
Dinsdag 24 januari 2012 - Jaargang 4, nr. 2

Oplage: 60.000 ex.

Louvre bezit oudste tekening van Den Haag    
Ontdekt werk Jan van Eyck uit 1420 straks even in museum Meermanno 

Een ingekleurde teke-
ning in het Louvre in 
Parijs, die men altijd 
voor een 16de eeuwse 
kopie ‘naar Jan van 
Eyck’ hield, is wel de-
gelijk van de hand van 
de meester zelf, uit de 
vroege 15de eeuw, in de 
tijd dat hij in Den Haag 
woonde. Volgens Clau-
dine Chavannes - Ma-
zel, hoogleraar Kunst-
geschiedenis aan de 
UvA, is het daarmee nu 
ook de oudst bekende 
afbeelding van Den 
Haag, uit circa 1420.

Recent technisch onderzoek toont, aldus de 
Amsterdamse hoogleraar, aan dat verkleu-
ringen van een aantal pigmenten vandaag 
een totaal ander beeld geven van de kleding 
en de achtergrond. Diezelfde verkleuringen 
zorgen er volgens haar tegelijkertijd voor 
dat sommige gezichten tot witbepoederde 
karikaturen zijn geworden. De kledij van 
de vrouwen aan de linkerkant in het werk 
was oorspronkelijk in hoofdzaak blauw van 
kleur. Als men deze veranderingen bij de 
bestudering van het werk betrekt, komt Jan 
van Eyck zelf het meest in aanmerking als 
maker. De schaduwwerking, fi jne teken-
techniek en de kleine bijzondere details als 
de juwelen en het bont, zijn typerend voor 
zijn werk, aldus prof. Chavannes.
De Vlaamse kunstschilder Jan van Eyck 
(omstreeks 1390 geboren in Maaseik waar-
schijnlijk, en in 1441 gestorven in Brugge) 
wordt gezien als voorman van de school der 
kleurrijke ‘Vlaamse primitieven’. Hij werd 
vooral bewonderd door zijn grote bijdrage 
aan de perfectionering van de olieverfschil-
derkunst. Van Eyck was tijdens zijn leven 
in de late middeleeuwen een van de meest 
gevierde meesters van Europa, zo blijkt al 
uit de eerste geschriften waarin hij werd 
genoemd, uit 1422. In die tijd werkte hij in 
Den Haag en woonde aan het Binnenhof, 
als hofschilder van hertog Jan van Beieren, 
tevens graaf van Holland.
Over het algemeen wordt aangenomen dat 

Jan van Eyck door Jan van Beieren werd 
ontdekt toen deze laatste nog prins-bisschop 
van het prinsbisdom Luik (1389-1418) was, 
waarvan Maaseik deel uitmaakte.
Jan van Eyck werd in Den Haag hogelijk 
gewaardeerd als hofschilder, kreeg een vast 
salaris en een assistent toegewezen. Na de 
dood van graaf Jan (in 1925) vertrok hij 
echter weer, en naar Brugge om te werken 
als hofschilder van Filips de Goede.

Een vispartijtje
De ingekleurde tekening waarom het gaat 
is in het Louvre gecatalogiseerd als ‘Une 
partie de pêche’, oftewel ‘het vispartijtje’. 
Op de achtergrond zijn het Haagse bos te 
zien en het kasteel aan het Binnenhof.
Volgens prof. Chavannes is het helaas te 
niet mogelijk om te concluderen dat het 
watertje de Haagse Beek betreft. “Ik denk 
niet dat dat zo is. De tekening zoals die nu 
is bestaat uit twee aan elkaar gemonteerde 
delen. Vermoedelijk is het water in het 
origineel veel breder geweest. Misschien de 
hofvijver, die toen ook al bestond.”
De tekening is trouwens niet alleen uniek 
als de nu oudst bekende afbeelding van 
Den Haag. Het is bovendien een van de 
allerfraaiste vroege afbeeldingen in Europa 
van met een hengel ‘sportvissende’ adel. 
Een vertier dat in de tijd dat Jan van Eyck 

z’n tekening maakte erg in opkomst was bij 
de adel, naast het al veel oudere valkenie-
ren. Valken die trouwens in de tekening 
te vinden zijn, op de armen zittend. Een 
tweetal in de groep links, een drietal in 
de groep rechts.  Pas in 1496 in Engeland 
verscheen van de hand van ‘dame’ Juliana 
Berners (adelijk kloosterlinge, een vrouw 
inderdaad) het eerste sportvisboek aller 
tijden: A Treatyse of Fysshynge  wyth an 
Angle. Ook interessant zijn de hondjes in de 
tekening, waarvan er twee misschien kleine 
jachtonden (teckels) zijn, die vanaf begin 
15de  eeuw (!) werden gefokt. Daarmee zou 
het, in de literatuur vaak als trio van edele 
jachtactiviteiten genoemde, buitenvertier 
in de tekening compleet zijn geduid. Maar 
prof. Chavannes denkt dat de tekening in 
de eerste plaats gewoon een soort staatsie 
groepsportret is dat Jan van Beieren en zijn 
verwanten toont met hun bezit en in hun 
aanzienlijkheid.   

Het Taukruis
Het is op de print hierboven niet goed te 
zien, maar de edellieden op de voorgrond 
rechts dragen het Taukruis van de Sint 
Anthoniusorde. Als hanger om de nek van 
de meest rechtse fi guur (in de ‘rode’ groep). 
Dat maakt zeker dat het hier de graaf van 
Holland en zijn familie betreft. Meerdere 

graven en gravinnen, onder wie graaf Wil-
lem VI van Holland en Jacoba van Beieren, 
werden destijds met de Orde van Sint-
Antonius afgebeeld. Ook een onbekende 
trouwens (‘de man met de anjer’) op een 
ander werk van Jan van Eyck in z’n Haagse 
periode.
Als een hooggeboren familie zich in vol or-
naat laat afbeelden voor een kasteel is het, 
volgens prof. Chavannes zeker dat zij zich 
voor haar eigen bezittingen laat afbeelden 
en niet voor die van de buren. 

Te zien vanaf 25 februari
Het museum het Louvre staat toe om de nu 
aan Jan van Eyck toegeschreven tekening 
van ‘een vispartijtje’ voor twee weken uit 
te lenen aan Den Haag. Het werk zal van  
25 februari tot en met 11 maart te zien zijn 
in het ‘huis van het boek’, Museum Meer-
manno, aan de Prinsessegracht 30 in Den 
Haag (tegenover het Malieveld).
De tekening wordt gepresenteerd samen 
met de onderzoeksresultaten en andere 
vroege afbeeldingen van Den Haag. Meer 
informatie is binnenkort te vinden op de 
website van het museum:
www.meermanno.nl
Wie meer wil weten over Jan van Eyck en 
wil zien van zijn werk, kan eind dit jaar ook 
terecht op een tentoonstelling die het Rot-

terdamse museum Boijmans van Beuningen 
aan hem wijdt. Die expositie gaat defi nitief 
door, werd vorige week bekend, wat lang 
onzeker was wegens de hoge verzekerings-
kosten die ermee zijn gemoeid.
 
Retour Parijs
Wie zou hopen dat het werk ‘een vispartij-
tje’ defi nitief naar Nederland (Den Haag) 
zou kunnen moet worden teleurgesteld, 
aldus prof. Chavannes. “Het is ondenkbaar 
dat het Louvre het ooit zal verkopen.”

-   Het werk is 40 cm breed en 25 cm hoog. Bovenin de lijst is een latijnse tekst te vinden, die zegt dat hier de edelen met hun familie zijn afgebeeld, 
tonend hoe zij gekleed gaan: VETERUM BURGUNDIAE DOCUM CONIUGUMQUE FILIORUM FILIARUMQUE HABITUS AC VESTITUS’. -

Deze week o.a.
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Een uitvaart
zoals u dat wenst!

-   Olieverf (waarschijnlijk 1423) uit de Haagse 
jaren van Jan van Eyck, van een man met an-
jer, die het Taukruis van Sint Anthonius draagt,

met het bijbehorende belletje eronder. -

!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

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



omerkamp 1 51
Door goed te kijken naar de andere, 
weinige, vakanties moet het zijn 
dat ik in 1951 naar een zomerkamp 
van een week op de Veluwe ben 
geweest. We werden vervoerd op een 
vrachtwagen. Mocht natuurlijk niet: 
vervoerde zogenaamd alleen maar 
fietsen. Ik had geen fiets en kende er 
niemand. Vermoedelijk ging het kamp 
uit van de Vergadering der Gelovigen. 
We sliepen in tenten op stro. Daarover 
vermoedelijk lakens en dekens. Ik 
raakte al snel mijn portemonnaie 
kwijt. Dat betekende dat ik niet, als 
de andere kinderen, snoepgoed kon 
kopen. Elke dag was daar zo rond een 
uur of vijf gelegenheid voor. Op zon-
dag gingen we naar de kerk. Ik moest 
lopen en ging tweemaal omdat ik toch 
niemand kende. In mijn herinnering 
ben ik met anderen na de middag-
dienst bij mensen thuis geweest die 
een groot zwembad hadden. Lopen 
was in die tijd heel normaal. In Den 
Haag liepen we overal heen. Alleen 
naar de stad en het strand in ijkduin 
gingen we met de bus.
Alles moest zo goedkoop mogelijk. 
We aten een keer uien. ende ik niet 
als groente. Het effect in de tent laat 
zich raden.
Veel liedjes bij een kampvuur gezon-
gen. Vrijdagavond een dolle avond 
met toneelstukjes, die gezamenlijk 
waren ingestudeerd. aterdagoch-
tend de boel opruimen en wat kwam 
onder het stro te voorschijn: mijn 
portemonnaie met een embleem van 
Texel er op. Ik gebruik nog steeds een 
lepel waarop mijn initialen zichtbaar 
zijn gemaakt. al toen ook wel zijn 
gebruikt.
Wie kan mij meer vertellen over dit 
kamp

Aat Visser
aat hot a l. o
----------------------------------------------
 
Ria en ertie gezocht
Nicht Anneke van Deursen en 
ondergetekende, haar  klasgenootje 
Mieke Catto, zijn op zoek naar Ria 
van Deursen, geboren op 16 maart 
1940. We zaten samen op de Theresia 
MULO op de Hoefkade in Den Haag 
rond 1955. We zouden je graag weer 
vinden. Hopelijk jij ons ook! 
Ook zoek ik samen met Wil Reeuwijk 

(0 0-3316264) Bertie, toen nog Bert-
ha Berkhout. Wij zijn buurmeisjes en 
oud-vriendinnen zijn wij van Bertie, 
die woonde in de Schlegelstraat, op 
nummer 130 als ik het wel heb. We 
zijn elkaar uit het oog verloren en 
zouden heel graag weer contact willen

Mieke Catto
06 24638624

e e. atto g a l. o
----------------------------------------------

oonschool omerhof
ijn er (oud)-Hagenaars die herin-

nering hebben aan de woonschool 
omerhof, die in de jaren twintig van 

de vorige eeuw door de gemeente Den 
Haag werd opgericht  Het ging om 
een sociaal project (aan de Fruitweg) 
waarin gezinnen die problemen gaven 
in een wijk, apart te laten wonen in 
een ommuurde ruimte, waar toezicht 
was op het komen en gaan en op 
de manier waarop men met elkaar 
omging  Dit in verband met een 

voorgenomen publicatie over dit 
onderwerp.

P. van der Eijk
0 0 3854868
.e lanet.nl

----------------------------------------------

Twee geluiden
Mijnheer Julius, leuk die geluiden uit 
De Oud-Hagenaar van 13 december 
verleden jaar. Ik weet er nog twee. Bij 
ons in de Grebbestraat kwam in de ja-
ren ‘30 vaak een voddenman langs die 
riep:  oude lorrrren” met een uithaal. 
En op het Scheveningse strand liep 
een man met een juk waaraan twee 
emmers met augurken, de kreet was: 
“zure bommen, o wat zijn ze lekker”. 
Ik hoor het hem nog roepen en ze 
waren echt lekker. Trouwens er kwam 
ook een scharensliep door de straat, 
maar wat die riep weet ik niet meer.
 
Trix Riezebos
o ol tr ggo.nl

luitketels en meer
Beste heer Pasgeld, ik verbaasde mij 
een beetje dat u in “Geluiden met 
houdbaarheidsdatum” vermeldde dat 
niemand meer een fluitketel hoort 
fluiten. Nou, bij mij is deze nog elke 
dag te horen en bij vele van mijn 
vriend(inn)en ook. Bovendien zijn ze 
in huishoudzaken nog volop te koop. 
Ook het mattenkloppen is beslist nog 
niet uitgestorven. Ik hoor het nog 
regelmatig, meestal wel door wat 
oudere vrouwen, maar ik betrap er 
soms een jongere vrouw ook nog wel 
eens op. Het slaan van automatjes 
tegen een paaltje komt toch in feite 
op hetzelfde neer, hoewel ... de mat-
tenklopper doet het beter!
Overigens kan aan e.e.a. nog toege-
voegd worden de geluiden en liedjes 
van spelende kinderen op straat. 
Bijvoorbeeld “Schipper mag ik over-
varen”. Nu is het onmogelijk door het 
verkeer om zonder te kijken van de 
ene kant van de straat naar de andere 
te rennen of verstoppertje te spelen. 

“Wie niet weg is, wordt gezien”. Ook 
de kringliedjes als “In Holland staat 
een huis en in dat huis daar woont een 
heer...” etc. En de persoonlijke her-
kenningsfluitjes van vrienden onder 
elkaar, als je elkaars straat inliep. Van 
verre hoorde je dan al dat er een van 
jouw vriendin(nn)en aankwam. Elke 
vriendenkring had zijn eigen tune. 

Lenie Nunes
len e.n nes ase a.nl
----------------------------------------------

Vrouwenkoor Vivace
Samen muziek maken is heerlijk. 
Bovendien bestaat er wetenschappe-
lijk bewijs voor de stelling dat zingen 
goed voor ons is. Vrouwenkoor ‘Vi-
vace’ uit Rijswijk is zo’n koor waar 
de leden het leuk vinden om te zingen 
en waar ze plezier hebben. Saamho-
righeid, vriendschap en gezelligheid: 
het is er allemaal. Onder leiding van 
dirigente Jos  la Haye zingen we 
meerstemmig licht-klassieke muziek 
(van o.a. Mozart, Mendelssohn, Schu-
bert, Faur ,) en gedeeltes uit Engels-
talige musicals. Wij kunnen nog leden 
plaatsen. oorervaring is prettig maar 
niet noodzakelijk, plezier in muziek 
maken wel! Bent u niet (veel) ouder 
dan 65 jaar en zingt u graag: kom 
eens - geheel vrijblijvend - een paar 
repetities bijwonen, woensdagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur. Als u belang-
stelling heeft, laat het mij weten.

Wil Hoeffnagel  van der Wilk
0 0 331 606
w. . .hoeffnagel hetnet.nl
----------------------------------------------

Re nie Carolusschool 
Ik zoek voor een re nie nog een 
aantal personen. Het gaat om de 6e 
klas (19 0-19 1) van de Carlolus-
school gelegen in het Westeinde 
te Den-Haag. De leerkracht was 
destijds Broeder Gabinus. Ik zoek nog 
Peter Boymans, Arnold van Riet, Jos 
Oosenburg, Els Simons, Elly Alblas, 
Lia van Bommel, Jolande Diehlman, 

ees Paalvast, Johan van Bemmelen, 
Addy van Rijn, Rene van Rooijen, en 
Hans Overgaag.

Letty van der Horst
Hilvarenbeek
letty an erhorst g a l. o
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OPROEPJE  E  R EVE
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. U kunt uw oproepje ook eenvoudig zelf plaatsen op onze website deoud-hagenaar.nl  Met onmiddelijke publicatie!
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

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

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. im Olsthoorn
Tel.: (0 0) 42 509   (ma. 10.00 - 14.00 uur)

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

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met 
De Oud-Rotterdammer (oplage 120.000), De 
Oud-Amsterdammer (120.000) en De Oud-
Utrechter (oplage 50.000). Er zijn aantrekke-
lijke advertentiecombinaties mogelijk.

Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking wil-
len komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www. eo a enaar.nl
Facebook: www. a e oo . om eo a enaar
Twitter: w er. om eo a enaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

Contact-informatie
onnemen en abonnementen deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509

Advertenties info is-ac uisitie.com  06 - 23 00323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

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

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 60.000 exemplaren, 
via circa 320 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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a ie en zi n o
adat mijn vader was overleden zocht mijn moeder naar een 

hobby. ij maakte eerst gedichtjes, later korte verhaaltjes 
en tenslotte de familie-geschiedenis. Het papier verdween 
op een dag allemaal in een map en toen ineens waren er 
poppen. e zaagde van hout een raamwerk waar omheen 
ze fraaie kleertjes drapeerde. De poppen hadden in het begin nog een kopje met gezicht 
waarop een leuk hoedje prijkte.

Mijn moeder experimenteerde.  Er 
ontwikkelde zich een eigen stijl. De 
poppen werden steeds abstracter. 
Het lijf als een stok heel lang en 
dun, de armen van draadijzer en 
het gezicht zonder uitdrukking. ij 
breide op dunne pennen de kleren 
van fijn katoen en gebruikte daarbij 
de vrolijkste kleuren.
In haar huis aan de Valkenboslaan 
zette zij op een goede dag een aantal 

van haar poppen voor het raam. 
De buren wisten niet goed hoe zij 
moesten reageren. ulke moderne 
creaties hadden zij niet eerder 
gezien. 
Gewoon doodzwijgen in de hoop 
dat de hobby vanzelf weer zou over-
gaan was ook niet goed te verkopen. 
De recensies hielden het midden 
tussen ‘gedurfd’ en ‘ niet vaak 
eerder gezien’. Verder deden zij er 
maar het liefst het zwijgen toe.

Tik op de ruit
Tot er op zekere dag op de ruit ge-
tikt werd. Een jongetje van een jaar 
of zeven had al een paar maal voor 
het raam staan te gluren. Hij stelde 
zich beleefd voor met z’n naam 
Japie en vroeg  of hij ook zo’n pop 

voor de verjaardag van zijn moeder 
kon kopen. En hoeveel zo’n pop 
wel niet kostte
Mijn moeder was helemaal ont-
daan. Een eerste klant  eindelijk 
erkenning. 

ij nodigde Japie hartelijk uit. 
‘ om maar binnen en zoek maar 
een pop uit, je hoeft niks te betalen’. 
Dolgelukkig huppelde de jongen 
met de pop onder z’n arm de deur 
uit, terwijl hij mijn moeder wel 
driemaal bedankte. Sindsdien rea-
geerden de buren met meer ontzag 
naar de hobby van mijn moeder.

Bea Bloksma-Lewin
lo s alew n hetnet.nl
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Meneer Bennik

Door het hele land fotografeerde Luuk 
Wagter homoseksuele ouderen. De 
foto’s van de expositie zijn geprint op 
groot formaat en voorzien van een er 
voor hangende glasplaat met daarin 
een gegraveerde uote uit een inter-
view dat met de mensen is gehouden 
over de vraag wat ze van een verzor-
gingshuis verwachten om er voor te 
zorgen dat ze zich als oudere met hun 
seksuele geaardheid veilig te kunnen 
voelen. De print en glasplat zijn sa-
mengevoegd in een lijst voorzien van 
verlichting met led’s.

Tegenwoordig is homoseksualiteit 
bespreekbaar geworden en in brede 

kring geaccepteerd, maar niet alle 
ouderen hebben hier voordeel van. e 
dragen het verleden met zich mee en 
hebben vaak weinig contacten. Mensen 
kunnen op allerlei manieren contacten 
hebben, maar een voorwaarde voor een 
wezenlijk contact is steeds dat men 
zich veilig, vertrouwd en geaccepteerd 
voelt. Dit geldt in het bijzonder voor de 
ouderen, die zijn opgegroeid in een tijd 
dat homoseksualiteit niet bespreekbaar 
en haast nergens geaccepteerd was.
Het taboe was zo groot dat sommigen 
hun eigen situatie niet onder ogen 
durfden te zien of bezweken voor de 
sociale druk en toch maar voor een 
huwelijk kozen. Anderen onderkenden 

wel hun seksuele geaardheid, maar om 
de baan, de betrekkingen met thuis en 
de sociale en eventueel kerkelijke con-
tacten niet op de tocht te zetten, bleven 
zij zwijgen. ortom: velen leidden een 
verborgen leven, verstopten hun echte 
gevoelens, leefden in betrekkelijke 
eenzaamheid.

elfbeschikking
Een belangrijke waarde van de huma-
nistische identiteit van het Wijndae-
lercentrum houdt in, dat zelfbeschik-
king van de bewoners, cli nten en 
medewerkers het uitgangspunt is. Het 
centrum staat open voor verschillende 
leefstijlen. Homoseksualiteit is voor 

sommige mensen iets onbekends en 
onbekend maakt vaak onbemind. 

Keurmerk
Wijndaelercentrum wil in 2012 het 

iwa keurmerk ‘de Roze Loper’ 
behalen, dat staat voor homovrien-
delijke organisaties. Dit keurmerk 
is ontwikkeld door de ouderenbond 
ANBO, COC Nederland, Movisie en 
de Schorerstichting.
Den Haag kent pas twee woonzorg-
instellingen met een Roze Loper: 
Nieuw Berkendael en W H De Strijp. 
Op de website ro e or .nl is te zien 

hoe de kandidatuur ervoor staat. Het 
beleid krijgt al een  en de signalering, 
begeleiding en klachtenafhandeling 
zelfs een 8, maar ‘tussen de oren’ 
zit homovriendelijkheid er nog niet 
helemaal in: voor bewustwording en 
veiligheid krijgt de instelling een 6 en 
voor het personeelsbeleid nog maar 
een 5. Er moet dus nog werk worden 
verricht, maar dat zit wel goed: de 
opleiding van het Wijndaelercentrum 
krijgt namelijk een 10!
Meer informatie over de openingsbij-
eenkomst zaterdag 4 februari vindt u 
op de achterpagina van deze krant.

ijndaelercentrum aan de Catharina van Rennesstraat is een eigentijds humanistisch centrum 
voor wonen, zorg en welzijn van ouderen in Den Haag, waar ruimte is voor diversiteit en dus ook 
voor homoseksualiteit. Dat wordt van 4 tot 15 februari onderstreept met een mooie e positie van 
door fotograaf Luuk agter geportretteerde ‘Roze ouderen’. 

-  Reino en Anita, ge ortretteerd door fotograaf Luuk agter (www.luukwagter.nl) -

In mijn Rijswijkse thuisclub was de 
echtgenote van de hoofdleider van 
professie beroeps- balletdanseres. ij 
had o. a. gedanst bij het Ballet van 
de Parijse Opera. In haar woonplaats 
Den Haag wilde zij een balletschool 
beginnen. Om die van de grond 
te krijgen, vroeg ze aan de beetje 
ervaren volksdansers bij haar les te 
komen nemen. Daar had ik wel oren 
naar. Nou, dat heb ik geweten! Ballet 
vergt veel meer van het lichaam. Alle 
spieren worden aangesproken. De 
ochtend na de eerste les liep ik krom 
van de spierpijn en werd de fietstocht 

naar school een kwelling. (Ik zat nog 
op de weekschool en was 18 jaar). In 
de loop van de tijd trok dat wel iets bij, 
gelukkig, maar een profdanser bij het 
ballet hoefde ik niet te worden.

Een plier
De wekelijkse lessen werden gegeven 
in een verenigingsgebouw aan de 
Oranje Buitensingel. Op de eerste etage 
was een ruime toneelzaal met een par-
ketvloer en een speciaal aangebrachte 
barre voor de rek- en strekoefeningen. 
Daarmee begon iedere les en had lera-
res Margreet letterlijk haar handen vol 

om onze lijven 
te corrigeren. 
Op het podium 
begeleidde de 
pianist de heer 
Sprangers de 
oefeningen met vaste klassieke riedel-
tjes. Nog steeds als ik die hoor heb ik 
de neiging door mijn knie n te zakken 
voor een plier. 
Maar ik kwam pas in het tweede deel 
van de les aan mijn trekken,want dan 
dansten we in de ruimte met grote 
sprongen en draaien. Daar was ik erg 
goed in. Heerlijk!

n Amicitia
Inderdaad vormden zich diverse leef-
tijdsklassen en kon Margreet dit eerste 
jaar afsluiten met een openbare uitvoe-
ring in Amicitia aan het Westeinde. We 
dansten er een sprookje, waarin alle 
leerlingen een rolletje kregen. elf was 
ik de koning. Omdat ik wat klein van 
stuk ben, moest ik om enige waardig-
heid uit te stralen,een soort cothurnen 
aan: hoge klompen, waarop ik inder-

daad alleen kon schrijden. Maar van 
dansen was natuurlijk geen sprake  
Enfin, ik heb veel aan die lessen gehad 
en ben blij met deze kunstvorm te 
hebben kennis gemaakt en ik kon de 
prestaties van het Nederlands Dansthe-
ater waarop ik een abonnement had, 
met deskundige ogen volgen.

Barend Jan Donker
l n enf lanet.nl

Over jongens, die aan ballet doen, bestaan helaas nog steeds vooroordelen. Toch kan een beetje 
aan de weg timmerend dansgezelschap niet zonder het sterke geslacht. Ons landje kent beroem-
de mannelijke dansers, zoals Hans van Manen, Jaap lier, Han Ebbelaar en Rudie van Danzig. k 
heb ze allemaal zien optreden. elf deed ik vanaf mijn zestiende intensief aan 
volksdansen. Dat was in de jeugdbeweging een populaire vorm van ontspanning. 
k heb er diploma’s in gehaald en her en der in de afdelingen les gegeven.

ongens aan de barre 

Aangeklede opening foto-e positie Luuk agter op 4 februari 

i ndae er entru  stree t 
naar redikaat de oze Lo er   

- Aan de barre -

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

Winteropruiming met zeer hoge korting!

Vaar-fi etsvakanties door heel Nederland
In 2012 maken we weer verschillende tochten:

estroute  Oostroute  eeland  oord- ra ant  riesland en een e oe  aan Dinant staan 
op et progra a  n et voor- en najaar ver orgen  ij oo  ee ends voor groepen tot a  

0 personen o  dagto ten voor a  40 pers

 

Voor informatie en boekingen: 
e- ail  a o va antievaarten g ail o    Hoe stra  tel  0 5  4 0
internet  a o va antievaarten nl                     ulten    tel  0 24  21 01

Zebradreef 191
3564 PR  Utrecht

Prijs  € 63,- 
p.p.  per dag

HTMC

HTMC

070 - 3907722
www.htmc.nl - info@htmc.nl

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

HTMC
TAXICENTRALE H.T.M.C. EEN BEGRIP IN DE HAAGSE REGIO SINDS 1987.

65 plussers geven wij 10% korting 

Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland.
 Uiteraard verzorgen wij ook al uw vervoer naar o.a.:

Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag

een handje. Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 10% korting,
kunt u deze aanvragen via: 

ook te vinden op uw smartphone

HTMC (adv 2012) 133x124 mm oud-hagenaar.indd   1 04-01-2012   11:34:38

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

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

ee ee wen en o aar o en w
re en n mee. aarnaa n oo on
ere oor r e en am l e wee en e
en al e e eren e .

Vakantie in het         van rabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrange ent is  in l  usretour  4 iddagto tjes en toeristen elasting

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

oor meer n orma e en o ol er n ellen me %
o e oe on e we e www. o el e a e oel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

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

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

ee ee wen en o aar o en w
re en n mee. aarnaa n oo on
ere oor r e en am l e wee en e

en al e e eren e .

Vakantie in het         van rabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrange ent is  in l  usretour  4 iddagto tjes en toeristen elasting

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

oor meer n orma e en o ol er n ellen me %
o e oe on e we e www. o el e a e oel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

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

Voor 2 pers. op één kamer 
geldt een korti ng van € 30,00 p.p.

Opstapplaats vanaf 13.00 uur: 
CS Den Haag platf orm, 

Mozartlaan/hoek, Diepenbrockhof.

Arrangement speciaal voor Senioren 

€ 650,00 p.p.
incl. busretour/ 4 bustochtjes en 

toeristenbelasti ng, met gezellige avonden. isselende dags otel voor € 8,95
 

Dagelij s van 00 tot 10 00 uur 
Ko  e  a e voor € 3,25

 
an aandag t  aterdag tussen 

1 00 uur en 1 00 uur Happ  Hour
 

egel atig isselende -gangen 
enu s vana  € 17,50

 
pparte rui te voor 
eesten en partijen

 
eopend van 00 uur t  21 00 uur

De Savornin Lohmanplein 37
Tel.: 070 - 325 18 64



De laatste twee dagbladen werden in 
Rotterdam bij het Alge een ag la , 
(als ik mij goed herinner was dat in 
de Boomgaardstraat) in Rotterdam 
gedrukt. De Nieuwe Leidsche (NLC) 
werd evenals de e we aagse 
(NHC) bij dagblad et a erlan  
gedrukt. Het kantoor van de NHC was 
evenals dat van Het Vaderland aan de 
Parkstraat gevestigd, naast de loos-
terkerk. De expeditie van die laatste 
was om de hoek in de azernestraat. 
Op de eerste verdieping van het 
gebouw was de zetterij waar toen nog 
die indrukwekkende grote zetmachi-
nes stonden te ratelen.
De rotatiepers, voor de krantendruk-
kerij was op de begane grond achter 
het kantoor, voor wandelaars door 
de ruitjes vanaf de Parkstraat gezien 
eigenlijk in het souterrain. Die pers 
(een oude Amerikaanse Hoe) kon niet 
meer dan 24 pagina’s tegelijk draaien. 
Waren er meer pagina’s dan koste 
dat uiteraard meer tijd, niet alleen op 
de zetterij, maar ook moesten extra 
(loden) platen gegoten worden en 
natuurlijk koste het drukken ook meer 
tijd. Dat had als gevolg dat ik weer 
later bij de bezorgers kwam en dan 
kreeg ik de volle laag  zij stonden al 
zo lang te wachten en waren daardoor 
veel later klaar. Ik had rekening met 
hen moeten houden en harder moeten 
rijden, enzovoorts. Dat ook ik later 
thuis zou komen telde natuurlijk niet 
mee, dat kwam gewoon niet bij ze op!

ezorgingsperikelen
Met de katholieke e s he o rant 
(Lcrt) die toen bij et nnenhof in 
de Wagenstraat werd gedrukt was 
ook een overeenkomst gesloten 
over het bezorgen van kranten in 
bepaalde dorpen. De uitwisseling van 
de pakken kranten vond plaats in de 

azernestraat. Het bestelwagentje 
van Frans, de chauffeur van de Lcrt, 
had nogal eens kuren waardoor hij 
dikwijls bij et a erlan  gereed-

schap kwam lenen om het voertuig 
weer aan de praat te krijgen. ranten 
voor de zogenoemde buitengebieden, 
zoals een deel van de Bollenstreek en 
de Haarlemmermeerpolder wer-
den met de lijnbussen van de N H 
meegestuurd en daartoe in Leiden op 
het busstation afgeleverd. Die voor 
Benthuizen, Hazerswoude en Alphen 
a d Rijn werden door een NHC chauf-
feur op het busstation aan de Haagse 
Turfmarkt afgeleverd. Maar als door 
zware sneeuwval of gladde wegen 
de busdiensten werden gestaakt dan 
mocht (moest) ik de meeste van die 
kranten k bezorgen, dat was het 
‘aardige’ van deze baan. Blijkbaar 
vond men dat k geen gevaar opliep 
onder die omstandigheden!
Mijn werktijd liep op zulke dagen 
behoorlijk uit, maar van uitbetalen 
van overuren of enige compensatie 
was geen sprake. En nu ik het toch 

over betalen heb: mijn salaris bedroeg 
in die tijd 100 gulden per week. Toen 
ik ging trouwen kreeg ik opslag maar 
ik werd tegelijkertijd opgenomen in 
het pensioenfonds  de premie daarvan 
was echter zo hoog dat ik nog maar 
ongeveer 92 gulden overhield. Na 
enige tijd kon ik als chauffeur bij een 
Vleeswaren groothandel gaan werken 
waar ik 30 gulden per week meer ging 
verdienen bij een werkweek van vier-

en-een-halve dag. Mijn chef bij de 
krant vond het maar gek: “Ik begrijp 
niet waar je aan begint, je hebt hier 
toch een mooie baan ” 

n de Kazernestraat
Het aftellen en bundelen van de kran-
ten, ook van de NLC, werd door men-
sen van de NHC gedaan. ’s Middags 
zo rond half twee kwam de expedi-
tiechef, meneer Hous van de NHC, 
naar et a erlan  om daar zijn taak 
uit te voeren. Meneer Hous was zich 
danig bewust van het belang van zijn 
taak, dat was aan zijn houding en 
gelaatsuitdrukking goed te zien  altijd 
ernstig en zeer serieus. Lachen ging 
hem helaas niet zo gemakkelijk af. 
Desondanks was het een goeie man, 
met wie ik nooit enig probleem heb 
gehad, dat wil ik wel voorop stellen. 
De kranten werden na het bunde-
len op een transportband over een 

afstand van zo’n 10 meter naar buiten 
gevoerd, naar de azernestraat. Daar 
moesten ze over een brede hardboard 
plank mijn auto in glijden. Dat was 
tenminste de bedoeling. Maar vooral 
bij vochtig weer wilde dat niet erg 
lukken. Later werd geprobeerd of het 
met een plank van multiplex beter zou 
glijden, maar dat had het effect van 
een goot  bij regen liep het water de 
auto in en dat was nou ook weer niet 
de bedoeling.
Een man van buitenlandse afkomst, 
een manusje van alles bij et a er
lan , wilde dan nog wel eens helpen 
bij het laden. Verder waren bij de 
expeditie nog meer mensen betrok-
ken. Ik herinner mij een jonge blonde 
knul van omstreeks 16, 1  jaar die 
Harder of Herder heette. Ook was 
er Piet Sturrus of Sturres die naar ik 
meen souschef was bij de NHC. Later 
is hij melkboer geworden en ik meen 
zelfs dat we elkaar nog wel eens zijn 
tegengekomen in Delft. Ook kwam er 
wel een man helpen die ’s morgens bij 
de Visafslag werkte. ijn naam kan ik 

mij niet meer herinneren. Dan waren 
er de twee NHC chauffeurs: Jos, een 
sympathieke vent van Hongaarse af-
komst en Chris. Chris’ vader had een 
tassenzaak, naar ik meen op de Vail-
lantlaan in den Haag. Chris is later als 
bode gaan werken op het gemeente-
huis in Rijswijk. Met hem had ik het 
meeste contact, soms ging ik wel met 
hem mee naar agentschappen van de 
NHC in Moerwijk, het Laakkwartier, 
Scheveningen ( eizerstraat) en Delft. 
Op die manier heb ik den Haag leren 
kennen. Voordien kende ik alleen 
Panorama Mesdag en Madurodam! 
Chris en Jos heb ik helaas nooit meer 
gezien.

Te veel chocolademelk
Ik herinner mij nog een aardig voor-
val waarbij een chauffeur van et 

a erlan  was betrokken. Er werd 
daar in die tijd een automaat ge nstal-
leerd waaruit je voor een gering 
bedrag - een dubbeltje of een kwartje 
- een bekertje warme Chocolademelk 
kon tappen. Dat was toch wel een 
opzienbarend gebeuren in die tijd. 
Chauffeur Willem, een ras Hagenees, 
kon maar niet genoeg krijgen van die 
heerlijke chocola. Het ene bekertje 
had hij nog niet leeg of het volgende 
werd al getapt. Maar na een halve dag 
was Willem hartstikke misselijk. Hij 
moest verschrikkelijk braken en kon 
bijna niet meer op zijn benen staan. 
Doodziek werd hij door een collega 
naar huis gebracht. ijn vrouw, een 
en al bezorgdheid, wist natuurlijk 
niet wat er was gebeurd. ij ontdeed 
hem van zijn jas en stropdas, deed 
zijn schoenen uit en sprak liefdevol: 
“ o jongen, ga jij maar fi jn in je 
makkelijke stoel zitten, dan zal ik een 
lekker bakkie chocolade melk voor je 
maken.”

Pauzeconcerten
De laatste berichten voor de krant 
werden door mij, meestal rond het 
middaguur, bij de zetterij in de 
Parkstraat afgeleverd, waarna ik nog 
anderhalf tot twee uur moest wachten 
tot ‘mijn’ kranten van de pers kwa-
men. Nu wil het toeval dat er juist in 
die tijd, op vrijdag in de naastgelegen 

loosterkerk pauzeconcerten werden 
gegeven, orgelconcerten, verzorgd 
door Bernard Renooij en anderen. 
Dat was voor mij, als orgelliefheb-
ber, een prachtige gelegenheid om 
de pauze te vullen. Op de redactie 
drong ik er dan ook op aan om 
vrijdags de laatste kopij zo spoedig 
mogelijk klaar te hebben zodat ik 
op tijd in Den Haag was voor het 
concert. De chef-redacteur, zelf ook 
orgelliefhebber, probeerde daar wel 
aan mee te werken, maar kon toch 
niet altijd voorkomen dat ik wel 
eens een concert moest missen. Het 
nieuws laat zich nu eenmaal niet 
dwingen. Ik kan wel zeggen dat die 
concerten hebben bijgedragen aan 
mijn muzikale ontwikkeling. Het 
orgel van de loosterkerk was voor 
mij een openbaring, zoiets kende 
ik (nog) niet en veel van de muziek 
die ik daar hoorde was geheel nieuw 
voor mij. V r die tijd bezocht ik al-
leen concerten van Feike Asma en de 
gebroeders wart. Nu is (was) daar 
niks mis mee, maar die waren toch 
wel van geheel andere allure dan wat 
in de loosterkerk ten gehore werd 
gebracht! Al met al herinneringen aan 
een toch wel leuke periode in mijn 
leven en het alleraardigste is dat in 
die periode met enkel mensen van 
kantoor een vriendschap is ontstaan 
die tot op de dag van vandaag heeft 
standgehouden. 

Henk Brussee
oor w  

hen . r ssee g a l. o   
 

- Het endelbusje van de Nieuwe Leids(che)e Courant, een krant van formaat . -
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Omstreeks 1 66 werkte ik als chauffeur bij de ieuwe Leidsche Courant. Mijn belangrijkste taak was 
het bezorgen van de kranten bij de agentschappen of bezorgers. De ieuwe Leidsche was n van de 
zogenaamde Kwartetbladen waartoe ook de ieuwe Haagse Courant, het Dordts Dagblad en De Rot-
terdammer behoorden. Alle vier kranten met een Protestants Christelijke signatuur en al vele jaren 
van het straattoneel verdwenen.

- Deel van de Amerikaanse Hoe-rotatie ers in het souterrain van het Het Vaderland, 
waar wandelaars vanaf de straat naar binnen konden kijken. -

- De e editieafdeling in het and van Het Vaderland. -

- Het gebouw van Het Vaderland o  de 
hoek van de arkstraat en de azer-

nestraat (links), en rechts de aan alen-
de loosterkerk (Foto: Het Vaderland, 

R. de Hilster). -

Kopij van de ieuwe Leidsche afleveren en wachten tot de krant klaar mee terug kon

e annes o  de e editie bi  Het ader and
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl
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Ook dit najaar kunt  bij ons weer terecht voor uw wintergar-
derobe  In ons uitgebreide ssortiment vind  onder andere

 • pijkerbroeken van het merk Wrangler
 • Overhemden vana  
 • Pantalons voor  in alle maten
 • winterjacks vana  
 • atoenen broeken vana  
 • ruien en overhemden tot en met maat  
 • complete kostuums vana  
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Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de 

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

WBS ontruimingen
ezemschoon opleveren van woning en 

bedrij spand na overlijden  verhuizen  grote 
schoonmaak enz  ij ons staan kwaliteit  
discretie en precisie nog in hoog vaandel   

Ouderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs

elijk duidelijkheid  g n verrassingen achtera  

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

een moeilijke woorden en kleine lettertjes  
wij houden het simpel en duidelijk  

n tele oontje en wij komen gratis langs om 
een geheel vrijblijvende o erte uit te brengen  

etalingen altijd achtera

Den Haag • Amsterdam •Rotterdam • Utrecht 

Bel Irene Schaddelee voor een offerte 

06 – 23700323
Gecombineerd adverteren in alle 4 de oudtitels

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema
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1960 was voor mij een slecht begin 
van dit decennium: na 3 succesvolle 
jaren op de HBS (op het  lyceum 
koos je destijds na de brugklas voor 
de HBS of het Gymnasium), bleef 
ik zitten in de vierde van de HBS. 
Weliswaar het moeilijkste jaar van de 
HBS, maar dat excuus kon mijn vader 
niet van z’n standpunt afbrengen, dat 
ik in dat 4e HBS-jaar teveel tijd had 
doorgebracht met de PUCH en het 
meisje, bij voorkeur in die combina-
tie: ik achter het (uiteraard) hoge stuur 
en zij achterop.
Voor het zover kwam, was de eerste 
fase van de HBS een periode van 
hoogtepunten en minder goede 
“acteermomenten”. Hoogtepunten 
waren de lessen van een geschiede-
nisleraar in de 1e en 2e klas, van wie 
ik de naam ben vergeten, maar die 
kon vertellen op een manier, die ik 
daarna nog nooit heb zien evenaren. 
Een leraar, die niet alleen heldere en 
overtuigende analyses kon geven van 
zaken, die het verleden gezicht gaven, 
maar die ook voortdurend de relatie 
met het heden wist aan te brengen. 
Waardoor geschiedenis als vak voor 
ons ging leven. We hingen aan ’s 
mans lippen. 

lobus
Het tegendeel was het geval bij onze 
aardrijkskundedocent, die z’n hoofd 
tot een kopie van de wereldbol had 
herschapen. Heel toepasselijk dus. 
Vindingrijk als we in die levensfase 
waren had de hele school de man 
dan ook “Globus” genoemd. Boeien 
kon-ie niet echt, al moet ik met de 
wijsheid achteraf wel vaststellen, dat 
hij goed voor z’n vak was.
Wie in mijn ervaring nimmer 
ge venaard is als docent, is biologie-
leraar Hofker. Die man wist van de 
ogenschijnlijk meest saaie biologi-
sche verschijnselen een spannende 

fi lm te maken. Waardoor dingen ook 
daadwerkelijk beklijfden. Van de 
lessen over voortplanting maakte hij 
een waar feestje. Misschien beklijfden 
onderdelen van die lessen daardoor 
bij mij ook iets te stevig
Het meest boeiend vond ik ’s mans 
lessen over de theorie van de Gulden 
Snede. Het kwam erop neer, dat de 
wiskundige verhoudingen van de 
Gulden Snede, volgens welke verhou-
dingen kunstenaars als da Vinci hun 
kunstwerken cre erden, ook terug te 
vinden waren in de natuur. Hofker 
wist aannemelijk te maken, dat 
“natuur” als mooi werd ervaren wan-
neer daarin de verhoudingen van de 
Gulden Snede terug te vinden waren. 
Probeer het (anno 2011) maar eens te 
ontdekken, nadat u zich verdiept hebt 
in de Gulden Snede verhoudingen! 

De gulden snede, ook wel de 
verdeling in uiterste en middelste 
reden genaamd, is de verdeling 
van een lijnstuk in twee delen in 
een speciale verhouding. Bij de 
gulden snede verhoudt het grootste 
van de twee delen zich tot het 
kleinste, zoals het gehele lijnstuk 
zich verhoudt tot het grootste. Ge-
ven we het grootste deel aan met 
a en het kleinste deel met b, dan is 
de verhouding van beide zo dat a : 
b  (a b) : a.

Met de wijsheid van nu moet ik 
alsnog mijn spijt getuigen voor het 

feit, dat we een Franse lerares, die 
absoluut geen orde kon houden, tot op 
het bot toe hebben getreiterd: voort-
durend onderbreken, imiteren, voor je 
beurt praten, verkeerde antwoorden 
op vragen geven, het maakte allemaal 
deel uit van een scenario, waar menig 
middelbaar scholier vandaag-de-dag 
zijn of haar vingers bij zou a  ikken. 
A  propos, meneer  van de PVV, we 
zeiden wel “u” tegen de leraren, dus 
een echte garantie voor een gezags-
verhouding was dat toen al niet. Een 
beetje laat: ik wil deze lerares alsnog 
mijn welgemeende excuses aanbie-
den. Wijsheid en inzicht achteraf, dat 
wel.

Kledingkritiek
Daartegenover stond een andere 
Franse leraar, meneer van der Laan, 
wiens naam ik dus wel noem. on 
uitstekend orde houden, ging er prat 
op offi cier in het leger 
geweest te zijn en te 
allen tijde bereid te 
zijn om ons “strafexer-
citie” op de buiten-
plaats te geven. Riep 
mij een keer alleen maar 
voor de klas om mij 
te “ondervragen” over 
mijn outfi t, die in die 
tijd uit een lichtblauwe 
spijkerbroek en een doru-
shemd bestond. Of ik eens 
wilde  uitleggen “wat deze 
belachelijke klederdracht” 
nu eigenlijk moest voorstel-
len. Hij voegde eraan toe “zich niet te 
kunnen voorstellen” dat mijn ouders 
met deze verkleedpartij  hadden 
ingestemd. Het belachelijk maken van 
leerlingen had hij tot humor verheven. 
Hij slaagde er ook deze keer in de 
lachers op z’n hand te krijgen en dus 
had ik geen betere reactie dan “dat dit 
nu eenmaal de mode was”.

eer gezakt
De belangrijke periode van de HBS-B 
sloot ik met een diploma af in 1963 
na nog een keer gezakt te zijn voor 
het eindexamen. Een traumatische 
ervaring:  je werd toen niet vooraf 
thuis gebeld  (we hadden niet eens 
telefoon), maar je ging gewoon op 
zaterdagmorgen naar school om te 
horen of je wel of niet geslaagd was. 
Met 5 andere klasgenoten kreeg ik de 
mededeling, dat ik gezakt was. En na 
een dag van stilte bij mijn vader (zel-
den heb ik iemand zo teleurgesteld 
gezien) praatte hij mij de zondag erna 
voldoende moed in om het toch nog 
maar een keer te proberen. Hetgeen 
dus lukte in 1963. 
Over een volgend onderdeel van de 

periode 60- 0 heb ik al eens in eerder 
edities van DOH geschreven. 
In 1963 in militaire dienst, in 1964 
getrouwd, tot 1968 ort Verband 
Vrijwilliger in de bunker van Seyss 
In uart in Clingendael. De laatste 
twee jaren van dit decennium bracht 

ik door als arbeids-
bemiddelaar bij 
het Gewestelijk 
Arbeidsbureau op 
de Troelstrakade. 
Een instituut, dat 
niet meer bestaat, 
maar waar ik in 
een volgende 
DOH nog eens 
iets meer wil 
vertellen. Het 
gaat immers om een instituut, dat van-
af de oorlogsjaren een belangrijke rol 
speelde bij het bemiddelen of plaatsen 
van mensen op de arbeidsmarkt. Een 
instituut, dat uiteindelijk in 1991 ten 
prooi viel aan de collectieve privati-
seringsdrift.
De jaren zestig waren verder 
duidelijke overgangsjaren. Woning-
nood, die ook velen deed emigreren, 
aarzelende groei van een bescheiden 
welvaart. Begin van een intensivering 
van jeugdig vermaak, het ontstaan 
van de rock-’n-roll, vetkuiven, 
PUCH’s, reidlers (buikschuivers) en 

undapps, Elvis Presley, Bill Haley, 
Buddy Holly, the Everley Brothers. 
De laatste werden gedraaid op de 

draagbare platenspeler op verjaar-
dagsfeestjes als het betere “schuifel-
werk” gewenst werd. En in den Haag 
hadden we natuurlijk de Tielman 
Brothers!

Kledingkritiek
De jaren zestig werden natuurlijk 
vooral  overheerst door twee ver-
moorde ennedy’s, een vermoorde 
Marten Luther ing, de vrijheids-
strijd van de in Amerika onderdrukte 
negers en een oude Oorlog, die 
de politieke geesten (en dus ook het 
gewone volk) intens bezig hield. In 
1966 het toen omstreden huwelijk 
van Beatrix en Claus, de oprichting 
van D’66 maar ook de opkomst van 

de Boerenpartij, Afrikaanse kolonies 
die onafhankelijk worden, de Praagse 
Lente van 1968 (wreed verstoord 
door Russische tanks), de 6-Daagse 
oorlog in het Midden Oosten.
In die zin vormden de jaren zestig de 
aanloop naar een decennium, waarin 
de protesten gingen overheersen. Pro-
testen tegen de bewapeningswedloop, 
tegen de plaatsing van atoomkoppen 
in Nederland, protesten tegen het 
gezag in het algemeen. Maar zover is 
de DOH nog niet, de jaren zestig zijn 
nog lang niet volledig beschreven.

Ton van Rijswijk
a anr sw n lanet.nl 

- Entree van het nieuwe gebouw van het Grotius Lyceum aan de laverstraat, dat eind 
jaren 40 werd ontwor en door architect Sjoerd Schamhart. -
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Tien jaar overzien van je leven is nog niet eens zo eenvoudig, zeker wanneer je ervoor kiest om juist de 
jaren zestig als levensfase te nemen. Een aanzienlijk deel van die jaren bracht ik immers door op de 
middelbare school. Op het rotius Lyceum wel te verstaan in de Klaverstraat, voorloper van de latere 
Hugo de root scholengemeenschap en van het nog latere egbroek College product van een fusie 
tussen de laatstgenoemde scholengemeenschap en het 2e VCL aan de oudsbloemlaan . 

De aren zestig  aan oo  naar de rotest ase  

- Een van de gangen in het Grotius Lyceum, met klassen links en werknissen rechts. -



Het was 1969, ik was tien, en de reis ging naar Hilversum. Of Ommen, of Chaam, of dat soort 
plaatsen. Meer dan waarschijnlijk gooi ik de belevenissen van de verschillende kampen na meer 
dan veertig jaar ook enigszins door elkaar, dat u dat alvast weet. Het was voor ons in ieder geval 
een hele reis ver weg van Den Haag en de grote stad.
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- De barakken hadden, achteraf gezien, iets naargeestigs dat aan echte oorlog deed denken, 
omheind met een manshoge rikkeldraadafzetting.-

- Het inmiddels bruin verschoten groene schriftje waarin ik mijn winnende kam dagboek bijhield. -

- Fotoboek ter herinnering aan de Jam-

boree (wereld advinderskam ) in 1 3  

in  Vogelenzang. De Chief zelf, Lord 

Baden owell, was ook aanwezig. -

Padvinderij bij de eorge illiamshorde in de jaren ’60 en ’ 0 deel 2

noe oor og en broeiende ie de in et onse ratieka  te Hi versu

- ostzegels van over de hele wereld 
getuigen van de o ulariteit van scouting. -

Op de paklijst stond dat je, behalve 
twee gemerkte stuks van alle kledij 
(twee stuks slechts, voor een hele 
week!), speciaal ook een schoenenbor-
stel en schoensmeer moest meenemen.
 Dat klinkt, zeker vandaag de dag, 
nogal overdreven voor een kamp 
van een week, maar we waren een 
katholieke padvindersgroep, of er zaten 
in ieder geval nogal wat roomskatho-
lieke padvinders op zoals ikzelf, en op 
zondagochtend gingen we ook op kamp 
keurig gepoetst en geboend in een rijtje 
vroom naar de kerk. Niet omdat we nou 
echt zo gelovig waren, of zelfs maar 
echt gelovig, maar gewoon omdat dat 
was wat je op zondagochtend deed. Ik 
vond het wel wat hebben: lekker vroeg 
opstaan, netjes schoenen 
poetsen, en dan een 
gezellige wandeling 
door bos en dal, de 
paden op, de lanen in, 
uiteraard met schrik-
draad langs de velden 
met koeien, waar wij 
ondanks herhaalde 
waarschuwingen 
vanzelfsprekend toch 
per se aan moesten 
zitten met stokjes en 
lange grasstengels, om 
toch maar vooral niet 
die elektrische schok 
te moeten missen als 
die tot in je elleboog 
schoot, en dan door naar een voor ons 
onbekende kerk, een onbekende pries-
ter, een onbekende mis.

Kousen met kwast
Vlak voor het vertrek van thuis kwam 
ik, al helemaal kant en klaar in onbe-
rispelijk padvinderstenue met, midden 
in de zomer, lange lichtbruine wollen 
kriebelkousen met een elastiekje om 
je kousen op te houden met daaraan 
ook nog ter versiering zo’n klein, kek, 
groen kwastje (die kwastjes waren, 
net zoals alle andere offi ci le andere 
padvinderskledingstukken en attributen, 
alleen exclusief te koop in een speciale 
padvinderswinkel ergens in Den Haag 
waar je, zo staat mij bij, alleen op 
afspraak naar binnen kon en waar de 

scepter gezwaaid werd door van die 
chi ue, strenge, Benoordenhoutse 
dames waar absoluut niet mee te sollen 
viel  bij hen legden we ook examens 
af voor insignes, zoals bijvoorbeeld 
huisknecht  dan moest je bij hen bed-
den opmaken en een eitje koken, wat 
meestal hopeloos mislukte), op het 
lumineuze idee nog even snel mijn 
stevige schoenen met schoensmeer op 
te poetsen (alle schoenen waren toen 
per defi nitie stevig  leuke schoenen be-
stonden gewoon niet, wel sandalen  pas 
met de komst van sportschoenen van 
adidas en later ickers veranderde dat). 
Omdat we op het punt stonden om weg 
te gaan leek het mij echter wel slim om 
mijn schoenen bij het poetsen gewoon 

aan te houden en ze 
zo gehurkt 
even snel te 
poetsen  dat 
scheelde toch 
weer tijd. En 
werd je als 
padvinder 
niet geacht 
voortdurend 
behulpzaam 
en slim te zijn  
Maar helaas. Tot 
mijn niet ge-
ringe verbazing 
bleek ik bij het 
poetsen behalve 
mijn schoenen 

ook mijn kousen voorzien te hebben 
van een glanzend, vet roodbruin kleur-
tje. Mijn vader ontplofte want hoe kon 
je in hemelsnaam zo oerdom zijn. Tsja, 
ik kon dat dus, en mijn vader ontplofte 
dus helaas wel vaker in die tijd. 

Prikkeldraad en honden
Het kamp in de bossen rond Hilversum 
bestond uit een aantal grote, donkere, 
houten barakken die, als ik er nu foto’s 
van zie, in eerste instantie schrikbarend 
doen denken aan een of ander straf- of 
concentratiekamp. Op een foto is zelfs 
duidelijk te zien dat er warempel een 
manshoog hek van prikkeldraad vlak 
om de barakken was geplaatst. Prikkel-
draad!  Alsof wij inderdaad gevangenen 
waren die koste wat het kost niet uit het 

kamp mochten ontsnappen (wat wij 
vervolgens op een foto voor de grap 
meteen proberen te doen want alle 
foto’s in die tijd waren eigenlijk aan-
leiding voor een of andere uasilollige 
pose, zo bijzonder waren zij toen nog). 
Er liepen zowaar ook nog twee grote 
honden rond op het kamp, een zwarte 
en een Duitse herdershond, Bruno en 
Pascha geheten, waakhonden! (Na het 
kamp was ik in ieder geval niet meer 
bang voor honden, sterker nog, we 
gingen zelfs op zoek naar een van de 
honden die tijdens het kamp opeens 
verdwenen was).  Die details haal ik 
allemaal uit zo’n ouderwets, groen 
gekaft schoolschriftje (inmid-
dels verschoten) met daarin een 
serie door mij haastig en slordig 
geschreven verslagjes van iedere 
dag waarmee je aan het eind van 
de week een heus fototoestel kon 
winnen. 
Het is zowel hilarisch als bescha-
mend als ik het nu allemaal teruglees  
hilarisch ua inhoud en hyperactieve 
turbotaal, beschamend ua taalfouten, 
taalgebruik, slordigheid en, soms, 
inhoud. Het ziet er niet uit. Wat er 
echter ook wel van af spat is dat ik als 
keurige, roomskatholieke padvinder een 
geweldige, wilde tijd heb gehad toen, 
want wild was het, zeker in mijn bele-
ving, wild waren wij, jonge welpen en 
padvinders, wild was op een gegeven 
moment ook onze goede Akela gewor-
den, op ons en door ons (amen). 

Onze oorlog
Toen we op het kamp aankwamen be-
gon onze oorlog met alles en iedereen 
eigenlijk al meteen want we bleken 
de barakken te moeten delen met een 
andere padvindersgroep, de Van Wilden 
Poelmangroep, en die bleken inder-
daad net zo weinig gediend van onze 
storende aanwezigheid, als wij van die 
van hen. In ieder geval aten w  hen  
volgens mijn dagboek, eteen t te 
afferen. Een goed begin. Wij lieten ons 

als Nest Bruin meteen van onze sterkste 
c. . slechtste kant zien, en ik had mijn 
stijl voor mijn dagboek gevonden: recht 
voor z’n raap. De volgende knuppel 
die in ons hoenderhok voor een week 

werd gegooid was afkomstig van onze 
gezamenlijke kampleiding, ofwel e 
wa hters an het onse rat e a  
zoals ik hen na een paar zinnen al 
meteen noemde (helaas geen briljante 
woordspeling en of venijnige aanval 
op de katholieke kerk, maar gewoon 
hoe een padvindertje van tien dacht dat 
het geschreven werd).  egonnen  
na het installeren in de grote slaapzaal, 
met van die onverslijtbare houten 
legerbritsen die in rijen naast en tegen 
elkaar stonden opgesteld met je bagage 
daaronder gepropt, al het snoe  t on e 
tassen te halen en alles t on e tassen 
te goo en. Met al onze geconfi sceerde 
snoep zouden zij ongetwijfeld iedere 
avond een waar bacchanaal aanrichten 
met  essen ranja en, vooral, cola, heel 
veel cola, was onze stellige mening. 
Toen tijdens de eerste nacht op de 
slaapzaal ook onze grote, kleine, en nog 
kleinere zaklantaarns een voor een in 
beslag werden genomen door de leiding 
(onder wie, zo zie ik nog steeds voor 
me, een wel heel jonge Raksha met 
lang, krullend, rossig haar die de mini-
zaklampjes, met een handig kettinkje 
eraan om aan je padvindersriem te 
hangen, die zij in beslag had genomen 
van mij en mijn broer, demonstratief 
en op een ronduit uitdagende manier 
aan allebei haar oren hing als waren 
het haar oorbellen) opdat er eindelijk 
geslapen kon worden, kon het gemor 
in onze rangen defi nitief een aanvang 
nemen (onze verzameling zakmessen in 
alle maten daarentegen, toch levens-
gevaarlijk wapentuig in onze volstrekt 
onbetrouwbare en onverantwoordelijke 
handen, mochten we typisch genoeg 
wel gewoon houden). 

Primitief sanitair
Het sanitair was meer dan primitief: een 
paar rijen gedeukte, zinken wasbakken 
met gammele kraantjes erboven waar je 

jezelf kon wassen met een washandje 
en je tanden kon poetsen, en verder een 
of misschien twee wc’s, of liever ge-
zegd echte, onvervalste stinkplee’s. Als 
douche was er buiten een ge mprovi-
seerde constructie gefabriceerd met een 
grote gieter en een touwtje. Maar ja, hy-
gi ne was nou niet bepaald iets waar je 
jezelf als jongetje van tien heel erg druk 
om maakte, zeker niet in de zomer want 
dan liep je normaliter ook al het liefst 
aan een stuk door in dezelfde kleren 
zonder je te wassen of te verschonen, 
en de ene keer dat ik op dat kamp wel 
dringend behoefte had aan een hoogno-
dige wasbeurt, in verband met een korte 
broek vol sporen van de hele week en 
van een laatste, dringende boodschap in 
het bijzonder, bracht een verfrissende 
duik met broek en al tijdens ons enige 
bezoek aan het plaatselijke bosbad op 
de laatste dag gelukkig uitkomst. et 
water was heerl  war  schreef ik 
gelukzalig, duidelijk opgelucht weer 
eens helemaal schoon te zijn geweekt 
in het warme en reinigende chloorwater 
(sorry, onwetende medebadgasten van 
toen, ik zal het nooit meer doen). De 
dagen verliepen allemaal volgens het-
zelfde vaste patroon: ’s ochtends eerst 
een  inke boswande-
ling, daarna ontbijten: 
boterhammen, zo veel 
en zo snel mogelijk 
naar binnen te werken, 
en melk in plastic be-
kertjes (ik heb op kamp 
pas echt leren eten, ook 
al omdat we van alles 
een wedstrijd maakten, 
dus hoe hoger je stapel 
boterhammen, hoe beter  
verder moest je ook 
gewoon alles opeten, 
of je het lustte of niet: 
gezonde Hollandse kost 
met groenten en gekookte 
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- Het raam o en, van de barak waarin wij 

huisden in Hilversum, tijdens de week van 

oorlog’ met de Van ilden oelmangroe  

in hetzelfde kam  te Hilversum. -

- Niet alle boeken over de advinderij zijn even serieus. In de Club van Vier uit de jaren ’ 0 staan vier olifant- advinders centraal die er - in het s oor van Baden owell  o  uit trekken, annenkoeken bakken en ’s avonds bij het kam vuur verhalen vertellen. -

- Fotoboek ter herinnering aan de Jam-

boree (wereld advinderskam ) in 1 3  

in  Vogelenzang. De Chief zelf, Lord 

Baden owell, was ook aanwezig. -

Padvinderij bij de eorge illiamshorde in de jaren ’60 en ’ 0 deel 2

noe oor og en broeiende ie de in et onse ratieka  te Hi versu

aardappelen  geen patat  dat was toen 
nog een luxe lekkernij en daar deden 
we niet aan bij de padvinderij), daarna 
een spel (trefbal, slagbal, voetbal, atle-
tiek  dat heette dan meteen e l se 

elen), middageten, weer met melk 
maar nu ook ranja, weer een paar spel-
len, avondeten met ranja (nooit cola, 
dat was net als patat te luxe), ’s avonds 
nog een wandeling en een spel, en dan 
was het weer in een rij bij de zinken 
bakken in je pyjama wassen, tanden 
poetsen, en plassen. 

Verkleedpartijen
Elk kamp had ook een bepaald thema 
en een aantal activiteiten waarbij je 
je moest verkleden. Op dit kamp was 
het thema Arabieren, dus iedereen 
liep regelmatig, als een stel malloten, 
verkleed in oude lakens van thuis (op 
een ander kamp was het thema ridders, 
dus kon je op gezette tijden rondlopen 
als ridder, met zelfgemaakte helm, 

schild, en een houten of plastic 
zwaard  als je in zo’n plastic 
zwaard een gaatje maakte dan 
kon je er ook nog een  inke 
stok in stoppen waardoor je 
opeens een stuk harder met 
je zwaard kon slaan. Om 
er zo bij te lopen was voor 
jongens natuurlijk geenszins 
een straf, nu niet, en toen al 
helemaal niet, want wij wa-
ren opgegroeid met Ivan-
hoe anhoe  anhoe  
waar we op woensdagmid-
dagen bij ons thuis met 
hele groepen kinderen uit 
het portiek en de straat 
gezamenlijk op de eerste 

zwartwit televisietoestellen in de 
buurt naar keken. Verder speelden 
we eigenlijk altijd cowboytje 

awh e  awh e  awh e  
gangstertje (Elliott Ness van The 
Untouchables), dan zette je een 
hoed van je vader of opa op, 
soldaatje of oorlogje, waren we 
altijd bewapend met speelgoed-
pistolen, tot zelfs op zondag in 
de kerk want een klein pistool 
paste, net als bij FBI-agenten, 
als gegoten in de binnenzak 
van een colbertje, was onze 

favoriete winkel in iedere stad de le-
gerdump, waar we spotgoedkope oude, 
koppels, petten, helmen en pukkels 
buitmaakten, ons lievelingsmuseum 
het Legermuseum, toen nog gevestigd 
in het oude Pesthuis in Leiden, gingen 
uitstapjes op vakantie standaard langs 
de in de buurt aanwezige oorlogsmo-

numenten en militaire erevelden, 
bunkers en kazematten (behalve de 
Efteling bestonden er toen ook nog 
geen pretparken, vandaar), en staan 
of zitten we op vakantiefotootjes 
uit die tijd voornamelijk op oude 
legertanks en kanonnen, of poseren 
we met speelgoedpistolen, geweren 
en mitrailleurs in alle soorten en 
maten. Veel maakte het thema 

ons dus eigenlijk niet uit als er maar 
in ieder geval wapentuig bij aan te pas 
kwam.  Als wij alles nou alleen maar 
inderdaad de hele tijd zo braaf hadden 
meegedaan, dan waren de gemoederen 
van onze goede Akela vast en zeker 
niet zo oververhit geraakt na verloop 
van tijd als toen het geval was. Maar 
ja, alles wat we tegenkwamen was 
voor ons nieuw, leuk, spannend en 
opwindend: van de geheime hut die we 
op de eerste dag bouwden in het bos, 
en die vervolgens natuurlijk met hand 
en tand verdedigd moest worden tegen 
de vijand, lees: iedereen die niet bij 
onze groep hoorde, in het bijzonder de 
andere padvindersgroep op ons kamp, 
de mysterieuze ruiters te paard die ons 
in het bos als in een heuse klopjacht 
over het paardenpad opjaagden, tot de 
zakken vol eikels die we telkens maar 
weer mee terug het kamp in smok-
kelden en waarmee we ’s avonds op de 
slaapzaal natuurlijk woeste eikelge-
vechten voerden. Een dode haas die we 
in het bos zagen liggen was natuurlijk 
niet zomaar gewoon dood, maar was 
beslist gedood door een geweerkogel, 
dat sprak voor zich. En zo kletsten en 
deden we maar raak. Hadden we een 
bosspel waarbij we een eerder zorg-
vuldig door de Baloe’s van beide pad-
vindersgroepen uitgelegd natuurspoor 
moesten volgen, dan schopten wij als 
Nest Bruin, als de gewetenloze rotjo-
chies die we waren, vanzelfsprekend 
alle natuurpijlen kapot. In wespennes-
ten op de heide werd net zo lang ge-
pulkt met stokjes totdat de wespen, net 
als onze Akela, in razernij ontstaken 
en woest achter ons aan kwamen. Dan 
zetten we het op een brullen en gillen 
en renden we vol bijensteken hals over 

kop weer terug naar het veilige kamp. 
Hoe meer bijensteken we hadden, hoe 
stoerder. Alle bomen waren er voor ons 
om in te klimmen, hoe hoger hoe beter, 
en, helaas, in ieder geval voor mij, ook 
om vervolgens weer uit te donderen. 
De verwondingen die dat opleverde, 
werden vervolgens verzorgd door de 
helper met het insigne EHBO, wat het 
er meestal echter niet beter op maakte 
want ook dan deden we (lees: ikzelf 
als die helper) maar raak met veel prik-
jodium en hele rollen verband. Geen 
wonder dat veel wonden in die toen 
nog niet zo steriele tijd altijd gestaag 
alle stadia doorliepen van vervuiling, 
etter en stinkende pus. Daarna zat het 
pas goed, zo 
redeneerden 
we dan  voor 
kleinzerigheid 
was geen tijd.

Laaiende 
akela
Op de vijfde 
dag waren de 
spanningen hoe 
dan ook tot grote 
hoogte gestegen. 
Ik citeer: T ens e 
o hten oswan e
l ng ren en een aar ongens an ons 
nest eteen weg en aaro  wa en 
er re ge enten an e le ng. ater 

e ag  toen we roo es aten te 
roosteren o en het r (dat kan ik 
me nog echt heel goed herinneren, 
hoe we dat deeg aan de uiteinden van 
stokken moesten prikten en die dan 
boven het vuur moesten houden, ook 
al staken wij ze er natuurlijk vaker 
gewoon in en kauwden we uiteindelijk 
voornamelijk op verkoold deeg, wat 
de pret en de heerlijke warme geur en 
smaak van zelfgebakken brood echter 
niet mocht drukken) wer  het een heel 
water ge e ht. en ongen s ra  e 

el e waarhe  an e A ela. Toen 
g ngen we weer et water goo en. 

e A ela wer  weer waa .  Ik zie 
inderdaad nog voor me hoe de Akela 
op een gegeven moment laaiend 
rond het douchehok met zo’n grote 
schop achter de grootste belhamel 
aan ging. Dit was nog beter dan 
het Sinterklaasfeest! (Dit doet me 
overigens ook meteen denken aan 
die keer op judo toen onze beer van 
een judoleraar, met de heel toepas-
selijke naam De Lange, normaliter de 
aardigheid zelve, buiten zinnen van 
woede, gewoon in zijn judopak en op 
blote voeten, met zijn gemillimeterde 
kop haar, op zijn scooter sprong om 
een jongen achterna te sjezen en een 
pak slaag te geven, een pestkop, die 
een andere jongen na de judoles had 
belaagd en bespuugd  ook op een voet-
balkamp van mijn broer in diezelfde 
tijd, ging juist de alleraardigste leider, 
met de net zo toepasselijke naam Bal-
ten, op vergelijkbare manier als Akela, 
volledig door het lint door het gedrag 
van zijn pupillen  niemand die het hen 

echter echt euvel duidde: wij als aan-
stichters niet, en onze ouders ook niet, 
integendeel  zulke uitbarstingen waren 
terecht, en wij verdienden zonder meer 
straf, en die kregen wij ook, en zo 
werden wij nog eens extra opgevoed. 
Het was ook een voortdurende survival 
of the fi ttest waarbij absoluut het recht 
van de sterkste padvinder gold. En 
wij waren onderling hard, en je werd 
op zo’n kamp ook harder, en sterker. 
Op de zesde dag, the morning after, 
deden we gelukkig alleen nog maar 
leuke en onschuldige dingen zoals 
kermisspelletjes, spookhuis, en het al 
eerder genoemde verfrissende bezoek 

aan het zwembad, 
en ’s avonds was er 
natuurlijk een groot 
afsluitend kampvuur 
waarbij sommige 
jongens spannende 
verhalen vertel-
den van a es 

on  et  geheel 
volgens het thema 
van het kamp, e 
Ara eren en lote 

are a es. 
Welke James 
Bond-fi lm dat is, 

geen idee  ik krijg hier echter 
sterk het vermoeden dat bewuste pad-
vinder het destijds allemaal ter plekke 
uit zijn grote duim heeft gezogen. Dat 
kon toen ook nog makkelijk want voor 
James Bond waren de meesten van 
ons, hoezeer we ook wensten dat dat 
anders was, nog te jong, en voor blote 
haremdames helaas helemaal. In ieder 
geval gingen we daarna, als de pyro-
manen die we allemaal waren, hevig 
stinkend naar rook, totaal verzadigd en 
uitgeput naar bed.

Met mijn kampdagboek, won ik 
warempel de eerste prijs, iets dat 
waarschijnlijk veel meer zegt over 
de bedenkelijke kwaliteit van alle 
andere pennenvruchten van die 
week, dan over die van mij. 
De prijs was een boxje, zo’n 
onhandelbaar, ouderwets 
fototoestel in de vorm van 
een compact, metalen 
doosje met bovenin een 
minuscuul glaasje om 
in te kijken, en voorin 
een nog kleiner foto-
lensje. Toch heb ik daar 

later inderdaad nog foto’s mee weten 
te maken ook.

Huwelijk Akela en Raksha 
eker met bril op leken Akela en 

Raksha nogal op elkaar, als familie. 
En dat werden ze ook. Er moet liefde 
tussen hebben gebroeid, ook op het 
kamp. Maar daarvan hadden wij als 
na eve padvindertjes en adhd-ettertjes 
avant-la-lettre geen vermoeden. Als er 
al iets in de lucht zat, dan was het, zo 
dachten later wij in ieder geval, toch 
veel logischer c. . natuurlijker geweest 
als dat zich had afgespeeld tussen Rak-
sha en Baloe, leeftijdsgenoten immers, 
in plaats van tussen Raksha en de wat 
oudere Akela  Maar op een gegeven 
moment zijn Akela en Raksha toch 
echt in het huwelijksbootje gestapt, en 
uiteraard waren wij als horde aanwezig 
op hun bruiloft. Volgens mij viel er 
binnen een jaar ook nog een geboor-
tekaartje in de bus wegens gezinsuit-
breiding. Van onze padvindersgroep 
daarna kan ik me niet zo heel veel 
meer herinneren, behalve dan dat we 
binnen een paar jaar redelijk snel uit 
elkaar zijn gevallen. Op een gegeven 
moment was ik zelfs nog maar de 
enige overgeblevene uit de oude, wilde 
tijd (er heerste toen wel eindelijk orde 
en rust in de horde maar we waren 
geen partij meer voor andere padvin-
dersgroepen). En daar kwam ook een 
einde aan toen ik, net als veel andere 
jongens van onze horde in die tijd, op 
voetbal ging, wat niet was te combi-
neren met de padvinderij op zaterdag. 
De laatste herinnering die ik van de 
padvinderij heb is toen op een dag een 
paar jaar later de postbode bij ons thuis 
aanbelde om wat af te geven. Onder 
aan de trap stond daar, in donkerblauw 
PTT uniform met bijbehorende pet op, 
een lange, magere jongeman met een 
donker brilmontuur. “H , Baloe, ben je 
postbeambte geworden,” vroegen mijn 
broer Roeland en ik blij verbaasd  Hij 
was het helaas niet. 

n e agenaar  an   
an ar  .l. wer  o  e en ag na 

het eerste eel ge l eer  o er e 
a n er   e ll a shor e n 
ar ahoe e.

Arthur Gelink
a gel n hot a l. o
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Cantemus Com Corde
Ter voorbereiding op het najaarsconcert 2012, met 

bijvoorbeeld ‘Jauchzet dem Herren’  van Schütz en ‘O 

Thou the central Orb’ van Charles Wood. Oude Kerk, 

Herenstraat 62, Rijswijk, 20.00 uur, toegang gratis. 

Inlichtingen: Nettie Verduijn, tel. 390 08 11, e-mail 

nverduijn@ziggo.nl. 

Open avond illy Caron
U  bent van harte welkom op de speciale open 

repetitieavond van het Willy Caron Muziektheater in de 

Franciscuskerk van Parnassia aan de Monsterseweg 

75 in Den Haag. Wij beginnen om 20.00 uur. Het Willy 

Caron Muziektheater is een gemengd koor met eigen 

solisten, bestaande uit 48 leden. Koor en solisten wor-

den intern opgeleid door middel van stemvorming en 

ademhalingstechniek. Het koor brengt een gevarieerd 

programma van musical tot opera, evergreens en 

operette. De kleding wordt aangepast aan de diverse 

programma onderdelen of stijlen, zoals Oostenrijks, 

in Charles Dickens stijl of gala. Het Willy Caron 

Muziektheater is actief in de hele regio Haaglanden en 

geeft circa 20 tot 25 optredens per jaar. Er zijn plannen 

om in de toekomst ook buiten de regio optredens te 

verzorgen. In het koor is nog plaats voor enkele alten, 

bassen, sopranen en tenoren. 

Voor informatie kunt u terecht bij onze secretaris, me-

vrouw E. Bruinings-Weijsenfeld, op telefoon nummer 

070-3974375 of op onze website www.willycaronmu-

ziektheater.nl.

Donderdag 26 januari
Ochtende cursie
Het KNNV verzorgt een ochtendexcursie van ca. drie 

uur door het Westduinpark. Deelnemers wordt aange-

raden een kijker, vogel/plantenboek en lunch mee te 

nemen. Verzamelen om 10.00 uur op het Markens-

eplein bij de keerlus van tramlijn 12. Aanmelden bij 

Mettje Oosterhuis, tel. 06 25 10 29 05. Zie ook www.

knnv.nl/den-haag.

Lunchconcert
Georganiseerd door de Stichting Haags Open Podium. 

Pianist Menno Boogaard speelt werk van Roel van 

Oosten. Podium Vocale, Laan van Meerdervoort 32, 

12.45-13.15 uur, toegang gratis.

ijkenfestival edichtendag
Poëziefestival met diner! Door Huis van Gedichten, 

Diamanttheater, Diamantcollege en Resto van Harte 

Mariahoeve. Dichter Erik Lindner ontvangt het eerste 

exemplaar van een ansichtkaartenmapje met gedich-

ten die Haagse ouderen schreven in poëziecursussen 

van Huis van Gedichten. Zij presenteren de eigen 

gedichten, en ook leerlingen van het Diamanttheater 

lezen voor. De locatie is aangekleed met gedichten, 

poëzieposters en elektronische poëzie-installaties. 

Diamanttheater, Diamanthorst 183, 17.30-20.00 uur, 

deelname met diner € 9,-, met Ooievaarspas € 4,50, 

zonder diner € 3,-. Reserveren: tel. 0800-0151 (gra-

tis), maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

Menopauze
Rondlopen met vragen over de menopauze hoeft niet 

meer. Tijdens deze bijeenkomst van het Hagazieken-

huis worden onder meer de symptomen en klachten 

van de menopauze besproken en tips gegeven om de 

klachten te beperken. Restaurant van het Hagazieken-

huis, Sportlaan 600, 19.30-21.15 uur, toegang gratis, 

aanmelden via www.hagaziekenhuis.nl

aterdag 2  januari
Haagse Lieddag
Vanaf 10.00 uur (deur open) vindt er een Haagse Lied-

dag plaats in de Boskant in Den Haag. Er worden lie-

deren gezongen die uitdrukking geven aan scharnier-

punten in ons leven, liederen dus rondom geboorte 

en schepping, relaties en liefde, verlies en pijn, wonen 

en werken. Vandaar het thema: Lied van mensen. De 

lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, diri-

gent van het Jehnka koor van de Iganatiusparochie/

Elandstraatkerk, en van Fokke de Vries, dirigent van de 

zanggroep Lukas/Ekklesia, te Den Haag.

Iedereen die van zingen houdt is welkom. Van 10:30 - 

15:00 uur worden bekende en nieuwe liederen met de 

verschillende stempartijen ingestudeerd en tezamen 

uitgevoerd. We sluiten af met een vesper. Tussendoor 

zijn enkele pauzes, waaronder de lunchpauze van 

12:30 - 13:15 uur. Kosten: € 15,- inclusief bladmuziek, 

koffi e en thee, te voldoen bij entree. Aanmelden: graag 

met vermelden van stempartij, via info@steknet.

nl (o.v.v. Haagse Lieddag) of via 070 - 3181616. De 

Boskant ligt op loopafstand van het Centraal Station 

Den Haag en is goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Adres: Korte Koediefstraat 25 (hoek Fluwelen 

Burgwal) Den Haag.

ondag 2  januari
Koffieconcert ethelkerk
Maandelijks koffi econcert met ditmaal het Haags 

Vocaal Ensemble, bestaande uit Yvonne Jelten, alt-

blokfl uit, Miep Jansen, spinet en Ypie Veer, cello. Het 

programma bestaat uit muziek van o.a. Pietro Boni en 

George Friedrich Händel. Bethelkerk, Händellaan (hoek 

Mozartlaan en Traviatastraat), 11.45 uur, toegang gra-

tis. Koffi e en thee staan klaar vanaf 11.15 uur, ingang 

Traviatastraat. Een fi nanciële bijdrage zal zeer op prijs 

worden gesteld.

tadsrit met historische tram
Een nostalgische rit door Den Haag met een his-

torische tram vanaf het Haagse Openbaar Vervoer 

Museum. Ontvangst vanaf 13.00 uur met consumptie 

(inbegrepen). Vervolgens vertrekken de verwarmde 

PCC’s voor een twee uur durende rit. Na terugkeer 

krijgt u nog een warme snack aangeboden en kunt u 

de museumcollectie in de remise aan de aangrenzende 

Frans Halsstraat bekijken. Haags Openbaar Vervoer 

Museum, Parallelweg 224, deelname € 10,- (kinderen 

en 65-plussers € 7,50), uitsluitend na aanmelding 

vooraf via de website www.hovm.nl.

Haagse Jazz Club
Optreden van Frits Kaatee and Friends. Ruime dans-

vloer! Crowne Plaza Promenade Hotel, Van Stolkweg 

1, 14.30-17.30 uur. Entree € 9,-, goede parkeergele-

genheid, parkeren eerste 4 uur gratis.

Kunst en literatuur in
Engeland 1 00-1 00
Kunsthistorica Anne Marie Boorsma brengt mooie 

verhalen over Engelse kunstschilders die zich hebben 

laten inspireren door de wereldliteratuur. Zoals William 

Blake, die aquarellen maakte naar ‘La Divina Comedia’ 

van Dante, de zgn. prerafaëlieten (onder wie Rossetti) 

die de toneelstukken van Shakespeare verbeeldden en 

Waterhouse die werd geïnspireerd door Shakespeare, 

de dichter Tennyson en de klassieke mythologie. 

Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10, Voorburg, 

14.00-16.00 uur, toegang gratis. Informatie: Mariet 

Hubatý, tel. (070) 393 59 12, e-mail hubaty@ziggo.nl, 

en www.gildedenhaag.nl/Sprekershoek.

Dinsdag 1 januari
Ontmoetingsmiddag
voor 55 -vrouwen
Georganiseerd door het Huis van de Grootmoeders. Er 

zijn boeken om te lezen, bordspelen en een sjoelbak, 

een bank om op te hangen en natuurlijk koffi e en thee. 

Bewonersplatform Sterrenoord, Sterrenoord 81a, 

13.30-15.15 uur, toegang gratis. Meer informatie: tel. 

(070) 309 74 12 of www.huisvandegrootmoeders.nl.

Tweedaage cursus
voor mantelzorgers
De eerste bijeenkomst gaat in op het veranderde 

gedrag ten gevolge van een ziekte of aandoening en de 

gevolgen hiervan voor de mantelzorger. De vervolgbij-

eenkomst (14 februari) is gericht op de omgang met 

het veranderde gedrag van uw dierbare, aan de hand 

van praktische oefeningen. Stichting MantelZorg, To-

renstraat 172, 13.30-15.30 uur, deelname kosteloos. 

U kunt zich opgeven via telefoonnummer (070) 346 87 

01 of e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl

chaaksimultaan in stadhuis
Van 17.00 tot 19.00 uur wordt in het Stadhuis aan 

het Spui een schaaksimultaan gegeven door drie 

grootmeesters van Russische geboorte, Anish Giri 

(het in Rijswijk wonende toptalent), Sergey Tiviakov 

en Sergei Karjakin. Het evenement wordt georgani-

seerd door de Russische ambassade, schaakclub DD 

en de gemeente, ter promotie van het schaken in Den 

Haag en ter introductie op het Rusland-Nederlandjaar 

2013. Het evenement zal om 16.30 uur worden 

geopend door de Burgemeester Jozias van Aartsen 

en Mr. Roman Kolodkin, ambassadeur van Rusland in 

Nederland. De simultaan zal om 17.00 uur beginnen 

en is ook live te volgen via internet. Na afl oop van de 

simultaan zal er een drankje en hapje worden aan-

geboden aan deelnemers en toeschouwers. Zie voor 

meer informatie http://www.ambru-dd.nl/

Jazz in het Koorenhuis
Iedereen is welkom in het Koorenhuis om te genieten 

van een swingende avond jazzmuziek. Vanavond: 

vocal jazz o.l.v. Victor Borkent. Het Koorenhuis, Prin-

segracht 27, 21.30 uur, toegang gratis. Inlichtingen: 

jazz@koorenhuis.nl, www.koorenhuis.nl.

oensdag 1 februari
loeddrukmeting

Gratis bloeddrukmeting bij de Thuiszorgwinkel aan de 

Betje Wolffstraat 140. U kunt tussen 10.00 en 15.00 

uur gewoon binnenlopen zonder een afspraak te hoe-

ven maken. Na de meting beantwoorden medewerkers 

uw eventuele vragen.

ondag 5 februari
orkshop Hammam Verhalen

Op 4 februari vindt de voorstelling ‘Hammam Ver-

halen’ plaats, gebaseerd op persoonlijke ervaringen 

van de spelers en interviews met vrouwen van 20 tot 

92 over vrouw zijn, vrouwelijkheid, schoonheid en 

wat vrouwen uit verschillende culturen met elkaar 

verbindt. Tijdens een vertelworkshop kunt u leren uw 

persoonlijke verhaal te vertellen. Hammam, Rubens-

straat 39, 9.30 uur, deelname € 7,50 (of € 5,- bij een 

combiticket van voorstelling + workshop). Reserveren 

voor de workshop: tel. (070) 384 14 14 of e-mail 

reserveringen@hammam.nl. Toegangsprijs van de 

voorstelling op aanvraag. De voorstelling is alleen toe-

gankelijk voor vrouwen. Informatie: www.hammam.nl.

Dorpshoeve Rommelmarkt
Oer-gezellige rommelmarkt in de sportzaal van het 

complex. De markt bestaat uit 60 kramen. Alle kramen 

zijn inmiddels verhuurd. Op de rommelmarkt zijn 

allerlei artikelen te koop, antiek, curiosa, speelgoed, 

kleding, huishoudelijke apparaten. Je kunt het zo 

gek niet opnoemen of het is er. De rommelmarkt is 

ruim opgezet, met brede paden. De complex gaat om 

12:00uur open en de deuren sluiten om 16:00uur. 

De toegang is gratis. De Dorpshoeve is gelegen aan 

de Keenenburgweg 10, 2636GE te Schipluiden. Er is 

parkeergelegenheid achter Albert Heijn, Kasteellaan, 

of op het parkeerterrein van de vv Schipluiden aan de 

Tiendtweg te Schipluiden. De volgende rommelmarkt 

is op 15 april 2012. Er zijn nog kramen over. U kunt 

een kraam alleen huren via SDDSMarkt@gmail.com.

Maandag 6 februari
Cursus rans voor
licht gevorderden
Georganiseerd door Wijkvereniging Noordelijk 

Scheveningen, voor wijkbewoners. Wijkwinkel 

Scheveningen, Gentsestraat 22a, 11.00-12.00 uur, 

deelnamekosten € 49,50 euro, inclusief lesmateriaal. 

Aanmelding en inlichtingen: secretariaat wijkwinkel 

WNS, tel. (070) 354 10 81 (dagelijks tot 14.00 uur) of 

e-mail bns@online.nl.

Dinsdag  februari
Open Atelier voor 55 -vrouwen
Georganiseerd door het Huis van de Grootmoeders. 

Deze middag is het mogelijk kennis te maken met 

werken in 3D. Neem hiervoor stokjes, lapjes, foto’s 

en plaatjes mee. Of ga aan de slag met eigen werk 

en neem zelf materialen mee. Tegen een kleine 

vergoeding kunt u ook de aanwezige materialen 

gebruiken. Ervaren Grootmoeders helpen u graag op 

weg. Bewonersplatform Sterrenoord, Sterrenoord 81a, 

13.30-15.15 uur, toegang gratis. Meer informatie: tel. 

(070) 309 74 12 of www.huisvandegrootmoeders.nl.

Cursus stoppen met roken
Wilt u echt stoppen met roken? Tijdens ‘Pak je 

kans!’, een cursus van 9 bijeenkomsten door Haagse 

Wijk- en WoonZorg, stopt u ‘gesteund’. De cursisten 

werken samen toe naar het stoppen met roken, onder 

leiding van een longverpleegkundige, en daarna aan 

volhouden, omgaan met moeilijke momenten en het 

weerstaan van sociale druk. Woonzorgcentrum Op 

de Laan, Laan van Meerdervoort 110-112, 19.00-

21.00 uur. Deelnamekosten: € 350,-; raadpleeg uw 

zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding hiervan. 

Inlichtingen of aanmelding: cursusbureau HWW Zorg, 

tel. (070) 379 57 85 of e-mail cursussen@hwwzorg.nl.

oensdag  februari
panning herkennen

bij kankerpati nten
Aan spanning en stress gaat veel energie verloren. 

Tijdens tien bijeenkomsten in Inloophuis Haaglanden 

kunnen mensen met kanker en hun naasten leren om 

de signalen in het lichaam te herkennen en daarmee 

aan de slag te gaan. Inloophuis Haaglanden, Mexico-

singel 52, 19.30-21.00 uur, deelnamekosten € 50,-. 

Graag aanmelden vóór 1 februari via (070) 308 06 54 

of e-mail info@inloophuishaaglanden.nl

Tot en met 4 maart
Kunst van het ouder worden
Haarlem is niet ver van Den Haag, en daar loopt in 

Museum Het Dolhuys de interessante tentoonstelling 

‘Wij zullen doorgaan’. Deze expo belicht ‘de kunst van 

het ouder worden’. Hoe gaat de generatie van de eer-

ste lichting babyboomers om met ouderdom? Is het 

een vloek of een zegen voor hen? Die vraag staat cen-

traal in ‘Wij zullen doorgaan’. De tentoonstelling wil 

de beeldvorming rond ouderen ‘achter de geraniums’ 

ter discussie stellen. U ziet en ontmoet inspirerende 

ouderen, die met hun persoonlijke verhaal vooroorde-

len wegnemen. Toch ontbreken ook de onvermijdelijke 

aftakeling van lichaam en geest niet. Fotograaf Erwin 

Olaf maakte een serie portretten van sexy geklede 

oudere dames. Kunstenares Anne Verhoijsen portret-

teerde zichzelf op zes verschillende leeftijden. Verder 

zijn er een indringend project over dementie van 

Gerrino Mulder en fotograaf Bert Verhoeff en foto’s 

van ‘Persbureau op lokatie’ in Eickendonck, klinische 

afdeling voor langdurige behandeling van psychiatri-

sche patiënten van 55 jaar en ouder. Regisseur Nova 

van Dijk maakte voor de tentoonstelling een fi lminstal-

latie waarin onder andere kunstschilder Jan Sierhuis 

en acteur Peer Mancini vertellen over ouder worden. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een speciale 

krant verschenen met interviews met Freek de Jonge, 

Ciska Dresselhuys, Dick Swaab, Jef Rademakers en 

Carry Tefsen. ‘Die kunstheupen zijn geweldig! Ik loop 

als een kievit over het toneel,’ vertelt de 72-jarige 

actrice. Nog te zien tot en met 4 maart in Het Dolhuys, 

Schotersingel 2, Haarlem (5 minuten lopen van station 

Haarlem), dinsdag t/m zondag, tel. (023) 541 06 70, 

internet: www.hetdolhuys.nl

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 
Informatie unt Ouderen (CI O). Actuele informatie en activiteiten voor volgende eriodes vindt u altijd in de agenda 
o  www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  Stuur uw gegevens o  via e-mail 
redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact o  met Marco Daane via (0 0) 3 4 3  21.
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ACTUEEL

Van kleine burendiensten naar sociale samenhang in de wijk 

De nieu e vor  van buren u

NIEUWS:

Verhalentafel over 
ndisch Den Haag

Doe mee aan het vastleggen van een 
stukje geschiedenis  uw eigen ge-
schiedenis! In het voorjaar van 2012 
organiseert het Haags Historisch 
Museum activiteiten in het kader van 
het project ‘Sporen van Smaragd’. Dat 
is erop gericht herinneringen aan ons 
‘Indisch-Haagse’ verleden en elementen 
van de Indische cultuur in Den Haag te 
conserveren. Op donderdagmorgen 2 
februari zal daarom een Verhalentafel 
over Indisch Den Haag van start gaan. 
De Bibliotheek is dringend op zoek naar 
oudere Hagenaars afkomstig uit Indi  die 
herinneringen bewaren aan de aankomst 
in Den Haag en aan het alledaagse leven 
van wonen, werken en vrijetijdsbeste-
ding. ij kunnen aan deze Verhalentafel 
aanschuiven met persoonlijke verhalen 
en beeldmateriaal uit familiealbums, 
voorwerpen en documenten. Gezamen-
lijk zullen de deelnemers een digitale 
(een superkort filmpje) maken. Verder 
staan op het programma een powerpoint-
presentatie ‘Sporen van Indisch Den 
Haag’, een wandeling door de Archipel-
buurt en het schrijven van korte verhalen 
rond de herinneringen. De  bijeenkom-
sten vinden op donderdagen van 9.30 tot 
12.30 uur plaats in de Centrale Biblio-
theek aan het Spui 68, in het cursuslo-
kaal op verdieping 2. Deelname is gratis 
na inschrijving vooraf. Informatie en 
inschrijven bij de programmaleider van 
Bibliotheek Den Haag, Heleen Hebly, 
tel. 06 11 95 32 65, e-mail h.h.hebly
dobdenhaag.nl.

Tour langs 
senioren Moerwijk
Vanaf deze week gaan Haagwonen, 
Staedion, Vestia, CoornhertCentrum, 
W H De Waterhof en Stichting Mooi 
Moerwijk iedere donderdag een tour 
maken langs seniorencomplexen. In 
de centrale hal, portiek of netjes bij de 
bewoner voor de voordeur willen deze 
organisaties graag met de mensen ken-
nismaken. e zorgen voor koffie, thee 
en snert. Tijdens deze bezoeken kunnen 
de bewoners al hun vragen op het gebied 
van wonen, welzijn, zorg en of financi n 
kwijt. e krijgen yers en posters die 
aankondigen wanneer de organisaties bij 
hen langskomen.

‘Als mensen die elkaar helpen tegen de urenhulpcentrale zeg-
gen, wij hebben elkaar gevonden en we hebben jullie niet meer 
nodig , prima  Dan heb ik mijn doel bereikt.’ Dat zegt Roni roene-
weg, stedelijk co rdinator van de urenhulpcentrale. Hij onder-
steunt de co rdinatoren van de 21 centrales die de komende jaren 
gerealiseerd zullen worden in verschillende Haagse wijken.

Iedere co rdinator heeft vijf kernvrij-
willigers. Die zijn afkomstig uit de 
wijk en zijn uitgekozen om hun kennis 
van die wijk. e kennen de cultuur, ze 
weten waar buurtbewoners bij elkaar 
komen. Deze kernvrijwilligers brengen 
weer hun eigen netwerk mee, en zo 
ontstaat er een steeds grotere groep 
deelnemers, bewoners die diensten 
verlenen aan wie dat nodig heeft.

waan kleef aan
Tot zover lijkt het op iedere burenhulp-
centrale, maar wat is er zo bijzonder in 
Den Haag  ‘Mijn doel is dat mensen 
elkaar beter leren kennen, meer met 
elkaar omgaan. Dat versterkt de sociale 
samenhang,’ vertelt Roni Groeneweg. 
‘Mensen ontmoeten elkaar als hulpvra-
ger en hulpverlener, maar leren elkaar 
daarbij ook kennen en ontdekken dan 
elkaars kwaliteiten. Als je bijvoorbeeld 
een boodschap voor iemand doet en 
je raakt in gesprek met elkaar, hoor 
je soms dat iemand Engelse les kan 
geven, of goed kan voorlezen. o kan 
degene die hulp nodig had, ook zelf 
deelnemer worden. Hij of zij kan dan 
weer iets betekenen voor anderen.’
Het liefst moeten de idee n van de 
mensen zelf komen. De belangrijkste 
rol van de co rdinatoren is het motive-
ren van de deelnemers, en ze de ruimte 
geven om eigen idee n in te brengen. 
Folders worden vooral op plaatsen 
uitgezet waar veel mensen komen: bij 

huisartsen, fysiotherapie en winkeliers. 
‘Het aardige is dat dat ook weer idee n 
oplevert,’ vertelt Roni. ‘De vernieu-
wing moet uit de buurt zelf komen, 
die moet je niet opleggen. Houd het 
kleinschalig, en zorg ervoor dat de 
wijkbewoners elkaar leren kennen.’

Vaste relaties
In Mariahoeve heeft de Burenhulpcen-
trale al tussen de 500 en 600 deelne-
mers. Het aantal is wisselend. Soms 
ontstaan er vaste hulprelaties en is de 
centrale niet meer nodig. ‘We vragen 
wel of we nog eens mogen bellen of 
de relatie standhoudt. o kunnen we 
bijhouden of de samenhang in de wijk 
beter wordt.’

In Den Haag maakt de Burenhulpcen-
trale deel uit van de welzijnsorgani-
satie. Vanaf 2013 worden de centrales 
gekoppeld aan de informatiebalies 
(i-Shop’s) die er in bijna iedere wijk 
zijn. Daardoor kan veel beter worden 
nagegaan wat er achter een hulpvraag 
steekt, en van wie men hulp nodig 
heeft: burenhulp, ouderenconsulenten 
of algemeen maatschappelijk werk. 
Alle co rdinatoren zitten in een signa-
leringsoverleg, waaraan ook de wijk-
agenten en de sociaal beheerders van 
de woningbouwcorporaties deelnemen. 

o kan er veel gedaan worden, altijd 
met toestemming van de cli nten en de 
vrijwilligers natuurlijk.

Centraal nummer
Achter de Burenhulpcentrale zit een 
groot softwaresysteem. Dat maakt alles 
zo makkelijk mogelijk, voor cli nten 
en voor vrijwilligers. Er is n tele-
foonnummer voor de hele stad: (0 0) 
262 99 99. Wie dat nummer draait en 
zijn postcode geeft, wordt doorver-
bonden met de Burenhulpcentrale in 
de eigen wijk. Vanaf 2012 kan dat 
zelfs door de cijfers van de postcode 
in te toetsen. Dat hoeft maar n keer, 
daarna herkent het systeem de beller.
Iedereen die belt wordt naar zijn 
wensen gevraagd. Dat is beter dan een 
lijst doorlopen, vindt Roni Groeneweg. 
‘Laat de mensen zelf formuleren. 
Anders ga je ze dingen in de mond 
leggen. Wij horen liever de idee n uit 
de wijk zelf.’
Roni Groeneweg heeft het systeem van 
het begin af aan mede kunnen ontwik-
kelen. Met de gegevens eruit kan de 
hele buurt in kaart gebracht worden. 
‘Je ziet dan bijvoorbeeld dat mensen 

in buurten die als ongunstig bekend 
staan, juist veel voor elkaar over 
hebben. Het is een prachtig meetin-
strument. Je kunt zien welke diensten 
je kwijt kunt in een buurt, en wat er 
misschien aan nieuwe producten nodig 
is. Maar het allerbelangrijkst zijn de 
mensen: de vrijwilligers en de mede-
werkers van de helpdesk.’
En wat is voor hemzelf belangrijk  
‘Mijn beloning is rust, orde en veilig-
heid in de wijk, en gezelligheid. Dit 
zijn moeilijke tijden, en dan is het 
belangrijk dat mensen elkaar beter 
leren kennen, dat de gezelligheid 
terugkomt, het ouderwetse gevoel van 
elkaar helpen en daar ook iets voor 
terug krijgen. Het begint in je portiek, 
de straat, de buurt en dan de wijk.’

nformatie
Hulp nodig of meedoen met de Buren-
hulpcentrale  Bel (0 0) 262 99 99.

arkeerservi e ronovo et 
a  voor s art one

Pati nten die bij Bronovo aankomen, 
kunnen de auto laten parkeren door de 
Parkeerservice. Hierdoor hoeven zij 
zich geen zorgen te maken of zij op 
tijd een parkeerplaats kunnen vinden 
en komen zij op tijd op hun afspraak. 
En vanaf de uitstaplocatie kunnen de 
pati nten snel, veilig en gratis in een 
golfcar naar Hubertusduin of weer 
terug naar de entree gereden wor-
den.  Via de app kunt u deze services 

vooraf reserveren. De Parkeerservice 
Bronovo kost 5,- per dag (inclusief 
parkeergeld). Voor invaliden met een 
invalidenparkeerkaart is de Parkeerser-
vice gratis. De golfcarservice is gratis. 
De Parkeer- en golfcarservice wordt 
aangeboden op maandag tot en met 
donderdag tussen 8.15 en 1 .00 uur.

Downloaden
De app iekenhuisdiensten is via 

iTunes en Android Market te downloa-
den en beschikbaar voor iPhone, iPad 
en Android.  Ook kunnen de diensten 
via de website gereserveerd worden 
www.ziekenhuisdiensten.nl

Onlangs is de nieuwe zorg-app ‘ iekenhuisdiensten’ gelanceerd. 
Met deze nieuwe app kunnen pati nten heel eenvoudig de Par-
keer- of golfcarservice van het ronovo ziekenhuis reserveren. 

- Burenhul , een zaak van oud en jong  -

Telefooncirkel 
cheveningen

De Telefooncirkel is een van de 
(vrijwilligers)diensten van Welzijn 
Scheveningen. Deze dienst is bedoeld 
voor zelfstandig wonende ouderen met 
weinig sociale contacten en behoefte 
aan een stukje veiligheid. Als deelne-
mer van de Telefooncirkel wordt u da-
gelijks (behalve zondag) tussen 9.00 u. 
 10.00 u. gebeld door een vrijwilliger. 

Deze vrijwilliger belt vanuit zijn haar 
eigen huis. Er kan een praatje worden 
gemaakt en het wordt duidelijk of  u 
“goed” bent opgestaan. Bij geen gehoor 
wordt er uitgezocht wat er aan de hand 
is. Hiervoor is het belangrijk dat u 
afwezigheid van tevoren doorgeeft en 2 
sleuteladressen opgeeft. Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden. Voor meer 
informatie telefoon 0 0 3385499 
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A L T I J D  D E  B E S T E  P R I J S  
VOOR LOOP- SLOOP EN SCHADEAUTO’S!
BEL BENNY REUVERS: 06 24 89 20 17

Notariskantoor Ellens  Lentze, Parkstraat 93  
2514 JH Den Haag, 0 0 3644830, notaris ellenslentze.nl

Een uitvaartondernemer kan de erfgenamen veel 
werk uit handen nemen, zoals de uitvaart zelf, de 
rouwkaarten en de aangifte van overlijden bij de 
burgerlijke stand. Maar er zijn meer zaken waar-
aan gedacht moet worden. Want wie zorgt er 
voor de lopende rekeningen, het opzeggen van 
abonnementen, het stopzetten van belastingtoe-
slagen en het leeghalen van uw woning  En dan 
moeten de spullen nog verdeeld worden  Wie 
zal dit respectvol en volgens uw wensen doen  
Is een van uw erfgenamen hiervoor geschikt en 
is hij in staat zich onafhankelijk op te stellen
Met een professionele, onafhankelijke executeur 
als uw woordvoerder weet u zeker dat uw testa-
ment eerlijk en bekwaam wordt nageleefd.

De e ecuteur
De executeur is degene 
die uw laatste wil uit-
voert. In een emotionele 
periode is hij degene die het aan-
spreekpunt is voor de naaste betrok-
kenen en de zakelijke relaties. Het moet daarom 
iemand zijn die u vertrouwt en waarvan u zeker 
weet dat hij met respect n met kennis van zaken 
uw wensen in ere houdt. Een notaris heeft veel 
ervaring op dit gebied en voorkomt door zijn 
inbreng tevens, niet geheel onbelangrijk, wan-
trouwen of jaloezie tussen uw erfgenamen.
Bovendien blijft alles wat de notaris in een 
notari le akte opneemt bewaard . Notari le akten 
worden nooit vernietigd. En dat is van groot 
belang als u zich realiseert dat een executeur on-
beperkt aansprakelijk is. Die aansprakelijkheid 
is niet beperkt in tijd (aantal jaren) of hoogte 
(met een minimum- of maximumbedrag), en zo 
moet een executeur zelfs na dertig jaar bijvoor-
beeld nog kunnen aantonen dat hij er alles aan 
heeft gedaan om bepaalde tegoeden te vinden en 
dat hij niet verwijtbaar is als bepaalde informatie 
niet boven tafel is gekomen. Dat is een grote 
verantwoordelijkheid voor iemand die rouwt om 
het verlies van een dierbare.

De taken
De taken en de bijbehorende bevoegdheden van 
de executeur zijn bij wet vastgelegd. Maar de 
er  ater, degene wiens wil wordt uitgevoerd, kan 
in zijn testament wel aangeven welke uitbreidin-
gen of juist beperkingen op die taken hij aan de 
executeur oplegt. U bepaalt zelf of de executeur 
alleen de praktische zaken rond de begrafenis 
of crematie regelt of dat hij verantwoordelijk 
is voor de gehele nalatenschap. De executeur 
is dus kort gezegd verantwoordelijk voor het 

beheren van de goederen 
en voor het betalen van de 
schulden van uw nalaten-

schap, voor de belastingaangifte 
en de afdracht van heffi ngen. 
Soms, zeker als u een eigen zaak heeft, kan het 
verstandig zijn meerdere executeurs aan te stel-
len. Denk dan aan uw notaris en uw accoun-
tant, met elk hun eigen, duidelijk omschreven 
taken en specialisme. Wilt u toch een van uw 
erfgenamen als executeur, dan kunt u uw notaris 
ook vragen hem te ondersteunen en bij te 
sturen waar nodig. Ook hierin zijn uw wensen 
bepalend. 

Altijd bereikbaar
oals u ziet, komt er nogal wat kijken bij de 

afwikkeling van een erfenis. Daarom zijn de 
medewerkers van Notariskantoor Ellens  
Lentze altijd bereikbaar  ook in het weekend en 
ook tijdens vakanties. Wij helpen niet alleen bij 
de juridische afronding, maar juist ook bij de 
schijnbaar kleinere dingen als muziekkeuze, het 
zorgvuldig omgaan met uw inboedel en het con-
tact met de uitvaartondernemer en de schouw-
arts. Mijn collega’s en ik adviseren u graag, op 
ons kantoor of bij u thuis of op de zaak. Want 
als wij uw nalatenschap afwikkelen weet u zeker 
dat uw erfgenamen niet alleen het geld en de 
goederen krijgen waar zij recht op hebben, maar 
ook dat zij alle zorg en aandacht krijgen die zij 
op dat moment nodig hebben.

Micha l Lentze
otar s

Aangesloten  e e erlan se 
rgan sat e oor e te rs.

og niet iedereen heeft een e ecuteur benoemd in zijn testament. Vaak denkt 
men dat de verdeling van eigendommen gemakkelijk zal verlopen en dat er ver-
der niet veel hoeft te gebeuren. Toch komt er bij het afwikkelen van een nala-
tenschap veel meer kijken dan de meeste mensen denken. ant niet alleen de 
emoties die na een overlijden opspelen, maar zeker ook de vele nog uit te voeren 
taken worden nogal eens onderschat.

s de dood ons s eidt

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 

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag info@henning-uitvaart.nl

Telefoon: 070 345 48 10 www.henning-uitvaart.nl

Dag en 

nacht

bereikbaar

voor

sterfgevallen

Persoonlijk en zorgvuldig
Uitvaartverzorging J. Henning biedt u praktische ondersteuning bij 

alles wat er komt kijken bij het regelen en verzorgen van een uit-

vaart. Onze uitvaartverzorgers zijn kundige vakmensen, die begrip 

en tijd voor u hebben en weten hoe belangrijk het is om passend 

afscheid te nemen van een voor u dierbaar persoon. Iemand die u, 

als nabestaande, alle zorg uit handen neemt nadat hij of zij alles 

met u heeft doorgesproken.

De uitvaartverzorger waar u de uitvaart mee heeft besproken, blijft 

voor u het vaste aanspreekpunt en wij streven er naar dat hij u ook 

begeleidt bij de uitvaart, zodat u steeds een vertrouwd gezicht 

zult zien. Uw uitvaart of die van uw dierbaren is bij ons dan ook in 

goede handen. Wij staan voor persoonlijke begeleiding, betrouw-

baarheid en zorgvuldigheid.
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Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie     nformatie

“Het is nog lang niet zover dat pensioenen 
vanaf volgend jaar april gekort moeten 
worden”, schreef ik de vorige keer. De 
ontwikkelingen rond deze mogelijke 
drastische ingreep gaan razendsnel, maar 
er komt ook steeds meer tegengas. De 
Nederlandsche Bank, de hoeder van een 
gezonde toekomst bij de pensioenfondsen, 
gaat er thans vanuit dat, mocht er sprake 
zijn van kortingen op de bedrijfspensi-
oenen, die niet meer zullen bedragen dan 
hooguit vier procent. Omdat de AOW w l 
ge ndexeerd is, zou dat voor de mensen 
met aanvullende bedrijfspensioenen, veel 
minder koopkrachtverlies betekenen.
Een aantal economen denkt ook dat  
helemaal geen korting  op grond van de 
huidige economische vooruitzichten - no-
dig is. Mijn collega Menno Tamminga van 
NRC Handelsblad, een pensioenkenner bij 
uitstek, is daarvan ook al overtuigd: “Ver-
lagen is niet logisch, politiek onhandig, 
con  ictaanjagend en economisch onver-
standig”, schrijft hij nog directer dan ik de 

vorige keer in deze opinie deed.

Lezers
Maar eerst komen de lezers van deze 
ouderenkranten aan het woord die met 
grote belangstelling de pensioendiscus-
sies volgen.   D.L. Beljaars vraagt zich 
af waarom ‘veel ouderen zo gemakkelijk 
over zich heen laten lopen’. “De hele 
‘crisis’ met betrekking tot de pensioenen 
is het gevolg van een boekhoudkundige 
berekening waarvan de uitslag om de 
haverklap wisselt zodra de Europese bank 
het rentepercentage verhoogt of verlaagt.” 
Daarmee raakt hij de kern van het pen-
sioenprobleem: de rendementen van de 
fondsen zijn moeilijk te voorspellen. Hij, 
maar ook anderen, schieten vervolgens 
door om alle andere rampspoed erbij te 
betrekken: “Daar komt bij dat de veroorza-
kers van deze crisis (banken en bankiers) 
nu ook weer gaan beslissen dat de gewone 
burger het wel met wat minder kan doen, 
terwijl de pensioenen de laatste jaren al 

minder zijn geworden door niet te in-
dexeren. Bovendien stijgen allerlei kosten 
voor zorg, gemeentelijke belastingen en 
dergelijke.”  Een andere lezer: “Er wordt 
vergeten dat de meeste 55-plussers al meer 
dan 40 jaar werken en premie betalen. De 
jonge garde gaat pas aan de slag als ze ver 
in de 20 is. Ouderen hebben veelal in eigen 
tijd gestudeerd en gezorgd voor promotie. 
Nederland is wat dit betreft hard op weg 
een onbeschaafd land te worden.”Aardige 
argumenten, maar ze kunnen niet worden 
gekoppeld aan de pensioenkwestie, die 
zelfstandig moet worden beoordeeld en los 
staat van andere maatregelen die het inko-
men treffen. De verzorgingsstaat voor alle 
‘bovenminima’ brokkelt al jaren langzaam 
maar zeker af. En eigenlijk soms terecht. 
Ouderen willen af en toe ook roepen dat 
zij gespaard moeten worden, omdat zij 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog 
zouden hebben opgebouwd. e vergeten 
dan even dat de tegenwoordige jonge 
generaties thans evenveel aan de huidige 

maatschappij bijdragen. Met onderzoeks-
rapporten van instellingen als het Centraal 
Planbureau (CPB), Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau (SCP) is hier al eerder 
aangetoond dat de babyboomgeneratie niet 
is bevoordeeld. Reden om die extra met 
subsidies te steunen is er niet.

olidariteit
Genoemde heer Beljaars had trouwens in 
dit verband nog een heel aardige: “Solida-
riteit met de jongeren: uiteraard. Maar laat 
iedereen beseffen dat de huidige generatie 
het tot nu toe honderd keer beter heeft 
gehad dan velen van de huidige ouderen 
in h n jeugd. Ik ben nog van een generatie 
die weet dat mijn ouders en hun familie 
verplicht moesten bijdragen aan het 
onderhoud van hun vader en moeder. En ik 
weet nog als de dag van gisteren hoe mijn 
oma en opa gedwongen bij ons inwoon-
den, omdat beiden helemaal geen inkomen 
hadden als gevolg van werkeloosheid. Een 

armzalige tijd die heel veel verdriet heeft 
veroorzaakt bij de mensen die het betrof 
(opa’s en oma’s), maar ook bij mijn ouders 
(en hun leeftijdgenoten), die immers zelf 
een oorlog en een hongerwinter moesten 
zien te overleven, terwijl het op elkaar 
wonen van drie generaties spanningen met 
zich meebracht, die de huidige jeugd zich 
amper kan voorstellen  mede doordat in 
ons land het vak geschiedenis nagenoeg 
weggesluisd is uit ons onderwijssysteem.”
Voor degenen die nog meer argumenten 
willen horen, waarom de kortingsdreiging 
voor de pensioenen langzaam lijkt weg 
te ebben, verwijzen wij naar de vorige 
uitgave van deze rubriek (op 10 januari) en 
naar NRC Handelsblad van 14 januari.

De pensioenkorting blijft de gemoederen bezig houden. De media staan er bol van. Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat het helemaal niet nodig is dat pensioenfondsen door hun 

slechte dekkingsgraden verplicht moeten worden op de ingegane pensioenen te korten (minder uitkeren per maand in euro’s dus!). In deze rubriek ‘het tegengas’. Heeft u ook ervaringen of 

nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

Heftige discussie over korting op pensioenen 
Grote en kleine pensioenfondsen geven steeds nadrukkelijker aan dat zij waarschijnlijk volgend jaar de pensioenen moeten korten

vanwege de slechte dekkingsgraden, die voor de lange termijn nodig zijn. De tegenbeweging die dit niet nodig acht, wordt steeds groter.  

Erf- en 
schenkingsrecht

Dochter van partner in
testament uitsluiten

n artner en  n gereg streer  n een 
artners ha .  he  oo  een testa ent. 

n artner s we we en heeft een oon 
en een o hter an een an er an . e 
o hter wens  n et  n nalatens ha  

te etre en. en  r  o  haar er ten 
te laten

In uw testament kunt u binnen de wette-
lijke regels uw nalatenschap toewijzen aan 
wie u zelf wilt. Dus wilt u het anders dan 
nu is vastgelegd, dan moet u uw testament 
wijzigen. Daarin kunt u ook bepalen dat de 
dochter van uw geregistreerde partner niet 
bij de nalatenschap mag worden betrokken 
en dat bij vooroverlijden van uw partner 
zij geen plaatsvervanger van haar aandeel 
in uw nalatenschap mag zijn.

wager heeft meer
schulden dan baten

n e wager s  aar.  alleen he en 
onta t et he .  heeft alleen aar 

s h l en. Als h  o erl t  w e etaalt an 
e egrafen s osten   r s nog wel een 
egrafen s er e er ng an  g l en. 
oeten w  sta en on erne en o  n et 

aans ra el  te n oor n s h l  en 
egrafen s osten

De wettelijke erfgenamen zijn dus zijn 

nabestaanden in de eerste en tweede lijn. 
Op uw mail afgaand is dat wellicht mede 
uw partner. Als uw zwager overlijdt, 
dan zijn de erfgenamen in principe ook 
verantwoordelijk voor de schulden. Dat is 
na zijn overlijden voor hen vrij gemak-
kelijk te voorkomen door de  nalatenschap 
benefi ciair (met boedelbeschrijving) te 
aanvaarden. Is het saldo dan negatief, 
dan kun je als erfgenaam de nalatenschap 
verwerpen. Het vergt wel een aantal 
procedures (bij de rechtbank), maar ze zijn 
ook pas aan de orde als hij is overleden.
Wat betreft de begrafeniskosten, daar zal 
de uitvaartverzorger wel opletten. Als er 
‘niets te halen’ is, zal het een heel sobere 
begrafenis worden, misschien ook met 
een bijdrage van de Sociale Dienst als 
de erfgenamen (of anderen) niet  voor de 
kosten willen opdraaien. De fi nanci le 
afwikkeling is pas aan de orde als uw 
zwager is overleden.

inanci lezaken

Levensverzekering
na echtscheiding

 en  aar en he   n s he ng 
an n an en na  aar h wel  een 

le ens er e er ng o  n naa  ge regen. 
e er e er ng o t  le en an  

en n an tot t er ng o  n ste. 
hter   he  een stan s t er ng. at 

ete ent t oor 

In de door u meegezonden kopie van de 

polis  een zogenoemde oude gemengde 
verzekering op leven en op een uitkerings-
datum - staat dat beiden in leven moeten 
zijn op de einddatum. Dat betekent dat 
ook uw ex op de uitkeringsdatum in leven 
moet zijn.  Als een van beiden voor 1 juni 
2013 overlijdt, wordt het bedrag van de le-
vensverzekering aan de ander uitgekeerd.
Vreemd is dat bij de echtscheiding deze 
polis niet is ingebracht en geheel is 
gewijzigd, zodat u helemaal niets meer in 
deze met uw ex-man te maken hebt. Er zit, 
vermoeden wij, niks anders op dan dat u in 
overleg met uw ex-man en de verzeke-
ringsmaatschappij de polis laat omzetten 
voor de  uitkering op de einddatum alleen 
aan u of uw nabestaanden.
Het volgende probleem is: mocht u op de 
uitkeringsdatum een bijstandsuitkering 
krijgen, u eerst tot een bedrag van 5555 
euro aan over te houden vermogen moet 
opmaken. Daarom is het berhaupt aan te 
bevelen om deze polis - nu het misschien 
nog kan - op te schuiven tot na uw 65ste  
verjaardag.
Overigens had u deze polis ook al moeten 
opgeven, toen u de bijstandsuitkering aan-
vroeg, als toekomstig vermogen. Hoe de 
sociale dienst daarmee zou zijn omgegaan, 
kunnen we niet inschatten. Dat hangt van 
de interpretaties af en die kunnen per ge-
meente verschillen. ortom, de sleutel van 
de oplossing van deze kwestie ligt bij u, 
uw ex-man en de verzekeringsmaatschap-
pij. Wij kunnen u hierin nog n advies 
geven: informeer eerst bij de verzekerings-

maatschappij wat u het beste kunt doen en 
stel als hoofdvraag of u de uitkering kunt 
opschorten tot na uw 65ste.

Hypotheek aflossen
of laten staan
s het elast ngte hn s h  nan eel eter 
e hy othee  o  e h s olle g afgelost 

te he en of s het aantre el er nog een 
restant aan hy othee  te laten staan

Een fi scaal aftrekbare hypotheek is aan-
trekkelijk vanwege het belastingvoordeel 
van maximaal 52 procent. Echter, a  ossen 
is fi nancieel gezien nog beter, want op je 
spaargeld maak je veel minder rendement 
plus het feit dat je boven een bepaalde 
vermogensgrens ook nog jaarlijks 1,2 
procent in box 3 betaalt. Bovendien wordt 
er geen ‘huurwaarde’ meer berekend. Dus 
in fi nancieel beheer zijn wij in principe 
voorstander van a  ossing van hypotheken 
zonder boete als je het geld ervoor hebt 
en dat niet op korte termijn voor andere 
uitgaven hard nodig hebt.

amenlevingskwesties

rote verhuurder wil
woning renoveren
an een grote art l ere won ng erh r
er he en we te horen ge regen at ons 

h s e e wor t gereno eer . e oeten 
t el  erh en naar een woon onta ner 
en als w  ter g o en wor t on e h r 

et na een wart erhoog . nnen 

w  ge wongen wor en h eraan ee te 
wer en

Om met de deur in huis te vallen: de 
verhuurder kan u inderdaad dwingen met 
de renovatie akkoord te gaan als een ruime 
meerderheid van de bestaande bewoners 
het accepteert. In sommige gevallen pas na 
een rechterlijke uitspraak. Hoe dat in uw 
kwestie zit, kunnen wij niet beoordelen. 
Het lijkt ons dat u hierover opheldering 
vraagt bij uw gemeente, want voor reno-
vatie en tijdelijke huisvesting zijn er vaak 
verschillende regels.
U moet voorts bij deze kwestie in 
ogenschouw nemen dat mensen vaak een 
verhuisvergoeding krijgen. Alle extra 
kosten die u moet maken in verband 
met de renovatie en tijdelijke verhuizing 
moeten worden vergoed. Indien u niet 
akkoord wilt gaan met een gerenoveerde 
woning, moet u de woningverhuurder 
vragen om een vergelijkbare bestaande 
woning of zich laten inschrijven bij een 
van de woningbouwverenigingen voor een 
soortgelijke (en nog betaalbare) woning in 
relatie tot uw inkomen.
De huurverhoging die u voor uw kiezen 
krijgt, houdt altijd verband met de betere 
kwaliteit van de woning in totaal. Daar-
voor is meestal een puntenstelsel. Som-
migen komen door een huurverhoging ook 
in aanmerking voor een huurtoeslag. Het 
is raadzaam om mensen in vergelijkbare 
situaties te zoeken en daarmee gezamen-
lijk  op te trekken.

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals er recht  belastingen en andere inanci le zaken  w vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail nl o  naar Postbus    en aag  raag met vermelding van rubriek Rechten en Plichten
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Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je ero  terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. at overblijft zijn de s aarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Rare uitdrukkingen, wonderlijke scheldwoorden en ridicule rijmpjes waren een halve eeuw geleden schering 
en inslag. edereen vond ze heel gewoon. En ze werden te pas en te onpas gebezigd.

at je zegt ben je zelf, 
met je kop onder lijn elf

Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

- oning Amanullah (1 2  1 0) van Afghanistan, naamge-
ver van de gekke billentikuitdrukking ammehoela’. -

- Boek van 
Marc de Coster, 

scheldle ico-
graaf. -

- a itein Haddock uit uifje, vermaard om 
z’n grote en originele scheldre ertoire. -

Het predikaat ‘gek’ was vroeger voor 
kinderen kennelijk nog niet goed 
genoeg. Daar moest nog van alles 
aan worden toegevoegd. ‘Jij bent 
gek. Met een lepel in je bek’, klonk 
het dan. Dat was ua rijm misschien 
wel aardig gevonden. Maar het kon 
altijd nog beter. ‘Jij bent gek met een 
lepel in je bek. Met een vork in je 
kont. o kom jij de wereld rond’. En 
daar kon je het dan mee doen. Het 
was een van de rijmpjes die in het 
gebruik steeds langer werden. Ieder-
een verzon er wel wat bij. Een ander 
weinig verheffend voorbeeld van 
zo’n rijmende belediging was: ‘Stik, 
verrek, verrot, verteer’.  Dat werd al 
spoedig uitgebreid met: ‘Donder op 
en  ikker neer’. Waaraan een grapjas  
met gevoel voor publiciteit wist toe te 

voegen: ‘Van de hemel naar 
de hel. Potverdorie, dat 
gaat snel’.
Het zijn rijmpjes van 
vroeger die me zomaar 
ineens te binnen schieten. 
Ik weet niet of ze in heel 
Nederland, of alleen in Den 
Haag werden gebezigd.

efelisiflapstaart
o was vroeger iets niet kapot maar 

kapoerum. Of zelfs kapoerewiet. Als 
je iets niet kon vinden was het niet 
onvindbaar of zoek maar foetsjie. En 
als je een grapje maakte waarbij je 
er niet helemaal zeker van was of je 
toehoorder het wel als een grapje had 
opgevat, zei je voor de zekerheid: 
‘Maar niet heus’, niet zelden gevolgd 
door: ‘lange neus!’.
Het was allemaal niet erg hoogstaand 
maar wel tekenend voor het tijdsbe-
stek. ‘Gefelisi  apstaart’, zei een oom 
die grappig wilde zijn als je jarig was. 
En als je om de een of andere reden 
tegen iemand zei: ‘Schoft!’, was de 
kans groot, dat je als antwoord kreeg: 
‘ urk in je reet en je ploft’. Maar 

ook: ‘Wat je zegt ben je zelf. 
Met je kop onder lijn elf. 
Met je kop onder lijn tien 
heb ik je ook gezien’. Als 
je dit soort dingen nu te 

berde brengt wordt je aan-
gekeken alsof je niet goed bij 

je hoofd bent. o ook bijvoorbeeld 
met: ‘Hallo, hallo. Wie stinkt er zo ’ 
Als je dat aan de huidige generatie 
vraagt zitten ze echt met de mond 
vol tanden. Maar de vorige generatie 
weet het antwoord nog: ‘Het man-
netje van de radio’.  

Luldebehanger
Een luldebehanger was om de een of 
andere reden erger 
dan een oetlul. En 
een oelewapper  Dat 
was wel het minste 
dat je kon worden ver-
weten. Veel erger was 
het verwijt ‘Stik de 
moord in Amersfoort’. 
En daar kon je het dan 
mee doen. Maar wat je 
aan moest met: ‘Joehoe, 
dikke benen! Chocolad-

etenen!’ zal altijd wel in 
nevelen gehuld blijven.
Ach. Ach. Wat waren we com-
plimenteus in de jaren vijftig en 
zestig. ‘ loothommel!’. ‘Berenlul!’. 
‘ akkenwasser!’. ‘Pikkie Noga!’. 
‘ lootzak! Je vader en moeder in een 
broodzak. Jij erbij, is een mooi schil-
derij’. Gaan er heden ten dagen nog 
zulke vileine beschuldigingen over 
en weer  Ik dacht het niet. En sak-
kerloot, dat is eigenlijk wel jammer. 
Want we lachen ons tegenwoordig in 
ieder geval geen bult meer. En zeker 
geen kriek. En zeg nou eens eerlijk: 
lopen er tegenwoordig nog mensen 
rond die niet goed in hun bovenkamer 

zijn  Nee. e zijn hooguit 
psychisch gestoord. Maar 
vroeger was je hoteldebotel. 
En ging je naar de barre-
biesjes. En als het nog erger 
met je was ging je zelfs 
naar de fi ezelevaantjes.  

mpelstimpel-
stapelkgek
Maar potverdepillepap, 
misschien kunnen we 

al die uitdrukkingen van vroeger 
maar beter op ons buik schrijven. 
Het potlood is toch bij de hand. En 
dan kun je het gelijk met je hemd 
uitvegen. Want zo belangrijk was het 
nou allemaal toch ook weer niet. Nee 
toch  En als u het me heel eerlijk 
vraagt vond ik het trouwens toch 
allemaal maar kut met peren. Of met 
een rietje. En  nou zit u al deze giebe-
legeintjes allemaal wel te lezen maar 
ergens bent u toch echt impelstim-
pelstapekgek dat u dat doet. Jawel. 
Impelstimpelstapelgek. Want k ben 
wijs en  bent gek. En ik heb in de 
krant gelezen dat  gek bent. Uml ! 
H , h . o kan ie wel weer. Dag 
meneer de oekepeer. Dag mevrouw 
de oekepauw ( attemouw). En o ja. 
Daar schiet me ineens nog wat te bin-
nen. Het is de knijp dat u nog meer 
van zulke gedateerde uitdrukkingen 
uit de jaren vijftig en zestig weet. En 
het is de godsgloeiende knijp dat u 
die uitdrukkingen dan ook nog mailt 
naar:

l . a el eo a enaar.nl
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udoku A                                udoku                                  udoku C

8 3
5 6 8 2

6 1 7 5
2 9

3 5 6 7
2 7

4 1 9 5
7 2 9 5

2 8

4 6 7 3 8
5 8 9 3

8 4 5
7 4 6 2

1 9 6 4 3
5 3 7

4 9 6 1 2
6 1

3 4 1 6

1 8 2
4 3

7 3 4 5
3 1 7 9 4

5
6 4 5

6 3 8
7 3

9

2 4 8 3 7

1 3 8 2
7 5 2 1

9 6 3
3 4 8
6 5 1

1
9 6

udoku D                                

udoku ee  in
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘2’  in B een 
‘3’ in C een ‘1’ en in D een ‘2’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 2-3-1-2.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 1 van 
10 januari presenteerden we drie 
Sudoku’s, waarvoor u tot vorige 
week woensdag de tijd kreeg. De 
complete reeks die werd gezocht 
luidde: 2-4-5.  We trokken vijf prijs-
winnaars, die allen een dubbel CD 
of boek opgestuurd. 

M. de Bruin, te Leidschendam
J. Remmerswaal, te Voorburg
Bert Wijnstra, te Den Haag
Tineke de Graaf, te Den Haag
Sjaak van Santvliet, te Maassluis

nzendingen
Wederom liep een aantal inzenders 
een prijs mis door geen afzenders-

adres te vermelden. Denkt u daar 
toch a.u.b. aan, u doet zichzelf te-
kort! We moeten uw oplossing van 
de nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
binnen hebben op uiterlijk:

oensdag 1 februari

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 1
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar:

el eo a enaar.nl

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier udoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken 
in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

elastingservice voor senioren
O  P O  en K O elpen u oo  dit jaar eer ij et invullen van u  elastingaangi te

Oo  als u geen lau e envelop rijgt an et to  de oeite aard ijn o  aangi te te doen

ee  onta t op et de lo ale a deling van O  P O  o  K O en eld u aan

                                
                      

Veluws Landleven
 

                
                     

                     
       

 

Driedaags Veluws Landleven Arrangement
•         
•     
•    
•      
•      
•         

€119

3-daags arrangement

p.p.

   ❘ T      ❘ E  ❘ I 
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Winkels 

Kringloop Holland

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

    

U I T N O D I G I N G 
                    U   b e n t   v a n   h a r t e   w e l k o m 

 

        OPENING FOTO-EXPOSITIE 
zaterdag 4 februari 2012 van 14.00 uur – 16.30 uur 

 
Wij nodigen u van harte uit voor de opening van de foto-expositie roze ouderen in  

Wijndaelercentrum, Catharina van Rennesstraat 8 – 2551 GM  Den Haag 
Telefoon 070 – 447 02 00 

 
Programma:  
14.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en roze gebakje  
14.15 uur Welkom Irene Buijsman (Humanistisch raadsvrouw) 
14.20 uur Levenservaringen van een roze oudere 
14.40 uur Muzikaal programma “Vrolijk Roze” Harald Veenstra 
15.10 uur  Over levenservaringen van roze ouderen (Interactief) 
15.30 uur Opening tentoonstelling Luuk Wagter (Fotograaf) 
15.40 uur Gezellig samenzijn / bezoek foto-expositie en informatiekraampjes 

 

FOTO-EXPOSITIE ROZE OUDEREN 
zondag 5 februari t/m woensdag 15 februari 2012 

dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur 
 
Omdat homosexualiteit onder ouderen omgeven is door onbekendheid en soms ook 
onbegrip, wordt daar door middel van de foto-expositie en tijdens de opening, met 

een uitgebreid programma, aandacht aan besteed. 
 

Diverse organisaties, w.o. COC Haaglanden, ANBO en Amnesty International  
zijn met een kraampje vertegenwoordigd. 

 
De expositie is bedoeld om het onderwerp bespreekbaar te maken. 

 

 

Humanitas Woonzorgplus Den Haag - Wijndaelercentrum 

 
   0   .00   .30 

ij nodigen u van harte uit voor de opening van de foto e positie roze ouderen in 
, Catharina van ennesstraat   2 1 M Den Haag 

elefoon 0 0   02 00

1 .00 uur  Ontvangst met ko e/thee en roze gebakje
1 .1  uur  elkom rene uijsman Humantistisch raadsvrou
1 .20 uur  evenservaringen van een roze oudere
1 . 0 uur  Muzikaal programma Vrolijk oze  Harald Veenstra
1 .10 uur  Over levenservaringen van roze oudere nteractief
1 .30 uur  Opening tentoonstelling uuk agter otograaf
1 . 0 uur  ezellig samenzijn / bezoek foto e positie en informatiekraampjes

  
       0

  0.00  .00 
Omdat homose ualiteit onder ouderen omgeven is door onbekendheid en soms ook 
onbegrip, ordt daar door middel van de foto e positie en tijdens de opening, met

een uitgebreid programma, aandacht aan besteed.

Diverse organisaties, .o. COC Haaglanden, A O en Amnest  nternational
zijn met een kraampje vertegen oordigd.

De e positie is bedoeld om het onder erp bespreekbaar te maken.

Humanitas oonzorgplus Den Haag  centrum

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.


