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Het gezag van de meester stond buiten kijf   
Lessen van de Kweekschool in praktijk • Erik de Boer over het onderwijzerschap in de jaren ‘60

Vroeger was men 
onderwijzer aan een 
lagere school. Tegen-
woordig heet diezelfde 
functie leraar in het 
basisonderwijs. Niet 
alleen de naam was 
anders. Ook het on-
derwijs van een halve 
eeuw geleden verschil-
de hemelsbreed met 
dat van nu. Mijn klas 
uit 1963, op de Huis 
ter Nieuburchschool 
aan de Jacob van Off-
wegenlaan in Rijswijk 
telde 37 leerlingen. 
Zelfs in die tijd was 
dat niet weinig. 

Het schoolgebouw is inmiddels trouwens 
afgebroken. Het was een van vele lagere 
scholen die in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw met een treffend gebrek aan variatie 
alom in Nederland werden gebouwd. Twee 
bouwlagen. Stalen kozijnen. Lopend door 
de betegelde gangen keek men door grote, 
glazen vensters de lokalen in. Elk lokaal 
was niet alleen bereikbaar door een deur in 
de gang maar was ook middels een aparte 
deur met een ander lokaal verbonden. Dat 
was handig als de meester even weg moest. 
Dan kon de meester van de andere klas 
die tussendeur openzetten en twee klassen 
tegelijk in de gaten houden. Een grote, 

rechthoekige doos haaks op het schoolge-
bouw vormde het gymnastieklokaal, dat als 
zodanig ook dienst deed voor scholen in 
de omgeving waar geen gymzaal aan was 
verbonden. Verder een hoofdenkamertje op 
de eerste verdieping naast het trappenhuis 
en een handenarbeidlokaal aan het eind van 
de gang waar ook de ouderavonden plaats 
vonden. En dat was het wel. Ach. Ik vergeet 
nog het conciërgehokje beneden, links naast 
de ingang.  

Oplijnen na de eerste bel
De schooldag ving om half negen aan op 
het schoolplein, toen ook wel speelplaats 

genoemd. De eerste bel was het teken voor 
de leerlingen om zich in rijen, haaks op een 
blinde muur op te stellen. De rijen waarin 
de tekenen van rust en discipline voor het 
eerst merkbaar waren, mochten onder aan-
voering van de bijbehorende leerkracht het 
eerst naar binnen. Soms gebeurde het, dat 
een rij wel tien minuten buiten stond voor 
het zover was.
In mijn klas, de vijfde van het toenma-
lige basisonderwijs (thans vergelijkbaar 
met groep zeven), waren de traditionele 
schoolbanken net vervangen door frisse 
tafeltjes met een formica blad en stoeltjes 
met een buisframe, beide van het merk 
Marco. Op het formica kon weliswaar, net 
als op de oude schoolbanken het geval was, 
met schrijfgerei worden gekrast. Maar het 
voordeel van het nieuwe meubilair was, dat 
het er met een beetje Vim en een borsteltje 
ook zo weer af was. De tafeltjes hadden 
bovenaan het tafelblad een ebonieten 
gleufje waar het schrijfgerei een plaats 
kon vinden. Een ruime la in de tafeltjes 
diende om persoonlijke eigendommen, 
eventuele lunchpakketten van overblijvers 
en in bruikleen gegeven lesmateriaal in op 
te bergen. En na een ouderavond vond een 
enkele leerling daarin ook nog wel eens een 
snoepje, door een liefhebbende ouder in 
het laatje gedaan als bewijs van vaders of 
moeders aanwezigheid.

Strikte orde
Sommige collega’s experimenteerden voor 
het eerst met een U-vormige opstelling van 
de tafeltjes in het lokaal. Met nog enkele 
tafeltjes naast elkaar in het midden als de 
hoeveelheid tafeltjes in de U-vorm niet 
volstond. Zelf was ik zover nog niet. Net 
van de kweekschool waagde ik me nog niet 
aan experimenten die een bedreiging van de 
handhaving van de orde in zich hielden. De 
leerlingen zouden immers door een derge-
lijke opstelling, zo vlak naast elkaar, eens in 
de verleiding kunnen komen om met elkaar 
te praten tijdens de lessen! En was het niet 
zo, dat er maar één aan het woord diende te 
zijn in het klassikale systeem van toen? En 
dat was ik zelf! Daar stond ik dan. Centraal 
voor het zwarte schoolbord opgesteld. Mijn 
tafeltje op een podiumpje rechts van me. 

‘Ik heb de tijd ...’
De leerlingen, ten behoeve van mijn eigen 
gemak opgesteld achter tafeltjes in vijf 
keurige rijen achter elkaar met loopruimte 
voor de onderwijzer tussen elk rijtje. “Ik 
wacht wel…”, zei ik dan met mijn arrmen 
over elkaar. Of: “Ik heb de tijd…”. Ook 
de leerlingen bleken op zulke momenten 
over zeeën van tijd te beschikken. Hoewel 
dat toch wel eens anders was als ik dreigde 
die tijd ná half vier aan grondig en degelijk 
onderwijs in hoofdrekenen te besteden.

Behalve nablijven en een enkele keer de les 
overschrijven, kan ik me nauwelijks andere 
strafmaatregelen herinneren. Wel schreef 
ik met enige regelmaat namen op het bord, 
vaak gevolgd door één of meer kruisjes 
erachter, al naar gelang er recidive van 
de overtreding plaatsvond. Ook gebeurde 
het wel eens, vooral aan het begin van het 
leerjaar, dat ik de naam opschreef van een 
leerling waar ik weliswaar een hekel aan 
had maar die op dat moment niks op zijn 
geweten had. Protesteren hielp dan niet. 
Mijn gezag diende immers onfeilbaar te 
zijn en kon per defi nitie niet ter discussie 
worden gesteld. Dat leerden we toen op 
de Kweekschool. Ook verzachtende om-
standigheden konden absoluut niet worden 
betrokken bij het bepalen van de strafmaat.

Oorvijg
Eén keer in die twee jaar dat ik lesgaf op de 
Huis ter Nieuburchschool heb ik een leer-
ling een oorvijg gegeven. Het schaamrood 
stijgt me nu nog naar de kaken als ik er aan 
denk. Het was Tommy Voshol die ik een 
lel verkocht. En hij had het verdiend ook. 
Waarom weet ik niet precies meer. Maar 
wat zat-ie te etteren. Na die lel heb ik nooit 
meer last van hem gehad en konden we 
ineens goed met elkaar opschieten.

Lees verder op pagina 16

-   Meester Erik de Boer midden in de achterste rij, op de klassefoto uit het schooljaar 1963/1964. Op de tweede rij van onder rechts Tommy. -
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Een uitvaart
zoals u dat wenst!

-  De Huis te Nieuburchschool aan de Jacob van Offwegenlaan 42 in Rijswijk, waar Erik de Boer 
begin jaren zestig als onderwijzer voor de vijfde klas stond. -
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Een bult gelachen
 Ik lees de columns van ulius Pasgeld 
al vanaf de tijd dat hij ze nog voor De 
Posthoorn schreef. Toen die krant 
ging vernieuwen en kleiner werd, 
vond ik het jammer dat hij er niet 
meer in te vinden was. Later vond ik 
hem terug in de Daklozenkrant en het
Haags Nieuwsblad, nog later in De 
Oud-Hagenaar met Kleine Nostalgie. 
Vooral de column die ging over rare 
uitdrukkingen en wonderlijke scheld-
woorden. Mijn man en ik hebben 
ons een bult gelachen, we kenden ze 
allemaal want wij zijn ook van die 
tijd. Ik heb nog een aanvulling op: 
“stik, verrek, verrot, verteer donder op 
en lazer neer, krijg de kouwe
kippenkoorts, het apenlazerus enzo-
voorts, breek je knieën, val in drieën, 
breek je kop, donder op en barst. Erg 
hé, ik weet niet hoe ik er aan kom 
maar toen ik het las kwam de rest 
er vanzelf achteraan. Op de gezond-
heid van dronken Naatje, dat ben ik 
zelf.  Potverdorie, Hollands glorie en 
je crisisnek breken over dat crisis-
kleedje, dit laatste is ontstaan in de 
crisis tijd van voor de oorlog. Het 
is dus de godsgloeiende knijp dat 
we deze uitdrukkingen nu hebben 
gemaild.

M.A. . Borsboom - v d eest
a i ase a n

----------------------------------------------
Kikker in je bil
Ik heb nog een paar uitdrukkingen 
voor de heer Pasgeld van jaren gele-
den: laat hem maar in zijn vet gaar 
smoren  je kan de boom in  je kan de 
bout hachelen  boontje komt om zijn 
loontje  wat heb ik nu aan mijn fiets 
hangen  een uiltje knappen  iets naar 
de ilistijnen helpen   april een kik-
ker in je bil, die er niet meer uit wil.

Tony Voermans  eijman ( )
voer ans iggo n

----------------------------------------------
School Majubastraat
Veel reacties heb ik ontvangen naar 
aanleiding van de gepubliceerde foto 
van de OLS aan de Majubastraat  

isherstraat in . Ik moet hier-
omtrent wel even iets rechtzetten. De 
Slachter die ik omschreven heb is 
niet juist, de man heeft niets te maken 
gehad met verraad en is niet gefusil-
leerd maar had een natuurlijke dood 

toen hij woonde in de isherstraat  
maar hij was wel lid van de NSB WA. 
Helaas ben ik verkeerd ge nformeerd 
daarvoor, mijn verontschuldigingen. 
Voorts is mij gevraagd wie het joodse 
meisje was op de foto. Dat is het 
meisje staande tweede van rechts. 

rote witte strik in het donkere haar. 
Desondanks zou ik graag nog wat 
meer informatie ontvangen over de 
jeugd in die tijd uit de Wesselsstraat 
en de isherstraat, omdat ik van voor-
nemens ben wat meer te schrijven 
over onze jeugd in de oorlogsjaren in 
die buurt. U kunt uw informatie of uw 
belevenissen (het liefst) schriftelijk of 
per e-mail aan mij richten

Dick Koning
Zambezilaan 

 LH  Delft
di oning o ai o
----------------------------------------------
irma Habl

De heer Offringa schreef vorige keer 
over deze firma, en ik kan daar nog 
wat aan toevoegen. Zo rond  was 
deze gevestigd in de Beukstraat. De 
heer Hablé bakte daar zijn wafels. 
In  zat ik in de eerste klas van 

de Lagere School in de Cederstraat, 
een dochtertje van hem zat bij mij in 
de klas. Na schooltijd haalde mijn 
moeder mij op en soms gingen we 
dan naar de Beukstraat en kreeg ik 
daar dan een zogenaamde Parijse 
Wafel, kostte  cent. Was net gebak-
ken en nog warm. Wafels werden 
gebakken in grote ijzers die op een 
draaischijf stonden en telkens werden 
die ijzers omgedraaid. Zover mijn 
herinnering gaat, was het een gewoon 
woonhuis en werd er gebakken op 
de begane grond. Hablé had ook een 
strandtent onderaan de Boulevard aan 
het plankier, vlakbij de Pier. Later in 
de jaren , bakte men de wafels 
in een woonhuis aan de Laan van 
Meerdervoort als ik het goed heb op 
nr. , vlakbij de Lijsterbesstraat. 
Even verderop zat een kapper, die had 
een bediende, deze is daar weggegaan 
en ging wafels bakken bij Hablé.

.H. Woortman
g oor an pn ai n
----------------------------------------------

eter van Lier
Ik ben benieuwd hoe het met mijn 
jeugdvriend, Peter van Lier, gaat. Hij 

zal momenteel ongeveer  jaar zijn. 
Wij verloren elkaar uit het oog toen ik 
in militaire dienst ging. Toen ik met 
hem bevriend was, woonde hij met 
zijn moeder en zus in de Beijersstraat 
in Den Haag. Midden jaren zestig 
woonde hij in een zijstraat van de 
Weimarstraat. Mogelijk was dat de 

ranklinstraat. Tips zijn zeer welkom.

Wim van de Zandt
i vande and g ai o

----------------------------------------------
riendl  game

Via mijn Haagse schoonouders 
ontvang ik regelmatig De Oud-
Hagenaar’, waardoor ik vaak stukjes 
uit mijn jeugd in Den Haag (  tot 

) terugvind. Zo schreef Wout 
oudsmit in de uitgave nr.  van  

februari jl. o.a.: Toen (rond ) 
speelde mijn vader met zijn vriendjes 
een freetekeetje tegen leeftijdsgenoot-
jes uit Duindorp, ze dachten stoer te 
zijn door Engels te spreken, een free-
tekeetje stond voor friendly game.’
Dat bracht me bij de beginjaren 
vijftig. egelmatig trokken op 
woensdagmiddag een aantal vriendjes 
en ik vanaf de Bussumsestraat en de 

ooilaan, waar ik toen woonde, naar 
de grote speelweide in het Zuiderpark, 
vaak met een voetbal onder de arm. 
Daar aangekomen troffen we andere 
groepjes jongens van een jaar of tien, 
twaalf (meisjes bestonden toen nog 
niet, dat kwam later) en riepen naar 
elkaar: freediekeetje? Zo kwamen ’s 
middags voetbalwedstrijden tot stand. 
Ongetwijfeld bestonden er allerlei 
(ongeschreven) regels: geen teams 
van  tegen  spelers, geen -jari-
gen tegen jochies van ,  corners is 
penantie’, want de enige afbakening 

van het veld waren de doelpalen (of-
tewel jassen). De speeltijd moest wor-
den bepaald. Maar hoe dat allemaal 
precies ging weet ik niet meer. Wel 
dat de clubjes vaak een (fantasierijke) 
naam hadden en dat er, tenminste bij 
ons, in een schrift werd bijgehouden 
tegen wie die woensdagmiddag was 
gespeeld en, na afloop, wat de uitslag 
was. Meestal was dat in de richting 
van -  of zoiets. Nadat alles was 
geregeld kon er gevoetbald worden.
Een scheidsrechter was er niet en in 
het algemeen ook niet nodig, want 
er werd meestal sportief gevoetbald. 
Natuurlijk eindigde het ook wel eens 
voortijdig in een ruzie. Of er ook 
vechtpartijen ontstonden herinner ik 
me niet meer. Ik vermoed van niet  
tenslotte waren we nog maar jonge 
ventjes. Wanneer ik terugdacht aan 
de voetbalpartijtjes in het Zuiderpark 
heb ik me regelmatig afgevraagd waar 
dat woord freediekeetje toch vandaan 
kwam en of daarmee wellicht friendly 
game werd bedoeld. Dankzij Wout 

oudsmit en De Oud-Hagenaar’ 
weet ik dat die gedachte juist was. 
Zodat ik nu eindelijk weer kan rustig 
slapen.

Egbert Krans
Apeldoorn
e rans s a n
---------------------------------------------
De Hel van Rees
Wie kan mij helpen aan het boek “De 
hel van ees” van an Krist. Mijn 
vader is omgekomen in dit kamp, op 
 maart . In de boekhandel is dit 

niet meer leverbaar. 

eorg Walther
Berlijnstraat 

 P   Zoetermeer
georg a er iggo n
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O ROE JES EN BRIEVEN
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.
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dverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met 
De Oud- otterdammer (oplage . ), De 
Oud-Amsterdammer ( . ) en De Oud-
Utrechter (oplage . ). 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  nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl

acebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

ontact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl ( ) 
Advertenties info is-ac uisitie.com   - 
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl ( ) 
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl

ratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg, 

ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal .  exemplaren, 
via circa  distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur  directeur
rans M. Hoynck van Papendrecht

hoynck deoud-hagenaar.nl
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Heet ater a en bij ee man 
ls jongetje van  jaren oud 

wist ik hem wel te vinden  
Speelman, de waterbaas  
Hij woonde in de Naar-
derstraat ongeveer in het 
midden. Ik was leerling van 
de Dr. de Moorschool en 
moest iedere dag lopen van 
huis naar school en weer 
terug. Dat was geen ramp, 
ik wist niet beter.

Op een middag kwam ik thuis en 
hoorde mijn moeder zeggen: wil je 
even een grote emmer water halen 
bij Speelman? Ze vond het wel ver-
velend maar die emmer heet water 
(daar ging het om ) moest er komen. 
Ze moest iets wassen waarvan ik het 
bestaan nu niet meer weet. Normaal 
werd er altijd op maandag gewassen. 
Maandag wasdag.
Heet water! Dat kon je kopen bij de 
waterbaas. Iedereen in mijn buurt en 

zeker om de school wist wel waar de 
firma Speelman te vinden was 

rote wasketel
Moeders in die tijd (het was oorlog) 
deden de was in een grote grijze 
ketel die op het gas werd gezet. Voor 
dat die ketel echt aan de kook kwam 
was er al een hele tijd verstreken 
en het gas was duur. Dus op de step 
naar de waterbaas. Een grote brede 
emmer met een deksel er op ging 

mee. Ik weet het nog of dat het 
gisteren was. Ik weet ook nog wel 
dat ik met het hete water in die ketel 
niet terug ging steppen maar moest 
lopen. Zo kwam ik thuis en het 
water was dan toch nog behoorlijk 
warm.

Peter Willemse  
i o ase an n

- De waterstokerij van peelman halverwege de Naarderstraat, medio jaren 3  -
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Meneer Bennik

In de regio Amsterdam is veruit het 
merendeel van de kinderen  meestal 
samen met hun ouders - door de nazi’s 
weggeplukt, vaak met behulp van Ne-
derlanders. In de regio’s otterdam en 
Den Haag waren het er ook duizenden. 
Naarmate de transporten vorderden, 
ontkwamen ook kleinere Nederlandse 
plaatsen niet aan de holocaust. 

ascinerend is het recent uitgekomen 
boek van auteur uus Luijters over 
de .  (voornamelijk oodse) 
kinderen die in de Tweede Wereldoor-
log uit Nederland zijn gedeporteerd en 
vermoord in de concentratiekampen 
van de Duitse nazi’s. Van circa .   
kinderen zijn in In Memorium. De 
gedeporteerde en vermoorde oodse, 

oma en Sinti kinderen - ’ 
zelfs nog foto’s gevonden en opgeno-
men in het boek. De doden hebben dus 
nog een gezicht gekregen. De rillingen 
lopen over je rug als je de onschuldige 
gezichten ziet.

Doorgangslijst
Luijters beschrijft uit-en-te-na de dra-
matische verhalen over een aantal kin-

deren, waarvan mijn hart kromp toen ik 
ze las. Vaak werden de kinderen via het 
Drentse Westerbork op transport naar 
de gaskamers gezet.
Zoals ene Silvia Basch. Haar vader was 
anti uair in Amsterdam. Zijn vrouw 
en dochter kwamen in februari  in 
Westerbork aan. Moeder ging meteen 
door op transport naar Sobibor waar ze 
snel werd vergast.
Vader, inmiddels werkzaam voor de 
oodse aad in Westerbork, lukte het 

eerst nog zijn dochter van de door-
gangslijst’ te krijgen. Maar drie maan-
den later ontkwamen hij en zijn dochter 
er ook niet aan. Op  september, nota 
bene Silvia’s verjaardag, kwamen ze 
beiden in Auschwitz (O wi cim) aan. 
Meteen werden ze doorgestuurd naar 
de gaskamers.

ewoonheid
Het meest verpletterende is volgens 
Luijters de gewoonheid’. De kinderen 
lachen, spelen en  poseren in hun 
mooiste kleren. In de context van wat 
er met hen is gebeurd, is het echter een 
onbeschrij ijk en niet meer te bevatten 

drama geworden.
Luijters heeft vier jaar aan het boek ge-
werkt. Samen met beeldredacteur Aline 
Pennewaard. Nauwgezet heeft hij alle 

 transporten ge nventariseerd en ge-
analyseerd. Moest je naar  Westerbork 
dan was het einde nabij. Het merendeel 
ging daarna door met treinen naar het 
oosten. Meestal was het dan helemaal 
afgelopen!

Schaakmeester
Nog een tenenkrommend voorbeeld. 
Henriëtte enée Landau was de zeer 
jonge dochter van schaakmeester Salo 
Landau (kampioen van Nederland in 

). Vader en moeder hadden het 
voor elkaar gekregen dat hun dochter 
naar Zwitserland zou kunnen ontko-
men. De trein was nog niet het station 
uit of ze werden alledrie gearresteerd. 
Het verzet wist moeder en dochter op-
nieuw te bevrijden’. Ze duiken onder, 
maar worden verraden. Ze belanden in 
Auschwitz en vinden hun verschrikke-
lijke einde in de gaskamers.
Van ieder vermoord kind is in het boek 
de naam, geboortedatum, het adres, de 

sterfdatum en de plaats opgenomen. 
Volgens de gegevens van Luijters zijn 
er tussen  juli  en  september 

 vanuit Nederland .  kinde-
ren (van  tot  jaar) naar de Duitse 
vernietigingskampen afgevoerd van 
wie er .  zijn vermoord. 
Onthutsend maar niet nieuw is ook 
dat Nederlandse overheden hebben 
meegewerkt aan de deportaties. Alleen 
het verzet en een aantal particulieren 
hebben pogingen gewaagd mensen en 
kinderen te redden. In het Amsterdam-
se Stadsarchief loopt tot en met  mei 

 een gelijknamige tentoonstelling. 
De toegang is gratis. Het loopt storm. 
Het  pagina’s omvattende boek 
is uitgegeven door Uitgeverij Nieuw 
Amsterdam en kost ,  euro (ISBN 

). Een groot bedrag 
voor een boek, maar alleszins waard 
voor degenen die de schokkende verha-
len aan kunnen.

Rangschikking
Voor degenen die willen zoeken naar 
gelijknamige familienamen verwijs ik 
naar het boek waarin heel handig in 
alfabetische volgorde de kinderen van 
de transporten zijn gerangschikt.

Van ouderen is bekend dat zij graag in 
het verleden duiken. Het is onvoor-
stelbaar als je gaat zoeken naar de 
slachtoffers van de holocaust in de 
Tweede Wereldoorlog. 
Op internet kan men tegenwoordig 
zelfs op naam terugzoeken of er 
iemand in je familie om het leven is 
omgekomen door de jodenvervolging 
of door verwante opruimingen van 
levende mensen’ op grond van hun ge-
loof, overtuiging of ras door het Duitse 
nazi-regime.
Als men niet sterk in de schoenen 
staat, kan men beter maar niet op de 
websikijken naar de namen die in de 
concentratiekampen om het leven zijn 
gekomen. e wordt er niet goed van 
als je zo direct wordt geconfronteerd 
met de dood van vele landgenoten en 
oodse vluchtelingen uit andere Euro-

pese landen inmiddels al weer zo’n  
tot  jaar geleden. De namen van de 
slachtoffers en het doorklikken naar 
verdere gegevens geeft hen op de kille 
website een gezicht en doet  de moed 
in je schoenen zakken.

Hans oodenburg
ansrooden rg pn ai n

De dramatiek druipt ervan af. Ruim 19.000 kinderen tot 1  jaar  zijn in de Tweede ereldoorlog op 
transport zijn gesteld naar de gaskamers in Duitsland. Van hen zijn verreweg de meeste niet meer 
teruggekomen. Ook in Den Haag zijn veel achternamen van de vermoorde kinderen terug te vinden.

Vergast in Oswiecim, een literair monument door Guus Luijters

rootste kinderdrama a er tijden  

-Reneetje andau op de foto met haar moeder  is op 14 oktober 1944 op 6-jarige leeftijd in de 
gaskamers van uschwitz om het leven gekomen. oto van mevr. . van leef-Joachimsthal. -

- ilvia Juliette Basch links staat zij van haar vriendinnetje iesje Baarda  stierf op 1  september 1943 op 1 -jarige leeftijd in uschwitz. 
oto van mevr. E. Raterink.-
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Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Kom kijken in onze mooie showroom, de koffi e staat klaar!

Vreugdenhil Stijlmeubelen 
waar stijl en kwaliteit 

elkaar ontmoeten. 

GRATIS parkeren 
voor de deur!

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Serviceflat

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Servicefl at Haghesteyn
o fortabel onen in de residentie

ie et na een dru  leven at rustiger aan il doen  orgeloos il onen  aar i n 
elfstandig eid niet il opgeven  an tot op eer oge leefti d onen in een servi e  at  

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

Elke woensdagmiddag 
OPEN HUIS vanaf 14.00 – 16.00 uur

Servicefl at Haghesteyn - alde  P r ont ade 00 - Tel: 070-3604396
servi e  at ag este n nl - info servi e  at ag este n nl - t itter ag este n 

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

kunst, boeken, cd’s

VEEGSCHOON OPLEVEREN

antieke meubelen antieke klokken

schilderijen

www.keestalen.nl

06 53 62 19 62 • 070 323 82 60
Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

• antiek • koperwerk 
• modern • boek/CD/DVD 
• klokken • schilderijen
• kristal glaswerken

• vrijblijvende prijsopgaaf
• gratis taxatie

KEES TALEN

KOOPT ALLES



Weliswaar werden de ijksarbeidsbu-
reaus na de oorlog weer omgevormd 
tot zogeheten ewestelijke Arbeids-
bureaus ( AB’s), maar de eindver-
antwoordelijkheid bleef onder het 

ijk (Ministerie van Sociale Zaken) 
vallen. Zo kon het gebeuren, dat in 
het gebouw, dat aan de Troelstrakade
Hoek Moerweg geopend werd, zowel 
het AB als het DBA (Districtsbu-
reau voor de Arbeidsvoorziening) 
gehuisvest waren.

erkbemiddeling
Het AB had in de eerste plaats als 
taak het weer aan het werk helpen 
van werklozen, die dan ook verplicht 
waren zich als werkzoekende te laten 
inschrijven bij het AB, dat zich had 
opgedeeld in allerlei specialistische 
secties, omdat het onmogelijk leek ar-
beidsmarktkennis in de volle breedte 
van de arbeidsmarkt op te bouwen. 
Zo was er op een groot AB als in 
Den Haag een aantal secties zoals 
Bouw, Metaal, Horeca, Ongeschoolde 
Beroepen, Handel-, Administratieve- 
en Sociale Beroepen (HAS), maar 
ook een tweetal specialistische secties 
zoals Bijzondere Bemiddeling en 
eugd. Medewerkers, die bij de 

eerste vijf secties werk-
zaam waren heetten 
arbeidsbemidde-
laar, bij de twee 
specialistische 
secties heette je 
consulent, dus 
jeugdconsulent 
of consulent 
bijzondere 
bemiddeling.
Bijzondere Bemid-
deling bewoog zich 
op het terrein van de be-
middeling van werklozen met 
een beperking. eugd hield 
zich bezig met de arbeidsbe-
middeling van jeugdige werklozen 
en de plaatsing van LBO- en MBO 
gediplomeerden in hun eerste job. Dat 
gebeurde heel vaak via het zoge-
noemde leerlingstelsel, een samen-
werkingsorgaan tussen werkgevers 
en opleidingsinstituten, waarbij jonge 
werknemers zich verder professioneel 
konden bekwamen op basis van een 
combinatie van werken (met de hulp 
van leermeesters) en leren. Opleiding 
op scholen (met name de toenmalige 
LTS-en) vormde een belangrijk on-
derdeel van de jeugdconsulent.

Spanningsveld
Als arbeidsbemiddelaar zat je altijd 
in een spanningsveld. Enerzijds wilde 
je graag werkzoekenden helpen bij 
het vinden van een passende job. 
Anderzijds had je altijd te maken 
met de druk van uitkeringsorganen 
(in de jaren  waren dat vooral het 

AK, de DETAM, het Sociaal onds 
Bouwnijverheid en de emeente-
lijke Sociale Dienst), die in de eerste 
plaats stuurden op het afsluiten van 
de uitkeringsperiode. Aan de ene kant 
was je als arbeidsbemiddelaar uit op 
het winnen van het vertrouwen van 
je cliënt, aan de andere kant was je 
soms ook een verlengstuk van het 
uitkeringsorgaan. En laten we wel 
zijn: niet elke werkloze was erop uit 
zo spoedig mogelijk weer aan het 
werk te komen, want soms werd een 
uitkering best comfortabel gevonden. 
Dan ontstonden wel eens moeilijke 
gesprekken met werkzoekenden, die 
ingeschreven stonden bij de afdeling 
Bouw en zich keurig melden op de 
dag waarop hun inschrijvingskaart 
verlengd moest worden, maar die niet 
direct enthousiast reageerden als je 
als bemiddelaar een job voor ze had. 

Dan werden er wel eens 
uasi over-

tuigende be-

zwaren naar voren 
gebracht, terwijl de 
verf nog zichtbaar op de 
handen zat. Maar als je daar 
dan (voorzichtig) iets over zei, 
werd er natuurlijk haastig betoogd, 
dat je toch in de tussentijd wel een 
keuken bij je thuis in de verf mocht 
zetten.
Er werden achter die loketten wel 
eens uiterst felle gesprekken gevoerd 
tussen arbeidsbemiddelaars en werk-
zoekenden. Niet elke werkzoekende 
was altijd in alle opzichten redelijk 

en of maximaal gemotiveerd om aan 
het werk te gaan en deed dan bij het 
sollicitatiebezoek zijn uiterste best om 
de potentiële werkgever te ontmoe-
digen. Niet elke arbeidsbemiddelaar 
was elke dag geneigd om er ontspan-
nen en onbevooroordeeld bij te zitten. 

Er stond nogal eens 
spanning op de op-

dracht een (de facto niet 
gemotiveerde) werkloze 

naar een baan te begeleiden 
en het uit de brand helpen van een 

werkgever. Het belang van de één was 
niet altijd het belang van de ander, om 
het zo maar eens te zeggen. Overigens 
kwamen er in de jaren  steeds 
meer werkgelegenheid- en scholings-
projecten van de grond, die bedoeld 
waren om werklozen makkelijker aan 
het werk te krijgen. Dat betekende of 
dat een werkgever voor een bepaalde 

periode loonsubsidie kreeg om de 
nieuwe werknemer tijd te gunnen op 
het juiste niveau te komen of dat een 
werkeloze de kans kreeg zich om te 
scholen naar een beroep, dat op de 
arbeidsmarkt meer kansen bood.

Beroepskeuze en ontslag
Naast arbeidsbemiddeling had het 

AB nog twee andere belangrijke 
taken: beroepskeuze advies en behan-
deling van ontslagzaken. De afdeling 
beroepskeuzeadvies kon worden 
ingeschakeld door particulieren 
(bijvoorbeeld voor ouders, die hulp 
nodig hadden bij het nemen van een 
studie- of beroepskeuzebeslissing) 
maar ook door de arbeidsbemid-
delaars, die het nuttig vonden een 
werkzoekende eens tegen het licht te 
houden voor wat betreft de potentiële 
mogelijkheden voor verdere ontwik-
keling.
De afdeling ontslagzaken behandelde 
ontslagverzoeken van werkge-
vers bij onvrijwillig ontslag. Deze 
ontslagkwesties werden voor advies 
voorgelegd aan een adviescommissie, 
die bestond uit vertegenwoordigers 
van werkgevers en werknemers en 
werd voorgezeten door de directeur 

van het AB. Soms ging het om 
een pro forma verzet van de 

werknemer tegen het ontslag, 
om te voorkomen dat het 
ontslag de kwalificatie 
vrijwillig’ zou meekrij-

gen, waardoor de uitkering 
ter discussie zou komen te 

staan. Maar meestal ging 
het om echte onenigheid over 

de gronden voor het ontslag.
Het AB oude stijl is niet meer. 

In het begin van de jaren  in de 
vorige eeuw werd het instituut mee-
gezogen in de privatiseringsgolf. Er 
ontstonden organisaties als het IAW 
(Instituut voor Arbeid en Werk), en 
re-integratie werd uitbesteed aan par-
ticuliere bureaus. Ontslagprocedures 
gingen steeds meer via de kanton-
rechter lopen, de aloude beroepskeu-
zeadviseur ging als functie ook over 
naar particuliere bedrijven. 
Het gebouw (oorspronkelijk aan de 
Prinsegracht en Lange Lombardstraat, 
later aan de Troelstrakade) werd 
gesloopt, er kwam een appartemen-
tencomplex voor in de plaats.

Ton van ijswijk
avanri s i pnp ane n

Eigenlijk waren de Duitse bezetters de ‘architecten’ van het rbeidsbureau, dat in 19 1 werd omgevormd van een 
gemeentelijke arbeidsbeurs naar een Rijksarbeidsbureau, dat in de eerste plaats bedoeld was om het beschikba-
re arbeidspotentieel te sturen. De bezetter had de behoefte inzicht te krijgen in de administratie van de arbeids-
bureaus en wilde in een latere fase van de oorlog beschikken over de mogelijkheden mankracht in te zetten in de 
Duitse oorlogsindustrie. De meeste rbeidsbureaus werden dan ook in de oorlog onder bevel geplaatst van Duits 
geori nteerd management.
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- Het rbeidsbureau aan de Troelstrakade, op de hoek Moerweg. -

Herinneringen aan het ewestelijk rbeidsbureau in de jaren zestig

iet e ke erkzoekende 
zo t gemotiveerd een baan

- n talrijke ordners konden 
werkzoekenden bij het B 
op zoek naar vacatures. -

- egwijzer in 
de hal voor de 

bezoekers van het 
B. -

- Bemiddelaars en consulenten op de 
werkvloer van het B -
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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

“Belastingservice voor senioren”
O  P O  en K O elpen u oo  dit aar eer bi  et invullen van u  belastingaangifte

Oo  als u geen blau e envelop ri gt an et to  de oeite aard i n o  aangifte te doen

ee  onta t op et de lo ale afdeling van O  P O  of K O en eld u aan

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. 

eeft u dieetwen en  ok daar houden wi  
rekening mee. aarnaa t kunt u ook bi  on  
terecht oor bridge en familie weekend e  
en al  u iet  te ieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement  december tot 01 januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  busretour   iddagto t es en toeristenbelasting

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 informatie, en/of folder kunt u bellen met% 0 -  
of be oek on e web ite www.hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan , TM Oisterwijk.

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

eeft u dieetwen en  ok daar houden wi  
rekening mee. aarnaa t kunt u ook bi  on  
terecht oor bridge en familie weekend e  
en al  u iet  te ieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement  december tot 01 januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  busretour   iddagto t es en toeristenbelasting

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 informatie, en/of folder kunt u bellen met% 0 -  
of be oek on e web ite www.hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan , TM Oisterwijk.

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

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
4 tot 11 mei / 29 juni tot 6 juli 

27 juli tot 3 augustus / 7 tot 14 september

7 dagen v.a. € 650,00 p.p.
incl. busretour/ 4 bustochtjes en 

toeristenbelasti ng, met gezellige avonden. 

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

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

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 

te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 

omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 

om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-

ker tot rust te komen in het mooiste stukje 

van Nederland.

Voorjaars Bloesemarrangement

4 nachten verblijven = 3 nachten betalen.

Alleen geldig in de midweek van 

4 maart t/m 27 april.

   

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 



egelmatig werd er geklaverjast 
bij vader thuis waarbij broer Wim 
met vader een koppel vormde. 
Vader was in de loop der jaren 
natuurlijk een enorme routinier 
geworden, broer Wim mat zich een 
wetenschappelijk allure aan en had 
het altijd over zijn documentatie. 
Mijn vaste maat was zwager Wim, 
een rustige speler die soms nerveus 
werd als ik weer eens een wilde 
gok waagde. Op een dag, op weg 
naar weer een paar uurtjes kaarten 
haalde ik hem met moeite over 
eens een stunt uit te halen. Wie van 
ons beiden het eerst mocht zeggen 
moest gaan, ongeacht zijn kaarten. 
We deden het en het 
gekke was 
dat we 
nog een 
heel eind  
kwamen 
totdat…

itroentje 
erover
Ik zei dat ik 
ging en met 
een kreet van 
afgrijzen smeet 
broer Wim zijn 
kaarten op tafel. 
“Dat kan niet, jij 
mag niet gaan” 
riep hij kwaad want 
hij had zes troeven. 
“Waar staat dat” wilde 
ik weten en toen hij 
uiteraard het antwoord 
schuldig bleef riep ik 
“straf” over hem af om-
dat hij zijn kaarten aan zijn maat 
had laten zien. Hij hapte naar 
adem en kon nauwelijks uit zijn 
woorden komen. Vader greep in, 
verklaarde diplomatiek het spel 
ongeldig en schonk een rondje 
van zijn mierzoete citroenjenever 
om de zaak te kalmeren. Dat 
lukte en we speelden normaal 
verder maar vermoedelijk had 
de concentratie van broer Wim 
een behoorlijke optater gehad want 
wij wonnen de pot grandioos. 
Met zwager Wim speelde ik in de 
jaren zestig van de vorige eeuw 
ook vier keer per jaar een “echte” 
wedstrijd ten  bate van Herwonnen 

Levenskracht. Dat was een  ka-
tholieke instelling dus mochten 

we in de crypte van de Pius 
 kerk spelen. En over 

“nostalgie” gesproken, de kerk 
aan het Zonneoord, ingewijd in 

, werd in  gesloten en  in 
 verbouwd  opgeleverd als  

medisch centrum. Ik noemde het 
een “echte” wedstrijd maar het was 
meer een gezellig gebeuren voor 
het goede doel waar het inschrijf-
geld en de winst op de consump-
ties naar toe gingen. De prijsjes 
werden door verschillende winke-
liers beschikbaar gesteld en lagen 
in de orde van een doos eieren, een 
stuk luxe zeep en als traditionele 
hoofdprijs een  es wijn.

Bietsende pastoor
Sprekend over consumpties moet 
ik even een kleine zijsprong maken 
naar de pastoor die een begenadigd 
bietser was. Hij had de gewoonte 
halverwege de avond door een zij-
deur binnen te komen  en liep dan 
al groetend en knikkend langs de 
tafeltjes. Naast koffi e en frisdrank  
bestonden de alcoholische drankjes 

die je kon bestellen uit bier en 
sherry. Zodra hij een sherryglas 
ontwaarde bleef hij staan, keek 
aandachtig naar het glas en  vroeg 
“wat is dat?”   “Sherry meneer 
pastoor”. En zonder een spier te 
vertrekken  vroeg de eerwaarde, 
die in zijn  leven waarschijnlijk al 
vaten van dat spul had leeggeslob-
berd “is dat lekker?” En altijd 
voelde de aangesprokene zich ver-
plicht de pastoor een glaasje aan 
te bieden. Zo scoorde hij op zo’n 
avond op zijn sloffen (letterlijk) en 
met gemak drie bellen.

We dwalen  af van het klaverjassen 
maar nog even een anekdote over 
die pastoor die te mooi is om niet 
te vertellen. In die tijd zat mijn 
vrouw in een groepje vrijwilligers 
dat eens per week de kerk schoon-
maakte. Vegen en stoffen en zo. 
Toen op zo’n werkdag  haar zus bij 
ons logeerde nam zij die mee naar 
de kerk en stelde haar aan pastoor 

voor als “mijn zus uit Alkmaar”. 
Onmiddellijk had de man zijn ver-
haal paraat. Alkmaar dat was toch 
de stad van die grappige ronde 
kaasjes? Ach als hij daaraan dacht, 
dan moest hij vanzelf aan zijn 
moeder denken die Zondags plak-
ken kaas op het brood deed. En hij 
schmierde verder. Het resultaat laat 
zich raden. Toen zus een maand 
later weer bij ons kwam had ze een 
kaasje van een kilo voor meneer 
pastoor bij zich.

Schreeuwlelijk
Terug naar het klaverjassen. Er 
heerste altijd een gemoedelijke 
sfeer en er werd niet “met het mes 
op tafel” gespeeld. Toch was er een 
uitzondering. Een schreeuwerige 
vent uit het Westland, die al een 

paar maal voor opschudding had 
gezorgd. Bij de vaste bezoekers 
waren  twee lieve bejaarde 
dames. De leiding hield bij 
de indeling rekening met hen 
zodat ze bij een nieuwe ronde 
konden blijven zitten en 
niet hoefden te verkassen. 
Op een avond kregen ze 
de schreeuwlelijk en zijn 
maat als tegenstanders. 
Tijdens het spel gooide 
een van de oudjes een 
kaart op tafel, schrok, 
nam hem terug en 
zei sorry, ik moest 
bekennen’ en legde 
een andere kaart neer. 
“Straf” riep de man 
zo luidkeels dat 
het oudje zich een 
ongeluk schrok. 
“ a maar ...” stot-

terde ze. “Niks, ja maar, 
straf” riep de man en niemand van 
de leiding greep in.
Het toeval wilde dat Wim en ik 
de volgende tegenstanders van de 
oude dames  waren. Na de begroe-
ting zei ik hard en voor iedereen 
verstaanbaar “nou mevrouw, ik 
kom hier voor de gezelligheid, 
als U een verkeerde kaart gooit 
neemt U hem terug en gooit U 
een andere, wij maken daar geen 
probleem van”. Het mensje keek 
me dankbaar aan. Iedereen keek 

naar de man die aan zijn rode kop 
te zien de boodschap ook gehoord 
had.
Drie maanden later, bij de vol-
gende wedstrijd, had het lot (of de 
leiding?) ons voor de laatste ronde 
ingedeeld met schreeuwmans. Al 
direct bleek dat hij het nog niet 
was vergeten. Norse kop,  geen 
fatsoenlijke begroeting. Bij het 
derde spel ging het fout. Wim trok 
een kaart uit zijn spel, hield hem 
nadenkend voor zich, stak hem 
weer terug en pakte een andere. 
En daar ging hij weer: “straf, jij 
seint!”. Dit was niets voor Wim, 
dus deed ik het en zei  luid en 
duidelijk: “Luister eens Nelis, 
dat kun je misschien een oude 
vrouw  ikken maar mij niet”. Hij 
reageerde woest: “als je proble-
men hebt kom je maar even naar 
buiten”. Hier had ik het nog over 
een andere boeg kunnen gooien 
maar ik had zin die vent op zijn 
bek te slaan. Dus stond ik op en 
zei uitnodigend “meteen doen 
Nelis”. Vooral dat “Nelis” scheen 
hem woest te maken. Er ontstond 
een chaotisch geheel. Ik werd 
stevig omarmd door de pastoor 
die vermoedelijk wat roekeloos 
geworden door de sherry met een 
walmpje in mijn oor lispelde “niet 
doen mijn jongen, niet doen”. 
Dat trof me even, “mijn jongen”. 
Het complete bestuur werkte 
de Westlander de deur uit en 
langzaam keerde de rust weer. Na 
a  oop bleven we nog even  over 
het gebeurde napraten. “Ach” zei 
de pastoor, “geweld lost nooit wat 
op”. Ik dacht nou heb ik je en zei 
“toch sloeg ezus de tollenaars 
met geweld de tempel uit”. Hij 
diende me schitterend van  repliek 
“klopt, maar jij bent ezus niet”. 
Ik bood hem spontaan een sherry 
aan, zonder dat hij gebietst had. 
e kunt zo’n man toch niet op zijn 

beloning laten wachten tot hij zich 
boven bij zijn baas meldt? We 
weten niet eens of ze daar wel een 
tapvergunning hebben. 

L.Meershoek ( )
eers oe iggo n

Vroeger. Ja vroeger. Ik ben mij bewust dat dit een van nostalgie druipend begin is. Maar toch. Vroeger toen de televisie nog  niet zijn afstompende invloed deed gelden  zorgde men zelf voor gezelligheid. Een gezellig kopje koffie rond de tafel, een ge-sprek met zelf gekozen onderwerpen en niet aangereikt door de beeldbuis. Met natuurlijk de spelletjes zoals Monopol  en Mens Erger Je Niet, sjoelen, de denksporten dammen en  schaken . En de kaartspelen. Er waren er veel  maar favoriet was toch wel klaverjassen. Ook in onze familie. 
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Meestal gemoedelijk thuis met familie en soms een ‘echte wedstrijd’

et k averjassen bijna 
eens o  de vuist 

- n de crypte van de ius  kerk aan het onneoord mochten we klaverjassen ten bate van Herwonnen evenskracht  -
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

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.

isselende dags otel voor  9
 

an aandag t  aterdag tussen 
1 00 uur en 1 00 uur Happ  Hour

l e aterdag een -gangen enu 
voor  13 9

egel atig isselende spe ialiteiten
 

pparte rui te voor 
feesten en parti en

 
eopend van 00 uur t  21 00 uur

e Savornin ohman lein 37
Tel.: 070 - 3  1  64

WBS ontruimingen
e emschoon opleveren van woning en 

bedrij spand na overlijden, verhui en, grote 
schoonmaak en .? ij ons staan kwaliteit, 
discretie en precisie nog in hoog vaandel.  

uderwets 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 .
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Notariskantoor Ellens  Lentze, Parkstraat   
 H Den Haag,  , notaris ellenslentze.nl

Maar is uw sociale kring nog wel 
gelijk aan die toen u uw testament liet 
opmaken bijvoorbeeld? Waarschijn-
lijk is er in de afgelopen jaren veel 
veranderd in uw leven. Uw kinderen 
zijn de deur uit of u zit juist weer 
middenin de jonge kinderen. Uw ver-
mogen is gegroeid of u heeft eindelijk 
dat bedrijf opgestart waar u al zo lang 
over nadacht. U leeft inmiddels met 
een andere partner en zorgt met liefde 
voor kinderen die biologisch gezien 
niet de uwe zijn. Neem even de tijd 
om te bedenken wat er de afgelopen 

jaren allemaal veranderd is en wie 
nu de belangrijkste personen in uw 
leven zijn.
Dat uw leven nu er anders uitziet dan 
vijf of tien jaar geleden is dus aan-
nemelijk. En dat moet ook, want een 
mens leert continu, doet ervaringen op 
en groeit. uist daarom is het belang-
rijk om om de vijf jaar even te kijken 
naar wat u in uw testament heeft vast-
gelegd. Voldoet het testament nog wel 
aan de wensen die u nu heeft? Zijn de 
mensen die nu dicht bij u staan wel 
als zodanig erkend in uw testament? 
Want als u uw ex-partner ooit heeft 
aangewezen als uw enige erfgenaam 
en dat nooit heeft laten aanpassen, kan 
dat onaangename gevolgen hebben 
voor met name uw huidige partner. a 
eens na hoe lang het geleden is dat u 
uw oude testament heeft laten opma-
ken en wie daarin staan vermeld.

Veranderingen
Niet alleen is er in uw leven veel 
veranderd, ook zijn er in de wetgeving 
en het belastingsysteem de laatste 
jaren veel wijzigingen doorgevoerd 
die direct invloed hebben op de uit-
voering van iemands testament. Een 
verouderd testament kan verwarring 
creëren. En nabestaanden kunnen in 
een moeilijke situatie komen waarin 
niet helemaal duidelijk is wie welke 
verantwoordelijkheden mag of moet 
dragen en wie waar recht op heeft.

Wanneer na het overlijden blijkt dat 
iemand een verouderd testament 
heeft zal de notaris het testament 
interpreteren naar de tijd waarin het is 
opgesteld. ( ? ? Was het nog 
langer geleden?) Hij zal samen met de 
nabestaanden proberen te achterhalen 

wat de achterliggende ideeën waren 
toen het testament werd opgesteld en 
controleren of de wetten van toen nu 
nog steeds gelden. Als iedereen het 
met elkaar eens is over hoe het testa-
ment moet worden gelezen, maakt de 
notaris een vaststellingsovereenkomst 
op. Zo wordt duidelijk in welk licht 
het testament wordt uitgevoerd. Maar 
het uitzoeken en vastleggen van wat 
er bedoeld kan zijn, kost veel tijd én 
veel geld.

Nieuwe Testament
Sneller, goedkoper, duidelijker en 
daardoor zeker prettiger voor de 
mensen om u heen, is het om ervoor 
te zorgen dat uw testament steeds ac-
tueel is. Als u met enige regelmaat na-
gaat wat er in uw situatie is gewijzigd, 
kan de notaris de veranderingen en 
gevolgen met u bespreken en u wijzen 

op nieuwe ontwikkelingen. Zo is er 
tegenwoordig al veel meer mogelijk 
als het gaat om het aanwijzen van 
stiefkinderen als erfgenamen bijvoor-
beeld. Na zo’n adviesgesprek kunt 
u zelf besluiten of u het de moeite 
waard vindt het testament aan te laten 
passen of niet. Maar … kunt u in uw 
testament de volgende zin terugvin-
den: Ik benoem mijn echtgenoot tot 
mijn enige erfgenaam voor zover de 
wet dat toelaat’? Kom dan zeker bij 
ons langs!
Mijn collega’s en ik adviseren u 
graag, op ons kantoor of bij u thuis 
of op de zaak. Want wij voorspellen 
duidelijkheid en acceptatie als uw 
wensen zoals zij in uw testament 
staan vermeld passen bij uw huidige 
situatie. Wat de toekomst ook zal 
brengen, met een geactualiseerd 
testament weet u zeker dat u ook na 
uw overlijden goed voor uw naasten 
zorgt. 

Michaël Lentze
Notaris

Het ude estament

een idee of het nu bewust beleid was, 
maar in de zomer van  begonnen 
drie ex-spelers van C Den Haag met 

C Twente aan het nieuwe voetbalsei-
zoen. In de lange strenge winter van 
dat jaar was omeo Zondervan de 
Tukkers als eerste komen versterken 
als vervanger van international Piet 
Wildschut. (Het record transferbedrag 
dat Twente overmaakte ( .  
gulden) was geen echte compensatie 
voor het verlies van de linksback, die 
zich in geen tijd had opgeworpen tot 
publiekslieveling.) Een half jaar later 
had Zondervan gezelschap gekregen 
van zijn oud-ploeggenoten Martin ol 
(die het na een jaar bij Bayern M n-

chen weer wat dichter bij huis zocht) 
en Aad Kila. 
 
Topclub
In de aanloop naar de thuiswed-
strijd van C Den Haag tegen C 
Twente wilde red van Hal het drietal 
bezoeken voor een verhaal in het 
programmablad Pro- C. Daar werkte 
ik als student aan de eerste enige echte 
School voor de ournalistiek graag aan 
mee. In Van Hals BMW waren we zo 
in Enschede en de Haagse ontvangst 
kon niet hartelijker zijn. In huize Kila 
stonden voldoende broodjes klaar om 
de hele selectie van C Den Haag te 
onthalen.  

Dat oude liefde niet vergaat, bewees 
ook het feit dat de oud-Hagenaars - in 
plaats van vragen te beantwoorden 
- eerst alles wilden weten over hun 
vroegere club en ex-collega’s. Toen 
het daarna ging over hun nieuwe 
werkgever, bleek het Haagse trio bij de 
Tukkers al aardig ingeburgerd en en-
thousiast over hun club en omgeving, 
zelfs net na een afstraffi ng bij PSV 
( - ). “Ze behandelen je hier als een 
speler van een topclub”, was Aad Kila 
vol lof.

Killer Van Vliet
“Tegen C Den Haag gaan we het 

moeilijk krijgen”, voorspelde omeo 
Zondervan vooruitkijkend naar hun 
terugkeer in het Zuiderpark. 

Zo pakte het inderdaad uit. Weliswaar 
zette de geboren Tukker Tjalling Dil-
ling zijn ploeg voor de thee op voor-
sprong, maar in het Haags kwartiertje 
moesten ol, Zondervan en Kila toch 
het onderspit delven. 
Eerst toonde voorstopper Simon van 
Vliet zich weer eens een killer voor het 
doel en nog geen vijf minuten later liet 
Lex Schoenmaker de kans niet liggen 
om uit een strafschop het winnende 
doelpunt voor zijn rekening te nemen.

Het vertrek van esle  Verhoek naar  Twente doet terugdenken 
aan de tijd dat Enschede een heuse Haagse enclave kende.

en arm bad in ns ede

Auteur Roeland 
Gelink is oud-stads-
redacteur van het 
dagblad Het Vader-
land. Vakantie nam 
hij nooit op, alleen 
wat vrije dagen als 
ADO Den Haag in het 
buitenland speelde. 
Als vrijwilliger is hij 
daar ook een oud-
gediende, onder meer 
als stadion-speaker.
Z’n drank is Coca 
Cola - liefst veel.

l decennia lang wordt 01  genoemd als het jaar waarin veel veranderingen zullen plaatsvinden. De rampspoed die voorspeld is zal 
hoogst waarschijnlijk wel uitblijven. Maar de s mboliek van de aangekondigde veranderingen sijpelt wel al door in ons leven. Mensen 
worden zich meer bewust van de wereld om hen heen en steeds vaker rijst de vraag wat nu echt belangrijk is. Vaak komen we dan uit 
bij onze dierbaren. ant zonder vrienden en familie, zonder sociaal vangnet, is ons eigen geluk al minder tastbaar.

- n het midden links  is oud-Hagenaar Romeo ondervan, inmiddels ingelijfd door de Tukkers , 
zijn voormalige ploeggenoot Dick dvocaat te snel af oto  ees Rutten . -

- electie  Twente in 19 . Op de voorste rij de drie oud-Hage-
naars  helemaal links Martin Jol, naast hem ad ila, en als vierde 

van links Romeo ondervan oto  Joop Hardick . -

- Na negen seizoenen en zo n 2  wedstrijden verruilde ook ad 
ila  Den Haag in voor  Twente. Hier links in volle vaart 

achter Jos Jonker aan oto  ees Rutten . -
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Helen Shapiro’s twistjurk uit de Libelle, op de manier van de buurvrouw     

oor de s iege  fantaseren 
over et zoenen in die outfit

Zo luidde ze in ueen for tonight’ de 
noodklok voor de avances van het man-
nelijke geslacht. Met stemverheffi ng 
waarschuwde ze vrouwelijke fans er 
zorg voor te dragen tijdens een avondje 
uit met een van hormonen barstende 
nozem, niet slechts een koninginnetje 
voor een avond te zijn, maar ook de 
dagen daarna het kroontje stevig op 
het hoog getoupeerde hoofd te houden. 
“I’m a ueen for tonight, but will I have 
a king tomorrow?” baste ze vorsend.

Twistjurk
In de zomervakantie ergens in de jaren 
zestig bladerde mijn moeder de Libelle 
door en riep: ”Kijk eens wat leuk.” 
Ook mijn oudere zus was enthousiast 
na het zien van de fotoreportage en het 
begeleidende commando: 
Moeders maak voor uw 

dochter een echte Helen 
Shapiro twistjurk.’
De mouwloze jurk had een 
aantal platte plooien onder 
de taille. “Wat enig, net een 
charleston jurk,” kirde ook 
mevrouw A. de buurvrouw 
van een paar huizen verderop, 
die even daarvoor onderaan 
de trap had geroepen dat de 
koffi e klaar was. Buurvrouw 
die onder haar zeskoppige kin-
derschaar geen enkel meisje 
telde slaakte bij het zien van 
de fotoreportage een verheer-
lijkte zucht en beweerde dat ze 
haar jeugdjaren die al geruime 
tijd achter haar lagen, weer 
helemaal voor zich zag.
Na het tweede bakkie sjorde 
ze de Singer naaimachine en 
een blinkend radeerwiel 
tevoorschijn, waarmee ze zich 
vol ijver op het ingewikkelde 
patroon stortte dat met twee nietjes 
vastzat in het midden van het blad. 
Mijn moeder probeerde haar cover nog 
op te houden door voor te stellen de 
jurk op de hand te zullen vervaardigen 
maar mevrouw A. die een diepe affectie 
voor het model leek te hebben opgevat, 
was met geen honkbalknuppel van 
haar besluit af te brengen. Het leuke 
charlestonmodel zou geheel machi-

naal in elkaar worden gezet besliste 
ze kordaat. Om met blozende wangen 
en stralende ogen, dromerig in een 
ouderwets danswijsje te ontsteken zodat 
ik een beeld kreeg van het meisje dat ze 
eens geweest moest zijn.

aar witte pumps
Twee lange dagen droomde mijn zus 
vanaf haar pastelkleurige wolk over 
de op handen zijnde creatie. Om er 
vervolgens met een rotklap weer af te 
donderen. De in krantenpapier verpakte 
lap stof van de markt aan de Herman 
Costerstraat die mijn moeder onderuit 
haar boodschappentas diepte, kwam 
totaal niet overeen met die van Helen.
Met geen van haar kledingstukken trou-
wens, zagen we in de door ons naarstig 

geraadpleegde Tuney Tunes, waarin de 
donkerharige scholiere in het gezel-
schap van Cliff ichard en et Harris 
stond afgebeeld.
De slappe, vale stof was in verband 
met onze precaire fi nanciën, duide-
lijk weer een couponnetje. Pas toen 
haar hartsvriendin Truus - een altijd 
aanwezige blondine, met een race 

Kelly rol achter op haar hoofd- opperde 
dat de gore kleur vast wel kon worden 
opgehaald door een paar witte pumps, 
keerde de opgewonden stemming onder 
ons terug.
Want ook bij mij had de feestroes 
toegeslagen toen mijn zus grootmoedig 
had toegezegd dat ik na Truus, in aan-
merking kwam de jurk te lenen.
Op onze met alston verf, zachtgeel en 

lichtblauw geverfde zolderka-
mer stond op het nachtkastje 
het draagbare radiootje dag 
en nacht afgestemd op adio 
Luxemburg.
In navolging van Cliff, had de 
Engelse ’ ueen of Pop’ er haar 
eigen programma.

ewapend met een licht-
blauwe haarborstel zong mijn 
zus het ueen for tonight’ 
met akelige precisie mee. Om 
bij het refrein: Will I have 
a king tomorrow,’vanwege 
een invitatie van ene Benny 
voor een op handen zijnde 
dansavond, uit te barsten in 
zulk jubelend vreugdezang 
dat ik, eeuwig ongeruste van 
aard, me bezorgd afvroeg of 
ze Helen’s boodschap wel 
begrepen had.

Nodige accesoires 
In die lange hete zomer 

waarin door het wijd geopende 
zolderraam zelfs de muren van 

de uitbouwen leken te glinsteren en 
te bewegen, kwam ook nichtje erda 
voor een logeerpartij de gelederen 
versterken. Na een lange dag tussen de 
golvende mensenzee aan het Scheve-
ningse strand toen we rood als kreeften 
futloos op de zolderkamer hingen, 
stond mijn zus alweer voor de spiegel. 
Hardop fantaserend hoe Benny haar 

in de nieuwe creatie vast en zeker zou 
zoenen Daar de door alle meisjes uit de 
buurt begeerde prooi, de reputatie had 
het alleen aan te leggen met modieus 
geklede types. 
Alleen al om zijn hevig in zwang zijnde 
puntschoenen en oy Orbison bril met 
donkere glazen, werd de adonis  vurig 
aanbeden. Ook Truus deelde haar 
vreugde over “zonnebrilletje”, zoals 
ze hem gedoopt hadden, z’n knappe 
verschijning. Volgens erda en mij 
verborg ie achter die donkere glazen 
een paar, enge schele ogen. 
Het commentaar kwam kennelijk hard 
aan. “Achterlijke trutten,”scholden ze, 
om met een geritsel en wijd uitwaaien 
van hun petticoats, beledigd de kamer 
te verlaten. 
Na een fi kse regenbui die niet alleen 
de lucht tussen ons klaarde maar ook 
de stad weer fris en schoon maakte, 
togen we op zaterdagochtend gevieren 
naar de stad voor de aanschaf van de 
accessoires.

We hadden geen idee waar te kij-
ken maar daar de slagzin: Voor uw 
schoensel naar van Woensel en voor de 
blaren naar van Haren,’ ook tot ons was 
doorgedrongen begaven we ons linea 
recta naar eerstgenoemde zaak. Na een 
eeuwigheid passen slaagde mijn zus 
toch nog onverwacht bij de fi rma Huf 
in de Wagenstraat waarna we besloten 
de rest van de dag in de stad door te 
brengen.

Jan de luiter
Op de roltrap van V D waar de clien-
t le langzaam naar beneden daalden, 
gleden we luidruchtig omhoog naar de 
platenafdeling. Op voor de toonbank 
geplaatste barkrukken, luisterden we 
door telefoonhoorns aan lange snoeren, 
naar Helens nieuwste hit: ”Not respon-
sible,” wat volgens Truus, die na de 
huishoudschool een cursus Engels voor 

-  Twisten, de theorie en praktijk -

-  Door nja Haasbeek voor mij gemaakte compositie op 
basis van Tuney Tunes. -

-  Ren  and the lligators in 1961 op de foto bij de dierentuin. -
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Helen Shapiro’s twistjurk uit de Libelle, op de manier van de buurvrouw     

oor de s iege  fantaseren 
over et zoenen in die outfit

beginners had gevolgd, ”Niet verant-
woordelijk,” betekende.
Bij uteck’s cafetaria in de Spuistraat, 
leek half Den Haag zich verzameld te 
hebben. Vanachter onze verchroomde 
ijscoupes bekeken we het massaal langs 
defi lerende publiek.
“Daar hebbie hem ook weer,” zei Truus en 
wees op an de luiter die zich midden in 
de volle Spuistraat van zijn groentetrauma 
probeerde te ontdoen. Na een sabbelend 
deuntje op zijn mondharmonica hield ie zijn 
enorme, druipende tong pal voor het gezicht 
van een nietsvermoedende vrouw. “Bloem-
koleee,” brulde ie en keek vergenoegd toe 
hoe ze gillend de Passage invluchtte.
De straatstenen van onze stad moeten ons die 
dag vast herkend hebben. We hielden stil voor 
iedere etalage die we tegenkwamen en banjer-
den net zo lang rondjes tot de winkelmeisjes 

met opgezette voeten door de personeelsuitgang naar 
buiten kwamen. In iedere etalage was de moderne 
kleurige waar voluit geëtaleerd. Ook al kon je niets 
kopen er naar kijken was al een feest.
Nog herinner ik me hoe we vanaf de welbeklante 
patatkraam aan de Boekenmarkt met een puntzak 
gloeiende frites naar de etalage van de fi rma Voss 
slenterden waar we ons vergaapten aan een  jurk in 
nopdessin maar eensgezind tot de conclusie kwamen 
dat die van Helen mooier was. 

at een gekke jurk
Op de avond van het door ené and the Alligators’ 
opgeluisterde dansfestijn dat plaats had in de spiegel-
zaal van de oude Dierentuin, begaven we ons gevie-
ren naar de woning van mevrouw A. die, in verband 
met eerdere bak en braad werkzaamheden haar per-
manent had afgedekt met een geruite theedoek. Voor 
de wijd geopende vensters oefenden haar gekuifde 
zoons met hoog opgerolde hemdsmouwen Bye, bye 
love’ van the Everly Brothers op hun gitaar. 
In het kabinetje sjorde mijn zus moeizaam het nieuwe 
kledingstuk over haar hoog opgekamde hoofd en 
gaf erda na een blik op de opengeslagen Libelle, 
onomwonden haar mening: ”Wat een gekke jurk. De 
plooien hangen veel te laag. Hij lijkt helemaal niet op 
het plaatje,” kreet ze. “Ssst,” deed ik zachtjes met een 

angstvallige blik op mevrouw A.
Maar ook mij was het niet ontgaan dat die haar 
jeugdherinneringen uit de oaring twenties’ wel 
heel ver had doorgevoerd. De tailleband, bedoeld als 
aanzet voor de platte plooien, was bijna een halve 
meter verlaagd en knelde de genylonkousde benen 
van de draagster lelijk af. In niets deed ie nog denken 
aan Helens twistjurk.
De feestgangster, druk met het zwaaien naar zon-
nebrilletje die ongeduldig met de koplamp van 
zijn Puch naar boven seinde, leek zich nergens van 
bewust. In de spiegel wierp ze een tevreden blik 
op haar door kapper Kettman vervaardigde Helen 
Shapirokapsel en liep aan de arm van Truus als een 
invalide de trap af. 
“Enig, die charlestonjurk,” kirde mevrouw A. 
vanonder de scheefgezakte theedoek, terwijl ze haar 
handen opgetogen ineen sloeg. 
Vanachter het raam hadden ook de lachende buurjon-
gens zicht op haar witte jarretels toen mijn zus, met 
de jurk opgeschoven tot aan haar navel, moeizaam 
het bagagedrager beklom.
Achtervolgd door de hard fi etsende Truus die was 
gehuld in een onthullend BB-bloesje en de  race 
Kellyrol voor de feestelijke gelegenheid had verruild 
voor een enorme pompoen, verdwenen ze, nage-
zwaaid door de achterblijvers, als een speer de straat 
uit. 

estommel op de trap
Op de zolderkamer vulden we de tijd met het praten 
over de aankomende kermis op het Malieveld die 
in september weer onze stad zou aandoen. Maar het 
meeste nog speculeerden we over het afspraakje dat 
volgens ons vast zou resulteren in verkering. 
De toekomst hield nog zoveel fi jne dingen in wisten 
we, terwijl we hangend op de rotanstoelen naar radio 
Luxemburg luisterden en verbaasd opsprongen toen 
we tegen tienen gestommel op de altijd donkere 
zoldertrap hoorden. In de deuropening doemde het 
slanke silhouet van mijn zus op.
En, wat zei zonnebrilletje’ riepen we haar toe?

“Wat die schele zei,” brieste de feestgangster die 
ondertussen de drie armige schemerlamp aanknipte, 
waardoor we zicht kregen op haar van woede ver-
trokken hoofd. “Wie of er nou naar een feest gaat in 
de jurk van d’r opoe, om vervolgens de hele tijd met 
die stomme pompoen te dansen. Oeh! Ik trek dat rot 
ding nooit meer aan.” 
En terwijl ze zich moeizaam uit de vaalblauwe cre-
atie wurmde en met haar wit genaaldhakte voet de 
oorzaak van haar nederlaag zo’n trap gaf, dat ie als 
een vodje op de gekleurde kapjes van de schemer-
lamp terechtkwam, weigerde Helen alle verantwoor-
ding. 
“Not, not, not responsible,” zong de misthoorn op 
besliste toon vanaf het nachtkastje.

Lucy Naberman
na o iggo n
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ooncentrum ag ag  bevindt ich in de a-
genstraat, middenin het centrum van Den Haag. 
Door de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. lle 
belangrijke voor ieningen liggen op loopa stand.
r ijn  woningen en er is een grote daktuin. 
ewoners kunnen achter het gebouw gelegen 

parkeerplaatsen huren.

ag  is gelegen aan de Schermerstraat. 
et het openbaar vervoer is het comple  makkelijk 

te bereiken. De belangrijkste winkels ijn om de 
hoek, in de etje ol straat. Het wooncentrum 
hee t  driekamerwoningen van ca. 0 m
verdeelt over drie etages

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

trum van oosduinen en Kijkduin. p loopa stand 
bevinden ich winkels. r is parkeergelegenheid 
rondom het wooncentrum. Het centrum hee t  
woonlagen en bevat 6 twee- en

 driekamerwoningen.

  is gelegen aan de eresteinlaan, 
in de wijk ouwlust. et het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar. elangrijke 
voor ieningen, oals levensmiddelen aken, ijn op 
loopa stand gelegen. Het gebouw bevat 6 twee-
kamerwoningen.

ooncentrum a a  a a bevindt ich aan 
de ak van oortvlietstraat. Het openbaar vervoer 
bevindt ich op korte a stand van het comple . De 
belangrijkste winkels ijn op ongeveer 0 minuten 
loopa stand. Het wooncentrum hee t  drieka-
merwoningen van ca.  m  en drie tweekamer-
woningen van ca. 66 m .

Humanistische Stichting
 eschut- en roe swonen

 Torenstraat 17  13  en Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

- onnebrilletje  doopten we Benny, die zich een montuur met donkere 
glazen had aangemeten, in de stijl van Roy Orbison. -

- at s met Helen hapiro op de cover.. -
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Kortingen geldig zolang de voorraad 
strekt, overhemdenactie niet in 
combinatie met Jeansactie! 
 
Openingstijden: 
13.00 – 17.30 uur (ma) 
09.00 - 17.30 uur (di t/m vr) 
09.00 – 17.00 uur (za) 

H e t  
P a n t a l o n h u i s  

Almeloplein 27,2533 AB Den Haag 
Tel.: 070 - 3080080 

U kunt ons vinden in 
in het winkelcentrum Almeloplein 

Bij aankoop van 2 
pantalons of bij 

aankoop van een 
kostuum van 179.95 of 

een combinatie 
Blazer+Pantalon een  
Gratis overhemd twv 

maximaal 29.95! 
 

WINTER Opruiming!!! 
Alle Truien en ongevoerde 

Vesten 

25% korting! 
Alle Jacks 

25% korting! 
OP = OP 

Alle gevoerde 
vesten nu: 

 15% korting! 
Jeansactie,nu 2 voor 70 

(muv Wrangler) 

Alle Colberts 

25 %  
korting! 

kostuums van 
99.95  

nu voor 74.95 
VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

 Rita Pronk
 Gediplomeerd Massagetherapeute® Senioren vanaf 55 jaar 

Praktijk voor Klassieke ® en Ontspannings massage ® 

Erkend lid van de Nederlandse Examenstichting voor Sportverzorging en Massage 
 www.praktijkvoorseniorenmassage.nl 

E-mail: info@praktijkvoorseniorenmassage.nl 

 In het bezit van een AGB code. 
Deze Praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

In de praktijk is een manueeltherapeut en fysiotherapeut aanwezig

Folder met plattegrond en prijslijst kunt u aanvragen op het praktijkadres:
Of via de mail.

 Praktijkadres: 
Generaal Spoorlaan 439 - 2283 GL Rijswijk 

 Tel: 070-3361617 
De praktijk is gemakkelijk bereikbaar met bus 18 en 23, 

er is voldoende parkeergelegenheid

  

  

    
 

  

 

  

Bredeweg 62,     Open: 

2752 AB Zevenhuizen - Moerkapelle

T. 079-593 52 10    

www.orchids-and-so.com    

vrijdag 9.00 - 17.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

€

Deze trap bestellen? 

Bel 038-4600023 
of 

Bestel hem via de webwinkel
www.oudhagenaarwinkel.nl 

Een extra veilige huishoudtrap

ordt het op een trap e staan te gevaarli  

e r i  dan de e innovatie  een h isho d
trap met een e tra veilig groot platform van 

m en voor ien van een rede hand
ste n e gel  e treden he en een anti
slip profiel en de hoogte van het platform is 

m  

e e trap is geheel opvo aar  heeft een
ma imale er last van  g en ordt ge
heel gemonteerd i   th is afgeleverd

ri s is e l sief   ver end osten)

ormaal

   Nu 10995

Uw voordeel €20,-

50Plus Winkel

De OudDe Oud

alendar irls  ondag 4 maart 01  0.1  uur  ucent anstheater

Kwaliteitskomedie met topactrices in de lijn van ‘Zadelpijn en ander damesleed’

alendar irls is een ilaris e o edie aarin even vriendinnen van iddelbare leefti d op een dag un leren uittre en o  
te poseren voor een bi na ni s ver ullende naa t alender  Dat is el even at anders dan een saaie alender et alleen aar brave 
dier- en lands apsplaat es  anleiding voor de e ongebrui eli e goede doelen a tie  is et overli den van de an van n van de 
vriendinnen  die aan leu e ie is gestorven  eden genoeg o  alle s roo  te over innen  al gaat dat niet onder slag of stoot

ls e over de vi ftig bent  ie e er at li f en leden betreft to  iets anders uit dan op e t intigste

alendar irls is gebaseerd op aargebeurde feiten  Op et ondense est nd as et een s as ing it  De ranten in 
ngeland aren l ris  en buitelden over el aar een in superlatieven  en ge eldige artver ar ende avond in et t eater  

Daily Mail  en s o  et een toren oge feelgood fa tor  The uardian  

Hier in ederland staan topa tri es en topa teurs als Henri tte ol  nne- ie e u ten  iene e le ou  aeve van der teen  
Hett  He ting  ivine e van roningen  Diana Dobbel an  att ias aat  eo Hogenboo  eorge obal en nn ansen
te popelen o  in de e eerli e o edie te ogen s itteren

Lezersaanbieding
e ers van de Oud Hagenaar ri gen 5 00 orting en betalen  3 00 i. .v. 37 00.
 unt de e aanbieding reserveren door te bellen naar de assa van et u ent Danst eater o v v  de a tie ode Oud Hagenaar
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Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie     Informatie

Vooral méér vrouwen halen de honderd: 
per  januari  omstreeks de . In 

 werden nog maar  mensen ouder 
dan  jaar van wie  vrouwen. Die 
toenemende ouderdom heeft natuurlijk 
alles te maken met de groeiende gezond-
heid van de mensen. Daartegenover 
staan echter ook de negatieve tendensen 
van het dikker worden en het daarmee 
vaak samenhangende ernstige over-
gewicht (obesitas), suikerziekte en te 
hoge bloeddruk. Volgens het onderzoek 
Nederland de Maat enomen’ hebben 

steeds meer mensen in Nederland een 
te grote buikomvang. Het krijgen van 
diabetes neemt met de leeftijd toe. Van 
de -  jarigen had  procent van de 
mannen en  procent van de vrouwen 
diabetes. Een kwart van de mensen weet 

nog niet eens dat ze het hebben. Als we 
de jongere groepen meenemen, dan is 
in Nederland  procent van de mannen 
tussen de  en  jaar te zwaar. Bij  
procent is sprake van obesitas (ernstig 
overgewicht). Van de Nederlandse vrou-
wen in deze leeftijdsgroep is  procent 
te zwaar en heeft  procent ernstig 
overgewicht. Meerdere risicovormen 
(obesitas van de buik, hoge bloeddruk, 
laag HDLcholesterolgehalte, verhoogd 
glucose- en of vetgehalte in het bloed) 
hebben  procent van de mannen 
en  procent van de vrouwen bij de 

- -jarigen.

Bewegingsnormen
Anderzijds voldoet een groot deel 
van de ouderen aan de door de D 

geadviseerde bewegingsnormen. In de 
leeftijdsgroep -  jaar verrichten  
procent van de mannen en  procent 
van de vrouwen minimaal drie keer per 
week  minuten of langer zware  inten-
sieve inspanningen. Het hoge percentage 
in de oudere leeftijdsgroepen dat aan de 
fi tnorm voldoet, wordt  waarschijnlijk 
grotendeels veroorzaakt door de criteria, 
die leeftijdsafhankelijk zijn. Vanaf  
jaar telt ook de tijd mee, die wordt be-
steed aan fi etsen en tuinieren. Onder de 

 jaar is dat niet het geval. Bij sporten 
valt op dat personen met het laagste 
opleidingsniveau gemiddeld minder uren 
per week aan sport besteden dan mensen 
met een hogere opleiding. Bekende ge-
gevens over het roken zijn in het rapport 
verwerkt. Het gemiddelde percentage 

rokers was bij mannen  procent en 
 procent bij vrouwen. In de jongste 

leeftijdsgroep ( -  jaar) werd vaker 
gerookt dan in de oudste leeftijdsgroep 
( -  jaar). De laatste is waarschijnlijk 
vatbaarder voor het voorlichtingsbeleid 
dat roken desastreus voor de gezondheid 
kan zijn. Onder laag opgeleiden was het 
percentage rokers minstens tweemaal 
zo hoog als onder hoog opgeleiden. 
Wél is het algemene percentage rokers 
veel lager dan midden jaren ’ . Bij het 
lopen van gezondheidsrisico’s is het 
algemene beeld dat mannen, ouderen 
en laag opgeleiden ongunstiger scores 
halen dan vrouwen, jongeren en hoog 
opgeleiden. “Ten opzichte van tien tot 
vijftien jaar geleden is de toename van 
de middelomtrek (grote buikomvang) 

en de bloeddruk het meest opvallend. 
Preventie van deze risicofactoren, met 
name op jonge leeftijd, is van groot be-
lang om de ziektelasten ten gevolge van 
hart- en vaatziekten en diabetes terug te 
dringen”, concludeert het onderzoek. De 
steekproef is gehouden onder circa  
personen uit de bevolking tussen de  
en  jaar in  en . Het laatste 
onderzoek daarvoor stamt nog uit -

. Hoe hoger de leeftijd, hoe méér 
(en waarschijnlijk eerlijker) de gegevens 
werden verstrekt.

Rapport downloaden
Het volledige onderzoek Nederland de 
Maat genomen’ is te downloaden bij het 

ijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (www.ri m.nl)

Over hun inkomen en vermogen hebben vele ouderen niet te klagen, schreven wij op deze plaats herhaaldelijk. Nummer 1 in alle gesprekken staat echter de gezondheid. ‘Hoe gaat het met 

je?’ is een standaardvraag. De gezondheidsfactoren zijn nu handen en voeten gegeven in een recent rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Een achtergrond aan de hand hiervan. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

e orden ouder en 
dikker  soms vee  te dik

De meeste 6 -plussers worden veel ouder dan vroeger. T ch is de kans dat iemand van onze lezers 100 jaar wordt nog heel klein. 
Minder dan 1 procent van de 6 -jarige mannen haalt die hoge leeftijd en ruim  procent van de vrouwen. er 1 januari vorig jaar 
waren er volgens het entraal Bureau voor de Statistiek in heel Nederland ‘slechts’ 30 3 mensen van 99 jaar of ouder.

Erf- en 
schenkingsrecht

Testament voor broer
met bewindvoerders

i n vro  ee  een vers ande i  ge an
di ap e roer die onder e ind s aa  i  
is  aar en ee  aardig a  ge d op de 
an  s aan  e ee e indvoerders van 
e  i n ssen  i  i en een es a en  

voor e  a en op a en  aarin i  
i n e e na a ens ap na aa  aan goede 

doe en o  e voor o en da  andere a i
ie eden er ee vandoor gaan  a  i n de 
oge i eden

Voor alle handelingen betreffende testa-
menten van de wilsonbekwame persoon 
moet toestemming worden gevraagd door 
diens bewindvoerder aan de rechtbank. We 
vermoeden dat als alle andere potentiële 
erfgenamen (waarschijnlijk zijn broers 
en zussen?) schriftelijk verklaren dat zij 
geen moeite hebben met het nalaten aan 
goede doelen, er wel toestemming van 
de rechtbank wordt verkregen om dit in 
een testament vast te leggen, waarbij de 
handtekening van de bewindvoerders 
nodig is en als bijlagen de toestemming 
van de andere potentiële erfgenamen 
worden gevoegd. Als echter een van de 
potentiële erfgenamen daaraan niet wil 

meewerken, zal de rechtbank vermoede-
lijk géén toestemming verlenen. eeft de 
rechtbank geen toestemming dan gaat alles 
pas een rol spelen bij het overlijden van de 
gehandicapte broer. Willen de bewind-
voerders van de broer het testament toch 
in gang zetten, dan is het raadzaam eerst 
een notaris te raadplegen die heel veel 
procedures uit handen kan nemen.

fwikkeling overlaten
aan huishoudhulp

 en een ed naar van  aar   e  
geen inderen o  verdere na es aanden  

a  ge e r  er s ra s e  i n ge d a s i  
o  e over i den  ie gaan de  nan i n  

in oede  e d  rege en  an i  e  ie s 
rege en e  een persoon die i  a  aren 
e oe  en e p  in de is o ding

Als wettelijke erfgenamen gelden uw 
bloedverwanten tot en met zelfs de zesde 
graad. Dus ook (verre) achterneven en 
-nichten. aat u een redelijk bedrag na-
laten, dan valt te adviseren een testament 
te laten opmaken waarin u kunt nalaten 
aan wie u wilt. Blijft er weinig geld over 
na voldoening van uw uitvaartkosten 
en eventuele schuldeisers, dan kunt u 
volstaan met een codicil (met de hand 
geschreven wilsverklaring) waarin u 
iemand benoemt die de zaken na uw 

overlijden regelt. Het ligt voor de hand 
deze persoon zelf op de hoogte te stellen. 
U kunt ook al voor uw overlijden proberen 
zoveel mogelijk te schenken, zodat uw 
nalatenschap volgens het wettelijk erfrecht 
minimaal zal zijn. U zult zich ongetwijfeld 
afvragen hoeveel geld u bij het - nemen 
wij aan - moeilijk te bepalen moment van 
uw overlijden moet overhouden. Op grond 
van de huidige kosten voor een uitgebreide 
begrafenis of crematie  als die niet door 
een uitvaartverzekering worden gedekt 
- houden wij altijd circa  tot .  
euro aan.

Sociale voorzieningen

IO  alleen in
aansluiting op 

i n an is in de e er  oen i  
6 aar as  er oos ge orden en reeg 
oen een i ering  ie i ering 

is in  ges op  door een isvers and 
i  i n an over de so i i a iep i  
indsdien even i  van ons spaarge d 

da  n  opraa  i  nnen n  a een 
nog aar een redie po ee  ri gen 
op ons eigen is  n  is i n an 
e er aar ie  ge orden  i  ee  
ve e aanden in een ie en is ge egen 
en ri g  n  nog is e ra rs o  oe
gediend  o i i eren an i  d s a so  

nie  eer  e en i  n  nog even ee  
re  op een i ering  oda  nie  de 
ver ogens oe s van de so ia e diens  van 
oepassing is

Wat een ellende allemaal, fi nancieel en 
ua gezondheid van uw man. Wij hebben 

ook een trieste mededeling voor u, wij 
kunnen daaraan weinig veranderen. Het 
draaipunt’ in uw ongelukkige kwestie is 

dat de IOAW (inkomensvoorziening ou-
dere en arbeidsongeschikte werknemers) 
alleen bedoeld is in directe aansluiting 
op de werkloosheidsuitkering, indien uw 
man bij de aanvang van de werkloosheid 

 jaar of ouder was. Bovendien moet de 
volledige uitkeringsduur van de WW zijn 
doorlopen. U schrijft echter dat de uitke-
ring tussentijds is gestopt vanwege het feit 
dat uw man zich niet hield aan de criteria.
Ook voor de ietwat gunstiger (nieuwe) 
regeling IOW (sinds , de inkomens-
voorziening voor oudere werklozen) komt 
hij niet in aanmerking, omdat dan weer 
de regel geldt dat hij op het moment van 
aanvang van de WW-uitkering al  jaar 
had moeten zijn. Bovendien geldt ook 
hierbij weer dat hij direct aansluitend aan 
de WW-uitkering deze IOW had moeten 
aanvragen. Ook een mogelijke arbeids-
ongeschiktheidsuitkering loopt hij mis, 
omdat hij dan in een werkende’ situatie 
had moeten verkeren (geldt ook voor de 

WW, want dan word je nog beschouwd als 
potentiële werknemer, de WAO is ook een 
werknemersverzekering).
Samengevat rest voor uw huishouden dus 
alleen een bijstandsuitkering (thans in 
uw situatie ongeveer  euro netto per 
maand). Waarschijnlijk moet u daarvoor 
een krediethypotheek nemen via de 
Sociale Dienst op uw eigen huis, maar dan 
heeft u de schrale troost dat van de vrije 
waarde van uw huis toch nog een aanzien-
lijk deel voor u en uw man over blijft. Dus 
u behoudt die papieren waarde’ altijd.
Een tweede schrale troost is dat uit uw 
gegevens blijkt dat uw man in  al 

 jaar wordt. Dan krijgt hij AOW en 
waarschijnlijk nog net de volledige toeslag 
voor u als jongere partner zonder inkomen 
(die toeslag wordt in  afgeschaft). 
Uw maandinkomen zal dan weliswaar niet 
veel verschillen met die van de bijstand, 
maar u en uw man zijn dan van alle 
maandelijkse verplichtingen ten aanzien 
van de sociale dienst verlost. Over het 
opgebouwde krediet op de hypotheek zult 
u met de sociale dienst moeten overleg-
gen. In uw ellendige situatie zijn dat de 
enige lichtpunten die wij zien. Het enige 
advies dat wij u kunnen geven, is dat u een 
bijstandsuitkering van de sociale dienst in 
uw gemeente aanvraagt en laat alles maar 
op u afkomen. Alleen dat al zal u en uw 
man een heleboel gemoedsrust geven.

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen, consumenten aken, rechten oals er recht , belastingen en andere inanci le aken. w vragen worden 
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail.nl o  naar ostbus 60 6, 0   Den Haag. raag met vermelding van rubriek ‘ echten en lichten .
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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

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

  i er e immerwerken 
 en onderhoud
  He  en n keuken
  en o  m  m ken
  He  e en n hou en oeren
  He  m ken n ond

Harfa Bouw is een éénmanszaak. 
Dus als u mij belt heeft u mij 
meteen aan de lijn. Omdat ik 
een eigen werkruimte heb zijn 
de kosten niet zo hoog. 
Daardoor kan ik voor een 
redelijk tarief werken. 
Is er rondom of aan uw huis on-
derhoud nodig, dan kom ik geheel 
vrijblijvend bij u langs voor een 
prijsopgave.

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

H rr  n der 
n reden ur hwe   

   Ri wi k

Te    
m i  

h rr nder m i om

Inkoop Oud Goud en Zilver

Direct Cash | Altijd de hoogste dagprijs

Bel nu: 
070-388 42 81

Dubai Jewellers 

Hobbemastraat 316 B, Den Haag

www.dubaijewellers.nl

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

e orgadre
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

actuuradre
 elijk als het bezorgadres, of:

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

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

o tbu  04 ,  0  A en aag

aat u  belasting aangifte  
geen belasting  voor u i n

o pleet ver orgd tegen eer vriendeli e 
tarieven vanaf 0 --

Oo  uisbe oe  tegen toeslag is ogeli  voor eer infor atie   

s r  naar er as nl o  
inv llen elastingaangi te nl 

afspraa  a en  el  0 0- 2



Hij had zich er met een minimum aan 
Duitse kennis aan gewaagd en was 
geboeid geraakt. Vanaf die tijd is zijn 
fascinatie alleen maar groter gewor-
den. Hij werd verzamelaar en geldt nu 
als een van de grotere Karl May ken-
ners van Nederland. an Willem van 
der agt: “Zoals andere leerlingen aan 
het s- ravenhaags Christelijk ym-
nasium (het tegenwoordige Christelijk 

ymnasium Sorghvliet) aan de root 
Hertoginnelaan, las ik graag Biggles 
en ules Verne, maar Karl May heeft 
mij veel meer gegrepen. In twee jaar 
tijd had ik  delen van de eerste 
Spectrum pocket serie bijeen ge-
spaard. En nu, vijftig jaar later, heb ik 
mede dank zij eBay een verzameling 
van meer dan duizend Nederlands- en 
Duitstalige uitgaven.”
 

edeelde passie
Een andere kenner en verzamelaar is 
oud Hagenaar en telg uit een bekend 
oud slagersgeslacht rits oest, die 
zijn eerste Karl May boek leende 
bij de bibliotheek aan de oemer 
Visscherstraat, nadat zijn vader hem 
getipt had. rits oest: “Ik leende 
elke uitgave die er maar te vinden was 
in dat gebouw en daarna fi etste ik stad 
en land af om nog ontbrekende exem-
plaren te vinden en te verslinden.” 

rits oest zat ook op het Christelijk 
ymnasium, zoals een derde leerling, 

erard Koolschijn, 
maar de drie wisten 
toen niet van 
elkaar dat zij een 
passie deelden. 

rits oest wordt 
bioloog-visse-
rijspecialist bij de 
Wereldvoedsel-
organisatie AO 
en later bij het 

ijk en erard 
Koolschijn evenals an Willem van 
der agt leraar rieks en Latijn. Pas 
wanneer het pensioen in zicht komt, 
brengt het toeval ze samen rond de 
oprichting van de Karl May Vereni-
ging in . Dat was een initiatief 
van de Bilthovenaar oan Oosterbaan, 
die bij zijn overlijden in  zijn 
unieke collectie Nederlandse uitga-
ven, waaronder veel eerste drukken, 
naliet aan de Koninklijke Bibliotheek 
in Den Haag. 

Kwartje per stuk
Wie kende ze eigenlijk niet in de 
jaren zestig? De helden van het Wilde 

Westen: Winnetou, Old Shatterhand. 
En van het Midden-Oosten: 

Kara Ben Nemsi en Hadschi 
Halef Omar. Een fan was 

ook onald Plasterk, 

oud-minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, die eveneens 
opgroeide in Den Haag. “De eerste 
grotere serie boeken die ik als kind 
bezat was die van Karl May (ik had 
al wel zes deeltjes Pietje Bell, en 
wat Kameleons). Ik had niet zoveel 
zakgeld, maar had ergens in de buurt 
(ik geloof in de aardes, wij woonden 
op het Hoogveen) een winkeltje in 
tweedehands boeken ontdekt. Ik meen 
dat de oude delen per stuk een kwartje 

kostten. Zo af 
en toe fi etste ik 
er heen, en kocht 
ik er twee of 
drie. Uiteindelijk 
had ik de hele 
serie, inclusief de 
delen over Kara 
Ben Nemsi. Het 
was een behoor-
lijke plank vol. 
Het waren boeken 
die je als lagere 
schooljongen prima 
begreep, maar die je 
niet het gevoel gaven 
dat je een kinderboek 

zat te lezen, dit was de echte wereld!”

Ingewijde
Als Karl May lezend kind voelde je 
je ingewijde worden in een groter 
verhaal. Een verhaal van strijd tussen 
goed en kwaad, van overleven in 
barre oorden, en van het eeuwige 
streven naar vrede tussen mensen en 
volkeren. an Willem van der agt 
zoekt naar verdere verklaringen van 
het succes van de schrijver, van wiens 
geniale penvoering wereldwijd meer 
dan  miljoen boeken werden ver-
kocht. “Hij was een meester-verteller, 
die een ijzersterke plot combineerde 
met een meeslepende verteltrant. 
Hij nam je mee op reis, plaatste zijn 
verhalen in een historische context, in 
de wereld van ontdekkingsreizigers, 

het Wilde Westen en de Oriënt. Wat 

ons destijds misschien het meest heeft 
aangesproken was het opkomen voor 
onderdrukten van toen: de indianen, 
de koerden, die in het verdomhoekje 
zaten. Heel veel van wat hij beschre-
ven heeft en wat hij nastreefde is nog 
steeds actueel.”

Heldendaden 
Karl May ontsnapt niet helemaal aan 
de negentiende-eeuwse beeldvorming, 
als hij bijvoorbeeld in het boek De 
zoon van de berejager de neger Bob 
opvoert als een bediende die in een 
gebroken taaltje spreekt. “Maar” - zo 
zegt an Willem van der agt - “bij 
Karl May wordt die bediende wel 
voor vol aangezien en verricht hij net 
als de blanke hoofdpersonen en hun 
rode broeders grootse heldendaden. 
De humanitaire, de menselijke kant 
is bij Karl May sterk ontwikkeld, 
de rook van de vredespijp kringelt 
geregeld omhoog. De liefde voor de 
schepping klinkt in al zijn verhalen 
door, wat diepere waarden biedt die 
men bij andere schrijvers vaak mist.”

Veel humor
“Er zit veel humor in zijn boeken,” 
vervolgt Van der agt, “je leerde iets 
over vreemde culturen zoals de Islam. 
Daarnaast citeerde hij in zijn boeken 
brokstukken van indianentalen, 
Arabisch, Turks, Chinees. Bij Karl 
May heet de indiaan niet Witte Veder, 
maar Tangua of Vupa-Umugi of hoe 
ze ook allemaal mogen heten. Het zijn 
intrigerende details die kleur geven 
aan de verhalen.” an Willem van der 
agt snapt best dat de jongeren van nu 

andere voorkeuren aan de dag leggen. 
Er wordt in zijn algemeenheid minder 
gelezen. Er is meer concurrerend ver-

tier van de televisie en het internet. 
De scholen hebben al veel moeite 
leerlingen vertrouwd te maken met 
hedendaagse schrijvers. Minder dan 
vroeger komen de schrijvers van de 
vorige generaties aan bod. “Karl May 
is cultureel erfgoed geworden, hij 
heeft generaties van Nederlanders 
mede gevormd, maar hij is vandaag 
geen levende werkelijkheid meer.” 
Toch blijft de schrijver een aanrader! 

S mposium
Babyboomers, jongeren, belangstel-
lenden van alle leeftijden zijn vrij-
dagmiddag  maart om .  uur 
welkom op het Karl May Symposium 
in de Aula van de Koninklijke Biblio-
theek in Den Haag. De organisatie is 
in handen van de Karl May Vereni-
ging en de Duitse Bibliotheek (ge-
vestigd aan de Witte de Withstraat). 
Aanleiding is de honderdste sterfdag 
van Karl May (  maart ), die 
met name in Duitsland maar in veel 
meer landen groots herdacht wordt. 
Doel is om de schrijver te eren en 
te gedenken en wellicht te ontruk-
ken aan een voortijdige aftocht in de 
vergetelheid. onald Plasterk spreekt 
een openingswoord. e kunt er kennis 
maken met de fantastische collectie 
van de Koninklijke Bibliotheek en 
met een nieuwe bibliografi e, maar 
vooral worden er interessante nieuwe 
visies op Karl May ontvouwd. Meer 
informatie over deelname en aanmel-
ding is te vinden op www.karl-may-
vereniging.nl of bij frits.roest gmail.
com (Tel.: - ).

er Tielen
ger ie en de in n

Hagenaar Jan illem van der Jagt weet het nog als de dag van gisteren. Zijn eerste boek van Karl 
Ma , De oase in de Llano Estacado, kocht hij in september 196  voor f 1,7  bij boekhandel attez in de 

apestraat. Eigenlijk had hij die zomer al eerder van zijn moeder een Duitstalig boek van de vermaarde 
Duitse schrijver gekregen. Op vakantie in Duitsland  Der Schatz im Silbersee.
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Voor innetou en Old Shatterhand fietste je stad en land af • meesterlijke verhalen over de strijd tussen goed en kwaad

 maart  ar  a  erdenking in en Haag 

- Jan illem van der Jagt voor zijn arl May boekenkast. -
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Zo streng als wij als beginnende on-
derwijzers waren voor onze leerlingen 
uit angst voor een uit de hand lopende 
orde, zo streng was de inspecteur 
van het onderwijs voor beginnende 
leerkrachten. Colbert en stropdas 
waren voor de klas zelfs tijdens een 
hittegolf verplicht. oken mocht ik 
daarentegen in de klas naar hartenlust. 
Maar gemorste aarde op de schoteltjes  
waar de planten in het raamkozijn op 
stonden, was weer uit den boze.
Vooral in ijswijk luisterde een en 
ander nogal nauw. Want een begin-
nend onderwijzer had na een jaar bij 
gebleken geschiktheid recht op een 
vaste aanstelling. En daarmee tevens 
recht op een woning in ijswijk. 
Medewerking bij het verkrijgen van 

woonruimte, zo lokte burgemeester 
Archibald Bogaardt, in een tijd van 
grote schaarste, onderwijzers naar 
zijn gemeente. Den Haag was toen op 
de een of andere manier niet in staat 
om leerkrachten met woonruimte te 
lokken. Zo kwam ik dus in ijswijk 
terecht.

Klassenbezoek
Ik zal het nooit vergeten. Nadat ik 
mijn leerlingen maandenlang had 
voorbereid op het bezoek van enige 
heren en ze in vertrouwen genomen 
had omtrent de gevolgen voor de 
huisvesting van mij en mijn echtge-
note bij eventuele misdragingen van 
hun kant, werd er op een ochtend op 
de deur van klas geklopt en stormde 
de onderwijsinspecteur wiens naam 
mij is ontschoten plus de ijswijkse 
wethouder van onderwijs, de heer 
Brederode plus het hoofd van de 
school, de heer Damsteeg binnen. 
“Waar bent u mee bezig”, vroeg de in-
specteur? “Met aardrijkskunde”, ant-
woordde ik timide. “Maar hier op de 
lessentabel… (wettelijk op ooghoogte 
naast de deur van de klas in een lijstje 
bevestigd) staat dat thans rekenen aan 
de orde is”, bulderde de inspecteur 
ten overstaan van de hele klas. Ik 

legde uit, dat enige achterstand in het 
aardrijkskundeprogramma mij, naast 
een onvoorziene versnelling in het 
rekenonderricht, had genoopt tot deze 
ingreep in het lesrooster. Het klonk 
niet overtuigend. Daarom begeleidde 
ik de heren naar de stoeltjes die speci-
aal voor deze gelegenheid al maanden 
achterin de klas stonden. Leerlingen-
stoeltjes, waarop de toch wel forse 
lijven van de heren nauwelijks pasten. 
Maar ik ging niet over behoorlijke 
stoelen voor dergelijke gelegenheden. 
Zij wel. “Of ik de les maar wilde 
hervatten”, verzocht men mij vanaf 
het mini-gestoelte. Maar dan wel 
volgens het lesrooster. ekenen dus. 

“Neem bladzijde  uit het rekenboek 
voor je”, verzocht ik mijn angstige, 
doodstille klas die ook wel aanvoelde 
dat hier iets bijzonders aan de hand 
was. “En Simon, pak jij even de re-
kenschriftjes”. Maandenlang hadden 
we dit geoefend. In het open kastje, 
vlak naast de heren lagen diverse keu-
rige stapeltjes schriftjes. roen. Zeer 
bevattelijk voor verkleuren. Met een 
wit etiket. Van het merk Lintel. Siem 
pakte het stapeltje rekenschriftjes. 
Wat de heren niet wisten, maar mijn 
leerlingen wel, was dat er ook reken-
schriftjes lagen in de laatjes van de 

tafeltjes. Slordige, vluchtig nagekeken 
rekenschriftjes met ezelsoren. Voor 
het dagelijkse werk. Vol vlekken. En 
vol fouten. Kortom: echte schriften 
waarin je leert rekenen.
Zo niet het stapeltje dat Simon zojuist 
uit de klas had gehaald en nu bezig 
was uit te delen. Keurige schriftjes. 
Met in schoonschrift de namen van 
de leerlingen op het etiket, door de 
onderwijzer daar zelf op aangebracht. 
Met opbeurende, pedagogische 
raadgevingen in rood. En maximaal 
drie fouten per leerling per paragraaf. 

een smet, geen ezelsoor te beken-
nen.
De twintig minuten die volgden be-
steedde ik aan het gegeven dat delen 
door een breuk hetzelfde is als verme-
nigvuldigen met het omgekeerde van 
die breuk. Alsof ze die les al niet acht 
keer hadden geoefend deden de leer-
lingen keurig alsof dat allemaal nieuw 
voor ze was. Voor het bord geroepen 
keerden ze de breuken om alsof de 
duivel ze op de hielen zat. Zelfs rans 
Boutkan, over het algemeen niet num-
mer één in de klas, leek het ineens te 
begrijpen. Inspecteur, wethouder en 
hoofd zaten goedkeurend te knikken 
en trokken eigener beweging stapel-
tjes schriften uit de kast die ze kritisch 
doorbladerden. Na ongeveer een half 
uur stond de inspecteur op, veegde 
nog even met zijn vingers langs een 
paar schoteltjes waarop de planten in 
het raamkozijn stonden en kondigde 
aan dat ze wel een indruk gekregen 
hadden en maar weer eens opstapten’. 
Zelfs het niet zuchten van verlichting 
had ik met de klas geoefend. Maar 
toch, de deur was nog niet geheel ach-
ter het eerbiedwaardige gezelschap 
gesloten, of Siem riep ineens keihard 
door de klas: “Meester, hebben we het 
goed gedaan? Krijgt u nu een huis?”
Tot op heden weet ik niet of de kreet 
doordrong tot de notabelen maar een 
feit was, dat ik binnen een maand een 

at in de Muziekbuurt kreeg toegewe-
zen voor een huur van  gulden in 

de maand.
En uiteraard heb ik op ijs getrakteerd 
in de klas.

Het schoolteam
Het woord schoolteam’ was nog niet 
uitgevonden. Van echt teamverband 
was dan ook geen sprake. Er waren 
vier vergaderingen per jaar. Die wer-
den tussen de middag gehouden in het 
kamertje van het hoofd en duurden 
ongeveer twintig minuten. Zaken die 
daar aan de orde kwamen waren: de 
bestemming van de jaarlijkse school-
reisjes, de toneeluitvoering van de 
leerlingen van de hogere klassen ten 
behoeve van de leerlingen van de on-
derbouw, de viering van Sint Nicolaas 
en Kerstmis, de overgangsvergadering 
(die was vooral belangrijk omdat daar 
tevens werd bepaald wie het volgend 
jaar welke klas zou krijgen) en de be-
vindingen van de inspecteur. Om het 
teamverband in het grotere onderwijs-
geheel te benadrukken organiseerde 
de gemeente ijswijk in die tijd ieder 
jaar een groot toneelstuk waarvoor 
leerkrachten zich als acteur of actrice 
konden opgeven. Alle leerlingen uit 
het openbaar onderwijs bezochten die 
voorstellingen. e kon je vrijwillig 
opgeven als acteur maar omdat de 
animo gering was werd er van ge-
meentewege enige druk uitgeoefend. 
Voor een dergelijke druk was ik niet 
gevoelig. Maar een van mijn collega’s 
van de Huis ter Nieuburchschool, 
Peter Offerman, was een enthousiast 
amateurtoneelspeler en gaf zich ieder 
jaar op. Collegialiteit was echter geen 
vrijblijvende zaak. Bij onverwachte 
ziekte van een der collega’s was er 
niet altijd direct een invaller beschik-
baar en dan werden de leerlingen van 
de zieke collega in vijf porties over de 
klassen verdeeld zodat het inschikken 
werd. Vaak kregen de leerlingen dan 
een stukje zelfwerkzaamheid mee om 
de tijd door te komen. Een andere 
keer volgden ze de les in de vreemde 

klas voor zover dat kon of hielpen ze 
de leerlingen van een lagere klas als 
dat in hun vermogen lag. Collega’s 
die ik me herinner uit mijn tijd op 
de Huis ter Nieuburchschool zijn, 
behalve de reeds genoemde meesters 
Offerman en Damsteeg, ook nog juf-
frouw Vaupel-Klein, juffrouw Beu-
kenholt, meester Buining, juffrouw 
Heus en juffrouw Van Deelen.
Het contact tussen de leerkrachten 
bleef meestal beperkt tot het ge-
zamenlijk nuttigen van de meege-
brachte lunch en vaak dat niet eens 
omdat de middagpauze dikwijls werd 
gebruikt om in het eigen lokaal de 
schriften te corrigeren. Soms hoorden 
we elkaar foeteren op de leerlingen 
door de dichte verbindingsdeur heen. 
Of zingen. Want zangonderwijs was 
verplicht in die dagen. De meest 
merkwaardige liedjes over Kadul-
lekens en Karretjes op de Zandweg 
stonden op het programma. Een enkel 
keer hoorde ik mijn collega Peter Of-
ferman, met zijn klas naast de mijne, 
een canon zingen. Vader acob zal het 
wel geweest zijn. Want Offerman had 
veel onderwijskwaliteiten maar die 
lagen nauwelijks op het terrein van 
de muziek. In een opwelling wenkte 
ik mijn klas stil te zijn en voorzichtig 
zette ik de deur tussen de klassen op 
een kier. Na …slaapt gij nog? Slaapt 
gij nog?’ gaf ik mijn klas een teken 
dat onmiddellijk werd begrepen en 
met denderend geweld vielen wij 
in: Vader acob, Vader acob…’ Zo 
werd de canon in collegiaal verband 
niet met drie maar met zes groepen 
gezongen. En we wisten van geen 
ophouden.

Erik de Boer
eri ai n

e  ver aa  ord  vervo gd in e 
d agenaar van 6 aar  aan

s aande

Op de Kweekschool leerden we als aankomende onderwijzers  ‘Beter in het begin van het schooljaar 
conse uent en streng reageren om daarna, als iedereen elkaar wat beter kent, de teugels wat te 
vieren, dan in het begin van het jaar aardig en populair tegen de leerlingen te doen om dan, als ze een 
loopje met je gaan nemen, de strafmaatregelen aan te scherpen. ant dan lukt het toch niet meer. 
Dan is het te laat’. 

Burgemeester Bogaardt lokte onderwijzers met een woning naar Rijswijk vervolg van pagina 1

okend met o bert en stro das voor de k as

- De legendarische burgemeester Bogaardt schroomde nimmer om desnoods op onorthodo e 
manier dingen te regelen voor Rijswijk. oals een woninggarantie voor broodnodige onderwijzers. -

- De school was vernoemd naar het voormalige paleis Huis ter Nieuburch dat rins rederik Hendrik in de 1 de eeuw in Rijswijk liet bouwen.. -

- Onderwijswethouder Brederode, die samen 
met het schoolhoofd en de onderwijsinspec-
teur Erik de Boer de maat kwam nemen in 

de klas. -
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Vroeger wist vrijwel iedereen waar het oosten was. Verdwalen deed men niet. Zelfs niet in een vreemde stad. De landkaarten 
zaten in het hoofd in plaats van in het dashboard van de auto. En onraad ruiken we ook al niet meer.

Help  e zijn ons gevoel voor
richting kwijt  we verdwalen  

Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

- ntiek zakkompas. -

Als ik in mijn deeltijdhuisje in 
Zeeland met mijn benen naar het 
zuiden in het bad lig, bevinden de 
badkranen zich links van me. In mijn 
huis in ijswijk is dat juist andersom. 
Zoiets kan je alleen maar weten als je 
je ervan bewust bent waar het zuiden 
is. Ik wil me beslist niet op de borst 
kloppen dat ik zo veel weet, want ik 
weet niet veel. Maar ik weet altijd 
wel waar het zuiden is. En dus ook 
het noorden, het oosten of het westen. 
Zonder kompas. Dat is handig. 
Bijvoorbeeld in een vreemde stad. 
Of onderweg in de auto. Maar áls ik 
eenmaal verdwaald ben dan ben ik 
ook echt goed de weg kwijt. Dan raak 
ik, alsof ik in één klap mijn geheugen 
heb verloren, totaal in paniek. En dan 
duurt het vaak uren voordat ik mijn 
innerlijke kompas weer een beetje op 

orde heb.
Oriëntatievermogen. Zo heet de 
eigenschap die ik kennelijk vanaf 
mijn geboorte heb meegekregen. 
Want zoiets leer je niet. Dat heb 
je, of dat heb je niet. In het woord 
oriëntatievermogen zit het woord 
oriënt’: oosten. Vroeger, toen dat 

woord ontstond, richtte men zich hier 
in het westen kennelijk automatisch 
het eerst naar het oosten. Want daar 
lag de beschaving. 

Mevrouw asgeld
Vroeger kon iedereen zich trouwens 
oriënteren. Dat is nu wel anders. 
Neem mevrouw Pasgeld. Die is zich 
van geen richting bewust. Zodra ze 
in een onbekende buurt een hoek 
omslaat verdwaald ze hopeloos. Na 

jaren kwam ze er pas achter dat onze 
achtertuinen in Zeeland zowel als in 

ijswijk allebei op het zuiden liggen. 
En als mevrouw Pasgeld met de auto 
de snelweg afslaat via zo’n grote ron-
de afrit, is links ineens rechts en recht 
is links. e houdt je hart vast. e hoort 
steeds meer verhalen over mensen die 
dagenlang in de verkeerde richting 
reden voordat ze erachter kwamen dat 
ze dagenlang in de verkeerde richting 
hadden gereden.
Steeds meer mensen worden geboren 
zonder richtinggevoel. Voor die men-
sen is de huidige navigatie-apparatuur 
natuurlijk een uitkomst. Maar toch 
is het jammer. Want juist door die 
handige Tom-Toms weten hele volks-
stammen tegenwoordig absoluut niet 
meer waar ze zijn als ze zich van A 
naar B begeven. Maarten Biesheuvel 
schreef eens een verhaal over een 
lading toeristen in een vliegtuig. Dat 
vliegtuig vloog, nadat het van Schip-
hol was opgestegen, twintig rondjes 
om Nederland en landde vervolgens 
op Tholen. Daar maakte men de 
toeristen wijs dat ze op de plaats van 
bestemming waren aangekomen. Een 
sub-tropisch eiland! Een hotel met 

een zwembad, een toevallig snikhete 
zomer en enige allochtone bedienden 
deden de rest. Wekenlang hebben die 
toeristen genoten van een fantastische 
vakantie op dat verre, buitenlandse 
eiland. Totdat iemand de pont naar 

erseke zag. 

Routeplanner
Er zijn nog mensen die via een 
ANWB-routeplanner komen waar ze 
wezen willen. Die zien tenminste nog 
een kaartje met iets van plaatsnamen. 
En een route in z’n context. Een weg 
met zijwegen die tenminste ook nog 
ergens anders naar toe gaan. En een 
pijltje dat wijst naar het noorden. Die 
mensen houden hun richtinggevoel, 
of dat wat er in de loop van tijd van 
over is gebleven, tenminste nog een 

beetje in stand. Maar zelfs die laatste 
der Mohikanen vallen met bosjes 
voor navigatie-apparatuur. En zo 
gaat dat kleine beetje richtinggevoel 
ook naar de verdommenis. Dan is er 
alleen nog een domme trut die zegt, 
dat je om moet keren als je verkeerd 
rijdt. Kijk: vroeger deden we dat 
nog uit onszelf, verkeerd rijden. En 
dan leerden we van onze fouten. Nu 
hoeven we die fouten niet eens meer 
zelf te maken. Laat staan dat we 
ervan leren.
Niet alleen ons richtinggevoel raken 
we kwijt. Ook andere, na eeuwen-
lange evolutie verkregen verworven-
heden raken in het verdomhoekje. 
Zonder dat daar iets fundamenteels 
voor terugkomt. Het zingen van de 
tweede stem bijvoorbeeld. Het op je 
klompen aanvoelen wat voor weer 
het morgen zal zijn. En wat te denken 
van het ruiken van onraad?
Sodeju. Wat raken we in hemelsnaam 
allemaal nog meer kwijt, of wat mis-
sen we nu al zonder dat we er erg in 
hebben?
Mail het in godsnaam voor het te laat 
is naar:
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl 

De tekening wordt op de tentoon-
stelling ge  ankeerd door de tot nu 
oudst bekende afbeelding van het 
Binnenhof ( ), archiefstukken die 
bewijzen dat Van Eyck in Den Haag 
woonde en diverse middeleeuwse 
handschriften in de stijl van Van 
Eyck. Ook wordt in de tentoonstelling 
het technisch onderzoek toegelicht.
Deze ingekleurde tekening uit het 
Louvre in Parijs, die men altijd voor 
een de-eeuwse kopie naar an 
van Eyck hield, is wel degelijk van 
de hand van an van Eyck, beweert 
Chavannes. De tekening is uit de 
vroege de eeuw, de tijd dat Van 
Eyck in Den Haag verbleef. an van 
Eyck woonde in Den Haag tot begin 

 en was de enige schilder in vaste 
dienst van hertog an van Holland en 
Beieren.

Onderzoek
Er worden wereldwijd ongeveer 
dertig schilderijen en tekeningen aan 
an van Eyck toegeschreven. Deze 

tekening is het enige ingekleurde 
werk op papier.
Om de onderzoeksresultaten zo spoe-
dig mogelijk aan een breed Neder-
lands publiek voor te leggen, heeft het 
Louvre de tekening voor twee weken 
uitgeleend aan Museum Meermanno 
dat hiervoor extra ruimte maakt in 
zijn tentoonstellingsprogramma.
In deze kleine presentatie krijgt de 
bezoeker uitvoerig uitleg over de 
tekening, het zeer geavanceerde 
onderzoek (aan de hand van grote 
detailfoto’s), de archiefstukken en 
de prenten van Den Haag, en van het 
Binnenhof in het bijzonder. Ook toont 
Meermanno een aantal middeleeuwse 

handschriften uit de rijke eigen col-
lectie van het museum.

Bezoekersinformatie
Vanwege de verwachte drukte is het 
museum van  februari t m  maart 

 van .  tot .  uur geopend 
(maandagen gesloten). Op woensdag 
t m vrijdag is het museum geopend 
van .  tot .  uur.
De toegangsprijs van Meermanno be-
draagt standaard  euro (met o.m. een 
Museumjaarkaart gratis). Voor de Van 
Eyck tentoonstelling geldt daarnaast 
een toeslag van  euro.
Het museum Meermanno is gevestigd 
aan de Prinsessegracht  in Den 
Haag, tegenover het Malieveld op 

 meter van Den Haag Centraal en 
is te bereiken vanaf Den Haag Cen-
traal en Den Haag Hollands Spoor 
met tram  richting Scheveningen. 
Uitstappen: halte Malieveld.

Zie voor meer info: 
www.meermanno.nl

Museum Meermanno in Den Haag toont gedurende twee weken een unieke ingekleurde vroeg 1 de-
eeuwse tekening uit het Louvre die laudine havannes-Mazel, hoogleraar kunstgeschiedenis van de 
middeleeuwen aan de v , na diepgaand onderzoek toeschrijft aan Jan van E ck. n dat deze teke-
ning de oudste afbeelding van Den Haag is.

Museum Meermanno van  februari t m 11 maart

ositie  an van k terug in en Haag

- rof. havannes  Mazel buigt zich met de stereomicroscoop in het ouvre over de tekening. -

- an een kaart heb je niks zonder tekst op 
de borden of te weten waar het noorden is. -

- De zon komt op in het oosten en draait 
overdag naar het westen.-

- Jeep met ingebouwde navigatie. -

Koffie of thee in Meermanno
Lezers van De Oud-Hagenaar die de an van Eyck 
tentoonstelling in Museum Meermanno bezoeken krij-
gen tegen inlevering van deze bon gratis koffi e of thee 
geserveerd tijdens hun bezoek.

e e bon i  geldig oor twee er onen.
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E we site voor de - lusser uit en Haag

Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

www.haagseouderen.nl

T EEL

Van huisvrouwenkeurmerk tot belangenbehartiging en gezelligheid 

H viert aar  jarig bestaan 

NIEUWS:

Meldpunt Onveilige 
Verkeerssituaties

 staat bij de gemeente Den Haag in 
het teken van Verkeer en Mobiliteit. Een 
van de actiepunten is het Meldpunt Onvei-
lige Verkeerssituaties. Inwoners van Den 
Haag kunnen daar onveilige verkeerssitua-
ties melden, via telefoonnummer  of 
op de website www.denhaagenhandicap.
nl. Als u op de website een melding doet, 
krijgt u direct een bevestiging. Komt uw 
melding via andere kanalen binnen, dan 
krijgt u binnen twee dagen een bevesti-
ging of telefoontje. De meldingen worden 
uitgezet bij gemeentelijke afdelingen als 
Verkeersmanagement, de Stratenservice-
ploeg of Wegbeheer. Voorbeelden van 
situaties die u kunt melden:
 scheve, omhoogkomende, 

 verzakte of kapotte bestrating
 ontbrekende rateltikkers op belangrijke 
of gevaarlijke plaatsen

 verkeerd afgestelde of 
 defecte stoplichten
 gevaarlijke oversteekplaatsen 

 en kruispunten
 obstakels op trottoirs en slecht aangege-
ven omleidingen bij werkzaamheden.

NVVH-Vrouwennetwerk, dat klinkt niet direct heel bekend, maar 
bij het horen van de naam Nederlandse Vereniging van Huisvrou-
wen zegt iedereen  o ja  ie herinnert zich niet het groene zegel 
‘ oedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’, 
een keurmerk dat bestond sinds 19 6 en felbegeerd was onder 
fabrikanten van allerlei apparaten en huishoudelijke artikelen.

Dat keurmerk bestaat nog steeds, 
inmiddels opgegaan in het Keurmerk-
instituut van de organisaties VO 
(voorheen Veilig Verkeer Nederland) 
en Consument en Veiligheid. Minder 
bekend is dat de wachtstreep die bij 
loketten de privacy moet garanderen, 
er is gekomen op aandringen 
van de vereniging.

De NVVH is op-
gericht in  en 
uitgegroeid tot een 
landelijke consumen-
ten- en vakorganisatie 
voor vrouwen. Bij de 
doelstellingen hoort het 
behartigen van de belangen 
van de vrouw in de maatschappij, en 
het stimuleren van emancipatie en 
participatie. In het verleden heeft de 
NVVH zich gemengd in het Nationale 
Zorgdebat, en gepleit voor opname 
van de pil in het ziekenfondspakket en 
voor verlaging van de leeftijd voor het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
De vereniging bestaat dit jaar dus  
jaar. In  is de naam veranderd in 
NVVH-Vrouwennetwerk, wat meer 
past in deze tijd. Den Haag is de oudste 
nog bestaande afdeling: opgericht in 

. Conny Pohlmann en Iet Brock-
hus, bestuursleden, vertellen wat er in 
de afdeling Den Haag omgaat.

lubleven
Vorming, voorlichting en ontspanning 
zijn enkele van de doelstellingen van 

de vereniging. Die kunnen de leden 
vinden in cursussen en activiteiten, 
en vooral ook in gezelligheid. Er zijn 
vaste clubs: de eetclub, de bioscoop-
club, de museumclub en twee lees-
clubs, de Literaire Salon en Leesclub . 
Verder zijn er een zangkoor, lezingen, 

excursies en soms buiten-
landse reizen. Iedere 

tweede vrijdag van 
de maand is er kof-
fi eochtend.
Cursussen en 
clubs zitten in de 

portefeuille van 
Iet Brockhus. Bij 

de bioscoopclub houdt 
iemand in de gaten of er 

een interessante fi lm draait’, vertelt 
ze. Dan wordt er via een telefoon-
cirkel rondgebeld om te kijken wie er 
mee naartoe wil.’ De museumclub staat 
onder leiding van een kunsthistorica. 
Zij geeft ook de cursus kunstgeschie-
denis, die dit voorjaar een 
viertal kunstenaars uit de 

de eeuw met een heel 
verschillende schilderstijl 
behandelt. De eetclub gaat 
eenmaal per maand op 
zondag uit eten.

ontact
Op de agenda staan 
ook lezingen. Die gaan soms over 
kunst of muziek, maar soms ook over 
praktische zaken, zoals dat past bij een 
vereniging als deze. Een middag over 

opruimen, verzorgd door een profes-
sionele organizer en gerontoloog, daar 
kun je iets van opsteken. Ook het koor 
is in trek. De leden oefenen in de Lu-
therse kerk’, vertelt Iet Brockhus. En 
ze treden op in verzorgingshuizen.’
Contact tussen de leden staat voorop’, 

aldus Conny Pohlmann over het 
belangrijkste doel van de NVVH. Ze 
is ruim dertig jaar lid, en negen jaar 
voorzitter geweest van de afdeling Den 
Haag. We hebben zelfs subsidie gehad 
van de gemeente Den Haag in het ka-
der van eenzaamheidsbestrijding.’ De 
afdeling heeft ook een lief-en-leedpot-
je, waaruit een bloemetje kan worden 

betaald voor zieken.

ontact
Is er plaats voor nieuwe 
leden? raag zelfs!’ vertelt 
Conny. De meesten zijn al 
lange tijd lid en dus wat ouder. 
De tijd dat het lidmaatschap 
van moeder op dochter over-
ging is voorbij. Nieuwe leden 

zijn zeer welkom.’  De contributie zal 
geen belemmering zijn: in Den Haag is 
dat  ,- per jaar. Een hogere bijdrage 
mag ook. Een deel van de contri-

butie is bestemd voor de landelijke 
organisatie. De leden ontvangen het 
magazine Denken en Doen’, met veel 
informatie, tips en interviews. Verder 
krijgen zij het maandbericht van de 
afdeling Den Haag, met de agenda van 
de maand maar ook tips en interes-
sante weetjes.
Aan het lidmaatschap worden geen ei-
sen gesteld. Alleen naar de koffi eoch-
tenden komen kan ook. U moet alleen 
wel vrouw zijn. Het NVVH-Vrouwen-
netwerk is niet voor mannen, zelfs niet 
voor huismannen. De vereniging is 
opgericht als een plaats waar vrouwen 
onder elkaar kunnen zijn. En dat is 
nog steeds zo, zelfs na  jaar!

Meer weten
U kunt vrijblijvend kennismaken met 
het netwerk en de leden bij een van de 
koffi eochtenden, elke tweede vrijdag 
van de maand in estaurant Van Beek, 
Turfmarkt . Of kijk op de website van 
het NVVH-Vrouwennetwerk, www.
nvvh.nl. Informatie over cursussen 
en clubs krijgt u bij I.M. Brockhus-
v.d. Vossen, ( )   . Wie lid 
wil worden kan bellen met C.M. . 
Pohlmann- oderie, ( )   .

Hu  bij be astingaangifte Haagse oievaars as en 
otterdam as gaan samen

Deelname is gratis als u  bent, in-
woner van de gemeente Den Haag, uw 
verzamelinkomen niet hoger is dan  

.  per jaar (gehuwden samenwo-
nenden: totaal  . ) en u niet meer 
dan  .  spaargeld hebt (gehuw-
den samenwonenden:  . ). Wel 
eerst aanmelden:
-  Bel de Belastingdienst op -

 (gratis).
-  Houd uw burgerservicenummer 

(vroeger: So i-nummer) bij de 
hand.

-  Vraag om een afspraak voor deze 
periode op locatie CIPO’.

Bij de verwerking van de aanmel-
dingen geldt: wie het eerst komt, die 
het eerst maalt. Let op: u kunt zich 
UITSLUITEND bij de Belastingdienst 
zelf aanmelden, NIET bij CIPO.

Houders van de Haagse Ooievaarspas 
(nu alleen beschikbaar voor mensen 
met een laag inkomen, -plussers en 
studenten) en de otterdampas kunnen 
ook al bij een aantal attracties in el-
kaars gemeente terecht. Dit aanbod zal 

worden uitgebreid. Daarnaast kunnen 
gemeenten uit het stadsgewest Haag-
landen en de stadsregio otterdam zich 
hierbij aansluiten. Uiteindelijk moet er 
in  één gezamenlijke pas voor de 
hele regio zijn, de Metropoolpas’.

De Belastingdienst is ook dit jaar te gast bij het entraal Informa-
tiepunt Ouderen I O  om u te helpen bij uw belastingaangifte 
over 011. De aangiftehulp vindt plaats van 1  t m 16 maart in Het 
Nutshuis Riviervismarkt , tegenover de rote Kerk . 

De Haagse en Rotterdamse kortingspas-
sen voor culturele en recreatieve activi-
teiten zullen in de toekomst worden sa-
mengevoegd. De twee steden bundelen 
al een tijdje hun krachten  denk maar 
aan de RandstadRailverbinding en de 
luchthaven die tegenwoordig Rotterdam The Hague irport heet. 

De Haagse en Rotterdamse kortingspas-

luchthaven die tegenwoordig Rotterdam The Hague irport heet. 

- N H-leden tijdens een bijeenkomst, en enkele parafernalia uit de rijke 
historie van de vereniging. -

Veranderingen in de 
werkwijze van het 

I O op komst

Het komende jaar gaat er een en 
ander veranderen bij het en-
traal Informatiepunt Ouderen.

Misschien hebt u onlangs al gehoord dat 
de Haagse  Dag voor  van de 
baan is. De organisatie van dit evenement 
zit niet meer in het takenpakket dat de 
gemeente aan CIPO heeft toebedeeld. 

articipatie
CIPO zal zich meer gaan bezighouden 
met participatie’ door ouderen en met in-
formatie die stadsdeelsgewijs zal worden 
verspreid. Dat is tevens een eerste stap 
op weg naar een fusie met enkele andere 
organisaties per  januari . 

Sluiting bezoekersruimte
Een andere stap is de sluiting van de 
bezoekersruimte na  maart. CIPO zal 
dan geen loket’ meer zijn  loketten vindt 
u altijd bij u in de buurt, bij een i-Shop of 
(voor informatie over gemeentelijke za-
ken) een advies- en informatiepunt in een 
stadsdeelkantoor. CIPO zal deze loketten 
gaan ondersteunen. En u kunt uw vragen 
gewoon telefonisch of per e-mail blijven 
stellen: tel. ( )    en e-mail 
info haagseouderen.nl. 
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Sudoku                                 Sudoku B                                 Sudoku 

5 1 2 8
9 6 7

4 9 1
4 5

8 6
6 2 7

5 1
8 3

9 1 7

9 2 1
1 2

5 6 4 8
3 8 1

7 2 8 3
8 3 6

1 2 5 4
9 8

6 9 2

5 9 8 7
9 8

2
6 5 1

1 8 5 2
6

4 2
7 3 5 9

1 4 2 8

7 6 2
3 7 1 2 8

3 9 4
4 3 8 1 6

5 2 1 4
2 5 9

3 7 9
1 2 6
6 8 1 7

Sudoku D                                

udoku eer mee  in
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bi oorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ’  in B een 

’ in C een ’ en in D een ’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bi oorbeeld luidt: - - - .

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr.  van  
februari  presenteerden we vier 
Sudoku’s, waarvoor u tot en met 
woensdag  februari de tijd kreeg. 
De complete reeks die werd gezocht 
luidde: - - - .  We trokken drie 
prijswinnaars, die allen het boek 
“Eerst Napels zien” van Casper 

Postmaa krijgen opgestuurd. 

Henk van Steenis, te Den Haag
Miek Stadhouder, te Apeldoorn
Hannie Wooning, te Zoetermeer

Inzendingen
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 9 februari

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar

do  nr  
Postbus 

 A Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar:

u el deoud-hagenaar.nl

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

Stuur naar:
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Iedere zaterdag                     ontvangen 
senioren van 55+ 30% korting op alle wasprogramma´s.

Haal nu uw kortingskaart af bij Carwash Scheveningen!!!

Carwash Scheveningen bevindt zich aan de Zwolsestraat 424, naast het 
onbemande benzinestation van Tinq en naast de parkeergarage Scheveningen Bad.

30  Korting

www.carwashscheveningen.nl Tel. 070-7 6036 .

het hele jaar door!

r o  uitr o  uit
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 entraal 
nformatiepunt Ouderen O . ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda 
op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via  364 3  21.

Donderdag 3 februari
ilm  The Truman Show

Truman Burbank heeft een goede baan, een liefheb-

bende vrouw en een goede vriend. Langzaam komt hij 

er echter achter dat dit perfecte leventje iets té perfect 

is: hij ontdekt dat hij het middelpunt is van ‘The Tru-

man Show’, een succesvolle liveshow op televisie, in 

elkaar gezet door zijn vader die producer is. Iedereen 

rond Truman speelt eigenlijk een rol. Wat kan hij 

hieraan gaan doen? Ontmoetingskerk, ingang Aaltje 

Noordewierstraat 199, aanvang 20.00 uur, toegang 

gratis. Na afl oop is er gelegenheid tot napraten.

Zaterdag  februari
oongroepen ‘roze’ 0-plussers

Informatiebijeenkomst van COC Haaglanden, Sing/

GDO, HSBG en Staedion over wonen in een woon-

groep voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, 

homovriendelijke, humanistische en transseksuele 

50-plussers. Staedion, Koningin Julianaplein 2, 14.00-

16.00 uur, toegang gratis.

nsichtkaartenbeurs 
De Nederlandse Vereniging Van Prentbriefkaartenver-

organiseert zaterdag 25 februari ansichtkaartenbeurs 

waar verzamelaars de gelegenheid hebben hun 

verzameling uit te breiden. 
Van der Valk Den Haag - 
Wassenaar Zijdeweg 54     
Wassenaar van 10.00 - 14.00
Informatie: 
www.ansichtkaartenvereniging.nl of
www.ansichtkaartenbeurzen.nl

Zondag 6 februari
Luistersessie
Muziekzendeling Brechtje Roos voorziet u van tips & 

tricks om nog meer te kunnen ontdek-

ken in muziek. Zij laat u verrassende 

combinaties horen en legt verban-

den, waarbij er te genieten, te 

ontdekken en te leren valt. Ze put 

hiervoor uit 13e- tm 18e-eeuwse 

muziek, jazz en wereldmuziek 

(www.brechtjeroos.nl). Atelier 

Theodora Plas, Archipelbuurt, 15.00 

uur. Beperkt aantal zitplaatsen, dus 

van tevoren opgeven via tel. (070) 383 32 77 of e-mail 

brechtje.roos@gmail.com. De aanmelding is definitief 

nadat het entreebedrag van € 15,- p.p. is overge-

maakt op 5838211 t.n.v. BR Roos o.v.v. Luisterses-

sie Archipelbuurt. U ontvangt een bevestiging en 

adresgegevens.

ereld oga Dag
Tienduizenden yogi’s doen over de hele wereld twee 

uur yoga. Tijdens deze vredesmarathon van 24 uur 

zetten yogadocenten zich vrijwillig in om geld in te 

zamelen voor een goed doel. Drie Haagse yogado-

centen organiseren dit mooie initiatief in Den Haag 

en verzorgen samen een verrassende les hatha yoga. 

Al het geld gaat naar Stichting Chimding (chimding.

nl) die kinderen in de bergdorpen van Nepal helpt met 

educatie en ondersteuning. Basisschool Wonnebald, 

Mozartlaan 189, 11.00-13.00 uur. Bijdrage: € 15,- of 

meer.

oensdag 9 februari
it en Slank itness

HWW Zorg start in samenwerking met een diëtist van 

Liv voeding- & leefstijladvies een cursus voor iedereen 

met overgewicht die op een sportieve en gezonde 

manier wil afvallen of niet verder wil aankomen. 

Bestaande uit 8 bijeenkomsten van 2 uur (laatste cur-

susdag 18 april) met voedingsvoorlichting en fi tness. 

Medsports, Forellendaal 2, start in twee groepen, 

om 15.00 uur en 16.00 uur, deelnamekosten € 50,-. 

Informatie of aanmelding: cursusbureau HWW Zorg, 

tel. (070) 379 57 85.

Donderdag 1 maart
Residentiewandeling
Loop mee door uw eigen Residentie met een gids 

van Het Gilde. Start om 14.00 uur bij ’t Goude Hooft, 

Dagelijkse Groenmarkt, duur ca. 1 ½ uur. Deelname-

kosten: € 4,-. Reserveren is noodzakelijk en kan tot 

uiterlijk 2 dagen tevoren via tel. (070) 356 12 81, van 

maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Meer 

informatie: www.gildedenhaag.nl.

Vrijdag  maart
Van Kooten en Van Keulen
Tijdens de maandelijkse Literatuur Late Night zijn twee 

Haagse schrijvers te gast. Kees van Kooten over zijn 

nieuwe boek ‘Hartstochtjes’, over schilderijen, boeken, 

muziek, cartoons en historische gebeurtenissen die 

onlosmakelijk verbonden zijn met zijn persoonlijke 

herinneringen en verbeelding. Mensje van Keulen 

over haar roman ‘Liefde heeft geen hersens’, rond 

vele facetten van de liefde. Centrale Bibliotheek, Spui 

68, eerste verdieping, 21.30-23.00 uur, drankjes en 

muziek vanaf 21.00 uur. Entree: bibliotheekleden 

€ 2,50, niet-leden € 5,-; kaartverkoop aan de zaal, 

voorverkoop via het VVV aan het Spui.

Dinsdag 6 maart
Start computercursus ouderen
Ouderen zijn niet met de computer opgegroeid en 

vinden het soms knap ingewikkeld. Daarom organi-

seert het ouderenwerk in Escamp een computercursus 

voor beginners. In twaalf lessen op dinsdagen van 

13.30 tot 14.30 uur wordt u wegwijs gemaakt op de 

computer. Deelnamekosten € 27,50 euro + € 3,- voor 

het lesboekje. Gevorderden kunnen terecht van 15.00 

tot 16.00 uur. 

Open repetities Hagasonare
Stemmen gezocht! Het gemengd koor Hagasonare 

is aan het oefenen voor het Oranjeconcert op 29 

april. Bij het koor, bestaande uit 50-plussers, is nog 

ruimte voor nieuwe zangers en zangeressen. Daarom 

bent u welkom bij de open repetitie om mee zingen. 

Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat 199, 13.30-

15.30 uur.

Donderdag  maart
Residentiewandeling
Loop mee door uw eigen Residentie met een gids 

van Het Gilde. Start om 14.00 uur bij ’t Goude Hooft, 

Dagelijkse Groenmarkt, duur ca. 1 ½ uur. Deelname-

kosten: € 4,-. Reserveren is noodzakelijk en kan tot 

uiterlijk 2 dagen tevoren via tel. (070) 356 12 81, van 

maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Meer 

informatie: www.gildedenhaag.nl.

Zaterdag 10 maart
Stadsrondrit Hoogbouw
De Kunstkijker organiseerde organiseert najaar 2011 

de stadsrondrit ‘Rotterdam Hoogbouw’, die veel suc-

ces oogstte. Nu komt er ook een Haagse versie van. 

In een twee uur durende stadsrondrit hoort u van drs. 

Marcel Teunissen hoe Den Haag bouwend langzaam 

maar zeker de hoogte is ingegaan. ‘Den Haag Hoog-

bouw’ vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur. Kijk voor 

meer informatie op www.kunstkijker.info.

robeer een instrument
Het Koorenhuis organiseert een nieuwe reeks 

oriëntatieworkshops ‘Muziek in 2½ uur’. Elke zaterdag 

(behalve tijdens schoolvakanties) van 13.00 tot 15.30 

uur kunt u kennismaken met een bepaald instrument. 

Zaterdag 10 maart: gitaar, slagwerk, contrabas, piano 

en saxofoon. Koorenhuis Centrum, Prinsegracht 27, 

deelnamekosten € 12,50 per workshop. Aanmelden: 

mail uw naam, adres, telefoonnummer(s), geboorte-

datum en de workshop waaraan u wilt deelnemen naar 

jackvanderhulst@koorenhuis.nl. Inlichtingen: www.

koorenhuis.nl.

Za. 10 en Zo. 11 maart
Lezingmiddagen Jan van E ck
Met de Stichting Art, Books and Collections en de 

Universiteit van Amsterdam worden in Museum 

Meermanno twee leziingmiddagen gehouden in het 

kader van ‘Jan van Eyck terug in Den Haag’. (Zie over 

de waarschijnlijk oudste tekening van Den Haag meer 

op pagina 17). Verschillende deskundigen praten over 

het werk en het onderzoek daarnaar. Beide dagen van 

14.00 tot 17.00, met een borrel daarna. De prijs is € 

17,50 p.p. voor een middag. Aanmelden per e-mail: 

aanmelden@meermanno.nl met vermelding van de 

gewenste dag. Bezoekers kunnen deze dagen tussen 

11.00 en 14.00 uur de tentoonstelling in Museum 

Meermanno bekijken. Meer op: www.meermanno.nl 

oensdag 1  maart
Muziektour L ND,
r d ri ue Spigt  Band

The mighty Spigt stort zich in een wild west avontuur 

vol eigenzinnige muziek. Hartverscheurend as always, 

blues en rock-’n-roll as usual! Maar nu gehuld in een 

verse kruitdamp van onvervalste Spigtiaanse country.  

Goudzoekende liefhebbers hebben hun schat gevon-

den en theatrale ranchers hun ideale cowboy. 

Muziektour LAND Frédérique Spigt & Band
Diligentia Den Haag 070-3610540
Woensdag 14 maart 2012 | 20.15u | € 21,50 | CJP, en 

UITpas € 20

Elke dinsdag
Soos voor -plussers
In de Bosbeskapel aan de Bosbesstraat 5 wordt elke 

dinsdagmiddag een soos voor 55-plussers gehouden. 

Van half drie tot half vijf kunt u er allerlei spelletjes 

doen, zoals sjoelen, scrabble, rummycub, kaarten, of 

gewoon gezellig bij elkaar zijn. Daar krijgt u thee en 

koffi e bij met iets lekkers. En nieuwe leden zijn er van 

harte welkom! Inlichtingen krijgt u bij Lydia Vos, tel. 

(070) 325 46 56, of Gelske Benraadt, tel. (070) 325 

95 19.


