeente over en vestigde zich een thee 

 kof ehandel in het hoekpand aan de 
Havenkade.
Voor meer informatie kan ik de lezer 
doorverwijzen naar het alleraardigste 
boekwerkje Meer dan 10 jaar Haven-
kade  dat in 1 0 in beperkte oplage 
verscheen en door buurtbewoner Hans 

ieuwenhuis werd samengesteld. 

Tj. van der Veen
tj.vanderveen ziggo.n

ynagoge cheveningen     
Martha Hiep heeft toch echt  gelijk. 
Havenkade 1  (hoek Dirk Hoogen-
raadtstraat) is wel degelijk als synagoge 
gebruikt. En geruime tijd zelfs. Ik heb 
niet alle jaartallen paraat, maar weet 
wel dat dat  in 1 1 in ieder geval al zo 
was. Blijkbaar waren dominee Geerts en 
diens gemeente toen al vertrokken. Op 
het Chanoekafeest dat op  december 
van dat jaar in het Seinposttheater werd 
gevierd, bood een Joodse vereniging 
uit Scheveningen een perouches met 
attributen aan ten bate van de derde 
synagoge  aan de Havenkade. Dat was 
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
aldaar  Kennelijk is de Gereformeerde 

gemeente er in 1 21 1 22 al uit weg ge-
gaan. Overigens waren er veel klachten 
over het gebouw zelf. Vooral de  vrou-
wenafdeling liet veel te wensen over. De 
dames  zaten samengepakt als haringen 
in een ton  Ook werd er steen en been 
geklaagd over de entourage en de 
geringe aandacht voor de overbevolkte 
gebedsdiensten. Een architect heeft nog 
een ontwerp gemaakt om de voormalige 
domineewoning boven de synagoge te 
verbouwen tot jeugdsynagoge. Het is 
echter niet uitgevoerd. Vast staat dat het 
gebouw in 1  nog wel in gebruik was 
als derde  synagoge van Scheveningen. 
Ik neem aan dat daar in 1 42 een eind 
aan is gekomen. Hij werd uiteindelijk 
pas in 1 47 verkocht.
Deze synagoge werd vooral gebruikt 
door de ederlandse Joden. De Oost 
Joden  vluchtelingen  in  na WO I be-
zochten hun eigen synagogen, o.a. in het 
Circusgebouw en in Hotel Keyl aan de 
Gevers Deynootweg. Wanneer Wim Pijl 
schrijft dat naar zijn weten de synagoge 
op Scheveningen alleen gevestigd was 
(en nog is trouwens) aan de Harsten-
hoekweg en nergens anders   heeft hij 
gelijk wat de 60-er jaren betreft. Maar 

vóór WO II waren er door het relatief 
hoge aantal Joden veel en veel meer  
Meer weten? Kehillo Kedousjo Den 
Haag, door Dick Houwaart en uitgege-
ven door Omniboek Den Haag in 1 6.

Gerard Scholtes
gam.scho tisca i.n

ynagoge cheveningen    
Dhr. Pijl heeft gelijk v.w.b. het kerkje 
van de Oud-Gereformeerde Gemeente, 
dat heeft dienst gedaan van 1 2 tot 
1 21 aan de Havenkade 1 . In 1 21 
verhuisde de gemeente echter naar de 
Pniëlkerk aan de ieuwe aantjes. De 
naam Eben-Haëzerkerk werd gehand-
haafd.  In 1 22 wordt Havenkade 1  in 
Scheveningen eigendom van de eder-
lands Israëlitische Gemeente, die er een 
synagoge vestigt. Toen de eerste syna-
goge in een verre buitenwijk van Den 
Haag. Daarvoor werden reeds diensten 
gehouden in diverse hotels in Scheve-
ningen en in de Katwijksestraat 67. De 
Tweede Wereldoorlog betekende door 

nti-Joodse maatregelen van de bezetter 
feitelijk het einde van de synagoge. 
Tijdens de bezetting (1 40-1 45) 

moest allereerst een deel van de Joodse 
bevolking het kustgebied verlaten. In 
de periode 1 42-1 4  werd het grootste 
deel van de Joodse bevolking gedepor-
teerd en keerde zoals bekend na WO 
II niet meer terug. In 1 4  werd het 
gebouw verkocht.  
De synagoge aan de Harstenhoekweg 44 
kwam daar in 1 26. Deze was speciaal 
bestemd voor uit Oost-Europa afkomsti-
ge joden, die voor en tijdens WO I naar 
het neutrale ederland waren gevlucht. 
Hier konden ze hun eigen ritus volgen. 

a de onderbreking van WOII kwam 
hier het Joodse leven weer langzaam op 
gang. Tot 1 4 toen werd de synagoge, 
die al eerder buiten gebruik was geraakt, 
verkocht.
In 1 4 is aan de Doorniksestraat te 
Scheveningen het Joods Bejaarden 
Centrum Mr. . E. Visserhuis gevestigd 
waarbinnen zich tevens een synagoge 
bevond. Dit bejaardencentrum is eerder 
dit jaar verhuisd naar Theo Mann- 
Bouwmeesterlaan in het Benoordenhout. 
De Joodse bevolking in Scheveningen 
woonde met met name in het noordelijk 
deel van het Belgisch Park, tussen de 
Badhuisweg, de Gevers Deynootweg 

en de Stevinstraat. Er waren daar ook 
allerlei Joodse winkels en culturele 
instellingen. Voor WOII woonden daar 
zo’n 1500 Joodse burgers. l met al dus 
wat meer Joods leven dan vermoed.
 Tenslotte nog iets over de genoemde 

.V. Soekalakoe Thee  Kof ehandel, 
deze vestigde zich in 1 55 op Haven-
kade 1 .

Chris Triep
c.triep p anet.n

ynagoge cheveningen     
Om te beginnen dank aan Martha Hiep 
voor haar bijdrage over Havenkade 
1  als synagoge in de jaren twintig en 
dertig van de vorige eeuw. Zoals ik ook 
de heren  Gerard Scholtes en Tj. Van der 
Veen bedank voor hun reactie op mijn 
artikel in ’De Oud-Hagenaar van 20 
september 2011.
De feiten met betrekking tot het pand 
Havenkade 1  tot aan het begin van de 
jaren veertig op een rijtje. 1 2  bouw 
van een kerk voor de Oud-Gereformeer-
de Gemeente Scheveningen op kosten 
van haar predikant, Ds. Geerts. Tot 
september 1 21 in gebruik als kerkge-
bouw. Op 1  september 1 21 betrekt 
de Oud-Gereformeerde Gemeente 
Scheveningen een ander kerkgebouw, 
te weten de in 1 0 aan de ieuwe 

aantjes door de ’Dolerenden’ ge-
bouwde kerk. Toelichting ’Dolerenden’ 
zijn de -mensen die zich in 1 6 onder 
leiding van de theoloog en staatsman 
Dr. braham Kuyper afscheiden van de 

ederlands Hervormde Kerk. Kerkge-
bouw aan ieuwe aantjes vanaf 1  
tot heden onderkomen Gereformeerde 
Gemeente Scheveningen. Vanaf 1 22 tot 
aan het begin van de Tweede Wereldoor-
log  pand Havenkade 1  in gebruik als 
synagoge.
Conclusie  pand Havenkade 1  vanaf 
1 2 tot 1 42 in gebruik als Godshuis. 
Eerst als kerk en later als synagoge. Dit 
brengt me ertoe te pleiten voor een aan 
deze feiten aangepast ‘herinneringsbord’ 
aan het pand Havenkade 1 .

Wim Pijl
wjpij p anet.n
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Het gebeurde in de jaren vijftig dat de 
kolenboer aan huis kwam. Ik vond dat 
niet leuk. Ik had niets tegen meneer 
Verploegen, welnee, maar wel tegen 
de vele rompslomp van al die kolen-
sjouwerij. Wat zijn dat , opa, kolen  
vroeg mijn kleinzoon? Ik zei dat de 
mensen uit het verleden een kolenkast 
op het balkon hadden waar de zakken 
kolen, het zwarte goud, in werden 
gedeponeerd. euk was anders  Een 
verschrikkelijke stofwolk was het 
resultaat.

Wat is dat nou weer
De gang bij ons was afgedekt met kar-
tonnen platen en met veel papier. Een 
zeer ongezellige boel  Twee of drie 
mud werden naar boven gesjouwd, 
een mud was ongeveer 12 tot 15 kilo. 
Dat alles op de schouders van de ko-
lenboer Verploegen. ater werden het 
papieren zakken en dat scheelde een 

slok op een borrel. Geen stof meer en 
stapelen maar. Mijn kleinzoon snapt 
het nog niet helemaal en dan ervaar je 
dat je een dagje ouder bent geworden.
Kolenkachel  nooit van gehoord. 
Ronde rode kachelbuik  wat is dat nou 
weer? Het is allemaal te vergelijken 
met de wastobbe en de wasma-
chine van vandaag. Ook toen ging de 
keuken dicht en werd er op maandag 
gewassen. Echt alleen op maandag 
en weer was het ongezellig  Dinsdag 
werd alles bij ons gestreken. Wat zijn 
de tijden veranderd  De moeders van 
weleer met de kromme ruggen zijn 
nu vervangen door de secretares-
ses en kantoormensen van wie de 
kinderen die om vier uur van school 
komen opgevangen worden door 
allerlei oma’s, opa’s en opvangers 
voor de naschoolse tijd . Hoe kon 
men het vroeger allemaal behappen, 
ongelofelijk.

auwe zuurkool
O, ja en dan die groentenman uit 1 50 
 meneer Verkijk. Wat hadden ze daar 

een verrukkelijke zuurkool in de zaak. 
Ik haalde er nogal eens een pannetje 
en onderweg naar huis at ik dan alvast 
een handje rauwe kool op. Heerlijk 
was dat  In de ene hand een appel 
van Verkijk en in de andere hand het 
pannetje  Veel geld was er niet maar 
we hebben er niet onder geleden. De 
zuurkool werd veel gegeten, zo uit het 
vat. En thuis snorde de kachel heerlijk 
warm op twee hoog van de Zuider-
parklaan hoek Hilversumsestraat. Ik 
moet ongeveer 1  jaar oud geweest 
zijn. Er was een kast vol eierkolen, 
wachtend om in de winter te gaan 
gloeien. Die kolen zijn verdwenen 
maar de zuurkool is er nog steeds.

Peter Willemse
wi o casema.n

oen ik enige tijd geleden met mijn kleinzoon op de uiderparklaan wandelde liepen we 
langs de voormalige groentenzaak erkijk met even verderop de winkel van de kolenboer 

erploegen, waar nu elk jaar vuurwerk wordt verkocht. 
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Meneer Bennik

Op Op 56 jarige leeftijd werd er bij 
Rene sr. frontotemporale dementie ge-
constateerd. Deze vorm van lzheimer 
zorgde er voor dat hij moest stoppen 
met werken en zijn toekomstbeeld ge-
vuld werd met onzekerheid. Twee jaar 
geleden ontstond het idee bij de broers 
om samen actie te ondernemen en het 
machteloze gevoel dat de broers had-
den ten opzichte van hun vaders situ-
atie om te buigen naar iets positiefs. In 
eerste instantie zou de reis vorig jaar 
al plaatsvinden, vertelt Rene jr. Echter 
door het afscheuren van zijn achil-
lespees tijdens de voorbereiding en de 
operatie die volgde werd de droomreis 
van het trio steeds meer slechts een 
droom. Een lang herstel volgde voor 
Rene jr. en ook de conditie van Rene 
sr. ging langzaam achteruit.
Even is het onzeker geweest of de 
reis nog wel door kon gaan. adat het 
trio de training weer had hervat en de 
dokter wederom het groene licht gaf 
aan Rene sr. werden de voorbereidin-
gen echter in een stroomversnelling 
gebracht.
Dat deze bewonderenswaardige klim 

op veel sympathie kon rekenen binnen 
de kennissenkring mag geen verassing 
zijn. Dat echter grote aantallen, zelfs 
onbekende, mensen en bedrijven hun 
reis ook  nancieel wilden steunen had 
het trio van tevoren niet verwacht. 
Op dit moment staat de teller op de 
site van de stichting (www.klimmen-
vooralzheimer.nl) op bijna .000 euro. 

atuurlijk hopen de drie klimmers dat 
dat bedrag nog verder oploopt.

Beklimmingsdagboek
Het beklimmingsdagboek is te volgen 
op www.klimmenvooralzheimer.nl 
Daar doet Rene jr. als het even kan 
dagelijks verslag van de vorderingen. 
Hier de eerste drie dagen van de reis.

 - 9 - 11
Vandaag een perfecte vlucht gehad. 

a een lastig en toch wat emotioneel 
afscheid stapte we met z’n alle het 
vliegtuig in. a enig oponthoud op 

airobi irport zijn we met een bus 
naar ons hotel in het centrum van de 
stad gebracht. We zitten hier nu op 
1600 meter met een heerlijke 22 gra-

den Celsius. Het tijdsverschil met e-
derland is hier 1 uur dus gelukkig geen 
last van een jetlag. Morgen ochtend 
staat om 07 00 uur het ontbijt klaar 
en vertrekken we een uur later naar 

rusha. We liggen in het Jet Pakside 
hotel en liggen recht boven een disco-
theek. Hopen dat we wat slaap kunnen 
pakken zodat we morgen opgeladen 
aan onze trip kunnen beginnen. 

5 - 9 - 11
a een kort nachtje vandaag vanuit 
airobi vertrokken. a een rit van 

twee en een half uur zijn we aange-
komen bij de grens met Tanzania. 
Onderweg hebben we veel indruk-
ken opgedaan. Het verkeer is hier 
levensgevaarlijk en van verkeersregels 
hebben ze hier niet gehoord. De omge-
ving is echter fantastisch. We staan nu 
bij de grens in lange rijen te wachten 
met onze paspoorten. iemand lijkt 
hier zich druk te maken over wacht-
tijden en een chagrijnig hoofd bij de 
douanebeambte kost je een enkeltje 
naar het begin van de rij waarna het 
wachten opnieuw kan beginnen totdat 
je met een (al dan niet gefakte) glim-
lach de grens over mag. We hebben nu 
nog een rit van twee en een half uur 
voor de boeg om vanaf de grens naar 

rusha te rijden. Onderweg hebben 
we de eerste Masai al gespot. We 
zijn net aangekomen bij de Colobus 

odge. We hebben hier geen stroom 
en geen water maar dat wil nog wel 
eens gebeuren hier. Het eten is verder 
goed en met een 2  graden en een 
licht buitje is het weer op 1600 meter 
hier bij de lodge redelijk te noemen. 
We maken on nu op voor de laatste 
brie  ng voor de klim en mijn eerste 
bericht morgen zal dan eindelijk direct 
vanaf de the roof of frica  komen, 
de Kilimanjaro  

6 - 9 - 11
Vandaag om 7. 0 uur op, het regent en 
het is een redelijke 20 graden. Geen 
water en geen stroom dus douchen 
zit er even niet in. Onze Bus zou om 
kwart voor negen bij de lodge zijn 
om ons op te halen maar alle tijden 
zijn hier streef tijden. ooit gedacht 
dat ik de rijtijden van de S zou 
missen. iteindelijk de bus in en nog 
2,5 uur gereden naar Machame Gate. 
Onderweg gestopt om nog vlees, rijst 
en groente te halen. Wat is het hier 
ongeloofl ijk indrukwekkend, mooi en 
leerzaam. Je gaat anders tegen dingen 
aankijken. Bij Machame Gate moesten 
we voortijdig uitstappen de bus was 
zo vreselijk vol met mensen en bagage 
dat we de berg niet opkwamen en 
achteruit begonnen te rijden.
Bij Machame Gate hebben we ons 
ingeschreven, onze porters ontmoet 
en onze spullen laten wegen. Een uur 
later is onze echte trip begonnen. We 
hebben vandaag een tocht gemaakt 
van 4,5 uur. We zijn gestart vanaf 
1 00 meter in de regen en lopen in 

een tropisch regenwoud met bomen, 
planten en dieren die ik nog nooit heb 
gezien. Op 2500 meter stopte het met 
regenen. Je merkt goed dat je snel 
omhoog gaat je komt boven de wolken 
en we voelen het aardig in de beentjes. 
Ronald heeft erg last van de hoogte 
en is wat langzamer gaan lopen. We 
zijn ook vooral aan het genieten van 
de omgeving. a drie jaar lopen we er 
eindelijk. Het laatste stuk van vandaag 
is steil omhoog en we eindigen op 

015 meter hoogte. Het is snel donker 
en nu al ijzig koud. De sterrenhemel 
is fantastisch en in het donker kunnen 
we een glimp van de top zien. Zeer 
goed eten vandaag. inzensoep, aard-
appels en vlees met groenten in saus. 

u lekker slapen iedereen ligt in bed. 
Morgen zes uur op. Verwachten slecht 
weer. We kunnen nergens schuilen en 
willen vroeg weg om op tijd in ons 
kamp te zijn op 00 meter. Schijnt 
morgen zwaar te worden...

ees verder op:
. limmenvooralzheimer.nl

wee broers en hun dementerende vader beklimmen de ilimanjaro

a is veel aan et il en en ee t nergens last van

- Het afscheid op chiphol zaterdag  september was emotioneel. aar de reis van hun 
leven  aldus de jongens  begon voorspoedig.-

In november vorig jaar berichtte De Oud- agenaar over de broers onald en ene eidenreich die 
een bijzonder initiatief namen voor een gesponsorde beklimming van de ilimanjaro, samen met 
hun aan dementie lijdende vader ene sr.. Met de bedoeling geld in te zamelen voor Alzheimer 
Nederland en om meer aandacht te vragen voor mensen met dementie. Iets goeds doen voor de 
wereld en tegelijkertijd voor iemand die heel dicht bij je staat.

aterdag  september was het dan zover en ving de reis, na een emotioneel familie-afscheid op 
chiphol aan, met de lange vlucht naar anzania.

- .l.n.r. onald  ene sr. en ene jr. De Oud-Hagenaar nr.  van november  met 
het eerste verhaal  is nog te downloaden op www.deoud-hagenaar.nl  -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
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/ 
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gb
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ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

De toegang tot 
alle informatie voor en over 

55-plussers in Den Haag.

Nieuwe website!

Nieuwsbrief

Wonen, welzijn, vervoer of financiële en sociale onderwerpen.

Centraal Informatiepunt Ouderen

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

WWW.HAAGSEOUDEREN.NL

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.



Voor de duidelijkheid  het is niet mijn bedoeling 
om volledig te zijn en ik noteer alleen die ge-
deelten, die duidelijk naar onze stad verwijzen.
Enkele regels uit het gedicht Gemeentereiniging, 
uit de bundel  Ode aan Den Haag van de dichter 
Gerrit chterberg sluiten naadloos aan bij 
bovenstaande.

e heren van den aag zijn onderweg.
oorzien van handschoenen en aktetas

zwermen zij it, ezetten zij de stad,
om ongedaan te maken wat ik zeg
en it te wissen wat er gaande was.

Kennelijk ging chterberg er vanuit, dat 
dit de voornaamste taak van die heren is  
het uitwissen van de realiteit.

Het lied  Den Haag van nne-Marie 
Konincks ademt min of meer dezelfde 
sfeer.

indt  t ook zo enig in en aag,
waar ve e am tenaren
in vee  papieren staren

aar meer of minder chi e,
maar a tijd po itieke
depart menta e heren
ons einde oos regeren.

Het lied  Wat voor weer zou het zijn in 
Den Haag van nnie M. G. Schmidt 
op muziek gezet door Harry Bannink 
is van een geheel andere orde.

at voor weer zo  het zijn in en 
aag
oordenwind met wat neve  it zee

Op de enneweg r ikt het n  vaag
naar o per s en ook naar sat .

o  het pension er nog zijn
op het a ken osp ein
met die mensen it 
s het even nog a tijd zo traag
at voor weer zo  het zijn in en aag

Dit lied, gezongen door Conny Stuart op een 
manier zoals zij dat alleen maar kon, vol humor, 
ironisch tegen het sarcastische aan, omschrijft 
onze stad uitstekend. ( Wist u overigens, dat 
Conny in Den Haag geboren is? ) Hoewel het 
er vaak nat en kil is, de regen er gestaag valt en 
de wind er met een vlaag waait, verlangt ze toch 
naar haar eigen Den Haag, zoals uit de tekst 
blijkt. 

Via die saté komen we bij rm Den Haag, van 
Willem Wilmink en Wieteke van Dort. Ook nu 
weer is de muziek van Harry Bannink. 

rm en aag, dat is toch erg, dat jij maar niet 
vergeten kan
de k ank van krontjong en van game an.
n het ndisch resta rant gonst het gesprek van 

a e kant
empo doe oe, tempo doe oe in dat verre, verre 
and.

 ziet het, met Den Haag  de weduwe van 
Indië - kun je vele kanten uit. De invloed van 
dat verre land op onze stad is nog steeds groot. 

Wat was ik jaloers  als middelbare scholier  
op die Indische jongens. Ze pikten de Hollandse 
meiden in en speelden al in bandjes, terwijl ik 
met moeite de eerste akkoorden op mijn gitaar 
in m’n vingers probeerde te krijgen. Ik had wel 
twee Indische vriendinnetjes, je moest toch wat. 
Ze woonden  heel toepasselijk  op de aan 
van ieuw Oost-Indië  en oma stond de hele dag 
in de keuken. Het rook er dan ook heerlijk en er 
stonden overal bakjes met eten, waar je zomaar 
van mocht proeven. 

En dan het volkslied  van Den Haag  O,o Den 
Haag, geschreven door Harrie Jekkers.

O, o en aag,
mooie stad achter de d inen,
de chi derswijk, de ange oten en het ein.
O, o en aag,
ik zo  met niemand wi en r i en,
meteen gaan h i en,
a s ik geen agenees zo  zijn.

Wat komt er zoal langs in dit fraaie lied? Moer-
wijk, DO, het Zuiderpark, de Marathon, het 
Rijswijkseplein, Scheveningen, ieuw Babylon 
en de Vijverberg. Wat wilt u nog meer? En wat 
dacht u van het kerstbomen rauzen , het  kkie 

stoken op oudejaars-
avond, de warme 
worst bij DO en met 
een wijf  e achterop 
je Puch door de stad 
scheuren. Wilde je 
een beetje meetellen 
dan was dit gesneden 
koek nietwaar. 

In  Op een mooie 
Pinksterdag, komt 
Den Haag ook voor 
en vraag niet hoe  
Dit lied is door n-
nie M.G. Schmidt 
geschreven, Harry 
Bannink heeft de 
muziek gemaakt en 

een Jongewaard 
en ndré van den 
Heuvel zingen het.

orgen kan ze 
zwanger zijn,
t kan ook nog 
vandaag
t an van de 
ehanger zijn of van 

een ranse zanger 
zijn
of iemand it en 

aag.

Bij die ranse 
zanger kan ik me iets 
voorstellen, maar bij 
die behanger? Het 
gaat hier tenslotte 
om een eerbaar beroep ook al wordt dit beroep 
weleens in diskrediet gebracht, maar iemand 
uit Den Haag? Ik heb zo’n vaag vermoeden, 
dat nnie onze stad heeft gebruikt, omdat Den 
Haag prima rijmt op vandaag. Toch had ik de 
voorkeur gegeven aan Beesterzwaag. 

Tot slot een deel van het lied  De zomertram 
van Scheveningen, geschreven door Michel van 
der Plas, ook alweer een Hagenaar of moet ik 
schrijven Hagenees? 
Dit lied roept bij mij de meeste herinneringen 
op. Het springen op een rijdende tram als je de 
kans kreeg, de glimmend geverniste banken in 
die tram, het wachten in een lange sliert totdat je 
een plaatsje in de tram, terug naar de stad, kon 
veroveren. Dat wil zeggen, als je een zitplaats 
wilde hebben. Had je er geen bezwaar tegen om 
te gaan staan, dan kon je onder de afzetting door 
duiken wanneer de zitplaatsen bezet waren. En 
dan die open tram, een kunstwerk op zich.

aar komt hij zwaar van o derdom
statig en traag het hoekje om,
van dromen en herinneringen.

ij e t, hij ziet me he s we  staan.

n open wagen achteraan,
de zomertram van cheveningen.

n ik ste  me onged dig voor,
dat ik ver weg de zee a  hoor,
a s we de arkstraat in gaan draaien.

ssen de p anken van de ier
zit er ij e ke stap een kier,
waardoor je of je wi t of niet

eneden je de go ven ziet,
die groen en woest e kaar egraven.

n a  die tijd in t heme s a w,
wacht oven in de verte tro w,
de zomertram van cheveningen.
k zit weer op het g immend ho t,

de riche v oer igt vo  met go d
van t aatste afgesch dde zand. 

Wie zou er niet in zo’n stad willen wonen?

Carl Doeke Eisma
car eisma p anet.n  
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De stad bezongen en toegedicht

at voor weer zo  
et zijn in en Haag

Dat Amsterdam bezongen wordt als de mooiste stad van ons land, is tot daar aan toe, 
maar hoe zit het met Den aag  oe wordt onze stad beschreven in gedichten en liede-
ren  Wanneer je aan een niet- agenaar vraagt Den aag te omschrijven, zullen begrip-
pen als  ambtenarenstad, residentie en centrum van de regering al snel genoemd 
worden en daar is niks mis mee. Maar er is meer  

- Leen Jongewaard en ndré van den Heuvel
 zingen ‘Op een ooie Pinksterdag’. -
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Serviceflat

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceflat Haghesteyn
o ortabel onen in de residentie

ie et na een druk leven at rustiger aan il doen  orgeloos il onen  aar i n 
el standig eid niet il opgeven  kan tot op eer oge lee ti d onen in een servi e at  

ust  veilig eid  o ort  vri  van vele dageli kse beslo eringen  o el ilt u e t 
genieten van u  oude dag  dan  ervi e at Hag este n  

Elke woensdagmiddag 
OPEN HUIS vanaf 14.00 – 16.00 uur

Serviceflat Haghesteyn - alde k P r ontkade 00 - Tel: 070-3604396
servi e at ag este n nl - in o servi e at ag este n nl - t itter ag este n 

angesloten bi  ti ting Dienstverlening ervi e ats
sds-online nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

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

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 

te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 

omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 

om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-

ker tot rust te komen in het mooiste stukje 

van Nederland.

Zomerse midweekarrangement 

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 

4 keer driegangen diner en nog veel meer...

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

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

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

De Jong Damesmode
ode die bij  past

aan van Meerdervoort 555 (bij Goudenregenstraat, halte RR   12)
256  W Den Haag  Tel  070 6  01 0

mode in maat  t m 52maandag- en koopavond gesloten

Leer in 

honderden 

kleuren
Onzichtbaar

repareren en

stofferen

Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

MEUBEL
STOFFERING

Stofferen van:
bankstellen, 
fauteuils, stoelen,enz.

Vervangen van singel-
banden      veren en schuimpolyether.

Bank, boot en Caravan

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

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

•LEERSPECIALIST

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

zitgedeelten en armleuningen 
reinigen. Opnieuw kleuren van

leer, verbeteren van 
binnenvullingen en singels..

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een 

gratis advies en prijsopgave.

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

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

AL 35 JAAR ERVARING-

LEVERING ONDER GARANTIE

Halen en brengen gratis 

K.v.k. 36049401

deoud-hagenaar.nl

Online winkelen bij de krant
meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen

om gratis op de site te adverteren 

Gebr.’s van der Deyl Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

Te koop gevraagd door 
verzamelaar:

Strijkboutenkachel. 
Schilderijen of 

prenten met afb. 
“De Strijkster”

tel. 070-3457579

WINCIE NATUURSTEEN
- AAA-kwaliteit
- gegarandeerd de goedkoopste prijs in Nederland

06-45576604 of www.wincie-natuursteen.nl

WINCIE NATUURSTEEN



Kijkende in mijn tuin staat daar mijn trots van hun 
2de leven te genieten
Stilletjes denk ik wat zijn jullie leuk
Mijn zinken babyteiltje nu 74 jaar oud
Mijn emmertje van 50 en de asemmer van 51 jaar
Ze gingen mee van de ijnckerstraat naar de Har-
melenstraat
In het teiltje dobberen mijn 2 eendjes en kuikentje 
ook al op leeftijd
Ze dobberden eerst in mijn vijvertje wat op de 
plaats stond waar nu mijn tuinhuisje staat
 
Mijn emmertje vangt het regenwater op wat van het 
dakje valt
In de teil valt gestadig regenwater
Zie ik mijn eendjes even niet dan valt er weinig
Maar de laatste tijd is het teiltje zo vol dat ze er 
regelmatig uitdobberen
Het regenwater gebruik ik voor de planten
Ook om dingen in de tuin schoon te maken
 
Dan dwalen mijn blikken naar mijn asemmer zoals 
ze die vroeger noemden
Die doet nu dienst als plantenbak en de planten 
bloeien mooi in het asemmertje
Speciaal vind ik het deksel met nummer
 

et als nu kwam de asman door de straat Hij wipte 
het vuil eruit soms bleef er nog wat inzitten
Meestal deed ik een krant onderin
Er kwam ook een man langs met een soort water-
karretje en borstel
Tegen betaling schrobde hij dan je emmer schoon
Maar ik deed het altijd zelf vond het te duur
 
Mijn gedachten gaan terug naar 1 7 mijn geboorte 
jaar
Het teiltje waarin ik werd gebaad

ater als kind stond je erin in de keuken
Mijn moeder gooide dan steelpannetjes met water 
over me heen
Mandien noemde ze het
Ze heeft vroeger als onderwijzeres in ederlands-
Indië gewoond en gewerkt vandaar het woord 
mandien
Het teiltje vond ik altijd speciaal en nu nog
 
We hadden wel een douche maar dat was meer een 
bergplaats voor aardappels etc
1x per week meestal zaterdag gingen we onder de 
douche
Maar altijd maar heel even anders verspilling zei 
mijn moeder altijd
Mijn moeder gebruikte het teiltje ook voor de was 
waarover ik later vertel
 
Toen ik in 1 60 trouwde met Rudy
Zei ik mam mag ik het teiltje hebben?

ou dat mocht
En ook ik ging het gebruiken voor mijn was
 Mijn moeder heeft nooit een wasmachine gehad 
ook later geen automaat of centrifuge
 Ze heeft eigenlijk tot oude leeftijd een heel inge-
wikkeld wasprogramma gevolgd
Ze was eigenlijk haar eigen automaat
Wat ik ook zei ze was er niet vanaf te brengen
Ze had buiten op balcon 2-hoog een houten ton
Daarop een wringer zo’n ding met 2 rollen waar je 
met een handel was doorheen kon draaien
In de ton weekte ze het wasgoed draaide het door 
de wringer en dan ging het met koud water in een 
ketel
Die werd samen met mijn vader op het gasfornuis 
gezet en dan koken
Intussen werd de ton leeggemaakt wat ook een hele 
klus was
Dan ging de gekookte was in de ton en weer door 
de wringer
Dan het spoelen die face nog ingewikkelder
Ze had ook een wasplank en een borstel
De plank ging over de ton en de zware dingen 
konden alvast water verliezen 
Dan werd het teiltje en de ketel gevuld met koud 
water en dan als alles weer door de wringer was sop

og keertje schoon koud water

Misschien ben ik de volgorde kwijt maar het duurde 
de hele dag
De was plank heb ik nog altijd
En de was superwit
 
Op een keer dacht ik haar te helpen mijn moeder 
werkte en ik dacht leuke verrassing
Ik deed de weekwas door de wringer en hing hem 
aan de lijnen
Het was die dag mooi warm weer
Dacht merkt ze niet
Maar toen ze thuiskwam zag ze het direct en alles 
van de lijnen verdween weer in de ton
Dat heb ik nog heel lang moeten horen
Jij moet nog veel leren wat wassen betreft zei ze 
dan
Denk dat ik toen 15jaar was
 
In 1 60 getrouwd dacht ik dat ga ik anders doen
Maar toch ging ik sommige dingen net doen als 
mijn moeder
Een wasmachine had je toen niet
Wel had Rudy een oude wringer op de kop getikt en 
een soort houten frame gemaakt
Daar maakte hij de wringer op vast
en daar paste het teiltje precies op
Dat vulden we dan met steelpannetjes warm water 
uit de geyzer
Die geyzer deed het ook soms niet zoals vlammetje 
aan en vlammetje uit
Ja toch enigszins mijn moeder nadoen
We lieten het dan weken
Dan door de wringer en spoelen in koud water

l met al toch een heel werk en je handen waren 
soms of vaak kapot
Maar mijn babyteiltje deed toch trouwe diensten
 
Voor mijn 24ste verjaardag kreeg ik een zinken 
emmertje
Veel hadden dat om luiers in te weken
Ik was er heel blij mee omdat we net een dochter 
hadden gekregen 1 61
Karin was net  weken
Het emmertje paste precies op ons gasstelletje en nu 
kon ik ook koken

ls zeep gebruikte ik altijd stukken Sunlightzeep

Die raspte ik dan en het rook heerlijk
ater ging het wasgoed in het teiltje en spoelen met 

koud water
Toch weer een extra luxe dat emmertje
 
Een leuk verhaaltje wil ik tussendoor even vertellen
Mijn kleinzoon nthony zoon van Karin logeerde 
wel eens bij ons als klein baby’tje
We hadden hem een keertje in het emmertje gezet 
en wilden een foto maken
Maar hij begon ineens hart te huilen en eerst lachte 
hij leuk
Wat gebeurde er hij zat klem
De foto is niet gemaakt maar hij kwam er weer 
heelhuids uit hoor
Dat was in 1
Dit even tussendoor over het emmertje
 
Inmiddels 1 6  ook mijn oudste zoon Remco 
geboren
Toen konden we een oude wasmachine op de kop 
tikken 
Zo eentje met een schoep die heen en weer ging
Soms deed ie het niet dan moest er een tang aan te 
pas komen
Met tangen ben ik altijd handig gebleven
De oude wringer op de machine en weer stukje 
makkelijker
Daarnaast bleef ik mijn emmertje en teiltje gebrui-
ken om te weken en te spoelen
 
De luxe kwam in 1 64
Op mijn 27ste verjaardag kreeg ik een centrifuge
Een ding om electrisch al het water eruit te halen
Eerst durfde ik dat ding niet aan te raken,maar had 
het gauw door
Mijn vriendinnen in de straat die ook baby’s hadden 
kwamen hun luiers brengen
Die deed ik dan door de centrifuge want niemand 
anders mocht eraan komen
Ik weet nog dat ik er zo zuinig op was dat ik hem 
daarna afdekte met een kleedje
Ook gebruikte ik hem 2keer in de week uit zuinig-
heid
Meestel op maandag en op vrijdag en dat wisten 
mijn vriendinnen ook

Ik kreeg hem van mijn ouders maar zelf wilde mijn 
moeder er niet eentje
Ze was bang van zo’n ding
 
In 1 6  werd mijn jongste zoon Edgar geboren
Inmiddels woonden we in de Harmelenstraat
Toen waren er papieren luiers zoals ze die toen 
noemden
Maar die heb ik nooit gebruikt veel te blij met mijn 
wasmachine en de centrifuge
 
2011 naast mijn wasautomaat,wat ik nog altijd een 
wondertje vind gebruik ik nog altijd een centrifuge

atuurlijk niet meer dezelfde hoor die heb ik heel 
lang gebruikt dat wel
Ik heb ook een kleine automaat van drie en halve 
kilo inhoud nu

ijne was doe ik altijd op de hand en dan door de 
centrifuge
Dat zit er bij mij ingebakken 
Maar beide zou ik niet meer willen missen
 
Ik sta stil bij de tegenwoordige tijd
Ben wel meegegaan daarin
Toch vind ik het een luxe mijn hoogrendement 
ketel en cv
Vroeger de petroleumkacheltjes die enorm stonken 
en je houten wasrek eromheen

ater de kolen kachel en de asla het kolenscheppen
Je huis werd veel vuiler
Vaak sta ik er bij stil wat een luxe vergeleken bij 
vroeger
De douche met thermostatische kranen
 
Wat ik altijd ben blijven doen is dingen repareren
Ook kan ik het niet laten om plastic zakjes van 
boodschappen te hergebruiken voor mijn Kleine 
vuilnisemmertje in de keuken
Eten gooi ik nooit weg
 
Ik kijk naar mijn  zinken vriendjes
Praten kunnen ze niet maar als ze dat konden wat 
zouden ze dan veel te vertellen hebben
 
De zinken asemmers nu vervangen door de groene 
en de kliko’s
De vulniszakken ik hoor nog mijn vader zeggen
Schande is het die zakken en 10centperstuk
Eigenlijk ben ik heel laat gebruik gaan maken van 
die zakken
 
Vroeger kwam er een schillenboer door de straat
Hij haalde met een mand de schillen en groente af-
val op en veel gaven wat oud brood voor zijn paard

ls kind vond je het prachtig om op de bok te 
zitten

Dit is een foto uit 1 41 Vreeswijkstraat
Jammer dat het paard er niet helemaal opstaat 
Op de bok midden ben ik 4 jaar links Robby en 
rechts Titi
Er veranderde veel door de jaren heen
De eenvoud van toen en de zuinigheid zal er bij mij 
nooit helemaal uitgaan
 
Kijkende naar mijn drie vriendjes in de tuin denk ik
Ik ben net zo gehecht aan jullie als mijn moeder 
aan haar was ton
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De bijdrage van An Portier aan een miljoen druppels

rie zin en vriendjes en de s illen oer

n Portier Boddingius
anportier ive.n

Druppel van de maand

Repareer le ende leidingen: 
10 dr ppels ater per min t 
lij t einig  maar het loopt op 
tot 1100 liter per jaar. 1 miljoen 
dr ppels

www.eenmiljoendruppels.nl
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“Belastingservice voor senioren”
O  K O en P O  doen een oproep aan alle senioren die un steent e illen bi dragen aan de sa enleving

aat u o leiden tot elastinginvuller 
ee  onta t op et de lokale a deling van de ouderenbond  O  K O o  P O  en eld u aan

a voor eer in or atie naar on e ebsite belastingservi e org

ADO Den aags start van het bekertoernooi op outrust doet automatisch terug-
denken aan die goede oude tijd. Na de opvolging van trainer ujadin Boskov door 
de lowaak Anton Malatinsky beleefde C Den aag in het seizoen 19 6-19  
opnieuw een memorabele bekercampagne.

In hun C Den Haag Jaarboek 1 75-
1 76 lieten Jan-Hermen de Bruijn 
en red van Hal er geen misverstand 
over bestaan  dat C Den Haag in de 
persoon van Malatinsky opnieuw een 
toptrainer had weten te strikken.
In zijn geboorteplaats Trnava had 
Malatinsky de plaatselijke trots Spartak 
Trnava tot een topteam gesmeed, dat 
de landstitel, beker en Mitropa Cup 
won en er bijna in was geslaagd jax 
als topclub in wording uit de Europa 
Cup I-  nale van 1 6  te houden. ls 
eeuwig eerbetoon draagt het stadion 
van Spartak nu de naam van nton 
Malatinsky.

inkse hoek
In het Zuiderpark zagen we dat seizoen 
een team dat duidelijk aan de aanpak 
van Malatinsky moest wennen. Ook 
nieuwkomer Oeki Hoekema had tijd 
nodig om zijn draai te vinden, al werd 
hij door de supporters direct ver-
welkomd met de aubade ‘Hoekema, 
Hoekema, speler van het jaar’. Wegens 
blessures miste C Den Haag te vaak 
belangrijke krachten
-  zoals ex Schoenmaker, Henk van 

eeuwen en Ton Thie - om in de com-
petitie een rol van betekenis te spelen.
Getrouw aan de Haagse traditie bood 
het bekertoernooi meer kans op succes. 

ls eerste tegenstander kwam in no-
vember VVV op bezoek. Voor trainer 
Rob Baan en de aankopen Rob Monnee 
en  Dick dvocaat betekende dat een 
terugkeer op vertrouwd terrein. Met 
onder meer een monsteroverwinning 
op Go head Eagles ( -2) en een grote 
zege op C msterdam (5-1) had C 
Den Haag echter eindelijk zelfvertrou-
wen getankt en de Venlonaren werden 
onder de voet gelopen. Doelman Jo-
chen Vieten incasseerde voltreffers van 
Van eeuwen, ad Mansveld en Roger 

lbertsen, maar wist nog wel een straf-
schop van Van eeuwen te keren.
Een linkse hoek naar ad Kila kwam  
Piet Pala van VVV op een rode kaart 
te staan.

echterhoek
De loting leverde de Hagenaars op-
nieuw een thuiswedstrijd op tegen Eer-
ste Divisionist Excelsior. Zonder aan-
voerder Mansveld had C Den Haag 
op een kille zondagmiddag in februari 
moeite het klasseverschil duidelijk te 
maken. De Kralingers kwamen zelfs op 
voorsprong. lleen een eigen doelpunt 
van Cees van de Munnik (na een voor-
zet van Rob Ouwehand en een hakje 
van een Swanenburg) voorkwam een 
roemloze aftocht.
Strafschoppen moesten toen de beslis-
sing brengen. Simon van Vliet, een 
Swanenburg en Roger lbertsen kozen 
allemaal met succes de rechterhoek van 
doelman Eddy van der Roer. Martin 
Jol probeerde de andere hoek en zag 
zijn inzet prompt gekeerd. Ouwehand 

scoorde daarna wel en Cees Tempelaar 
benutte strafschop nummer zes. De 
nieuwe doelman Hans Galjé hoorde 
daarna de strafschop van Carlo van 
Tour op het aluminium eindigen en C 
Den Haag was door naar de volgende 
ronde.

nock-out
In de kwart  nale nam het team van 
Malatinsky het op tegen PSV. Voor 
de confrontatie tussen de bekerwin-
naars van 1 75 en 1 76 togen wij 
op een woensdagavond in maart met 

duizenden Hagenaars 
vol verwachting naar  
het Zuiderpark. Ook 
met Dojcin Perazic als 
noodoplossing in de spits 
was C Den Haag geen 
moment de mindere van de be-
kerhouder en titelverdediger. adat 
Willy van der Kuylen de score had 
geopend, kopte Hoekema al duikend 
de C naar een meer dan verdiende 
gelijkmaker.

a 120 minuten volop strijd 
dirigeerde de scheidsrechter de 
spelers opnieuw naar het doel voor 
de Oost-tribune voor een beslissing 
via strafschoppen. Van Vliet opende 
de score en Galjé was bij de eerste 
strafschop van PSV Van der Kuylen de 
baas. Dat voordeel verdween toen Kila 

zijn strafschop gekeerd zag door Jan 
van Beveren. a zestien strafschoppen 
stond er nog steeds een gelijke stand op 
het scorebord.
Martin Jol zette C Den Haag opnieuw 
op voorsprong. Toen was het aan Jan 
Poortvliet om PSV op gelijke hoogte te 
brengen. Door zijn inzet met de knie te 
keren, wierp doelman Galjé zich op als 

held van de avond.

rein op tijd
Met de bij sigarenmagazijn Scholten 
(Soestdijksekade, hoek Driebergen-
straat) aangeschafte kaarten treinden 
wij naar trecht voor de halve  nale 
tegen PEC Zwolle. In de Galgenwaard 
leek niets een  naleplaats in de weg 
te staan toen de Zwolse doelman Bob 

ieuwenhout een Swanenburg tegen 
het gras werkte en ad Mansveld vanaf 
elf meter mocht aanleggen. Zijn eerste 
inzet keerde ieuwenhout nog, maar 
in de rebound kende Mansveld geen 
genade.
Vlak na rust ging die voorsprong ech-
ter verloren en de verwachting dat de 
favoriete C in de verlenging wel toe 
zou slaan, kwam ook niet uit.
In de tweede helft van de verlenging 
kwamen de Zwollenaren zelfs op voor-
sprong en wat met name Mansveld in 
de slotfase ook probeerde, de bal wilde 
er niet meer in. Het zou nog 4 jaar 
duren voor de vrouwen van DO Den 
Haag zorgden voor revanche. De enor-
me teleurstelling over het mislopen van 
een beker  nale werd die avond alleen 
iets verlicht door het feit dat wij op 
het station van trecht net op tijd in 
de trein zaten om de door het Engelse 
voetbalvandalismevirus aangestoken 

trechtse aanhang te ontlopen.

Een verhaal 
van Roeland 
Gelink. Hij is 

o.m. oud-
stadsredacteur 

van het 
dagblad Het 

Vaderland. 
Vakantie nam 

hij nooit op, 
alleen wat vrije 
dagen als ADO 

Den Haag in 
het buitenland 

speelde. Als 
vrijwilliger is 
hij daar ook 

een oud-
gediende, 

onder meer 
als stadion-

speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 

liefst veel.

lles o  de e er

- Cruciaal moment. Cees van de unnik van xcelsior raakt eigen doel 
en brengt DO daarmee de gelijkmaker. -

- n de Galgenwaard tegen P C  op  april  ging het mis. n de tweede helft van de verlenging kwamen de Zwollenaren op 
voorsprong en hielden die vast.-

- Doelman Hans Galjé was in de kwart  nale 
tegen P  de held van de avond. Hier houdt hij 

dstr m van scoren af. -



Immers, hij had zelf zijn voetbalop-
leiding bij DO genoten, bij de toen-
malige geruchtmakende de eeuwen 
pupillen, want alle pupillenelftallen 
waren genoemd naar (roof)dieren. 
En ja, bij de eeuwen speelde hij op 
dezelfde positie, in de verdediging 
als deze ad Mansveld, icoon der 
iconen van het Haagse voetbal. Maar 
de jongen schudde resoluut het hoofd. 
Met alle respect voor adsje, maar 

geef mij maar die nieuwe spits, am-
bert Maassen .  De jonge voetbalfan 
was er inmiddels achtergekomen dat  
de uit oord-Brabant afkomstige 
Maassen ook in september jarig 
is, een week eerder dan hij,  op de 
21e, en voor zulke details was hij 
gevoelig. iteraard hielp het ook dat 
deze Maassen een specialiteit had, in 
de jaren zestig was hij dé kopspe-
cialist in het ederlandse voetbal. 
De voorloper van Ruud Geels, Wim 
Kieft en John Bosman.  En hij, die 
jongen aan die eettafel, was gek op 
kopspecialisten.

itgerekend op dat moment levert 
de PTT een pakketje af, geadres-
seerd aan Peter Petit. Het pakketje, 
ik zie het bijna veertig jaar na dato 
nog messcherp voor mij, inhoudende 
een grijze doos met blauwe deksel, 
bevatte alle soorten drop,  ingekocht 
door mevrouw Maassen te Geldrop, 
de moeder van nieuwe aankoop 

ambert Maassen.  Het assortiment 
drop was een reactie op een door mij 
naar mijn nieuwe idool gestuurde ver-
jaardagskaart. Er was ook een kaartje 
bijgedaan, voorzien van de handte-
kening van de meester zelf. ou kon 

ambert Maassen helemaal niet meer 
bij mij kapot en werd hij voorgoed 
mijn eeuwige voetbalidool. Tevens 

ontstond een vriendschap die dus ook 
al veertig jaar stand houdt en twee 
weken terug, op 21 september, proost-
ten we samen op onze verjaardagen. 
De kopspecialist uit Geldrop werd 
veertien dagen terug 70 jaar.

Broederschap
In het seizoen 1 56 ’57 promoveert 
D.B.S. (Door Broederschap Sterk) uit 
de buurt Welschap (Eindhoven) naar 
de tweede klasse van de afdeling van 
de Brabantse Bond. Het 150 leden 
tellende DSB telt op dat moment  één 
voetballer die het later helemaal zou 
maken in het betaalde voetbal in ons 
land. Zijn naam  ambert Maassen, 
geboren 21 september 1 41. Het zal 
nog tot het seizoen 1 61 ’62 duren 
voordat Maassen de overstap naar 
grote broer PSV maakt. ls hoogte-
punt bij zijn tijd in PSV beschouwt 
Maassen de kampioenswedstrijd in 
het Philipsstadion in 1 6  tegen jax. 
Maassen scoorde het eerste doelpunt 
in de uiteindelijk door PSV met 
5-2 gewonnen wedstrijd. Maassen 
was één van de spelers die door het 
Eindhovense publiek op de schouders 
werd genomen, zo laat een lmpje 
van het Polygon journaal ons nog 
zien.

artmann wist genoeg
Eddy Hartmann, manager van DO 
en als bezoeker aanwezig bij deze 
wedstrijd, wist genoeg. Die spits, die 
maker van dat eerste doelpunt, die is 
een interessante speler voor DO . 
Maassen, ondanks zijn doelpunt in de 
kampioenswedstrijd tegen jax niet 
zeker van een vaste plek in de basis 
van Philips, had wel oren naar het 
verzoek van de ploeg uit de Residen-

tie.  En zo kreeg Mariahoeve er  niet 
alleen een bekende inwoner bij,  maar 
zette Maassen in de zomer van 1 6  
zijn handtekening onder een contract 
bij DO waar hij de voorhoede zou 
gaan vormen met Harry Heijnen en 
Kees arts. En dit alles onder leiding 
van de fameuze Oostenrijkse trainer 
Ernst Happel.
Maassen zou van 1 6  tot 1 6  de 
rood-groene Haagse kleuren verde-
digen.  In 147 competitiewedstrijden 
komt hij tot een totaal van vijftig 
doelputen, in zestien bekerwedstrij-
den  treft hij negen maal het net, en in 
de achttien door Maassen gespeelde 
Europese wedstrijden (vooral C 
K ln was in die tijd een graag geziene 
gast in het Zuiderpark), kwam de 
Brabander tot elf wedstrijden.

Briefje aan essler
Het oranje-shirt heeft Maassen, 
ondanks inspanningen van schrij-
ver dezes, nooit gedragen.  George 
Kessler was destijds bondscoach en 
ik meende er goed aan te doen een 
briefje naar de geachte heer Kessler 
te moeten zenden en hem attent te 

maken op een speler die bij DO de 
pannen van het dak speelde. Of hij 
zelf wel eens van ambert Maassen 
had gehoord. Ik maakte mijzelf toen 
wijs dat mijn briefje naar Kessler 
had geholpen, want niet lang daarna 
werd hij uitgenodigd voor de centrale 
training, maar helaas kwam hij niet 
verder dan de reservebank.
De meeste van zijn goals scoorde 
Maassen met zijn ijzersterke wapen, 
het hoofd, daarbij pro terend van de 
voorzetten van Heynen vanaf rechts 
en van arts vanaf links. Vooral 
dankzij de (kop)goals van Maassen 
groeide DO in het Zuiderpark uit 
tot subtopper, met twee derde en twee 
vierde plaatsen in de Eredivisie als 
resultaat.  Hoogtepunten van Maas-
sen, van huis uit verwarmingmonteur 
maar door het toenmalige uithang-
bord van DO, voorzitter Herman 
Choufoer voor enkele uren per week 
bij de PTT gestald, het winnen van 
de K VB beker nale tegen jax in 
het seizoen 1 67 ’6  en de reis naar 

oord- merika in 1 67. Tijdens deze 
flower-power zomer was et’s go to 
San ransisco van Scott McKenzie 
de meest gedraaide plaat, maar de 
selectie van DO voegde de daad 
bij het woord en ging inderdaad naar  
The City by the Bay waar het, ter 
stiumulering van het soccer in de Sta-
tes, onder de vleugels van de nited 
Soccer ssociation, uitkwam onder 
de naam San ransisco Gates. Zijn 
doelpuntenmachine had hij niet thuis 
gelaten, want met drie treffers kon hij 
terugkijken op een uiterst geslaagde 

merikaanse trip.

emiste strafschop
iet dat je je als fan nooit aan ‘ am-

biek’ ergerde  nog scherp op mijn 
netvlies staat een door hem gemiste 
strafschop, in de eerste minuten van 
een van de competitiewedstrijden 
tegen zijn oude club PSV.  ou is het 
nooit leuk om jouw idool vanaf 11 

meter te zien missen, en al helemaal 
niet tegen zijn oude club Wat zal 
PSV hem geboden hebben om die 
strafschop te missen  hoorde ik toen  
om me heen op de vaste tribune voor 

DO-leden aan de Zuiderpark zijde. 
Ook bekend was dat ambert er van 
hield om, na afloop van wedstrijd 
of training, de bloemetjes buiten te 
zetten, liefst met boezemvriend ad 
Mansveld.

apotte knie
In 1 6  slaat het noodloot voor 
Maassen toe. Hij was al niet meer 
zeker van een vaste plek in het eerste 
want de technische leiding van DO 
had inmiddels beslag weten te leggen 
op het fenomeen uit Denemarken, 

iels-Christian Holmstr m.  Van 
een concurrentiestrijd was toen al 
geen sprake meer want al vroeg in 
het seizoen ontvangt die jongen van 
de eettafel, 1  inmiddels en zelf bij 
Roda JC (tevergeefs) bezig het be-
taalde voetbal te halen,  ontvangt een 
brief van zijn idool.  In die brief deelt 
Maassen mede dat Dokter Duifjes (ik 
zal die naam nooit meer vergeten) 
uit eiden  hem heeft afgekeurd voor 
het betaalde voetbal. Een ernstige 
knieblessure was de oorzaak van het 
voortijdige afscheid van Maassen, 
op de veel te jonge leeftijd van 2  
jaar, noodgedwongen afscheid moest 
nemen van het Zuiderpark.

ambert, zijn vrouw en de twee in 
Den Haag geboren dochters, keerden 
terug naar Geldrop waar hij nog 
steeds woont. Het voetbal maakte 
plaats voor tennis en heeft inmiddels 
ook weer plaats gemaakt voor golf. 

a zijn tijd bij DO heeft Maassen 
niet veel meer in het actieve voetbal 
gedaan, hij was wel nog een tijdje 
trainer bij een amateurclub in de 
buurt van Eindhoven.  Het is wel 
frappant dat de kopspecialist uitgere-
kend zijn loopbaan moest bee ndigen 
vanwege een knieblessure. En wat 
zijn specialisme betreft  ondanks 
veelvuldig gebruik van zijn hoofd 
tegen de vaak harde ballen heeft 
Maassen daarvan nooit schade aan 
zijn hersens ondervonden.

Peter Petit
O d sportredacte r et ader and
rijswijk te e .n

oot
De auteur heeft voor het schrijven van dit 
artikel dankbaar gebruik gemaakt van de 
statistieken op de website adostats.nl
D  de eerste club van aassen  heeft 
nog meer bekende spelers naar het 
betaalde voetbal weten te brengen. aast 
Lambert aassen in de jaren zestig wa-
ren dat rnest aber in de jaren zeventig  
en huidige e enoorder Otman akkal.

e sc ri ven se te er  an e eetta el in een is gele
gen in e i  orgenston  o  een steen or  a stan  van et 

i er ar  gaat et oals el va er et geval is over voet al  
“ el e s eler vin  e e este  a  ansvel  e er ” e ongen 
aan ie e vraag er  gestel   aar ong  sna te aar al te 
goe  at ie naa  er  genoe

Met ambert Maassen bereikte ADO de subtop van het Nederlands voetbal 

ijn o goals ra ten ider ar  in vervoering  
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-- n  startte de merikaanse voetbalcompetitie met ingehuurde teams uit het buitenland. 
DO  met Lambert aassen (achterste rij  zesde van links)  vertegenwoordigde an rancisco. 

Op de foto is het team geportretteerd tijdens een bezoek aan Disne land. -
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r o  itr o  it
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstel-
lingen  lezingen  informatie  cursussen  muziek  theater  enz. De agenda wordt samengesteld door het 
Centraal nformatiepunt Ouderen (C PO). ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u 
altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl  of neem telefonisch contact op met arco Daane via ( )   .

anaf dinsdag  oktober
entoonstelling schildersgroep

‘De Creatieve Geest’ is een groep Loosduiners die 
sinds juni 2009 elke maandagochtend in buurtcen-
trum De Geest acrylschilderijen maakt onder begelei-
ding van Sonja Flipse. Eenieder schildert wat bij haar/
hem past, landschappen, portretten, stillevens of 
naar eigen creativiteit en fantasie; en altijd kleurrijk, 
divers en bijzonder. Met trots organiseert de groep 
een tentoonstelling van de resultaten in buurtcentrum 
de Henneberg (1e etage), Tramstraat 15. Informatie 
over de lessen: Sonja Flipse, tel. (070) 323 81 87 of 
e-mail Flipse123@casema.nl. 

Woensdag 5 oktober
it en itaal 55  

Saffier De Residentie Groep, woningbouwcorporaties 
Staedion en Haagwonen en Stichting Mooi organi-
seren de Fit en Vitaal 55+ informatiemarkt. Er wordt 
van alles georganiseerd, o.a. diverse workshops, 
maar u kunt bijvoorbeeld ook uw bloedsuiker laten 
checken en/of een gehoortest doen. Woonzorgpark 
Swaenesteyn, Nieuwendamlaan 1, 14.00-16.00 uur, 
toegang gratis.

rijdag  oktober
Mannen aan de pannen
VÓÓR Welzijn Loosduinen start weer een basiscur-
sus koken voor beginnende Loosduinse senioren. 
Onder begeleiding van een Mondriaan-docent bereidt 
u tweegangenmenu’s, die u gezamenlijk als warme 
maaltijd nuttigt. Mondriaan, Eekhoornrade 215, vier 
bijeenkomsten, aanvang 13.45 uur, deelnamekosten 
€ 30,-. Aantal plaatsen beperkt, dus wacht niet te 
lang met aanmelden. Inlichtingen en inschrijving: De 
Henneberg, Tramstraat 15, (070) 397 60 01.

rvaar Den aag our
Twee uur durende (kosteloze) tour o.l.v. een gids van 
VVV Den Haag langs al het moois dat Den Haag te 
bieden heeft, zonder zorgen over de toegankelijkheid. 
De wandeling is namelijk ontwikkeld i.s.m. de test-
teams van Voorall, die daarbij rekening hielden met 
een visuele beperking en gebruik van een scootmo-
biel, rolstoel of rollator. Er is plaats voor maximaal 
15 deelnemers (inclusief begeleiders). Haagse bin-
nenstad, 10.00-12.00 uur, inlichtingen tel. (070) 361 
88 60 of e-mail tours@denhaag.com.

Weekend  en 9 oktober
oormuziek in verbeelding

Het Haags Renaissance Kamerkoor voert zelden 
gehoorde werken uit, geestelijk en wereldlijk, van 
Schütz, Vaet, Vasks, Gibbons, Palestrina e.a. Het 
programma wordt aangevuld met beelden van bijpas-
sende kunstwerken. Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 
7, op 8 oktober om 20.15 uur en op 9 oktober om 
15.30 uur, entree € 15,- 65-plussers € 12,-, Ooie-
vaarspas € 7,50. Informatie en kaarten: kijk op www.
haagsrenaissancekamerkoor.nl.

Maandag 1  oktober
aagse tories

Symposium over Haags cultureel erfgoed, stads-
geschiedenis en nieuwe media, georganiseerd door 
Bibliotheek Den Haag, Haags Historisch Museum, 
Haags Gemeentearchief en ETV.nl Haaglanden. Maak 
kennis met verhalen en beelden uit de geschiede-
nis van de gewone man/vrouw en ervaar hoe zelf  
‘geschiedenis te schrijven’. Met onderzoekers, 
voorbeelden, een historische informatiemarkt en 
meer. Bibliotheek Den Haag, Spui 68, 12.00-17.00 
uur, toegang gratis, maar reserveer vooraf via tel. 06 
55 81 02 85 of 06 11 95 32 65, e-mail j.l.m.heykers@
dobdenhaag.nl of h.h.hebly@dobdenhaag.nl.

Dinsdag 11 oktober
gypte, van farao tot fellah

Frank van den Berge reisde langs de Nijl over de klas-
sieke weg die reizigers door Egypte sinds mensen-
heugenis hebben gevolgd; met piramiden, tempels 
en andere bouwwerken, maar ook het landleven, de 
kleine dorpen en de woestijn. Aula van het Museon, 

Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30 uur (incl. pauze), 
entree € 5,- (€ 45,- voor abonnement tien dins-
daglezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30 uur. 
Rolstoeltoegankelijk, ringleiding voor slechthorenden 
aanwezig. Informatie: Museon, tel. (070) 338 13 38, 
e-mail info@museon.nl, www.museon.nl.

Woensdag 1  oktober
toppen met roken 

Tijdens deze training van Florence Zorg stopt u, in 
groepsverband en onder begeleiding van een long-
verpleegkundige, in twaalf weken met roken. ‘Pakje 
Kans’ is een van de hoogst scorende ondersteunings-
methoden. De kans op succes is driemaal groter dan 
bij stoppen op eigen houtje. De cursus wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering. Informeer daarnaar bij 
uw zorgverzekeraar. Woonzorgcentrum De Mantel, 
Klaverweide 54, Voorburg, 9 woensdagavonden. 
Inlichtingen of aanmelden: Florence, tel. (070) 41 31 
000, e-mail cursusbureau@florence-zorg.nl, of met 
het aanmeldingsformulier op www.florence-zorg.nl.

rijdag 1  oktober
Dag van de Witte tok 
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de 
Witte Stok (15 oktober) organiseert de Nederlandse 
Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS), 
samen met Voorall, Visio en Bartiméus, een actie 
om de witte stok onder de aandacht brengen; dit jaar 
speciaal van autorijschoolhouders en hun leerlingen. 
Blinden en slechtzienden zullen een flink aantal 
malen oversteken op een tevoren uitgekozen plaats in 
Spoorwijk. Het publiek ontvangt flyers, rijinstructeurs 
en hun leerlingen ‘wist-u-dat’-kaarten. Blinden en 
slechtzienden die regelmatig met hun witte stok de 
straat opgaan, kunnen zich aanmelden om mee te 
doen bij Visio Den Haag, tel. (088) 585 92 00, of bij 
de NVBS, Theo Baijer, theo@nvbs-haaglanden.nl

1  t m 16 oktober
-bike perience 

Wilt u alles weten over elektrische fietsen? Bezoek 
dan het nieuwe evenement E-bikeXperience, 14 t/m 
16 oktober in Jaarbeurs Utrecht. U kunt hier ook uit-
gebreid elektrische fietsen testen! Informatie: www.
ebikexperience.nl

aterdag 15 oktober
Orgelconcert 
Gijsbert Kok bespeelt het orgel van de Hervormde 
Kerk Wateringen. Plein 9, Wateringen, 19.30 uur, 
kerk open 19.00 uur, toegang € 6,- en € 5,-voor 
65+’ers. 

Donderdag  oktober
alligrafieworkshop

Maak kennis met de beginselen van het schoonschrij-
ven. Kalligrafie is een eeuwenoud ambacht waarmee 
u gedichten, menu’s, uitnodigingen, wenskaarten etc. 
in een fraai handschrift kunt uitvoeren. Wijkcen-
trum de Wiekslag, Molenbrink 68, Loosduinen, 
14.00-16.00 uur, deelname € 15,- inclusief gebruik 
materialen. Inlichtingen en aanmelden: tel. 06 13 18 
16 64 of e-mail fredabdoel@ planet.nl

1 t m 5 oktober
ampeer- en Caravan Jaar-

beurs in trecht
Van 21 t/m 25 okt vindt u in Jaarbeurs Utrecht het 
grootste aanbod campers, caravans, vouwwagens en 
voortenten. Meer informatie:
www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl 

lke zondagmiddag
aagse Jazz Club

De Haagse Jazz Club staat al 65 jaar voor sfeervol 
luisteren naar goede jazzmuziek. Elke zondagmiddag 
tot en met april zijn er optredens met gelegenheid 
tot dansen op een ruime dansvloer. Crowne Plaza 
Promenade Hotel, Van Stolkweg 1, 14.30-17.30 uur, 
entree € 9,-. Ruime parkeergelegenheid (eerste 4 uur 
gratis), bereikbaar met tram 1 of bus 21 (halte World 
Forum).
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Noche de gala

la en o a Ha a
Dit seizoen organiseert het ucent Danstheater lamenco a aya, een 
bijzondere avond waarin u zich volledig kunt laten onderdompelen in paanse 
sferen, met evilliaanse flamenco, tapas, wijn en bijzondere gasten. 

Muzikale hoofdgast is zangeres Esperanza 
ern ndez, een nieuwe ontdekking voor 
ederland, maar in Spanje bejubeld om haar 

bijzondere stem en krachtige toneelpersoonlijk-
heid. Voor de dans tekenen ndrés Mar n en a 
Concha. Met hun voorstelling a pasión seg n 
se mire waren zij dé hit van de laatstgehou-
den lamenco Biënnale in Sevilla. Zij komen 
exclusief voor ederland naar het ucent 
Danstheater.

aast deze mooie voorstellingen zorgt het 
ucent Danstheater ook voor de ontspannen 

en informele sfeer die zo verbonden is aan de 
Spaanse levensstijl.  wordt ontvangen met 
tapas en een lekker glas wijn. Tussen de optre-
dens door is er de mogelijkheid om te dineren 
en dat gebeurt gezamenlijk, aan lange tafels. Het 
eten wordt verzorgd door Museum Catering  
kookkunst op locatie   heeft de keuze uit 
verschillende hapjes en maaltijden en u kunt 
al terecht vanaf € ,- Er is o.a. een trapasbuffet 
en een ziatisch foodcourt. Het publiek kan 
zich tijdens het diner laten verrassen door een 
bijzondere randprogrammering. Een feestelijke 
stoet rondom een metershoge pop zal door de 
foyers van het theater trekken. Op het podium 
van de Philipszaal is een theatrale open repeti-
tie. lamencolerares Manón geeft les aan haar 
leerlingen en het publiek mag meekijken. 

In de foyer van de Dr nton Philipszaal is een 
fototentoonstelling te zien van fotograaf Jan 
van IJken. In 1 5 maakte hij een prachtige 
fotoreportage over de ‘Semana Santa’ in Sevilla. 
Tijdens lamenco a Haya worden zijn foto’s 
geprojecteerd in de foyer van de Dr nton 
Philipszaal.

Zaterdag 15 oktober 2011, vanaf 17.00 uur
Voor meer informatie en prijzen  www.ldt.nl

 (advertorial)
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In  overleg met een (vaste) cliënt haalt 
de vrijwilliger eenmaal per week de 
boodschappen bij een supermarkt in de 
buurt. De vrijwilliger spreekt met de 
betreffende oudere af hoe vaak en op 
welke dag het bezoek plaats vindt. Voor 

meer informatie kunt u op woensdagen 
tussen 10. 0 en 11. 0 uur contact opne-
men met de vrijwillig co rdinator van 
de boodschappendienst van het Oude-
renwerk, in buurtcentrum de Henneberg, 
Tramstraat 15, tel 7 60 01.

. e e e . l

AC

De gevolgen van vergrijzing voor de AOW

og even doorwer en na w ste

rijwilligers voor 
oods a endienst

Mag ik deze 
dans van u  
Oktober is ook dit jaar al-
preventiemaand . alongeluk-
ken komen helaas veel voor 
onder ouderen. Meer bewe-
ging vermindert het aantal 
valpartijen en houdt mensen 
bovendien langer gezond en 
zelfstandig. Daarom starten 
Consument en eiligheid en 
het Nederlands Instituut voor 

port en Bewegen de lande-
lijke campagne Mag ik deze 
dans van u  

De bedoeling is zo veel mogelijk 
65-plussers in (dans)beweging te krijgen. 
Oktober is dus dansmaand   bent dan 
van harte welkom op gratis ‘Mag ik deze 
dans van u?’-feesten.

- Zondag 16 oktober  multicultureel 
dansfestijn voor senioren met work-
shops (salsa, buikdans, jazzballet, 
meren ue en stoelendans), buurtcen-
trum Octopus, Delftselaan 12, Den 
Haag, 1 .00-17.00 uur, inlichtingen  
tel. (070) 424 1 60.

- Woensdag 1  oktober  country-line-
dansfeest voor beginnende 50-plus-
sers, itsanimdanshuis, Genemui-
denstraat 20  a, 10.00-12.00 uur, 
inlichtingen tel. (070) 1  15 5.

- Zondag 2  oktober  Delfts blauw 
dansfeest, woonzorginstelling Die 
Buytenweye, Chopinlaan , Delft, 
14. 0-16. 0 uur, inlichtingen tel. 
(015) 515 40 00, toestel. 4004.

Bij de ederlandse Vereniging l-
leenstaanden kunt u iedere vrijdag- en 
zaterdagavond dansen en is er maan-
delijks een thema-avond. Mient 27 -d, 
20.00-24.00 of 00. 0 uur, inlichtingen 
(070) 6  76 27.
Résidance Dorany combineert dansles-
sen met veel gezelligheid. Het lestempo 
wordt aangepast en er wordt veel her-
haald. Met regelmatig dansavonden en 
dansmiddagen. aan van Meerdervoort 
227, tel. (070)   5.
Bij Dansinstituut Wim ier kunt u het 
gehele jaar op de zaterdagavond van de 
oneven weken stijldansen. Schevenings-
eveer 21, 20. 0-2 . 0 uur, inlichtingen 
(070) 45 0  7 .

Ouderenwerk  Welzijn in oosduinen is op zoek naar vrijwilligers 
die bereid zijn om eens per week boodschappen te doen voor ouderen, 
die daar wegens omstandigheden zelf niet meer toe in staat zijn. 

et wordt al vele jaren geroepen in politieke debatten en allerlei media  Nederland vergrijst  ot op 
heden is dit gegeven vaak slechts ter kennisgeving aangenomen. Met de concrete uitwerking van het 
nieuwe pensioenstelsel krijgt vergrijzing echter een hele nieuwe lading  en concrete gevolgen.

De babyboomgeneratie vergrijst. De 
komende jaren zal het aantal ouderen 
naar schatting met twee miljoen 
toenemen en zal de beroepsbevolking 
krimpen met één miljoen mensen. De 
afname van het aantal mensen dat kan 
en wil werken is dus enorm. Het -
nanciële gat dat hierdoor ontstaat moet 
ergens van betaald worden...
Het zal u niet ontgaan zijn  om dit 
dreigende nanciële gat te dichten 
heeft het kabinet een plan uitgewerkt. 
Kern daarvan is de verhoging van de 

OW-leeftijd. In 2020 wil het kabinet 
deze leeftijd verhogen naar 66 jaar en 
in 2025 tot 67 jaar.
Wie vanaf 2020 op zijn 65ste wil stop-
pen met werken, zal een 6,5  lagere 
uitkering ontvangen dan personen die 
doorwerken tot hun 66e  levensjaar. 
Er komt als het ware een flexibele 

OW  wie langer doorwerkt, zal meer 
krijgen, wie eerder stopt, krijgt minder. 
Het is inmiddels vrijwel zeker dat het 
plan zal worden ingevoerd. Er is een 
meerderheid voor in de Tweede Kamer 
en onlangs stemden ook de V-
bonden in meerderheid vóór.

oor- en tegen
Voor veel mensen is doorwerken 
na hun 65ste echter een absoluut 
schrikbeeld. aast een verminderende 
fysieke gesteldheid, ligt ook geeste-
lijke malheur op de loer. nderzijds 
is er een grote groep mensen die de 

nieuwe maatregelen wel positief vindt. 
Volgens een opiniepeiling van Maurice 
de Hond uit 200  zijn de aantallen 
voor- en tegenstanders ongeveer gelijk.
Om de voor- en tegenargumenten en 
de stemming in Den Haag enigszins te 
peilen vroeg CIPO enkele mensen naar 
hun opvatting. De meeste voorstanders 
leggen zich erbij neer dat het nanciële 
gat ergens van betaald moet worden. 
Wim (54 jaar)  ‘Ik vind het een goed 
idee dat mensen doorwerken na hun 
65ste en dat daar ook een beloning 
tegenover staat.’ De mogelijkheid om 
toch eerder te stoppen met werken te-
gen een mindere OW-uitkering wordt 
als rechtvaardig beoordeeld. Daarnaast 
wijzen sommigen op jongeren die 
het later ook nancieel goed willen 
hebben.
Tegenargumenten hebben veelal 
betrekking op de persoonlijke gezond-
heid en mobiliteit. arida (46 jaar)  
‘Je krijgt misschien wel meer geld, 
maar wie zegt dat je het dan nog kunt 
uitgeven of in staat bent om ervan te 
genieten ’

Demotie
Veel mensen zijn bang voor fysieke 
ongemakken na hun 67ste levensjaar. 
Dat leidt tot minder mogelijkheden om 
de oude dag plezierig in te vullen. Tot 
slot waarschuwen tegenstanders voor 
de verhoogde kansen op burn-outs en 
depressies als we te lang en te hard 

moeten doorwerken.
Werknemers hebben echter verschil-
lende mogelijkheden om zich te wa-
penen tegen dit soort miserie. Een 
voorbeeld daarvan is demotie. 
Demotie is het tegenover-
gestelde van promotie.  
doet dan dus een stap 
terug op de carri relad-
der. Minder zwaar en 
stressvol werk kan 
immers heel bevrij-
dend zijn, zeker bij 
het ouder worden. 
Dit kan voor som-
migen misschien een 
beetje vreemd lijken, 
maar in veel branches 
komt het al voor. Denk maar aan een 
voetbalcoach die na een actieve car-
ri re besluit te stoppen als hoofdcoach 
en een functie zoekt als assistent of 
jeugdcoach.
Het grootste voordeel van demotie is 
dat het pensioen niet meer afhankelijk 
is van het laatstverdiende loon, maar 
gebaseerd is op het gemiddelde loon. 
Demotie heeft dus geen grote gevolgen 
voor de hoogte van het pensioen  Ook 
kunt u natuurlijk gewoon een dagje 
minder gaan werken.

toppen of doorwerken
Indien u echt niet van plan bent door te 
werken na uw 65ste levensjaar, of zelfs 
nog eerder wilt stoppen met werken, 

kan dat natuurlijk altijd. Wanneer u 
stopt met werken, maar nog niet de 

OW-leeftijd hebt bereikt, kunt u die 
laatste jaren wellicht overbruggen 
met behulp van uw spaargeld. Ook 
degenen die een goed pensioen hebben 
opgebouwd zullen niet afhankelijk zijn 
van een OW-uitkering en kunnen 
gewoon stoppen met werken. Hebt u 
echter geen goed pensioen opgebouwd 
en nooit wat geld kunnen sparen, dan 
zult u genoegen moeten nemen met 
een lagere OW-uitkering.
Is dit allemaal niet van toepassing op 
u en wilt u geen lagere OW-uitkering 
ontvangen? Dan hebt u altijd nog 
de optie een paar jaar langer door te 
werken

evens-
verhalen 
De Bewonersvereniging 
Noordelijk cheveningen 
BN  roept wijkbewoners 

op zich aan te melden voor 
het project evensboeken 
maken. 

Bij dit project luisteren vrijwilligers 
naar het (levens)verhaal van Sche-
veningse ouderen. De vrijwilligers 
bezoeken gedurende drie maanden een 
Scheveningse oudere, en verzamelen 
hun verhalen. Die worden dan verwerkt 
tot een boek met foto’s. Voor de schrij-
vers (vrijwilligers) worden trainingen 
georganiseerd.

Bel voor informatie
Binnenkort zal er een informatiebij-
eenkomst plaatsvinden. Bel voor meer 
informatie met (070) 54 10 1.

een indicatie-
besluit nodig 
voor -plussers 
Ouderen van  jaar en daarbo-
ven die langdurige zorg nodig 
hebben, hoeven voortaan geen 
indicatiebesluit meer aan te vra-
gen bij het Centrum Indicatiestel-
ling org CI . 

De ministerraad heeft ingestemd met een 
voorstel daartoe van staatssecretaris Veldhuij-
zen van Zanten (VWS). 0-plussers kunnen 
zich voor een indicatiestelling voor verblijf 
in een WBZ-instelling rechtstreeks wenden 
tot deze instelling. Het gaat om langdurige 
zorg aan een groep voor wie opname in een 
instelling onvermijdelijk is geworden. Het 
CIZ stelt nog wel formeel het indicatiebesluit 
vast. Deze vereenvoudiging levert een flinke 
vermindering van administratieve lasten op, 
en natuurlijk veel minder bureaucratie. 
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Na 82 jaar valt het doek... 

Mient 184  |  2564 KT Den Haag  |  070 323 52 18
Geopend van di. t/m za. van 9:30 tot 17:00 uur.

Gratis parkeren. www.modehuisregina.nl

€ 79,95 
€ 89,95
€ 99,-
€ 109,- 
€ 129,95
€ 139,95
€ 159,95
€ 198,-
€ 223,-

 
€ 21,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 69,95
€ 79,95
€ 89,-
€ 99,95

€ 19,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 32,95
€ 37,95
€ 45,-
€ 59,95
€ 64,95
€ 69,50

van
€ 29,-

tot
 € 89,-

van
€ 9,-

tot
 € 49,-

van
€ 9,-

tot
 € 29,-

 vanaf

€ 1,-

Triumph
katoen/stretch
beha’s
2 stuks 
€ 25,-!

Rokken
2 stuks 
€ 50,-!

japonnen
overgooiers 
pakjes (2+3 dlg.) 
jacks

blazers 
rokken
pantalons 
vesten
gilets 
shirts, blouses
pullovers
beha’s
dusters
nachtkleding
pantylets

Maten 38 t/m 52  OP=OP!

Optilon
ritsen € 0,50 

Borgo garen 
10 stuks 

€ 5,- 

Pan-
talons

2 stuks 
€ 60,-!

Panty’s, jarretellegordels, 
waszakjes, hemdjes, sjaals, oorclips, 
damescorsetten, directoires, slips, 
kettingen, hoedjes en petten.

ktober actie
Ka eroverna ting in lusie  ontbi t 
en diner 

Voor informatie en/of reserveringen kunt u 
contact opnemen met een van onze 
medewerkers via telefoonnummer 023-5121800 
Reserveren o.v.v. de Oud Rotterdammer

€99, 0 . .

WWW.DUIN-KRUIDBERG.NL

 
 locaties in ederland  

O a  Den aag  Del t  aald ijk  
eidschendam oorburg  oetermeer  

Prijs  plus € 35,00 
Prijs D  tot  jaar ma imaal € 55,00 

A spraken en in ormatie  
ele onisch     o  regelzorg nl  

De laatste maanden moest 
ik alleen de hond uitlaten

inds februari had mijn vrouw geen zin meer om mee te wandelen als ik urbo 
onze hond uitliet , zo vertelt de heer igthart uit ijswijk ons. Pas na enige we-
ken kwam het verhaal eruit, eigenlijk wilde ze wel mee, maar het bleek dat ze 
steeds meer spierpijn en rugpijn had na ons dagelijkse wandelingetje. igenlijk 
dacht ik dat het aan mij lag maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn.

Bij ons bezoek aan de huisarts bleek het al-
lemaal wel mee te vallen, slijtage komt met 
de jaren en door haar voetstand begonnen 
haar spieren in haar been en rug pijn te 
doen. Niks geen enge dingen gelukkig. Hij 
adviseerde ons naar de Beterlopenwinkel te 
gaan. Een paar goede schoenen met inlays 
van de samenwerkende registerpodologen,  
of podotherapeuten zou het probleem op 
kunnen lossen.Vooraf hadden we wel woor-
den. Ik wilde graag dat ze goede schoenen 
kocht, maar mijn  vrouw vertelde me dat ze 
niet op opoeschoenen met me ging wande-
len, dan bleef ze liever thuis.

Podoloog

Gelukkig kan je in de Beterlopenwinkel in 
Den Haag terecht. We zijn er dan ook naar 
toe gereden. Na binnenkomst liep Joke di-
rect naar de modieuze schoenen toe. De be-
drijfsleider hielp haar. En even later stond ze 
op de voetscanner en konden we duidelijk 
zien waar haar klachten door ontstonden. 
Op deze dag was er een podoloog aanwe-
zig,  waar we direct bij terecht konden. Het 
advies was om een paar ondersteunende 
inlays te maken en deze zo te ontwerpen dat 
ze in alle leuke schoenen passen. Via onze 
aanvullende verzekering werd het grootste 
gedeelte van de kosten vergoed!

10 % korting

Na een half uurtje passen en meten vertrok-
ken we met twee paar schoenen, natuurlijk 
een paar hippe, maar ook een paar goede 
wandelschoenen. Bij de kassa zag ik dat je 
met je Careyn of Florence pas 10% korting 
kreeg, dat scheelde in mijn portemonnee! 
Nu laten we Turbo weer samen uit en dat is 
wel zo gezellig.

Ook interesse? Kom eens kijken 
in de Beterlopenwinkel op de 
Laan van Wateringse Veld 73 in 
Den Haag. Of kijk op 
www.beterlopenwinkel.nl.

- Advertorial -

U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:

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

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

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

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

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

De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever 

www.woningontruiming.nl

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

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

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

06-53621962 / 070-3238260

e el   t
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Hans 
oodenburg

?
?

Opinie     Informatie

Maar als mensen in de verleiding 
komen min of meer luxe goederen ‘op 
afbetaling’ te  kopen, zijn ze  nancieel 
heel verkeerd bezig. Vaak beseffen ze 
dat nog niet eens als adverteerders in 
reclames stellen  schaf een televisie aan 
en u betaalt die pas een jaar later. Of als 
nieuwe auto’s zwaar ge  nancierd worden 
met de alles verhullende boodschap dat 
u het eerste jaar nul procent rente betaalt. 
En wat dacht u van het nieuwe speeltje, 
de smartphone, waarvoor je een contract 
van twee jaar aangaat? Dus in feite koop 
je dat hebbedingetje op afbetaling. Trap 
je niet in dat soort aanbiedingen, dan kun 
je vaak behoorlijke kortingen bedingen 
als je deze goederen direct betaalt  Het is 
altijd beter hiervoor eerst te sparen, dan 
ze te laten  nancieren. 

itgekleed
Een ieder is natuurlijk vrij zelf te beslis-
sen wat men doet. Kijk ook niet naar 
de bedragen die u wellicht gedurende 
enkele jaren maandelijks moet betalen en 

waarvan u denkt dat u dit heel gemak-
kelijk uit uw maandelijkse inkomsten kan 
doen. Kredietrentes van  tot 16 procent 
zijn geen uitzondering. Soms betaalt u bij 
de aanschaf ook nog zogenoemde admini-
stratiekosten, waardoor u nog verder 
wordt uitgekleed.
Een van de meest met krediet ge  nancier-
de consumptiegoederen is de auto. Stel 
dat hiervoor een lening van 10.000 euro 
wordt aangegaan. Dan betekent het dat 
je jaarlijks 1000 tot 1600 euro aan rente 
kwijt bent. Per maand lijkt het weinig, 
maar het is wel geld over de balk gooien. 
Voor banken en andere kredietverstrek-
kers is dit een van lucratiefste  nancie-
ringsopties. Soms zelfs woekerbeleggin-
gen van  nanciers.
Wij kennen mensen die al hun hele leven 
lang auto’s alleen op afbetaling kopen en 
mede daarom altijd in een huurhuis zijn 
blijven wonen. ls zij hun auto niet had-
den ge  nancierd, hadden zij over 0 jaar 
gerekend circa een ton (inclusief gederfde 
renteopbrengsten) uitgespaard. Een ander 

voorbeeld  hadden zij gebruik gemaakt 
van de nog wel  scaal aftrekbare hypo-
theekrente gedurende 0 jaar en de schuld 
afgelost, dan  hadden ze nu het lastenvrije 
bezit gehad van een mooi huis met een 
waarde van thans pakweg twee tot drie 
ton. Wat kan men ua  nancieel beleid 
beter hebben; een lastenvrij huis of een 
snelle ‘bolide’ onder je kont waarvan je er 
inmiddels zes hebt versleten en het geld 
daarvan achter de horizon is verdwenen?
D t bedoelen we met verantwoord 
 nancieel beleid. Het vervelende is dat 

het juist mensen zijn aan de onderkant 
van onze samenleving, die nooit veel 
te makken hebben gehad, die zich laten 
verleiden consumptieve kredieten aan te 
gaan om zich een bepaalde luxe aan te 
meten.

Openbaar vervoer
We willen niet suggereren dat armoed-
zaaiers zich niet enige luxe mogen 
veroorloven. Maar het is wel zo dat men 
de tering naar de nering moet zetten. 

Of de kwaliteit van leven valt of staat 
bij snelle en dure auto’s, smartphones 
of de nieuwste digitale televisies valt te 
betwijfelen.
We gooien er nog maar een wijsheid te-
genaan  zuinigheid met vlijt bouwt huizen 
als kastelen  Is lenen dan altijd verkeerd? 
Ja, als het om overbodige luxe gaat. In 
de grote steden heb je echt geen auto 
nodig, is er prima openbaar vervoer dat 
voor 65-plussers heel betaalbaar is (met 
korting) of zelfs gratis (in de gemeente 
Rotterdam). Dan hoor je om je heen, 
maar een goede tweedehands auto heb je 
al voor een paar duizend euro. Dat klopt  
Maar de vaste lasten voor verzekering 
(zelfs bij alleen wettelijke aansprake-
lijkheid W , belasting, onderhoud en 
benzine) worden gebagatelliseerd. Terwijl 
het toch om minimaal 2000 euro per jaar 

gaat. Voor dat bedrag kan men honderd 
keer een taxirit per jaar in de stad nemen 
en nog voor de deur worden afgezet ook
Van de meeste ouderen mag je trouwens 
verwachten dat zij zich niet zo gauw 
laten verleiden in afbetalingsregelingen 
te stappen. it statistieken blijkt dat 10 
tot 15 procent van de huishoudens van 
50-plussers in de grote steden alleen 
maar bijstand, OW of een ander mini-
maal inkomen heeft. Dat is bepaald geen 
vetpot. Helaas zitten onder deze groepen 
vaak mensen die de verleiding van het op 
afbetaling kopen niet kunnen weerstaan. 
We hebben geen cijfers over de hoeveel-
heid consumptieve kredieten waartoe zij 
zich ‘gedwongen’ (?) voelen. Wij vrezen 
dat het nog veel te veel voorkomt. De 
instelling  koop nu, de zorgen zijn voor 
later.

Van ouderen mag je in veel gevallen verwachten dat zij in redelijke mate hun schaapjes op het droge 

hebben. In die zin dat ze over voldoende spaargeld en ander vermogen beschikken om bij tijd en wijle 

luxe artikelen te kunnen bekostigen. We hebben het hierbij niet over noodzakelijke uitgaven als een 

wasmachine of koelkast die hoe dan ook op de eerste plaats moeten komen in particulier fi nancieel 

beheer. Voor bijstandsgerechtigden bestaan voor deze primaire artikelen in veel gemeenten nog extra 

regelingen (bijzondere bijstand).

rf- en schenkings-
recht

rfbelasting is
voorgeschoten
orig jaar is de moeder van mijn twee 

kinderen over eden, van wie mijn dochter 
minderjarig is  jaar . e na atenschap 
estaat it een woning na aftrek van en de 

h pothecaire ening en kosten daarvan. 
e woning is n  verkocht en over twee 

weken vindt de overdracht p aats. it na 
goedke ring van de kantonrechter omdat 
mijn dochter minderjarig is. et sa do 
van die erfenis wordt over mijn twee kin
deren verdee d en voor mijn minderjarige 
dochter moet het ge d vo gens de kanton
rechter op een zogenoemde ge okkeerde 
rekening komen te staan. nt  mij 
verte en wat dit precies inho dt en we ke 
ank zo n soort rekening iedt

Ook he  ik het afge open jaar vee  ge d 
voorgeschoten  zoa s de erf e asting, 

de h potheek eta ingen, de make aars
kosten, enz. oe kan ik daarvan het 
gedee te dat mijn dochter moet eta en 
ter gkrijgen

Bijna alle banken bieden geblokkeerde 
rekeningen aan. Ze houden in dat pas na 
een bepaalde tijd daarover mag worden 
beschikt. Dus dat zal geen probleem ge-

ven. De nalatenschap voor de erfgenamen 
van uw vrouw (we halen het niet uit uw 
brief, maar we nemen aan dat het uw ex 
is) wordt pas uitgekeerd na aftrek van de 
erfbelasting, de hypotheeklasten van uw 
overleden vrouw en makelaarskosten.
Mocht u die hebben voorgeschoten, dan 
moeten die uiteraard eerst afgetrokken 
worden van de nalatenschap.  had de 
kantonrechter erop moeten wijzen dat 
van de totale nalatenschap van de ex 
van u de door u voorgeschoten kosten 
nog afgehaald dienen te worden. Pas 
daarna kan de verdeling van de erfenissen 
plaatsvinden.
Het zou zelfs nog kunnen, uitgaande 
van het feit dat het uw ex is, dat bij de 
scheiding indertijd is bepaald dat de hy-
potheeklasten voor uw rekening komen. 
In dat geval blijven ze natuurlijk voor 
uw rekening tot het tijdstip dat het huis is 
verkocht. In het eventuele echtscheidings-
convenant moet een en ander zijn vast-
gelegd. Het is eigenlijk heel simpel alle 
schuldeisers van uw vrouw moeten eerst 
worden voldaan voordat de hoogte van 
de nalatenschap kan worden vastgesteld. 

ls u daartoe ook behoort, moet eerst 
uit het saldo van haar bezittingen ook u 
uitbetaald worden.

Plaatsvervangers
van een codicil
k doe de afwikke ing van een egaa  en 

goed codici  waarin de over edene ge
schreven heeft we ke goederen it de na
atenschap naar wie toegaan. nke e van 

de in het codici  omschreven goederen 
zo den naar een persoon gaan, maar die 
is twee jaar ge eden reeds over eden. s 
hier n  ook van p aatsvervanging sprake, 
net a s ij een testament, door kinderen  

et codici  was negen jaar o d en is niet 
meer t ssentijds aangepast.

Dat is dan ook de reden waarom wij - 
zodra het om spullen gaat die wat meer 
bedragen dan een lage tweedehands-
waarde  - vaak de voorkeur geven aan 
een testament. Overigens geldt voor een 
codicil in feite ook het wettelijk erfrecht. 
En dat bepaalt dat kinderen als plaatsver-
vangers van overleden ouders gelden. et 
er ook op  voor onroerend goed geldt het 
codicil nooit.

iscale zaken

Aanvraag voor een
aanrechtsubsidie
r is een potje in eder and voor de 

vro w dat aanrechtge d  zo  heten. opt 

dat  oor wie ge dt het en hoe vraag ik 
zoiets aan

De bijnaam ‘aanrechtsubsidie’ staat voor 
de hef  ngskorting die partners uitbetaald 
krijgen als zij zelf helemaal geen inko-
men hebben. Deze bijnaam is ontstaan 
omdat het vaak gaat om huisvrouwen 
die een partner hebben met voldoende 
inkomen. Zij krijgen dan van de Belas-
tingdienst de hef  ngskorting (maximaal 
maandelijks ongeveer 165 euro) uitbe-
taald bij voorlopige vooraanslag. Wilt u 
er meer over weten, meldt u zich dan bij 
de Belastingdienst..

Weer een baan voor
een 6 -jarige
k en  jaar en geniet  na een ang 

ar eidsver eden van mijn pensioen it 
O  en twee  aanv ende edrijfspensi

oenen. Op de O  krijg ik de vo edige 
partnertoes ag omdat mijn vro w van  
geen ar eidsver eden heeft. anaf  apri  

 en ik wederom ij mijn aatste 
werkgever op zijn verzoek  dee s aan het 
werk gegaan. ijn tota e inkomen wordt 
naar schatting dit jaar ongeveer . . 

o d ik mijn o derenkorting   an ik  
mijn e tra verdiensten ten goede aten 
komen van de spaarrekeningen van mijn 
vijf k einkinderen  

De ouderenkorting (in de hef  ngskorting) 
voor u geldt indien uw verzamelinkomen 
niet meer is dan 4. 57 euro per jaar (in 
2011).  komt dus met uw jaarinkomen 
daarboven en raakt uw ouderenkorting 
kwijt van 7  euro. Daar staat echter een 
gunstige arbeidskorting tegenover voor 
het deel dat u aan inkomsten uit arbeid 
gaat krijgen. 

 kunt binnen de regels voor de  scale 
vrijstellingen elk jaar schenken aan uw 
kinderen en of kleinkinderen.

Naheffing is niet
te verwachten
k en  jaar en word innenkort  

jaar. ijn jaarinkomen is ongeveer 
.  e ro r to aan O  en aanv

ende pensioentjes. rijg ik een nahef  ng 
van de e astingdienst

Met uw geschatte jaarinkomen hoeft u 
waarschijnlijk geen belasting na te beta-
len. De inhoudingen die op uw OW en 
op uw nevenpensioentjes worden gedaan, 
zijn mogelijk al voldoende.  zou zelfs 
nog eenmaal per jaar kunnen nagaan of 
laten nagaan of u wellicht nog belasting 
kan  terugclaimen vanwege bijvoorbeeld 
extra uitgaven in de persoonlijke sfeer 
zoals voor zorg.

enen voor lu e is financieel wanbeleid

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals er recht  belastingen en andere inanci le zaken   vragen or-
den 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 Postbus   GA Den aag  Graag met vermelding van rubriek echten en Plichten’

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  en anderzijds de oppositie. Heeft u ook ervaringen 

of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@dedeoud-hagenaar.nl
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

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

erst was er de losse  melk. Die haalde je bij de melkboer in de straat met een metalen kan met 
een houten handvat eraan. n later in een aluminium melkkoker met gaatjes in de deksel tegen het 
overkoken. indsdien zijn er melkverpakkingen in tal en last.

Melkcapsules om de spaken van je fiets

Hele, halve en 
kwartliterfl essen met 
een dikke hals en een 
aluminium capsule 
beheersten jarenlang 
het beeld als het om 
melk ging. Vooral die 
aluminium capsules 
lijken een bron van 
nostalgie te zijn. Mijn moeder maakte 
er met een scherp voorwerp doorgaans 
twee gaatjes in. Een kleine voor de 
lucht en een grote voor het schenken. 
De capsule kon er ook f. Dan kon 
er een plastic of rubber dopje op die 
je ook voor de volgende fl essen kon 
gebruiken. De capsules gingen dan 
doorgaans, samen met het zilverpa-
pier van de chocoladerepen, naar ‘de 
kindertjes in frika’. Of je deed ze 
als ritselende versiering om de spaken 
van je  ets.

lessenlikker
Maar er kon veel meer met die capsu-
les. Zo werden ze  met carnaval in het 
zuiden van het land rond lange draden 
gebogen om vervolgens als gordijnen 
te dienden voor de ramen van de 

cafés. Of je kon 
ze om de spaken 
van je  ets 
buigen, hetgeen, 
zeker als de zon 
scheen, iets fees-
telijks had. ‘Melk 
is goed voor elk’, 
luidde de recla-

meslogan toen. ‘Maar niet voor Piet, 
want die lust het niet’, voegden we 
daar dan graag aan toe. ‘En ook niet 
voor Jan, want die 
kotst ervan’, deed 
een andere grap-
penmaker een duit 
in het zakje. En zo 
wisten we er ineens 
nog veel meer
De capsules hadden 
kleuren. Ik weet het 
niet meer precies maar blauw was, ge-
loof ik, voor melk. Rood voor karne-
melk en groen voor yoghurt. Met een 
fl essenlikker, in sommige gezinnen 
ook wel ‘yoghurtpor’ of ‘vlaschra-
per’ genoemd kon je de restjes uit de 
glazen fl essen schrapen. Onze fl es-
senlikker thuis bestond uit een witte, 

geplasti  ceerde steel van zo’n 5 
centimeter met aan de onderkant een 
half maantje van wit plastic en aan de 
bovenkant een klein rood dopje. 
Tegen de tijd dat de melk werd ver-
pakt in een plastic zak die verticaal in 
een hemelsblauwe kan moest worden 
geplaatst, was melk vast nog wel goed 
voor elk maar werd je er vooral ook 
‘meer mans’ van. Die plastic zakken 
waren trouwens een ramp. Ze waren 
niet goed stapelbaar in de inmiddels 

in ieder huishouden 
aanwezige koelkas-
ten. Ze lekten. Ze 
ploften. Ze vielen 
uit de kan als je 
niet voorzichtig 
schonk. Je moest er 
in ieder geval twee 
hoekjes afknippen. 

Wederom één voor de lucht en één 
voor het schenken. En ze hadden een 
inktzwarte binnenkant.

De Witte Motor
Daarna hadden we (circa 1 70) de 
driehoekige kartonnetjes. Vooral voor 
de schoolmelk. Dat was weer eens wat 

anders dan die smerige schoolmelk 
met harde stukken room in die een-
achtste literfl esjes van weleer. Met 
capsules waar je, als je de beurt had, 
met een potlood één gaatje in moest 
prikken. Eentje maar, want de school-
melk werd niet geschonken maar werd 
genuttigd door een papieren rietje 
dat uit elkaar viel als je er te lang aan 
lebberde. iever zwijg ik verder over 
de schoolmelk van weleer. Heus niet 
alles was vroeger beter. Maar een feit 
was wel, dat het driehoekige kartonne-
tje, als het eenmaal ontdaan was van 
de inhoud, een geweldige knal gaf als 
je er op het schoolplein op trapte. Ik 
geloof, dat het mijn toenmalige klas-

genoot Peter Hofman was, die dat ook 
eens tijdens de les in het klaslokaal 
probeerde. Dat heeft hij daarna nooit 
meer gedaan. 

iet alleen was melk in die tijd ‘goed 
voor elk’ en werd je er ‘meer mans’ 
van maar het bleek ook nog eens een 
‘witte motor’ te zijn. Terwijl een paar 
jaar later een klein, eigenwijs kereltje 
ons op af  ches toeriep, dat drie glazen 
melk per dag toch wel het minste was 
dat je tot je diende te nemen wilde je 
niet voortijdig sneven. Het bleek Joris 
Driepinter te zijn. llemaal reclame-
praatjes natuurlijk. Maar praatjes zijn 
van alle tijden. Zo bleek tijdens de 
tweede wereldoorlog het gerucht te 
gaan, dat de bodems van afgedankte 
melkfl essen omgeslepen werden tot 
brillenglazen voor soldaten. bsolute 
onzin natuurlijk. Maar wel leuk.
Wie weet nog precies de kleuren van 
de fl escapsules van vroeger met hun 
bijbehorende betekenis? Mail het 
naar
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl

- De eerste schoolmelk  in  ge ntrodu-
ceerd door het Centraal choolmelk-Comité. -

- ot in usland vergastten moeders en scholen 
kinderen destijds op driehoekpakjes melk. -

- Joris Driepinter beval drie glazen melk per 
dag aan  goed voor elk . -

- ij de onhandige melkzakken hoorde een 
houder om ze uit te schenken.. -
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udoku A                                udoku B                                 udoku C

6 5 7 9
6 9

9 3
3 5 9

7
6 7 9 1
3 8 4

1 2 7
8 3

6 2
5 4 8 9

5 3
7 1 8
8 6

1 7 6
1 2

2 8 3
7 5 9 4

8 9 6
5 2

3 6
8 7 1

3 9 5
2 8
4 8 3 6

1 5 8 2

9 1 4 3
8

8 4 7
2
7 3 9 8 4

6 2
2 5 9

7 1 5
7 6

udoku D                                

in aartjes voor de a eer  en aravan e rs   

udoku D                                

We vragen als oplossing wederom 
een reeks van vier cijfers. Dus 
bijvoorbeeld in Sudoku  in het 
grijze vakje een ‘6’; in B een ‘ ’ 
in C ook een ‘ ’ en in D een ‘ ’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt  6- - - .

tra prijswinnaars
De prijswinnaars van de andal 
Greenparkpuzzel in nr. 1  zijn 

al bekend gemaakt in het vorige 
nummer. Maar omdat er zoveel 
inzenders waren, geven we dit 
keer nog drie extra prijzen (de 
dubbel CD van Sjaak Bral). Dege-
nen die hem toegestuurd krijgen, 
zijn
W.S. Dijk  de Boer, uit Zoeter-
meer
Maria Schenke, uit Den Haag
Henk Roest, uit ootdorp 

Inzenden
Vergeet niet bij uw inzending uw 
woon- of postadres te vermelden. 
Van de nieuwe puzzel, de vier Su-
doku’s hieronder, moeten we uw 
oplossing dus al binnen hebben op 
uiterlijk

Woensdag 1  oktober

Stuur naar

Puzzel De-Oud 
Hagenaar
Sudoku r 20
Postbus 26046
2502 G  Den Haag

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

Dit keer zijn er 5   toegangkaarten van € 16 per stuk  te winnen voor de ampeer- en Caravanbeurs die in de Jaar-
beurs trecht wordt gehouden van vrijdag 1 oktober tot en met dinsdag 5 oktober. De winnaars worden al in de 
volgende De Oud- agenaar bekend gemaakt  uw inzendingen moeten daarom al op woensdag 1  oktober binnen zijn  

(advertorial)

VARIFOCALE GLAZEN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN

  Vanaf welke leeftijd is een varifocale bril 

iets voor mij?

De ervaring leert dat van dichtbij kunnen zien, 

steeds lastiger wordt voor mensen tussen 40 en 

70 jaar. Een herkenbare klacht is dat een tekst 

steeds verder weg gehouden moet worden om 

goed te kunnen lezen. Een varifocale bril kan 

hierbij uitkomst bieden. Graag ontvangen wij u 

voor een uitgebreid Specsavers-oogonderzoek 

door een van onze MBO- of HBO-gediplomeerde 

opticiens. Zij kunnen u adviseren over de 

beste oplossing voor uw ogen.

  Welke bijwerkingen kan ik krijgen? 

Wie overstapt op varifocale glazen zal 

daar even aan moeten wennen. De ogen 

kunnen daardoor vermoeid aanvoelen. 

Ook bij traplopen is het soms even wennen.  

De klachten vallen gelukkig vaak erg mee en 

duurt het wennen slechts enkele dagen. 

Veel mensen wachten onnodig lang met het overstappen op een varifocale bril. 

Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor mogelijke klachten of ze denken dat ze het nog 

wel zonder kunnen stellen. De gediplomeerde opticiens van Specsavers vertellen u er 

alles over. 

Van dichtbij goed kunnen zien, is 

voor veel brildragers niet altijd 

vanzelfsprekend. Een varifocale 

bril is dan de oplossing, deze 

glazen bieden scherp zicht voor 

veraf én dichtbij. Over varifocale 

glazen bestaan echter nog een 

aantal misverstanden, veel 

mensen denken dat deze glazen 

duur zijn. Het tegendeel is waar, 

bij Specsavers zijn varifocale 

glazen betaalbaar voor iedereen.

Dankzij de vakkundig geslepen glazen, 

voelt kijken met een varifocale bril veel 

natuurlijker. Standaard varifocale glazen 

zijn er vanaf €79 per paar bij aankoop 

van een montuur. Bij aankoop van een 

montuur vanaf €99 is dit type  glazen 

zelfs gratis. Zelfs voor een prisma of 

 cilinder en ook sterkte worden er geen 

extra kosten gerekend. Bij  Specsavers 

zijn hoge kwaliteit varifocale glazen 

 bereikbaar voor iedereen. Dit komt 

omdat meer dan 1.500 Specsavers- 

winkels over de hele wereld gezamenlijk 

 rechtstreeks inkopen bij de fabrikanten, 

zonder tussenkomst van groothandel.  

Een korting die wij doorberekenen aan 

onze klanten. Op deze manier garandeert 

Specsavers lage prijzen, maar profiteren 

klanten toch van de hoogste kwaliteit 

monturen en glazen.

UW SPECSAVERS-WINKELS IN DE BUURT!  
Den Haag Spuistraat Spuistraat 67  (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312

Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205

Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100

Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250
René van Maurik 

(Opticien) 

Specsavers Den Haag Spuistraat
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Adressen Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159    Den Haag

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk


