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Sterren zetten de mode, de Grace Kelly-rol was chic en populair in Den Haag

In de jaren ‘20 van de 
vorige eeuw gebeurde 
er veel op het gebied 
van haardracht. De 
vrijheidsbewuste vrou-
wen in Parijs lieten 
hun haren knippen. 
Dat werd hier in Ne-
derland nagevolgd, 
ook in Den Haag werd 
het mode. Vrouwen 
droegen in die tijd ook 
wel een smalle haar-
band over het haar en 
over het voorhoofd. De 
volgende stap was de 
vraag om het steile 
korte haar te krullen. 
 
Vakbekwame kappers onduleerden het haar 
met een hete ijzeren krultang om zo mooie 
golven en een modern kapsel te creëren. 
Dat onduleren hield niet zo lang krul. Het 
nieuwe permanent was een uitkomst. Je 
haar bleef een half jaar of een jaar perma-
nent in de krul en je kon het in een kapsalon 
laten verzorgen en na het permanenten laten 
watergolven.
Mijn moeder liet toen het haar ook per-
manenten. Daarvóór droegen de vrouwen, 
onze oma’s, het haar in een lange vlecht of 
opgestoken. Tot na de oorlog kende ik nog 
een kapper die heel mooi kon onduleren. 
Veel vrouwen gebruikten toen smalle 
katoenen reepjes, zogenaamde “papillotjes” 
om het haar mee in te rollen en dat lieten 
ze ‘s nachts in het haar zitten. ‘s Morgens 
haalden ze dat er uit en hadden ze de hele 

dag mooie krullen, als het droog weer was, 
want als het haar nat werd waren de krullen 
natuurlijk ook weg. Maar die uitvinding 
van dat permanent was natuurlijk erg pret-
tig. Mijn moeder droeg in en na de oorlog 
het wat langere haar in een zogenaamde 
rol naar buiten, rondom het hoofd, je ziet 
het tegenwoordig nog wel in fi lms van 
vroeger, of in oorlogsfi lms, dat vrouwen het 
zo dragen.

Korte pony en strik
Wij droegen als kinderen in de oorlog en 
daarna het haar kort geknipt en ik had op 
het voorhoofd kortgeknipte pony en een 
strik in het haar. De strik was gesteven met 
stijfsel of met suikerwater stijf gemaakt en 
later werd “Crack Free” als stijfsel gebruikt. 
Zo een strik moest namelijk mooi rechtop 
op het hoofd staan, als een vlinder gelijk.
Baby’s hadden een mooie grote krul mid-
den op het hoofd.
Ook droegen na de oorlog schoolmeisjes 
met wat langer haar pijpenkrullen die er 
met krullers ingedraaid waren en rondom 
het hoofd dansten als ze buiten liepen.
Kinderen droegen ook wel vlechten aan 
beide zijden van hun hoofd.
Wat permanent betreft, was er ook een 
behoorlijke nieuwigheid in de jaren ’50, 
namelijk huispermanent “Pin Up” dat werd 
geleverd met speciale permanentkrullers en 

vloeistoffen. Het was bovendien goedkoper 
dan bij een kapper laten permanenten.
Zelf won ik een complete doos “Pin 
up” permanent bij een demonstratie van 
dat huispermanent in het mooie witte 
monumentale pand van architect W.B. 
van Liefl and aan de Bezuidenhoutseweg 
3 in Den Haag. Er kwamen veel dames op 
af. Als 15-jarige was ik daarbij met mijn 
moeder aanwezig.
Mijn moeder verzorgde thuis dat “Pin up” 
permanent bij mij met zeer goed resultaat 
het heeft een jaar gehouden. Verder kon ik 
het zelf verzorgen.
Je kon ook kleinere hoeveelheden “Pin up” 
aanschaffen, om gedeelten van het haar te 
krullen.

Audrey, Grace en Twiggy
Als het haar werd gepermanent, dan liet 
je het ook watergolven, met mooie slagen 
en krullen erin. Dat haar was mode, toen 
Couturier Christian Dior zijn slankmakende 
elegante kuitlange mode met wijde rokken 
presenteerde en dat werd veel zo gedragen 
in Nederland. Haarmode past zich kennelijk 
aan de kledingmode aan. Toen de fi lmster 
Audry Hepburn, van Brits-Nederlandse 
afkomst, het haar in de fi lm Roman Holiday 
in een leuke korte coupe droeg, zag je veel 
meisjes met zo een haarcoupe rondlopen.
De fi lmster Grace Kelly trouwde met Prins 

Rainier van Monaco, en zij was toonaan-
gevend door het haar achter op het hoofd 
in de toen naar haar genoemde “Grace Kel-
lyrol” te dragen. Die Grace Kelly-rol stond 
chic en je zag dat veel gedragen worden in 
Den Haag.
De op modegebied toonaangevende En-
gelse Twiggy, die het gezicht van 1966 was, 
droeg een kort kapsel, dat door veel meisjes 
ook zo werd gedragen.
Een tijdlang ging ik iedere Zaterdagmorgen 
mijn haar laten wassen en watergolven en 
soms laten knippen of permanenten bij 
de in het Laakkwartier bekende kapsalon 
van der Heijden op de Goeverneurlaan in 
Den Haag. Op zaterdag waren daar vaak 
veel kapsters aanwezig. Je kon beter een 
afspraak maken want het was dan erg druk.
In de jaren ‘60 droegen vrouwen hun lange 
haar opgestoken en toupeerden het hoog en 
bol, dat werd “suikerspin” genoemd.

Paardenstaart
In die tijd had je ook opgestoken haren met 
grote krullen bovenop, die vastgezet wer-
den. Er is tiède permanent met verwarmde 
klemmen en cold wave permanent en je 
had ook nog speciale kleine lokkrullers, die 
makkelijk in te draaien waren.
In de jaren ‘80 droegen schoolmeisjes 
en tieners het haar in een zogenaamde 
paardenstaart.

Je had ook kort donkerblond haar, waarin 
kleine blonde lokjes werden gebleekt , 
“coupe soleil” genaamd.
Haardracht is aan mode onderhevig, want 
al weer enige tijd dragen jonge meisjes en 
vrouwen van rond de veertig hun steile haar 
lang en vaak geblondeerd. Ook korte kap-
sels worden nog veel gedragen. Als het haar 
gepermanent wordt tegenwoordig, wordt 
het daarna geföhnd of met dikke rollers 
ingerold en wordt het een kapsel met mooie 
grote grove krullen.
Het haar vraagt voortdurende aandacht en 
zorg, om er zo goed mogelijk uit te zien. En 
goede gezonde voeding is belangrijk voor 
de goede conditie van het haar.
De kappers helpen ons nog steeds met een 
goed en mooi opgemaakt kapsel. 
In Den Haag zijn talloze kappers, die ons 
kapsel tot tevredenheid verzorgen.
In de Prinses Mariestraat in Den Haag 
was de kappersschool, die modellen voor 
knippen, wassen en watergolven, verven 
en permanenten graag liet verzorgen door 
de leerlingen. Nu is er de kappersacademie 
Hair Point aan de Volendamlaan in Den 
Haag.

Liesbeth Hoogduin
Leidschendam
phoogduin@hccnet.nl

-   Illustratie uit het tijdschrift Het Leven in 1932. Hoe het haar wordt na gebruik van Negumella-Wavers, voor onduleren van het haar.. -
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070 - 346 95 71

Een uitvaart
zoals u dat wenst!

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

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

www.juwelierhetmolentje.nl

Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten

Valkenbosplein 1, Den Haag

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

www.goudwisselkantoor.nl

-   Audrey Hepburn en Grace Kelly, met ‘rol’. -

Permanenten en watergolven voor elke vrouw

Laat uw belasting(aangifte) 
geen “belasting” voor u zijn.

Compleet verzorgd tegen zeer vriendelijke 
tarieven (vanaf €60,--).

Ook huisbezoek tegen toeslag is mogelijk voor meer informatie   

surf naar www.deryas.nl of 
www.invullenbelastingaangifte.nl 

afspraak maken? Bel: 070-4442399



ectificatie
Ik had een oproep geplaatst in de 
“Oud Hagenaar” voor het boek De 
Hel van Rees, geschreven door Jan 
Krist. Nu is bij de druk van 1 febru-
ari j.l. een fout geslopen Mijn naam 
George Walther is geschreven als Ge-
org Walther en eveneens in mijn email 
adres. De juiste gegevens zijn

George Walther
Berlijnstraat 101

11PR Zoetermeer
geo ge althe @ iggo.nl
----------------------------------------------

oosduinse Vaart
Een poosje terug las ik in het blad 
van de Algemene Vereniging voor 
Natuurbescherming voor Den Haag 
een artikel over de Loosduinse Vaart. 
Mijn hart ging open. In de jaren 0 
van de vorige eeuw woonden mijn 
ouders, twee zussen , broer en ik aan 
de Loosduinsekade. Op nr 83. Verder 
ging de kade niet. De vaart maakte 
na ons huis een bocht naar links waar 
nu de Monstersestraat ligt. Het water 
liep door naar Loosduinen. Voor ons 
huis was een bruggetje om naar de 
Loosduinseweg te gaan waar de win-
kels waren. lager, melkboer, bakker 
en ook een manifacturenzaak. Deze 
winkel was bijzonder, zij had twee 
vensters. De overige zaken maar een. 
Die brug was in de winter heel lastig 
voor de handkarren. Met gladheid 
kwam je zonder hulp er niet overheen.
Onze kade was prachtig met veel 
bomen. Via het water kwamen de 
vrachtschuiten met o.a. groente. Die 
boten werden getrokken door mannen 
en soms ook vrouwen. Om te kunnen 
trekken was een pad vlak langs het 
water aangelegd. Die mannen of 
vrouw hadden een brede band over de 
schouder en borst. Aan die brede band 
zat een lang touw dat naar het schip 
ging. De schipper zelf boomde mee 
voor wat meer vaart en om te sturen. 
Ik vond het een mooi gezicht en kon 
er uren naar kijken. Het water had ook 
eb en vloed. Bij laagwater ontstond in 
de bocht een strandje waar je leuk kon 
spelen en vissen. Dat deed ik graag , 
maar mijn broer moest mee. Er waren 
veel bloedzuigers en die vonden mijn 
benen erg prettig en gingen er graag 
op zitten. Zodra ik ze voelde en zag 
begon ik te gillen, mijn broer haalde 
die beestjes er af en wij speelden 
vrolijk verder. Achter ons lag land 
en daar gingen wij overheen om naar 
school te gaan. Die lag aan de ‘s 
Gravenzandelaan. 

Helaas was dit alles in 19 8 voorbij. 
Mijn ouders gingen verhuizen naar 
Voorburg. Zij pachtten daar een caf . 
Wij gingen boven dat lokaal wonen. 
De eerste avonden keek ik mijn ogen 
uit. Ik was gewend aan petroleumlam-
pen, maar dit huis had elektrisch licht. 
Dat Voorburgse pand staat er nog 
steeds. Beneden is nog altijd horeca, 
maar geen caf  meer.
Neen, het nu een restaurant wat zeer 
aan de weg timmert. Villa La Ruche.
Mijn vraag is, heeft iemand nog foto’s 
of prenten van dat bruggetje voor nr. 
83  Ik zou dat zo graag nog eens zien.
 
M.M. van der Heijden- Voorn 9
E-mail naar dochter V roni ue
spinnie@ pn.nl
----------------------------------------------

oodse kinderen
In aanvulling op het artikel van Hans 
Roodenburg in de Oud-Hagenaar van 
1 februari 01  “Grootste kinderdra-

ma aller tijden” wil ik v.w.b. het drama 
van de joodse kinderen in Den Haag 
verwijzen naar het Joods kindermo-
nument op het Rabbijn Maarsenplein 
in het centrum van Den Haag. In 
totaal hebben meer dan 1. 00 joodse 
kinderen uit Den Haag de concentratie-
kampen niet overleefd. Ter herinnering 
aan deze omgekomen joodse kinderen 
is in 006 op het plein achter de Hema 
en de Nieuwe Kerk een monument 
opgericht op de plek in de Bezemstraat 
waar destijds de joodse school stond. 
Velen van ons zijn er sinds die tijd 
mogelijk onopgemerkt aan voorbij 
gelopen. Deze plek wordt vanaf 006 

het “Rabbijn Maarsenplein” genoemd, 
naar de joodse geestelijke die veel 
heeft betekend voor de joodse gemeen-
schap in Den Haag, en die in 19 3 
is omgebracht. Het monument heeft 
de vorm van zes trappen of ladders, 
die je ook kunt zien als opgestapelde 
stoelen, die niet meer worden gebruikt, 
omdat de kinderen er niet meer zijn. 
Ze hebben allemaal een andere hoogte. 
Via een trap of ladder klim je omhoog, 
richting de hemel, waar de kinderen nu 
zijn. Op de stoelen zijn de voornamen 
geschreven van 00 van de 1. 00 
omgekomen kinderen met daarachter 
hun leeftijden. Deze 00 namen staan 
symbool voor alle omgekomen joodse 
kinderen. Het monument is tegelijker-
tijd een speeltoestel voor kinderen en 
een monument dat een symbool moet 

zijn voor tolerantie en respect voor 
elkaars levenswijze. Het vormt daar-
mee een brug tussen verleden, heden 
en toekomst. Voor wie meer wil weten 
over het monument verwijs ik naar 
www.joodskindermonument.nl
Vanaf het Rabbijn Maarsenplein is 
op de muur aan de achterkant van 
de Nieuwe Kerk nog een andere 
herinnering te vinden. Op deze muur 
bevindt zich al langer een pla uette die 
herinnert aan de omgekomen joodse 
kinderen. Op de pla uette is te lezen 
“Daar is een stem gehoord in Rama, 
een klage, een zeer bitter geween 
Rachel weent om haar kinderen”. 
Rachel staat als stammoeder van het 
Joodse volk symbool voor alle joodse 
moeders die terugverlangen naar hun 
gestorven kinderen. Zij was de vrouw 
van de derde aartsvader der Joden, Ja-
cob. De tekst komt uit Jeremia 31 15, 
een van de grote profeten uit het Oude 
Testament. 
 
Chris Triep 
c.t iep@planet.nl
----------------------------------------------

e nie
Ik wil graag een oproep richten i.v.m. 
een eventueel te organiseren re nie 
september 01  aan

Oud-Mi -Inners een bar aan de 
Aert van der Goesstraat  en Oud-
Bozevangers een strandtent op 

cheveningen . Het gaat om de 
periode 1985-1995. Belangstellenden 
kunnen mij voor 1 april per e-mail 
een berichtje sturen.

Merle Bosschaart
me le osschaa t@ iggo.nl
----------------------------------------------

Scheepvaartpetten
Ik, verzamelaar uit het noorden van 
het land, probeer mijn verzameling 
petten  losse petemblemen koop-
vaardij, loodswezen, sleepvaart en 
reddingswezen verder uit te breiden. 
Hoop dat er in de Rijnmond oud  
zeelieden zijn, die mij kunnen helpen. 
Alle kosten worden uiteraard vergoed. 
Ben echt blij met elke pet  los petem-
bleem. Ook andere scheepvaartspul-
letjes hebben mijn interesse. Mocht 
iemand iets beschikbaar hebben voor 
mijn verzameling, dan wil ik beleefd 
vragen contact te zoeken. Alvast 
bedankt voor de te nemen moeite.

D.P.G. van der Horst
Eastermar
Tel.  051 - 1 06
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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.

itgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV 
Postbus 60 6,  50  GA Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.  0 0  509   do. 10.00 - 1 .00 uur

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

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met 
De Oud-Rotterdammer oplage 1 0.000 , De 
Oud-Amsterdammer 1 0.000  en De Oud-
Utrechter oplage 50.000 . Er zijn aantrekke-
lijke advertentiecombinaties mogelijk.

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

De ud-Hagenaar op internet
Website  www.deoud-hagenaar.nl
Facebook  www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter  twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail  webmaster deoud-hagenaar.nl
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De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Delfl and, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 6 .000 e emplaren, 
via circa 3 0 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar voor het buiten-
land gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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Hans klok schrijft ons dat hij al vele jaren oude ansich-
ten verzamelt van oosduinen en Kijkduin. Tijdens het 
scannen van zijn verzameling kwam hij o.m. deze tegen, van de Dalton aan de Aronskelk-
weg. Geen verzonden kaart, geen postzegel en geen datumstempel. Dat maakt hem onze-
ker over de datering.

Maar aan de achterzijde van de 
kaart is het een en al handtekenin-
gen, wat zou moeten kunnen helpen 
om de kaart te dateren  “Waar-
schijnlijk een hele klas die heeft 
getekend,” veronderstelt Klok.
“Ik denk dat het anders zit,” zegt 
onze hoofdredacteur en oud-
Daltonees in de jaren ’ 0 Frans 

Hoynck. “Links onder herken ik in 
ieder geval handtekening van E.E.F. 
Zweers, oud-natuurkunde leraar en 
in mijn tijd rector. Maar dit is een 
kaart van veel eerder, de jaren ’50 
denk ik. De handtekeningen zijn 
vermoedelijk van leraren en het 
niet-onderwijzend personeel.”
Hoe dan ook, Hans Klok en De 

Oud-Hagenaar zouden ook graag 
willen weten wie er hebben gete-
kend op de op de kaart. En natuur-
lijk of over hen nog iets moois is te 
vertellen. Anecdotes zijn welkom.

Hans Klok  redactie DOH
loosduinen@planet.nl

edactie@deoud hagenaa .nl

Hans klok schrijft ons dat hij al vele jaren oude ansich-
ten verzamelt van oosduinen en Kijkduin. Tijdens het 
scannen van zijn verzameling kwam hij o.m. deze tegen, van de Dalton aan de Aronskelk-
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Meneer Bennik

In de promotiefolder die Den Haag 
vorig jaar heeft uitgegeven staat dat het 
strand toegankelijk is voor iedereen. 
Dat klopt als daar mee bedoeld wordt 
dat een enkele strandtent toegankelijk 
gemaakt is om ook mensen met een 
lichamelijke beperking of verminderde 
mobiliteit toegang tot het terras te 
verschaffen. De toegang tot de zee blijft 
voor deze mensen echter zeer beperkt. 
Er zijn verdeeld over cheveningen en 
Kijkduin vijf hulpmiddelen beschik-
baar   strandrollators,  strandrolstoe-
len en 1 Tiralo waarmee onder begelei-
ding de zee ingereden kan worden.

Dol op het strand
Als geboren en getogen Hagenaar ben 
ik dol op het strand en de zee. Een 
van de belangrijkste redenen om mijn 
hele leven te willen slijten in deze 
stad. Wat was het heerlijk om na het 
werk, na een mooie zomerdag , naar 
het strand te gaan en te genieten, lig-
gend op de vloedlijn, van het prach-
tige namiddaglicht dat schitterde 
over de zee. Of met mijn kinderen 
af te spreken om na het werk en 
school een duik te nemen in zee en 
neer te strijken op een terrasje om 
de zonsondergang mee te beleven. 
Of vroeger als puber op een zwoele 

zomeravond naar het strand te gaan en, 
zittend in de rieten korfstoelen die in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw dag en 
nacht op het strand stonden, in alle stilte 
te genieten van het geluid van de gol-
ven. Een prettige manier om de stress 
die de dag met zich mee had gebracht 
volledig kwijt te raken. 

Verleden tijd
Deze ervaringen zijn helaas verleden 
tijd. inds een aantal jaren ben ik ern-
stig beperkt in mijn mobiliteit. Maar dat 
geldt niet alleen voor mij. Minstens een 
kwart van de Haagse bevolking is ook 
al jaren niet meer in staat zelfstandig 
de zee te bereiken. Dan hebben wij het 
over meer dan honderdduizend mensen. 
In andere landen is dit probleem onder-
kend. Daar zijn voorzieningen getroffen 
om de bereikbaarheid van de zee voor 
iedereen mogelijk te maken. Dat moet 
hier dus ook kunnen. 

ijeenkomst  maart
Om de mogelijkheden te onderzoeken, 
en de voorzieningen die in aanmerking 

kunnen komen te presenteren, wordt op 
1  maart a.s. van 1  uur tot 16 uur een 
bijeenkomst georganiseerd. Dat is dan 
gelijk de opening van het strandseizoen 
01 . En u weet het  hoe meer zielen 

hoe meer vreugd. Dus kom allen naar 
de Waterreus, Boulevard 3a in cheve-
ningen. Ondanks de werkzaamheden 
die er op de boulevard nog worden uit-
gevoerd in het kader van de herinrich-
ting is de Waterreus goed bereikbaar. Er 
zijn voldoende gehandicaptenparkeer-
plaatsen voor de deur en de Waterreus 
heeft het keurmerk ‘zeer toegankelijk 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking’. Vanaf 13.30 uur staat de 
deur op 1  maart a.s. wagenwijd open. 
De toegang is gratis en wij zorgen voor 
een drankje en een hapje.
De Waterreus is met de auto bereikbaar 
via de haven over de Visserhavenweg. 
Het eindpunt van tramlijn 11 stopt op 3 
minuten lopen van de Waterreus onder 
de vuurtoren .

Ria ikkes
ia.si es@casema.nl

Den Haag de enige grote stad aan zee in Nederland. In haar promotie voor de stad 
gaat deze zin de hele wereld over. Terecht een sterk punt. Daar valt niets op af te 
dingen. De voltooiing van de herinrichting van de boulevard nadert zijn einde en het 
strand is voor de kustveiligheid verhoogd en tot 200 meter vanaf de boulevard ver-
breed. elangrijk, maar daar zit ook de pijn. 

Slechts vijf strandhulpmiddelen van Scheveningen tot Kijkduin

Poot e a en moet ook 
met een an a  kunnen  

- et een offroad rolstoel als de door onne-energie aangedreven ‘cad-
wea le’ kunnen gehandicapten ook elfstandig  over het strand komen 

en in de vloedlijn rijden. -

- ommige strandpaviljoens, maar nog veel te weinig, houden rekening met het be oek van 
rolstoel- en rollatorgebruikers. -

aja van Hall 
documentaire
bij e positie 

eelden aan 
ee

Tot  juni is in useum eel-
den aan ee in Schevenin-
gen de filmdocumentaire te 
zien ‘ at blijft  over beeld-
houwer aja van Hall, ter 
gelegenheid van haar ste 
verjaardag en de overzichts-
tentoonstelling ‘ ijn werk is 
mijn biografie .

De fi lm is het verslag van de zoek-
tocht die Maja door haar lange en 
productieve leven maakte terwijl zij 
werk selecteerde voor de e positie in 
Beelden aan Zee. Meer dan vijftig jaar 
kunstenaarschap ging daarbij onder 
haar handen door, resulterend in de 
vraag wat er ooit uiteindelijk van haar 
oeuvre zal overblijven. Maja is onder-
meer gefi lmd in haar atelier, maar ook 
in de Italiaanse steenhouwerij tudio 

em waar ze nog altijd werkt, en thuis 
aan de keukentafel, met haar man, 
kinderen en kleinkinderen. Het resul-
taat is een intieme fi lm over een van 
Nederlands beste en meest bescheiden 
beeldhouwers.

Meer informatie over het museum en 
de e positie is te vinden op 
www.beeldenaanzee.nl

- e sculptuur ‘ loof’ die op de 
e positie is te ien. -

- oto van het cheveningse strand omstreeks 1 9 , toen groot ouders ich nog in van de mooie overdekte rieten stoelen aan de vloedlijn posteerden. -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Serviceflat

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Servicefl at Haghesteyn
Comfortabel wonen in de residentie

ie het na een druk leven wat rustiger aan wil doen, zorgeloos wil wonen, maar zijn 
zelfstandigheid niet wil opgeven, kan tot op zeer hoge leeftijd wonen in een servi e  at. 

ust, veiligheid, omfort, vrij van vele dagelijkse beslommeringen, ofwel wilt u e ht 
genieten van uw oude dag, dan: ervi e  at agheste n. 

Elke woensdagmiddag 
OPEN HUIS vanaf 14.00 – 16.00 uur

Servicefl at Haghesteyn - alde k rmontkade 00 - Tel: 070-3604396
www.servi e  athagheste n.nl - info servi e  athagheste n.nl - twitter hagheste n 

angesloten bij ti hting ienstverlening ervi e  ats.
www.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

elastingservi e voor senioren
BO, COB en BO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.

Ook als u geen blauwe envelop krijgt kan het to h de moeite waard zijn om aangifte te doen.

eem onta t op met de lokale afdeling van BO, COB of BO en meld u aan.



Rebecca Baldal, de jongste van 
Leny’s vijf kinderen, vond in de 
zomer van 010 thuis bij haar toen 
93-jarige moeder een grote bruine 
envelop waar de brieven inzaten. Ze 
zocht ze zorgvuldig uit, voorzag ze 
van aanvullende informatie en foto’s, 
en componeerde daarmee een boeiend 
tijdsbeeld van de jaren ’30 door de 
ogen van haar moeder.

Vrijgevochten geest
Leny Hagendoorn komt uit de brieven 
naar voren als een onafhankelijke 
vrouw. Tekenend voor haar zelfstan-
dige en vrijgevochten geest was bij 
voorbeeld haar resolute besluit van 
school te gaan, toen ze de sfeer op de 
HB  niet prettig meer vond. Ze zocht 
vervolgens een baan om  fi nancieel op 
eigen benen te staan. Tijdens kantoor-
tijd schreef of typte ze brieven aan El, 
zoals ze haar vriendin Elly noemde.
Kenschetsend en sprankelend schrijft 
Leny hoe ze verschillende liefdes ont-
moet en daarmee omgaat, als ze niet 
voldoen aan haar ‘lijstje‘ van eisen 
waaraan een vriend moet voldoen. 
Haar grote liefde en latere echtgenoot 
is Joop Baldal. “Het ‘populaire kerel-
tje’, wel wat klein van stuk, maar 9 
jaar ouder, adviseur bij Philips n met 
een DKW- motorfi ets ,” zoals Leny 
hem beschrijft.

eny s ouders 
De vader van Leny, Johan Jo  Gerard 
Hagendoorn wordt op 31 december 
1885 in Den Haag geboren. Op zeer 
jonge leeftijd begint hij als piccolo in 

Hotel Angleterre in de Wagenstraat. 
Drie jaar later verruilt hij deze baan 
voor een hotel in Helmond, om daar 
als ober te gaan werken. Helmond 
was toen een vrij grote industriestad 
en het was ruim  uur reizen vanaf 
Den Haag. In 1909 vertrekt hij naar 
Londen om ervaring in het Engels 
en in zijn vak op te doen in het 
Waldorf Hotel. amen met zijn 
vriend Frans Klinge gaat hij na en-
kele maanden Londen naar Parijs 
om ook Frans te leren spreken. Ze 
werken beiden als ober.
Voor zijn vertrek naar Londen 
heeft Jo zich in Den Haag 
verloofd met Anna Hendrika 
Grondel die geboren is op 10 
augustus 1885. Anna en Jo ken-
nen elkaar al vanaf hun vroege 
jeugd.
Anna is in dienst als kinder-
meisje bij de welgestelde fa-
milie Goekoop. In de maanden 
dat Jo in Parijs werkt, brengt 
deze familie inclusief het 
kindermeisje Anna een bezoek 
aan deze stad  zo gebeurt het 
dat de twee verliefden elkaar 
ook in Parijs kunnen ont-
moeten .  Later gaat Anna 
enkele maanden mee met de 
familie Goekoop naar Zwitser-
land. In 191  zijn de verloofden terug 
in Nederland. Na het huwelijk gaan ze 
in Kralingen wonen en Jo gaat werken 
in Hotel Coomans in Rotterdam. 

Kinderen
Bijna een jaar later wordt op  

mei 191  hun eerste kind geboren  
Albertus Franciscus Adrianus Bert . 
Engeland trekt ondanks de Eerste 
Wereldoorlog en daarom gaat Jo in 
maart 1915 naar Londen om er in de 
horeca te werken. Terug in Nederland 
weet Jo in 1918 een huis te kopen 

in het Haagse Bezuidenhout, in een 
zijstraat van de Theresiastraat, op nr. 
1 8 130 van de Wilhelminastraat  
het deel trouwens dat tijdens WOII, 
bij het bombardement van 3 maart 
19 5 verloren ging. 
Het tweede kind Magdalena Cornelia 

Leny  is dan twee jaar 
geboren op 1  december 

1916 . Eerst wonen ze 
in het benedenhuis, later 
verhuizen ze naar het 
bovenhuis. Er is in het 
bovenhuis echter geen badkamer en 

daarom laten ze een badkuip 
in de keuken plaatsen met 
een klep. Daardoor kan het 
bad ook gebruikt worden als 
aanrecht. In het benedenhuis 
komt een broer van Anna 
te wonen met vrouw en drie 
dochters Annie, Pop en Loesje 
Grondel, later gevolgd door 
een familie  met drie kinderen.

Paardeneigenaar
In Den Haag werkt Jo eerst als 
manager in Hotel Centraal met 
restaurant ‘The House of Lords’, 
later in Hotel Victoria. Er gebeurt 
iets bijzonders, want in Hotel 
Victoria kan op een zeker mo-
ment een klant zijn rekening niet 
contant betalen. Er werd daarom 
overeengekomen dat hij met een 
van zijn renpaarden de rekening 
mag voldoen. Daardoor wordt Jo 
Hagendoorn paardeneigenaar en 
is hij jarenlang een graag geziene 

gast op Draf- en Renbaan Duindigt in 
Wassenaar. Op een gegeven moment 
heeft hij zelfs drie paarden  Frechel, 
Albilios en Kingstonhill. Vooral met 
het laatste paard won hij met trainer 
Perny veel wedstrijden. De kinderen 
Bert en Leny gingen vaak mee ach-
terop de fi ets naar Duindigt.

Schooltijd
Leny gaat als vijfjarige naar de 
kleuterschool bij juffrouw Du aar. 
Ze vindt het er zo vies ruiken dat ze 
er na n dag al niet meer naar toe 
wil en haar moeder houdt haar thuis. 
Er wordt een juffrouw gevonden en 
ze krijgt dan thuis les in rekenen en 
lezen van juffrouw de Vries, zodat 
ze direct naar school kan als ze de 
leerplichtige leeftijd heeft bereikt. Het 
schooljaar begon toen nog in april 
en dus Leny kan 5 maanden na haar 
verjaardag naar de lagere school. Het 
boekje Aap-Noot-Mies en andere 
leesboekjes vindt ze erg interessant.
Als lagere school kiezen de ouders 
voor de Vrije chool, gevestigd 
in een woonhuis in de Koningin 

ophiestraat. Leny zorgt de eerste 
dag voor opwinding want op de vraag 
w r ze wil zitten wijst ze een plek 

naast een jongetje en dat is zeer 
ongebruikelijk. Ze vindt het heerlijk 
op school en haar creativiteit krijgt 
de vrije loop. Haar schoolpresta-
ties tonen echter aan dat er naar 
een andere school moeten worden 
gezocht en het laatste schooljaar gaat 
ze daarom naar een Openbare Lagere 

chool in de Louise de Colignystraat. 
In deze zesde klas leert ze haar eerste 
vriendin voor het leven kennen  Joop 

childer.
Leny volgt de mulo in de Van der 
Parrastraat, daar leert ze Elly Morren 
kennen. Na het einde amen gaat 
Leny door naar de Christelijke HB  
voor Meisjes, waar ze het ronduit 
vreselijk vindt. Na een jaar verlaat 
ze de school  ze heeft inmiddels op 
school steno en typen geleerd.

Verhuizing
Leny, Joop en Elly gaan veel met el-
kaar om. Ook al wonen ze in dezelfde 
stad, Leny schrijft brieven naar haar 
vriendinnen. Er wordt tweemaal op 
een dag post bezorgd en het komt 
voor dat Leny na schooltijd ’s mid-
dags nog een brief voor Elly op de 
bus doet terwijl ze elkaar net hebben 
gesproken. Ze beloven elkaar altijd te 
blijven schrijven, ook als een van hen 
gaat verhuizen.
Voor Leny komt die verhuizing er 
in 1935 als zij 18 jaar is. Het gezin 
verhuist naar Eindhoven, waar vader 
een mooie betrekking aanvaardt als 
bedrijfsleider van de tationsrestau-
ratie  in de tijd trouwens dat derge-
lijke uitspanningen nog werkelijk iets 
voorstelden.

estelinfo
Het boek Dear El I BN 
9 890 8 1596  is nu in tweede 
druk en kan het voordeligste  
1 ,50  worden besteld bij de samen-
stelster zelf, inclusief porto en een 
persoonlijke opdracht. U kunt het 
bedrag met adresgegevens overmaken 
op ING-rekening 603 0. Voor de 
goede orde kunt u ook een briefje of 
e-mail aan Rebecca Baldal sturen  

choolstraat 3, 9 8  PG Tynaarlo. 
E-mail  e.r.baldal online.nl

Het boek Dear l bestaat uit brieven die eny Hagendoorn -20 0  als jonge vrouw in de jaren dertig schreef vanuit indho-
ven schreef aan n van haar oude Haagse vriendinnen,  lly orren. e gaan over haar dagelijks leven, over de heimwee naar 
de Haagse Theresiastraat en de ijenkorf, over kantoorbelevenissen bij Philips, vriendjes, vriendinnen, films, muziek en mode. 

aar ook over het grote verschil tussen Den Haag en indhoven.

e Oud- agenaar   -  rant voor de 0-plusser insdag 6 maart 20 2 pagina 

- Het huis aan de Wilhelminastraat in het e uidenhout.. -

Intiem beeld van een vrouwenleven tijdens de jaren 0 in ‘Dear El’

r even van een aag e 
aan aar vr en n 

- ortret van Leny als jonge vrouw, genomen op 3 december 193 . -

- e cover van het boek ear l.. -
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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

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 enioren-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 rabant

Kerstarrangement 2  december tot 0  januari
e prijs voor dit arrangement is  in l. busretour, 4 middagto htjes 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, cheibaan 5, 506 TM Oisterwijk.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit enioren-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 rabant

Kerstarrangement 2  december tot 0  januari
e prijs voor dit arrangement is  in l. busretour, 4 middagto htjes 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, cheibaan 5, 506 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. 

Boeken
Kranten

Tijdschriften
Online diensten

Maatwerk

Lezen 
kan 
altijd!

www.aangepast-lezen.nl      070 – 338 15 00

Vraag nu het gratis informatiepakket aan via

info@aangepast-lezen.nl

Kunt u de kleine lettertjes niet (meer) lezen? 

Dan is het Loket aangepast-lezen er voor u.

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

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

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

 5 5 medewerkers
 zorghotel wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker Thuis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94



Eens per maand kwam het hoofd even 
langs om de in het cahier opgete-
kende vorderingen te controleren. Als 
er achterstand was op een bepaald 
gebied  ik was met aardrijkskunde 
bijvoorbeeld pas bij Groningen en had 
al bij de overzeese koloniën moeten 
zijn, stelde het hoofd in overleg met 
mij een soort inhaalprogramma sa-
men. Op de een of andere manier had 
ik het idee, dat ik niet kon sjoemelen 
met dat cahier. Pas veel later begreep 
ik, dat dat heel gemakkelijk wel had 
gekund. Maar de tijdgeest en de sfeer 
van toen hielden mij verre van dat 
soort malversaties.
Het ingelijste lesrooster naast de deur 
stelde, behalve bij het bezoek van 
de inspecteur, dus weinig voor. Als 
de voorgeschreven leerstof maar aan 
de orde kwam. Zo bleef er veel tijd 
over voor andere activiteiten. Leuke 
dingen dus. Waarmee je kon dreigen 
dat ze zouden vervallen in geval van 
ongewenst gedrag tijdens de minder 
leuke dingen. Veel tijd besteedde ik 
derhalve aan het gezamenlijk drinken 
van de schoolmelk tijdens gezel-
lig “Maar wel rustig ”  onderling 
overleg over van alles en nog wat. 
Eens per week, op maandagochtend, 
kwamen de leerlingen met twintig 
cent voor de schoolmelk. Dat werd 
genoteerd in het ‘melkschrift’. Enkele 
leerlingen lustten geen melk maar 
hadden daar wel van hun ouders geld 
voor meegekregen. Van mij hoefden 
ze geen melk te drinken. Er waren 
genoeg leerlingen die wel twee flesjes 
lustten. Mijn tolerantie droeg in ieder 
geval bij tot een zekere saamhorig-
heid. Later werd de schoolmelk 
trouwens verpakt in piramidevormige 
kartonnetjes. Als ze leeg waren gaven 

ze een enorme knal als je er hard op 
stapte.  .

Handenarbeid
Tijdens de lessen van mij geliefde vak 
handenarbeid knutselden we met de 
jongens de meisjes beoefenden wat 

toen nog heette ‘de nuttige handwer-
ken’  van papier-mach  en tuinbouw-
plastic een vaart met zijkanalen en 
een stuwmeer in elkaar. Het geheel 
werd van stromend water voorzien 
door een tuinslang aan de ene kant 
en een afvoer van het ‘fonteintje’ 
in de hoek van het lokaal aan de 
andere kant. Een waterkrachtcentrale 
in de vorm van een dynamo, een 
a uariumpompje voor een waterval-
letje en een fietslampje moesten de 
wonderbaarlijke wereld van de witte 
elektriciteit verbeelden. Natuurlijk 
werkte het niet. Maar een verholen 
batterijtje aan de onderkant van de 
tafel deed wonderen. Niet alleen het 
vak natuurkunde was zo in het project 
vertegenwoordigd, ook het rekenen 

kwam ruimschoots aan de orde bij 
het becijferen van de inhoud van het 
stuwmeer en het berekenen van de 
verhoudingsgetallen van de geografi-
sche schaal van het geheel. Een opstel 
met als titel   ‘De kanalisatie in Oost 
Groningen’ voegde tenslotte zowel 
taalkundige als historische perspectie-
ven toe aan de onderneming. 
Als de dag van gisteren staat me 
bij, dat ik op een maandagochtend 
bij betreding van het schoolgebouw 
uiterst onvriendelijk werd bejegend 
door de conciërge. Hij meldde dat 
mijn kanalen gedurende het weekend 
op de een of andere manier lek waren 
geraakt zodat mijn lokaal tot op 
centimetershoogte blank stond en 
het alreeds aan het druppelen was 
geslagen in het lokaal dat zich onder 
het mijne bevond. De daaropvolgende 
les, het was maandagochtend, vond 
plaats met leerlingen met opgerolde 
broekspijpen en blote voeten. “Tout 
le monde sans chaussures et des pieds 
nus ’, beval ik de leerlingen in een 
poging geestig te zijn. Waarna de 
conciërge en ik de rest van de dag 
voornamelijk vulden met het opdwei-
len van het project.

wemmen
De zeef van de tijd heeft veel 
vervelende herinneringen wegge-
spoeld en veel gelukkige momen-
ten gehandhaafd. Wel weet ik nog 

goed hoe ik leed onder de strakke 
tijdsindelingen en de onvermijdelijke 
vaste tijdstippen op school. Dan 
weer was er gymnastiek gegeven 
door mevrouw Meijer . Dan weer 
godsdienstles mevrouw Geertsema . 
En dan weer moesten we zwemmen. 
Hoewel dat laatste zijn leuke kanten 
had. We wandelden namelijk op 
eigen gelegenheid naar het zwembad 
De Wervel. Daar gingen we. trak 
in het gelid. Twee-aan-twee naast 
elkaar. Als een lang elastiek. Dat zich 
oprekte en weer inkromp liepen we 
van oversteekplaats naar oversteek-
plaats. Roepen en schreeuwen was uit 
den boze. Beschaafd converseren was 
tijdens de wandeling wel toegestaan. 
Zo ging het langs Paagman. Zo ging 
het over het kruispunt Generaal 

poorlaan Burgemeester Elsenlaan. 
Toen nog zonder stoplichten. Langs 
het stadhuis. Juist daar e tra netjes. 
Want misschien zat de wethouder van 
onderwijs wel naar buiten te kijken  
De Huys de Wervelaan door en dan 
het grote, afzichtelijke zwembad in. 
Vaak zwom ik de baantjes mee met de 
leerlingen die onder de hoed stonden 
van een speciale zweminstructeur. 
Feest was het natuurlijk als we op 
een zomerse dag in het buitenbad 
mochten.

Vissen
Zie je wel  Alleen de prettige 
herinneringen beklijven. Op een dag 
stelde ik voor met de hele klas te gaan 
vissen. Op een woensdagmiddag, niet 
onder schooltijd natuurlijk. Van Theo 
Thijssen had ik nog nooit gehoord. 
Die ging gewoon onder schooltijd 
wandelen met zijn klas. Dat durfde 
ik niet. En ik denk, dat het hoofd 
der school me nooit toestemming 
had gegeven. tel je voor dat er wat 
gebeurde onderweg. Dan was je als 

onderwijzer toch mooi verantwoor-
delijk. Maar die wandeltocht naar 
het zwembad dan   Ja. Dat was wat 
anders. Zwemmen was verplicht. Dat 
stond in het ingelijste lesrooster naast 
de deur. En dat rooster was heilig.
Dan maar vissen op woensdagmid-
dag. Daar zaten we. In een lange 
rij langs de Vliet ter hoogte van het 
Jaagpad even voorbij de teenplaets-
brug. Met geleende hengels van 
vaders, broers en opa’s. Ook de meis-
jes. Maar niet allemaal. ommigen 
mochten niet. Omdat vissen niet iets 
voor meisjes was. Tijdens het vissen 
wist ik mijn onderwijskundige nei-
gingen te onderdrukken en zei alleen 
maar dat ze zelf moesten zien hoe ze 
de vissen uit het water kregen.
Die middag hebben we met z’n 
vijfentwintigen achttien vissen ge-
vangen. Valentijn van den Broek, een 
dromerig jongetje van elf jaar nam 
hiervan vijftien voor zijn rekening. 
Wij, met z’n vierentwintigen vingen 
de overige drie. Ik zie het nog voor 
me. Hoe andere leerlingen de plek 
van Valentijn innamen omdat ze 
dachten dat het aan de plek lag. Hoe 
leerlingen met Valentijn van hengel 
ruilden omdat ze dachten dat het aan 
de hengel lag. Hoe leerlingen het 
brood van Valentijn aan hun haakje 
deden omdat ze dachten dat het aan 
het voer lag. Ook ikzelf ben er tot op 
heden niet achter waar het aan lag. 
Het lag in ieder geval aan Valentijn 
zelf. Maar hoe

Erik de Boer
e i @ mail.nl

et laatste en de de deel an het
e haal o dt e olgd in e ud
agenaa an maa t aanstaande.
et ee ste deel as te inden in
an e ua i

De onderwijzer was in de jaren 0 die tijd heer en meester in de 
klas. Naast algemene ordemaatregelen en disciplinaire tucht die ge-
makkelijk in de dagelijkse gang van zaken te controleren waren, was 
er slechts een minimaal maar overduidelijk leerprogramma waar ik 
me aan te houden had. Vorderingen in dat programma hield ik bij in 
een door het hoofd der school beschikbaar gesteld cahier.
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- Het grote binnenbad van het wembad e Wervel, medio jaren estig. -

eren zwemmen was nog verplicht op de lagere school in de jaren ‘ 0

lke maan ag  ent nnen voor 
e oolmelk

- eest was het natuurlijk als we op een omerse dag in het buitenbad mochten.-

- Iets voorbij de teenplaetsbrug had je een goede plek om te vissen, nog steeds trouwens.-
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Op 1 februari 1906 levert de nieuwe 
gemeentelijke Elektriciteitsfabriek 
de eerste stroom aan de bovenleiding 
van de nieuwe tramlijn 5 van de 
Regentesselaan naar de Prinsessegracht. 
Kort daarna krijgen de eerste 
Hagenaars gemeentelijke stroom. 

Ideaal koppel
De Haagsche Tramweg Maatschappij 
HTM  en het GEB vormen een 

ideaal koppel. De nieuwe elektrische 
tram biedt veel meer comfort tegen 
lagere prijzen waardoor het aantal 
passagiers van de HTM spectaculair 
stijgt. De elektrische tram kent ook 
geen 1ste of de klasse-rijtuigen meer. 
Alle rangen en standen van het zo 
klassenbewuste ’s-Gravenhage kunnen 
elkaar in of bij de tram tegenkomen. 
Volgens auteur Ron de Bock wordt 
het verassend genoeg ook rustiger op 
straat  “ Het monotone geklepper van 
de trampaardenhoeven en het geraas 
van de accutrams zijn hier voor eeuwig 
verstomd. Zoemende elektromotoren 

 geluiden van de 0ste eeuw geven 
thans de toon aan”. De HTM wordt met 
tien elektrische tramlijnen de grootste 
en beste klant van het GEB.

Gloeilampen ook in huis
Vanaf 1915 wordt elektrisch licht 
het grote succesnummer. Den Haag 
wordt de eerste gemeente die bij de 
openbare verlichting overschakelt 
van gasverlichting naar elektrische 
verlichting met gloeilampen. De 
invoering van de muntmeter voor de 
kleinverbruiker maakt elektriciteit, voor 
grote groepen Hagenaars bereikbaar. 
Het GEB verandert elektriciteit - “het 
wonder van onzen tijd”- van een lu e 
voorziening voor de welgestelden 
in een algemene voorziening voor 
iedereen. Begin jaren dertig is heel Den 
Haag met zijn woningen en bedrijven al 
op het elektriciteitsnet aangesloten. De 
Elektriciteitsfabriek, die voortdurend 
verbouwd en uitgebreid is , 
wordt de motor achter de 
modernisering van Den 
Haag. Den Haag 
loopt voorop 

met een aantal bijzondere primeurs. De 
nieuwe Haagse Bijenkorf krijgt in 19 6 
de eerste roltrappen van Nederland. 
Een enorme sensatie. De politie moet 
er aan te pas komen om het massaal 
toegestroomde publiek in goede banen 
te leiden. In 1931 krijgt voetbalclub 
VUC aan de chenkkade, bekend van 
wellicht de beste Haagse voetballer 
Bertus de Harder ‘de goddelijke 
kale’ , als eerste club in Europa een 
lichtinstallatie  kosten 16.000 gulden - 
waardoor er avondwedstrijden konden 
worden gepeeld. De Grote Marktstraat 
 de “nieuwe verkeersweg”  - zie het 

artikel van Koos Havelaar in de Oud 
Hagenaar van 13 december jl over de 
opkomst van de grote warenhuizen- 
wordt hèt symbool van de vooruitgang 
en van de nieuwe elektrische tijd in 
Den Haag. De Grote Marktstraat krijgt 
bijzondere verlichting, een tramlijn 
 lijn 6 , verkeerslichten en moderne 

gebouwen met liften en roltrappen, 
lichtreclames  de Volharding  en een 
“lichtkrant”. Op de koepel van het 
nieuwe Haagsche Courant gebouw 
op de hoek van de Wagenstraat gaat 
vanaf 1933 een nieuw medium, de 
‘lichtkrant’, draaien. Deze voorloper 
van onze teletekst, die in korte bondige 
zinnen het wereldnieuws brengt wordt 
een van de grootste trekkers van de 
Haagse binnenstad. 

De tram maakt winst
Het GEB maakt dankzij de elektrische 
tram vanaf het eerste jaar al winst voor 
de gemeente. De sterk oplopende 
winst van het GEB wordt 
, samen met de veel 

kleinere winsten van het Gemeentelijk 
Gasbedrijf en de Gemeentelijke 
Telephoondienst, het fi nanciële cement 
tussen de verschillende politieke 
partijen die de stad besturen. Voor 
alle collegepartijen zijn de winsten 
van de gemeentelijke nutsbedrijven 
van groot belang voor een sluitende 
gemeentebegroting. Voor de rechtse 
partijen zijn de winsten nodig om 
de gemeentelijke belastingen laag te 
houden, voor links om met speciale 
programma’s de werkloosheid en de 
crisis te bestrijden. 
Het vijftig jarig jubileum van het 
GEB in 1956 wordt gevierd met 
een bijzondere feestverlichting. Het 
personeelblad ‘Het Lichtpunt’ van 
hoofdredacteur Flip de Bie, de vader 
van Wim de Bie, komt met een unieke 
in kleur gedrukte uitgave. En voor een 
breder publiek komt het GEB met de 
brochure “Elektriciteit voor Den Haag”. 
In deze met veel foto’s en grafi eken 
ge llustreerde brochure wordt uitgelegd 
hoe in Den Haag de “levensstroom van 
elektrische energie” wordt opgewekt en 
door een ondergronds “spinnenweb van 
koperen leidingen” met een totale 
lengte van 1 0 kilometer 
bij de Hagenaars wordt 
thuisbezorgd. 

Steenkolen brandstof
Elektriciteit wordt in deze jaren nog 
steeds opgewekt met steenkool als 
brandstof. De steenkool voor de 
Haagse centrale wordt in grote aken 
vanuit Rotterdam aangevoerd naar de 
Laakhaven waar het wordt overgestort 
in kleinere schuiten. Deze platte 
schuiten vervoeren de steenkool door 
de Haagse grachten naar de losplaats 
tegenover de centrale. Kraandrijvers 
legen hier de schuiten en gooien de 
brandstof neer, in hoge donkere kegels, 
soort bij soort, het “blauwzwarte 
berglandschap van het kolenpark”. 
Vanaf deze plek gaan de kolen met 
transportbanden het water over naar de 
vulbunkers boven in de centrale. Vanuit 
de bunkers wordt een laag steenkool 
onder de ketels verstookt waarmee 
uit de gracht ingenomen water tot 
stoom verhit wordt. De rookgassen 
van de verbranding worden gezuiverd 
en afgevoerd door twee opvallende 
metalen schoorstenen van 83 meter 
hoog. Die zuivering is broodnodig 
omdat de Haagse centrale midden in 
de stad staat. In de jaren dertig 

zorgde het verstoken van goedkopere 
poederkool voor grote overlast en roet 
in de buurt. Caf  de Asplaag aan de 
Koningin Emmakade herinnert nog aan 
deze duistere periode van de centrale. 

Als een fluitketel
De opgewekte stoom gaat 
vervolgens onder hoge druk naar 
de schoepenraderen van de turbine. 
Een ingewikkeld proces dat volgens 
“Elektriciteit voor Den Haag” niet 
anders is dan “een fl uitketel op de 
kachel, waarbij men, in de stoom boven 
de tuit, een papieren windmolentje 
houdt, dat daardoor lustig gaat 
draaien”. De sneldraaiende as van de 
generator  een apparaat vergelijkbaar 
met de fi etsdynamo  levert vervolgens 
elektriciteit. De tijd dat het hele proces 

‘Vader heeft ook recht op een lampje. ie licht spreidt  spreidt gezelligheid  meldde de reclame van Philips

lektr te t al  egel van e aag e aren v t g

- e centrale in 19  
met het begin van het 
koelwatercircuit en 
het verversings-

kanaal. -

- e editie van Lichtpunt, ter 
gelegenheid van  jaar G , 

onder hoofdredactie van lip 
de ie. -

De tram maakt winst

- ind 
jaren ’3  

werd een 1  
Kilo olt leiding gelegd 

van otterdam naar oorburg, 
om te kunnen voor ien in de e tra 

stroombehoefte van en Haag. -

- e 
introductie 

van de elektri-
sche tram was een 

commercieel succes,  hier 
trammotorwagen nr. 1 op lijn , 

begin vorige eeuw in de  ijstraat bij 
het taatsspoor nu en  Haag . -

In de jaren vijftig begint het elektriciteitsgebruik sterk toe te nemen. eker in Den Haag. De oorlogs-
schade is hersteld en de tijd van de stroomdistributie, een aantal stroomloze uren per week, is voorbij. 
Het aantal inwoners groeit en economisch gaat het langzaam maar zeker de goede kant op. Het Ge-
meentelijk lectriciteitsbedrijf G , verantwoordelijk voor de Haagse stroomvoorziening, ziet de afzet 
spectaculair toenemen. Van 2  miljoen k h in  tot  miljoen k h midden jaren vijftig. Het klop-
pend hart van deze voorziening is de elektrische centrale de lectriciteitsfabriek  aan het onstant 

ebec ueplein, bij het Verversingskanaal. Deze midden in de stad gelegen centrale voorziet de Haagse 
samenleving al decennialang van licht en kracht.

- In het midden, 
het kof  ehuis e 
Asplaag oto 
H , 19 9 . -
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van kolen tot stoom en elektriciteit 
een zaak was van zwoegende en 
sjouwende stokers is voorbij. Vrijwel 
alles in dit ingewikkelde bedrijfsproces 
is geautomatiseerd. 
Voor dit soort processen geldt n 
ijzeren wet  de Wet van Behoud van 
Energie. Of zoals mijn Natuurkunde 
leraar op de HB  het uitlegde  er 
wordt geen energie geboren en er gaat 
geen energie verloren. Er vindt alleen 
omzetting van energie plaats. En bij 
die omzetting van energie is warmte 
veelal het bijproduct.

Dampende grachten
Ook in de Haagse centrale komt bij 
het omzetten van kolen in stoom en 
vervolgens in elektriciteit een grote 
hoeveelheid restwarmte vrij. De 
restwarmte van de Haagse centrale van 
bijna 90 graden wordt geloosd op het 
koelwatercircuit van het Afvoerkanaal 
en de Haagse grachten. 
Het was een soort natuurverschijnsel 
waarover Hagenaars zich honderd 
jaar hebben verbaasd  de dampende 
grachten. Als het hartje winter was en 

de temperatuur stond al een week 
stijf onder nul, dan nog vloeide 

het Haagse grachtenwater, 
gehuld in een 

mystieke nevel. 

Alsof het de Amazone was. 
Het Haagse GEB staat bekend als 
een ‘lichtbedrijf’. In de jaren vijftig 
gaat nog meer dan zestig procent 
van de opgewekt elektriciteit op 
aan verlichting. Voor huishoudens, 
kantoren en winkels en openbare 
verlichting. Industrie en ambacht zijn 
met 19  een relatief kleine afnemer in 
Den Haag. 
De stad kent in die jaren nog 
een gevarieerde industrie maar 
continubedrijven, de echte 
grootverbruikers van stroom, zijn er 
nauwelijks. De vraag naar elektriciteit 
verloopt als een rijzende en dalende 
eb- en vloedbeweging waar de 
productie zich bij moet aanpassen. 
Elektriciteit kan nu eenmaal niet in 
rustige uren aangemaakt en opgeslagen 
worden voor als de vraag een piek 
bereikt. Vraag en aanbod van stroom 
moet altijd met elkaar in evenwicht 
zijn. De Haagse centrale kan in die 
jaren nog bijna altijd aan de Haagse 
vraag voldoen. Voor het opvangen 
van storingen en onderhoud is Den 
Haag via het Elektriciteitsbedrijf Zuid 
Holland EZH  gekoppeld aan 
de andere centrales in Zuid 
Holland.

interschommeling
Het stroomverbruik laat in de 
wintertijd de grootste schommelingen 
zien, zo ook in de jaren vijftig. Tussen 
zes en acht uur ’s morgens stijgt het 
verbruik sterk omdat iedereen wakker 
wordt en licht ontsteekt om de wekker 
tot zwijgen te brengen. Daarna gaan de 
mannen naar hun werk en zet de daling 
in. Het hoogtepunt van het gebruik 
ligt rond half tien in de ochtend  Op 
dat moment loeien blijkbaar alle 
stofzuigers van Den Haag. Dan, als 
stuk voor stuk de kamers aan kant 
raken, zet de daling in, met een 
dieptepunt om elf uur als de koffi e 
klaar is. Een hernieuwde stijging tot 
twaalf uur en daarna een plotselinge 
val in de vraag, omdat iedereen 
gaat eten. 
In de loop van de 
middag begint het 
al 

weer  overal gaan de lichten aan en 
tot zes uur neemt het verbruik met 
sprongen toe. Rond het avondeten 
ontstaat de hoogste belasting. Na het 
avondeten, zo blijkt wel , heeft haast 
niemand nog zin om het strijkijzer 
of welk apparaat ook, ter hand 
te nemen. Na acht uur een 
aanvankelijk geringe 
afname tot tien uur, 
daarna een sterke 
vermindering 
als na die tijd de 

meesten 
snel achter 

elkaar naar bed 
gaan. 

Van 2  
naar 220 volt

Vanuit de controlekamer 
van het GEB ziet het 

Haagse leven van de jaren 
vijftig er overzichtelijk uit. Het 
stroomgebruik is voorspelbaar 
en het gebruik van elektrische 
apparaten stelt nog weinig voor 
in die jaren. Wel een stofzuiger, 
een strijkijzer en een radio maar 
nog nauwelijks of geen elektrisch 
scheerapparaat, een elektrische 
wasmachine of een koelkast, laat 
staan een televisie. Verlichting is 
nog steeds verreweg de grootste 
stroomverbruiker. Als Den Haag 

vanaf midden jaren vijftig als 
laatste grote gemeente over 
gaat van 1  V naar 0 V 
worden er in heel Den Haag 
in totaal  miljoen lampen 
omgewisseld. Een gemiddeld 
Haagse gezin bezit dan grofweg 
acht tot tien gloeilampen. De 
belangrijkste lamp in huis hangt 
boven de tafel, het domein van 
moeder en de kinderen. Volgens 
een reclame van Philips is uw 
kamer groter dan die ene tafel. Wie 
licht spreidt  spreidt gezelligheid. 
Voor enkele centen per avond een 
weelde aan gemak. Ook vader heeft 
recht op een lampje  

Louis Kanneworf
l.a. anne o @ iggo.nl

e auteu is e aam als
ona han eli ad iseu oo
ene gie aagstu en en in i n i e
ti d o.m. estuu slid an de tichting
aags ndust ieel goed .
n sch ee hi oo .
enelu samen met aspe ostmaa

het oe aa ent ale en
aag
et Licht al nooit uitgaan

‘Vader heeft ook recht op een lampje. ie licht spreidt  spreidt gezelligheid  meldde de reclame van Philips

lektr te t al  egel van e aag e aren v t g

- In de 
demonstra-
tie aal aan 

het onstant 
ebec ueplein 

kon men ich begin 
jaren ’  de werking 

van elektrische appara-
ten laten uitleggen. -

- Het feestelijk verlichte hoofdgebouw, ter gelegenheid van het -jarig 
bestaan in 19 . -

- Lichtkrant van de 
H  op de koepel 
van het gebouw aan 
de Grote arkt-
straat. -

- eel van de 
controle- en 

regelkamer in de 
elektriciteits-

fabriek. -

Van 2  
naar 220 volt

- In 192  kon 
men in de 

eestraat een 
tentoonstelling 
van het G  
over elektriciteit 
in de woning 
be oeken. -
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r o  u tr o  u t
e e agenda bevat allerlei activiteiten die voor le ers van e ud-Hagenaar interessant kunnen ijn  tentoonstel-

lingen, le ingen, informatie, cursussen, mu iek, theater, en . e agenda wordt samengesteld door het entraal 
Informatiepunt uderen I . Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda 
op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met arco aane via  3  3  21.

aterdag 0 maart
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.

estduinpark
Bewonder de wandelexcursie veranderingen in het 

Westduinpark. De blanke duintoppen en de duinvallei-

en zijn weer goed te zien. Aan bod komen het ontstaan 

van de duinen en het belang ervan voor Den Haag; het 

vastleggen van de duinen in de vorige eeuw, uit angst 

voor verstuiving; werkzaamheden waardoor wind, zand 

en zout weer hun gang kunnen gaan en nieuwe duinen 

ontstaan; de planten en de dieren in de duinen; uitleg 

van de toegangsregels in het Westduinpark. Egelop-

vang, De Savornin Lohmanlaan, hoek Laan van Poot 

(volg het eerste pad en ga dan naar links de duinen 

in), 10.00-11.30 uur en 13.30-15.00 uur. Aanmelden 

kan via communicatie.stadsbeheer@denhaag.nl. Per 

excursie kunnen maximaal 25 personen deelnemen.

Holi-Phagwa-viering
Holi-Phagwa is een Hindoestaanse combinatie van een 

lentefeest, een feest van de overwinning van het goede 

op het kwade en een nieuwjaarsfeest. Het feest wordt 

gekenmerkt door dans, zang, versnaperingen en het 

strooien en sprenkelen van gekleurd poeder, parfum 

(goellaal) en gekleurd water (abier). De Hindoestaanse 

Vereniging Laakkwartier-Noord organiseert een viering 

met ontvangst met koffi e en thee, liederen, Bollywood-

dans door dansschool Ghunghroo, poëzie, zang & 

muziek en hapjes en drankjes. Centrum Laakhage, 

Peilstraat 67, 19.00 uur, toegang gratis. Inlichtingen: 

tel. (070) 399 46 79, e-mail hvlgopal@orange.nl en 

www.hvldenhaag.com.

ondag  maart
soterische middag

Onderwerpen: reïncarnatie, bijnadoodervaringen, de 

grot van Plato, mystieke ervaringen en het mysterie 

van het pentagram. Wijkcentrum Vruchtenbuurt, 

Albardastraat 60, 14.00 uur, 

oensdag  maart
Kopstukken humanisme
Historicus Jos de Wit behandelt de kopstukken van 

het humanisme: bekende denkers zoals Socrates en 

Erasmus. Humanistisch Verbond, afdeling Haaglanden, 

Torenstraat 172, 19.30-21.30 uur, deelnamekosten 

(inclusief reader) € 40,- voor leden van het Humanis-

tisch Verbond, € 45,- voor niet-leden. Meer informatie 

en aanmelden kan via een e-mailbericht aan Hans 

Gouweleeuw, hans.gouweleeuw@gmail.com.

Donderdag  maart
ilm Into the ild

‘Into the Wild’, naar het gelijknamige boek van Jon 

Krakauer, vertelt het waargebeurde verhaal van Chris 

McCandles, hoogopgeleid kind van gefortuneerde 

ouders, maar ongeïnteresseerd in maatschappelijk 

succes. Hij besluit zijn geld weg te geven en in de wil-

dernis van Alaska te overleven. Kan dat? Is hij dapper, 

naïef of allebei? Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewier-

straat 199, 19.30 uur. De toegang is gratis en er is 

gelegenheid om na te praten.

Archeologielezing
Archeologen van de gemeente Den Haag geven ook 

dit jaar een aantal lezingen. An�elko Pavlovi� spreekt 

vanavond over ‘Wonen op de Gantelklei, bewoners van 

de Uithofslaan in de ijzertijd en de Romeinse tijd’. De 

Tempel, Prins Hendrikstraat 39, 20.00-21.00 uur. Er 

zijn 30 plaatsen beschikbaar, dus aanmelden is ver-

plicht, met een e-mail naar archeologie@denhaag.nl.

aterdag  maart
elfstandig naar zee

Minstens een kwart van de Haagse bevolking is al 

jaren niet meer in staat zelfstandig strand en zee te 

bereiken omdat ze slecht ter been zijn of een beperking 

hebben. Groen Links Den Haag organiseert een 

bijeenkomst om de mogelijkheden te onderzoeken 

de zee bereikbaar te maken voor iedereen en de 

voorzieningen die daarvoor in aanmerking komen. Dit 

is meteen de opening van het strandseizoen 2012. Met 

Edwin Graafl and, directeur Voorall, belangenorganisa-

tie voor Hagenaars met een beperking, en o.a. Robert 

de Kloe, coördinator toegankelijkheid van de gemeente 

Den Haag. Strandtent ‘De Waterreus’, Strandweg 3A 

(onder de vuurtoren), 14.00-16.00 uur; vanaf 14.50 

uur discussie met de bezoekers, na 15.30 uur borrel 

en napraten. De toegang is gratis, inloop vanaf 13.30 

uur, voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Laat wel 

even weten of u komt met een e-mail naar groenlinks@

denhaag.nl.

ohannes Passie
Het Residentie Kamerkoor brengt de Johannes Passie 

van Arvo Pärt. De rol van Jezus wordt gezongen door 

een bariton, een tenor zingt Pilatus en de rol van 

de evangelist wordt vertolkt door een kwartet van 

een sopraan, alt, tenor en bas. Ook zal het koor na 

de pauze het vijfstemmige Bachmotet ‘Jesu, meine 

Freude’ brengen. Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 

16.00 uur. Kaarten (vanaf € 10,-) en meer informatie 

verkrijgbaar via tel. 0900-340 35 05. Zie ook www.

bachensembles.nl.

Probeer 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 17 maart: accordeon, popkoor, viool, klarinet 

en djembé. 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.

ondag  maart
Koffieconcert
Maandelijks zondagmorgenkoffi econcert in de 

Bethelkerk, met de Cantorij van de Bosbeskapel o.l.v. 

Ernst Stolz. Op het programma bekende hedendaagse 

kerkmuziek. Bethelkerk, Händellaan 50 (hoek Händel-

laan, Mozartlaan en Traviatastraat), 11.45-12.15 uur; 

vanaf 11.15 uur koffi e en thee in het Gemeentecentrum 

van de kerk aan de Traviatastraat. De bezoekers wordt 

de mogelijkheid gegeven om na afl oop bij te dragen in 

de kosten van deze koffi econcerten.

aandag  maart 
t m  april
estival Vertigo

Literair Theater Branoul wordt door het Haagse toneel-

schrijfhuis De Kosmonaut omgebouwd tot Vertigo, een 

stad die ‘een vlucht uit de werkelijkheid’ biedt. Tijdens 

festival Vertigo gaat iedere week een nieuwe voorstel-

ling in première. Daarnaast biedt het een masterclass 

toneelschrijven, fi lmavonden en meer activiteiten. De 

Kosmonaut is opgericht door vier jonge toneelschrij-

vers. Theater Branoul, Maliestraat 12, 20.00-22.00 uur. 

Meer informatie: www.dekosmonaut.nl.
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ooncentrum ag ag  bevindt zich 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 voorzieningen liggen op loopa stand
r zijn  woningen en er is een grote daktuin  
ewoners kunnen achter het gebouw gelegen 

parkeerplaatsen huren

ag  is gelegen aan de Schermerstraat  
Met het openbaar vervoer is het comple  makkelijk 
te bereiken  De belangrijkste winkels zijn om de 
hoek  in de etje ol straat  Het wooncentrum 
hee t 3  driekamerwoningen van ca  70 m2
verdeelt over drie etages

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

trum van oosduinen en ijkduin  Op loopa stand 
bevinden zich winkels  r is parkeergelegenheid 
rondom het wooncentrum  Het centrum hee t  
woonlagen en bevat 7  twee- en
2  driekamerwoningen

  is gelegen aan de eresteinlaan  
in de wijk ouwlust  Met het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar  elangrijke 
voorzieningen  zoals levensmiddelenzaken  zijn op 
loopa stand gelegen  Het gebouw bevat 3  twee-
kamerwoningen

ooncentrum a a  a a bevindt zich aan 
de Tak van oortvlietstraat  Het openbaar vervoer 
bevindt zich op korte a stand van het comple  De 
belangrijkste winkels zijn op ongeveer 0 minuten 
loopa stand  Het wooncentrum hee t 37 drieka-
merwoningen van ca  7  m2 en drie tweekamer-
woningen van ca   m2

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
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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

A T

ntdek het op  en  maart tijdens N  D T 

en aag  e vr w ll ger ta  
p vrijdag  en zaterdag  maart staat Nederland bol van N  D T, de grootste vrijwilligersactie van 

het land. Duizenden Nederlanders steken dat weekend vrijwillig de handen uit de mouwen. ok in Den 
Haag kunnen allerlei organisaties en instellingen wel wat van die handen gebruiken, bijvoorbeeld voor 
onderhoud of bijzondere activiteiten. ens per jaar worden al hun ‘klussen  gebundeld en kunnen vrijwil-
ligers erop intekenen  om ze gezamenlijk uit te voeren tijdens N  D T.

Dat is mooi voor die organisaties, maar 
ook voor u. NL DOET is een ideale ge-
legenheid om eens te ‘proeven’ hoe het 
is vrijwilliger zijn. U kunt alleen mee-
doen, maar ook samen met collega’s, 
familie of vrienden. En tussen de 150 
klussen zit voor ieder wel wat wils

Koninklijk Huis
Zeker in Den Haag is er een ruim 
aanbod van klussen. Met meer dan 180 
klussen zijn we als hofstad zelfs groter 
dan onze hoofd- en havenstad en al 
voor het derde jaar op rij landelijk kop-
loper. Ook dit jaar doen leden van het 
Koninklijk Huis mee, diverse politici, 
het Haagse college van burgemeester 
en wethouders en bekende Hagenaars 
zoals Agnes Kamstra, Henk Bres en 
Fred Zuiderwijk.
Waar moet u bij het woord ‘klus’aan 
denken  Eigenlijk is die vraag niet 
zo gemakkelijk te beantwoor-
den. Het leuke van NL DOET 
is namelijk de diversiteit 
aan deelnemende 
organisaties en hun 
werkzaamheden. 
CIPO dook in het 
aanbod en probeert 
u een indruk te 
geven met een 
kleine selectie. We 
vermelden er de 
telefoonnummers 
bij waar u zich 
kunt aanmelden 
voor deelname. Maar 
neemt u vooral ook een 
kijkje op www.nldoet.nl denhaag om 
te zien wat er nog meer is.

Handen
NL DOET richt zich vooral op allerlei 
maatschappelijke organisaties. Die 
kunnen in deze tijd wel wat e tra 
steun gebruiken. Bijvoorbeeld om 
e tra activiteiten voor cliënten te 
organiseren, waar ze vaak niet meer 
aan toe komen. Of voor noodzakelijk 
onderhoud. Elk jaar verblijden groepen 
vrijwilligers zulke instellingen door het 
gebouw van binnen of van buiten eens 
fl ink aan te pakken. We hoeven u er 
niet bij te vertellen dat ze daar samen 
een fantastische en gezellige dag mee 
beleven. Koffi e, thee en een verfrissing 
staan klaar, zoals zij klaarstaan voor de 
organisaties.

Dierenonderkomens
Dat kan bijvoorbeeld bij een aantal 
instellingen voor dieren. Bij tads-
boerderij de Herweijerhoeve in het 
Zuiderpark Anna Polakweg , ingang 
Vreeswijkstraat  kunt u meehelpen 
de kippen weer blij te maken. Hun 
behuizing krijgt van de deelnemende 
vrijwilligers een likje verf, aan de 
binnen- en buitenkant. Ook staat er 
een aantal plantenbakken klaar die op 
vrolijke wijze gevuld zullen worden. 
NL DOET speelt zich immers af aan 
de vooravond van de lente  Neem 
eigen werk kleding mee die vuil mag 
worden. De kippen lopen overigens vrij 
rond in en om hun huis, dus alle kans 
op een gezellige kakel hier of daar. 
Inlichtingen en aanmelden bij Gretha 
Dam, tel. 3 9 59 9 .

De tichting Knaagdierenopvang ‘het 
Knagertje’ aan het Westhovenplein 90 
heeft zelfs meerdere klussen. Daar stre-
ven ze ernaar de knaagdierenopvang 
steeds aan te passen aan de moderne 
eisen voor dierenopvang. En aan de 
wensen van de op te vangen dieren, niet 
te vergeten. Bel met de heer E.B.W. 
Hendriks voor meer informatie, tel. 0 
09 0.

Schilderen met cli nten
Misschien zoekt u het toch eerder in het 
werken met mensen  Bij woonzorgcen-
trum De trijp Polanenhof 5 5  kunt u 
samen met andere creatieve vrijwil-
ligers bijdragen aan een bevlogen en 

inspirerend schilderproject  
‘Kunst maak je niet alleen’. 
In samenspraak met cliënten 
wordt een thema gekozen en 
op vrijdag 16 maart wordt 
dat van 9.30 tot 16.00 uur 
op doek gezet. De doeken 
worden samen met de 
cliënten ingelijst waarna ze 
worden opgehangen in de 
gangen. amen werken aan 
kunst werkt ontspannend 
en brengt mensen bij elkaar. 
Mevrouw l. Koster kan dat verder 
toelichten via tel. 890 1  00.

ateraars
teinmetz De Compaan zoekt dan weer 

bemanning voor een pleisterplaats. Op 
vrijdag 16 maart van 11.30 tot 15.30  
uur organiseert de instelling voor 
haar cliënten diverse ‘bewegings’-
activiteiten op het winkelplein 
Haagsche Bluf in hartje Den Haag. 

Tussendoor kunnen 
de deelnemers 
zich laven aan 
limonade, koffi e 
en thee met 
een appeltje of 
stukje koek en 
rond lunchtijd 
aan soep met 
een broodje. En 
u kunt daar de 
limonadekraam 
bemannen, 
de broodjes 
klaarmaken en 
de soep serveren, 
samen met een 
hoop gezellig-
heid. Informeer 

ernaar bij Francis van der chalk, tel. 
31  10 30.

oaches
Bij de tichting portbelang GK 
aan de Marie Heinenweg 3 kunt u 
meehelpen om het jaarlijkse sjoelkam-
pioenschap voor deelnemers met een 
verstandelijke beperking tot een succes 
te maken. Zij strijden in kleine teams 
om een echte sporttrofee. Tijdens dit 
sportieve en gezellige evenement met 
een sociaal karakter, op zaterdag 1  
maart van 11.00 tot 16.00 uur, wordt ie-
der team begeleid door een vrijwilliger. 
Die noteert de puntentelling en coacht 
het team. Wie weet, maakt u een van 

uw dames en heren tot de kampioen 
van 01  Mevrouw .B.P. Rijghard 
weet wellicht hoe dat moet  tel. 0 0  
3 5 00 05.

Promotie
Ook voor het Inloophuis Haaglanden 
kunt u iets moois betekenen op zater-
dag 1  maart. Het Inloophuis, waar we 
op deze pagina al eens aandacht aan 
schonken, is een ontmoetingsplaats 
voor mensen met kanker en hun naas-
ten. En het wil graag bekender worden, 
zodat nog meer mensen het Inloophuis 
weten te vinden voor ondersteuning. 
Zo’n 50 vrijwilligers gaan van 10.00 tot 
1 .00 uur op drukke locaties in de regio 
Den Haag fl yers uitdelen en present-
jes met het logo van het Inloophuis 
weggeven. Alle vrijwilligers dragen 
daarbij dezelfde door het Inloophuis 
geleverde  outfi t om goed op te val-
len  Aanmelden of informatie  Bel 
mevrouw C.C.M. de Haan, tel. 0 0  
39019 38.

enteloop
Woonzorgcentrum Waterhof aan de 
Polanenhof  verzorgt een Lenteloop om 
te vieren dat het bijna lente is, maar ook 
omdat het voor de bewoners belangrijk 
is om buiten te zijn. Met die bewoners, 
wijkbewoners en vrijwilligers wordt 
gewandeld van Waterhof naar Park 
Overvoorde. Er zijn nog vrijwilligers 
nodig om mensen met een rollator, 
rolstoel of scootmobiel mee te kunnen 
laten doen. U kunt zich aanmelden bij 
het ervicepunt van Waterhof, tel. 890 

0 00 Jan Bernard Oostwoud .

Tuiniers
Of hebt u groene vingers en zoekt u 
het graag bij planten  Ook dan kunt 
u op NL DOET iets van uw gading 
vinden, bijvoorbeeld bij tadsboerderij 
de Kakelhof aan de Puccinistraat 15. 
Daar willen ze op zaterdag 1  maart 
vanaf 9.30 uur van een stukje grasveld 
een moestuin gaan maken. Er moet een 
hekje worden geplaatst, gras worden 
uitgestoken en de moestuin moet wor-
den ingericht. Zo is er komende zomer 
groente voor de dieren of mensen uit 
de buurt gegarandeerd. Inlichtingen 
bij mevrouw M v.d. Giessen, tel. 
0 0  3 3 3 63. Bij tadsboerderij de 

Gagelhoeve aan de Mient gaan ze dan 
weer een educatieve moestuin inrichten 
mevrouw J. Wolters, tel. 3 5  39 .

Informatie en NL DOET Centrum
NL DOET wordt landelijk georgani-
seerd door het Oranje Fonds. Maar de 
motor achter het succes van NL DOET 
in Den Haag is HOF, Promotie Haags 
Vrijwilligerswerk, de coördinator van 
het evenement in onze stad. Net als 
vorig jaar plaatst HOF op het Plein 
een NL DOET Centrum. Dat is een 
grote tent waar van alles te beleven 
valt rondom vrijwilligerswerk  uniek in 
Nederland  In dit Haagse ‘epicentrum’ 
van NL DOET kunt u meedoen met 
leuke klussen, uw eigen klus gezellig 
afsluiten of u laten huldigen
Op www.nldoet.nl denhaag vindt u een 
uitgebreid overzicht van alle klussen, 
óók de hierboven genoemde, en alle 
actuele informatie. Maar u kunt ook 
langskomen bij HOF aan de Riviervis-
markt  tegenover de Grote Kerk  of 
bellen met 0 0  30  .
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De Boerenbonthal, 
al meer dan 50 jaar “Voor al uw stoffen”:

Hollandse folklore stoffen, Interieurstoffen, Modestoffen, Technische stoffen, 

Ongebleekt katoen, Feest- en Carnavalsstoffen, Theaterstoffen, Brandwerende 

stoffen, Gordijnstoffen, Meubelbekleding, Decoratiestoffen, Brabants bont, 

Buitenstoffen, Baby- en Kinderstoffen, Quiltstoffen, Imitatiebont, 

...en nog zo veel meer

Wij leveren graag service en hebben altijd scherpe prijzen! Ook maken wij uw 

gordijnen, kussens, lakens, tafelkleden, servetten e.d. en bekleden uw bank op 

vakkundige wijze. Kunt u de stoffen niet zelf ophalen? Wij versturen uw stoffen 

naar ieder adres.

De Boerenbonthalstoffen
Papestraat 29, 2513 AV Den Haag, 070 - 3628186

Alle dagen geopend, www.boerenbonthal.nl, denhaag@boerenbonthal.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 hotel voor  9
 

an maandag t m zaterdag tussen 
6.00 uur en 7.00 uur app  our

lke zaterdag een 3-gangen menu 
voor  13 9

egelmatig wisselende spe ialiteiten
 

pparte ruimte voor 
feesten en partijen

 
eopend van 9.00 uur t m 2 .00 uur

e Savornin ohman lein 37
Tel.: 070 - 3  1  64
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Mode
die bij 
u past

mode in maat 38 t m 5
De Jong Damesmode

Laan van Meerdervoort 555
bij Goudenregenstraat, halte RR 3  1
563 AW Den Haag  Tel  0 0 363 01 03

maandag- en koopavond gesloten

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.

r sh he e e   s es r  me  h r se re  r sh he e e   s es r  me  h r se re  r sh he e e   s es r  me  h r se re  r sh he e e   s es r  me  h r se re  r sh he e e   s es r  me  h r se re  r sh he e e   s es r  me  h r se re  

0  Korting

www.carwashscheveningen.nl Tel. 0 0- 0 .

het hele jaar door!
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?
?

pinie     Informatie

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals er recht  belastingen en andere inanci le zaken  w vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail nl o  naar ostbus 2 0  2 02  Den Haag  raag met vermelding van rubriek ‘ echten en lichten

Dit sombere verhaal heeft volgens de 
directeur van de Leyden Academy on 
Vitality and Ageing ook een mooie 
kant. “Als het lijf onvoldoende herstelt, 
kunnen we het een handje proberen te 
helpen zodat er minder schade ontstaat, 
we minder snel verouderen, er later 
ziekte en dood ontstaat.” Hij heeft de 
knuppel in het hoenderhok gegooid 
door te stellen dat het onderwijs in de 
ouderengeneeskunde op universiteit 
en verpleegkundige opleidingen HBO 
en MBO  ver beneden de maat is. De 
interesse en kennis van studenten zijn 
volgens hem gering. Hij pleit  voor een 
beter wettelijk kader, aansprekend onder-
wijs en het koesteren van rolmodellen.

Gebrek
“ inds 1998 geef ik college aan e jaars 
studenten geneeskunde over gezondheid 
en ziekte van oude mensen. En ieder jaar 
vraag ik de 50 artsen in spe hoeveel van 
hen beroepshalve met ouderen zouden 
willen werken. lechts een handvol 
steekt haar vinger op 0 tot 80 procent 
van de studenten is vrouw .”

Vervolgens legt hij uit dat de moderne 
student geneeskunde zich onvoldoende 
lijkt te realiseren dat de wachtkamers en 
ziekenhuisbedden hoofdzakelijk gevuld 
zijn met oudere patiënten. Onder ver-
pleegkundigen in opleiding is de situatie 
nauwelijks anders. 
Grofweg de helft wil zeker niet met 
oudere patiënten werken, slechts een op 
de acht spreekt een voorkeur uit voor de 
zorg aan mensen op leeftijd.

uiste mi  nodig
Westendorp  “ Geen geruststellend 
vooruitzicht met de vergrijzing die de 
komende jaren in Nederland haar top 
bereikt. 
Het is dan ook een illusie dat 1 .000 
e tra handen die nodig zijn aan het bed 
door de huidige generatie opgeleiden zal 
worden ingevuld.”
Er is volgens hem nu al een groot gebrek 
aan deze disciplines. 
“Ten onrechte wordt gedacht dat het 
hebben van een keur aan specialisten 
voldoende is om een goede gezondheids-
zorg vorm te geven. Er moet een juiste 

mi  van generalisten en specialisten zijn. 
Anders gaat het mis.”

Vooruitgang
Hij constateert dat  jonge dokters graag 
kinderarts willen worden. “Ik destijds 
ook ” Verpleegkundigen willen graag  op 
de ‘kraam’ werken. “De uitzonderingen 

 die er gelukkig ook zijn  lijken de 
regel alleen maar te bevestigen.”
Gemiddeld twee procent van het onder-
wijs op de universiteit wordt volgens 
Westendorp besteed aan ouderenge-
neeskunde. “Vaak is de kennis van de 
laatstejaars studenten verpleegkunde 
vergelijkbaar met die van de gemid-
delde Nederlander.” De comple iteit 
van de geneeskunde bij ouderen komt 
onvoldoende in de lesstof naar voren, is 
zijn boodschap. Hijzelf vindt een gemid-
delde oudere veel interessanter dan een 
gemiddelde jongere. “Met wie kun je 
tegelijkertijd de toekomst schetsen n het 
verleden refl ecteren  Ook hebben we in 
de medische wetenschappen een enorme 
vooruitgang geboekt in onze kennis 
over de biologie van veroudering. En we 

begrijpen de e istentiële vragen steeds 
beter. Waarom worden wij grijs, kaal en 
ziek terwijl zeeanemonen er na 150 jaar 
nog fris en fruitig uitzien ”

Ingebakken
Tegenover deze ouderenkranten legt hij 
dat nader uit. “Tja intrigerend. In het 
algemeen is er bij mensen sprake van 
een balans tussen seks, voortplanting en 
levensduur. oorten die zich onge-
slachtelijk voortplanten lijken zich aan 
veroudering te onttrekken. Dat betekent 
niet dat je dan onsterfelijk bent  een 
zeeanemoon kan door vraat of storm ten 
onder gaan. oorten die aan geslachte-
lijke voortplanting doen lijken niet aan 
veroudering te kunnen ontsnappen. Als 
soort investeer je in het een of in het 
ander. Vergelijk muizen en mensen. Het 
wil niet zeggen dat mensen die stoppen 
met seks daardoor langer leven. Het 
levensprogramma zit in onze genen 
ingebakken.” 

n andels lad sch ee u dat e in
de medische etenschappen een eno me

oo uitgang he en ge oe t in on e
ennis o e de iologie an e oude ing.
aa o e i n oo ele etenschap

peli e appo ten e schenen. unt u
in u eigen oo den aange en at die
oo uitgang oo ete enis hee t gehad
in het oude o den

“De over tijd en landen gemiddelde 
toename van de levensverwachting is 
drie jaar e tra per decade. Elke week 
een weekend erbij. Zit je daaronder, dan 
heb je als land een probleem. oms is 
de winst zelfs nog hoger. En die winst 
komt de laatste 50 jaar vooral doordat 
de sterfte op hoge leeftijd is afgenomen. 
Nederlandse gegevens tonen aan dat de 
periode van ernstige ziekte en gebreken 
aan het einde van het leven gemiddeld 
vijf jaar bedraagt. En die ‘ellendige’ 
periode neemt niet toe, maar wordt naar 
later verschoven.

Aantoonbaar gezonder
We blijven dus aantoonbaar langer ge-
zond. Ondanks dat we klagen van niet ”
Wat betreft zijn vakterrein, de ouderen-
geneeskunde, is het volgens hem zaak te 
stoppen met het vertellen van sombere 
verhalen. “Laat zien hoe dynamisch het 
vak is.”

Het is maar de vraag of er in de toekomst voldoende gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen zijn die de ouder wordende mensen in de gezondheidszorg kunnen bijstaan. Ook de 

kennis op deze terreinen kan worden verbeterd. Dat meent een specialist in ouderengeneeskunde. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

nve teren n ou erengenee kun e
ensen verouderen doordat de samenleving onvoldoende in ouderengeneeskunde voor herstel heeft ge nvesteerd. Dat zegt prof. dr. 
udi estendorp, e pert op dit terrein op universiteiten en verpleegkundige opleidingen. Daarom treedt er volgens hem elke dag 

blijvende schade op. Na een griep, een ongeluk, zonnebrand, en de vertering van voedsel. o ontstaan er rimpels in ons gezicht, 
worden onze bloedvaten stug en breekbaar, ontstaat er kanker.

rf- en 
schenkingsrecht

ngedaan maken testament
i n ou en i he en a en geleden

een testament laten opma en ten gunste
an de langstle ende. i illen nu dit
testament in i n geheel ongedaan ma en.
s dit mogeli en i n e osten aan
e onden

Ja. U kunt het testament ongedaan maken. 
Neem daarover contact op met een notaris. 
Die moet de handelingen verrichten en 
daaraan zijn natuurlijk kosten verbonden. 
Afhankelijk van zijn werk al gauw enkele 
honderden euro’s.

Schenking van demente 
moeder in pleeghuis
i n ade is in no em e gesto en. i n

moede e li t in een e pleeghuis e
gens e nstige dementie. en gemachtigd
oo hun etaal e ening. ag i nu in
anua i het elasting i e schen ingsdeel

pe ind an mi n moede opne
men n at ge eu t e als mi n moede
is o e leden o dt de an e ening
dan ge lo ee d en moet i een nota is
aadplegen oo het ed ag lein at e
nog staat

Indien uw moeder onder curatele staat 
wilsonbekwaam is , zult u, net zoals bij 

de aanvraag van curatele, toestemming aan 

de rechtbank moeten vragen of u aan de 
kinderen een belastingvrije schenking mag 
doen. Volgens het wettelijk erfrecht is uw 
moeder de enige erfgenaam van uw vader 
en hebben de kinderen een vordering ge-
kregen tot de langstlevende uw moeder  
is overleden. Uit uw vragen halen we dat 
er waarschijnlijk geen sprake is van grote 
bezittingen die uw moeder heeft en dat er 
ook nooit curatele is aangevraagd. In dat 
geval kunt u natuurlijk onderhands regelen 
dat de kinderen een schenking krijgen. 
Daarbij is het wel aan te raden in ieder 
geval zoveel te laten staan op de rekening 
van uw moeder dat de uitvaartkosten wor-
den gedekt. Anders lopen u en eventuele 
andere kinderen  de kans een claim te 
krijgen van schuldeisers. Indien uw moe-
der is overleden, kunt u alles zelf regelen. 
Daarvoor is geen notaris nodig. Om aan 
de bankrekening te komen is misschien 
nog wel een ‘verklaring van erfrecht’ of 
‘verklaring van curatele’ nodig die vrij 
gemakkelijk en met beperkte kosten zijn 
te verkrijgen bij een notaris als er geen 
ingewikkelde erfrechtconstructies zijn.
Als uw moeder helemaal wilsonbekwaam 
is en het gaat om behoorlijke bedragen dan 
valt toch aan te raden haar onder curatele 
of bewind te plaatsen. Dat is nogal wat, 
maar is eigenlijk wel de meest formele en 
wettelijk aanvaarde weg. Als onderling 
tussen de kinderen mot ontstaat, is dit de 
enige oplossing.

iscale zaken

isicoverzekering 
komt tot uitbetaling
oen mi n echtgenote aa as e d
mi aange aden een o e li dens e e e
ing oo haa a te sluiten. ndien i ou
o e li den ou aan mi een ed ag an
onge ee eu o omge e end o den
uit etaald. e p emie ou na aa o
den stopge et en het dan opgespaa de geld
o den uit etaald. e en ele maanden

is dat het ge al. oet i die eu o
doo ge en aan de ociale e e e ings
an als uit oe de an de
en an de e entuele toeslag en aan de
elastingdienst

Vermoedelijk gaat het hierbij om een over-
lijdensrisicoverzekering die bij leven na 
30 jaar premiebetaling wordt uitgekeerd 
of wordt het een premievrij recht . Een 

gemengde verzekering heette dat vroeger. 
In de polisvoorwaarden kunt u terugvin-
den wat voor soort verzekering het is.
Zelfs als de uitbetaling aan uw vrouw 
plaatsvindt, is hierbij waarschijnlijk sprake 
van vermogen en niet van inkomsten 
uit arbeid of sociale  uitkering van uw 
vrouw die moeten worden opgegeven in 
geval van een toeslag op de AOW, omdat 
de partner jonger is dan 65 jaar en geen 
inkomsten heeft. Misschien heeft de uitke-
ring nog fi scale gevolgen voor de persoon 
aan wie deze wordt uitgekeerd. Als de 

premie of koopsom  indertijd fi scaal 
aftrekbaar is geweest, dan valt de uitkering 
nu in bo  1 inkomsten  en zal daarover 
naar rato inkomstenbelasting moeten 
worden betaald. Is de premie of koopsom 
echter uit uw netto inkomen betaald, dan 
is de uitkering thans ook netto.
Dan hangt het pas ervan af of het vermo-
gen van u en uw vrouw in bo  3 boven de 
vrijstelling komt. Het heffi ngsvrij vermo-
gen bedraagt per persoon 0.661 euro. Bij 
uw aangifte over 011 komt u die vraag 
vanzelf tegen.

Terugbetaling van 
‘aanrechtsubsidie

he onlangs mi n he ngs o ting op
ge egd omdat mi n man pe septem e
an dit aa in de is ge omen. e
sociale dienst in mi n gemeente ad isee de
dat. e elastingdienst e telde dat i
aa schi nli o e het hele aa moet te
ug etalen. at moet i nu doen itstel
agen an etaling

U kunt het beste gewoon afwachten 
wanneer de Belastingdienst met een 
naheffi ng komt. Als u de terugvordering 
op dat moment niet kunt betalen, is het 
raadzaam een betalingsregeling met de 
Belastingdienst te treffen. Technisch zit 
de kwestie  ingewikkeld in elkaar. U krijgt 
waarschijnlijk uw heffi ngskorting maan-
delijks uitbetaald bij voorheffi ng. Echter 
dat kan alleen gebeuren als blijkt dat bij 

uw echtgenoot voldoende belasting wordt 
ingehouden om aan u de heffi ngskorting 
door sommige politici ook wel eens de 

aanrechtsubsidie genoemd die over een 
hele lange periode wordt ‘afgebouwd’  
uit te betalen. De IOAW geldt dus voor 
beiden in het huishouden en in de netto  
uitbetaling is al rekening gehouden met 
ieders heffi ngskorting.

itte -plusser wil 
gaan bijverdienen

en een tte plusse en aag mi
a o i als e mag i e dienen om
e ig te li en. anten i e appa aten
epa e en o at dan oo . i g i dan
ineens alle lei elasting o mulie en op
mi n da

Natuurlijk mag u naast uw AOW 
bijverdienen zoveel als u wilt. Echter 
het inkomen dat u daardoor verwerft, 
valt wel onder de inkomstenbelasting 
afgezien van de door de wet toegestane 

onkostenvergoedingen . U krijgt dus - als 
het om neveninkomsten gaat waarbij de 
opdrachtgever geen loonheffi ng hoeft in te 
houden bijvoorbeeld met freelance werk, 
als zzp’er of als ondernemer  - te maken 
met belastingheffi ng achteraf of via een 
voorheffi ng. In elke belastingalmanak kunt 
u daarover de regels lezen. De Belas-
tingdienst kan u hierover ook informatie 
geven.



pagina 4 insdag 6 maart 20 2 e Oud- agenaar   -  rant voor de 0-plusser

roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. Wat overblijft ijn de spaar ame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

aten we eerlijk zijn. p acebook en Twitter wordt vaak oeverloos gezwetst. aar met het bakkie uit de jaren zeventig konden 
we er ook wat van. ver een communicatiemiddel dat we in de vaart der volkeren al bijna weer vergeten waren.

‘ en puinhoop van scheldende 
en vuilbekkende lieden

Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

Eind jaren zeventig was ik net 
gescheiden. Mijn twee zoons 10 en 
8  woonden zes kilometer bij mij 
vandaan bij hun moeder. De om-
gangsregeling was geheel conform de 
tijdgeest. Eens in de veertien dagen 
een weekend bij pappa en verder 
twee weken in de zomervakantie. Dat 
was nou niet direct waar ik op zat 
te wachten. Dus zon ik op middelen 
om het contact met mijn zoons wat 
te verbeteren. Van internet en e-mail 
was nog geen sprake. De telefoon 
gebruikte je toen alleen als het echt 
nodig was. Dus wat zou er beter ge-
schikt zijn dan een bakkie  Ik zag het 
voor me. Mijn zoons op hun kamertje 
achter hun microfoon. Ik thuis idem 
dito. En maar praten. De eenzaam-
heid van beide kanten door de ether 
te lijf gaan. Informatie uitwisselen 
voordat die teloor zou gaan wegens 
gebrek aan contact. pannend, ook al 
omdat het lullen door een bakkie nog 
steeds in een waas van geheimzinnig-
heid was gehuld. Geweldig toch  
Helaas. Het is er nooit van gekomen. 
De omgangsregeling werd net op 
tijd bijgesteld. Ik zou mijn kinderen 
evenveel zien als hun moeder. De 

ene helft van de tijd bij mamma. De 
andere helft bij pappa. Het was een 
pak van mijn hart.

reakie-breakie
Evengoed zou het toen wel leuk zijn 
geweest. Zo’n bakkie. Of niet   Laten 
we eens zien wat er precies aan de 
hand was. De goedkope  MC-
technologie stelde vrachtwagenchauf-
feurs rond 19 5 in staat om onderweg 
in hun vrachtcabine via zendertjes 
met elkaar en met de baas te com-
municeren. Toen heetten die dingen 
al bakkies. Vrachtwagenchauffeurs 
zeiden ‘breakie-breakie’ in hun bak-
kies als ze in andermans gesprekken 
wilden inbreken. Dan ‘tokkelden’ to 
talk  ze met elkaar en zeiden als ze 

daarmee klaar waren ‘kappa’ ‘be-
grepen’ , of ‘staandebij’ stand by .  
Er waren ook wel gewone, illegale 
zendamateurs met zo’n bakkie maar 
dat waren er toch niet veel. Totdat 
een wetswijziging deze amateurs op 
3 maart 1980 uit hun wetteloosheid 
bevrijdde. Iedereen mocht ineens een 
bakkie hebben en voor 35 gulden kon 
je op het postkantoor een vergunning 
halen om zoveel met je bakkie op de 

 MC-band te tokkelen als je maar 
wilde. Groot waren de verwachtin-
gen. Een VVD-staatssecretaris zei  
‘Over tien jaar zullen tien miljoen 
Nederlanders op deze unieke wijze 
met elkaar communiceren. Bejaarden 
zullen uit hun isolement treden en 
gehandicapten zullen via hun bakkies 
hun boodschappen bestellen.’ 

Vreselijke ruzies
Allemaal mooi en aardig. Maar helaas 
zou de nieuwe wet de asociaalste rage 
van de eeuw inluiden. John Jansen 
van Galen beschrijft in het hoofdstuk 

‘Het Bakkie’ in zijn boek ‘Gekte. 
Rages in de lage landen’ de opkomst 
en neergang van de  MC-manie. 
‘Waar in de pioniersdagen van de 
zendamateurs nog sprake was van een 
aantal gedragsregels waar iedereen 
zich aan hield keurige taal, niet 
zenden onder tv-tijd om storingen 
te vermijden, en nooit inbreken 
in een gesprek van anderen 
voordat je een deelnamete-
ken hebt gekregen  was er 
al direct na de invoering van 
de nieuwe wet van 
etherdiscipline geen 
spoor meer te bekennen. Eric Noort, 
hoofdredacteur van het tijdschrift CB-
radio  ‘Er ontstonden de vreselijkste 
ruzies. De geslachtsdelen vlogen 
door de ether. Mensen hielden een 
kanaal urenlang bezet of gebruikten 
hun bakkie als babyfoon’. Een krant 
noteerde een gespreksfragment  ‘Heb 
nou eens de moed je locatie op te 
geven, schijnheilige tyfuslijder. Dan 
komen we je kop effe van je romp 
afrukken. lijmbal ’ Ook de politie 
constateerde  ‘De burgerband is een 
puinhoop van scheldende en vuilbek-
kende lieden geworden.’ 

En dan zwijgen we nog maar van de 
overlast die de bezitters van electro-
nische orgels, slecht ontstoorde tv’s, 
hifi -installaties en modelvliegtuigjes 
van de bakkies ondervonden.’

nderhevig aan bederf
De verleiding is groot om de 

verwachtingen die indertijd 
werden geuit omtrent 

de toekomst van 
de bakkies te 
vergelijken met 
de verwachtingen 

die thans nog steeds 
bestaan omtrent de gelukzaligheid 
brengende vermogens van onze 
mobieltjes, tablets, facebook- en 
hyves-uitwisseling. Je zou kunnen 
vaststellen dat het enige voordeel 
van de huidige communicatievormen 
boven die van het bakkie is, dat je er 
geen last van hoeft te hebben als je 
je er niet mee bemoeit. Maar een feit 
blijft, dat communicatie in wat voor 
vorm dan ook onderhevig is aan be-
derf zodra er meer dan twee mensen 
bij betrokken zijn. Mee eens  Mail 
het dan uitsluitend en alleen aan  
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl 

Lentekriebels?
Wij staan voor u klaar!

De medewerkers van Schroeder Dienstenwinkel staan ook dít voorjaar weer klaar om uw tuin piekfijn in orde te maken!

Bovendien ontvangt u als welkomstgeschenk gratis de Dienstenwinkel Vaste Klantenkaart ter waarde van €35, waarmee u een 

jaar lang verzekerd bent van aantrekkelijke kortingen op alle diensten*. 

De Dienstenwinkel levert kwaliteit tegen een lage prijs!

Bel voor meer informatie, of het maken van een afspraak 070 - 360 14 65 of stuur een email naar dienstenwinkel@schroeder.nl.

*Aanbieding geldig voor de eerste 100 aanmeldingen.

De Dienstenwinkel is gespecialiseerd in het opknappen en 

onderhouden van woningen. 

Verrichte werkzaamheden zijn: schilderen, witten, behangen, kleine 

klussen en klein tuinonderhoud. 

Een kleine klus is bijvoorbeeld het repareren van een lekkende kraan, 

een deur die klemt of een lamp die stuk is.
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Sudoku A                                Sudoku                                  Sudoku 

7
5 6

8 4 7 1
6 5 8 2

5 6 9 3
2 3

1
7 6 8
3 5 6

3 7 6
2 6

5
6 9 2 4

4 1 8 3
1

9 8
5 7 1 2 9

4 9 6 5

5 4 2 9
7 8 6

2 6
4

3 8
2 6 5 9

1
7 3 1

1 2 5 9 6

5 2
3 7

8 2 4 5
7 1 9

3
3 4 8
4 2 7

9 1 8
8 6 3

Sudoku D                                

u oku weer mee  w n
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bi oorbeeld in udoku A in 
het grijze vakje een ‘9’  in B een 
‘ ’ in C een ‘ ’ en in D een ‘1’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bi oorbeeld luidt  9- - -1.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr.  van 1 
februari  presenteerden we vier 

udoku’s, waarvoor u tot en met 
woensdag 9 februari de tijd kreeg. 
De complete reeks die werd gezocht 
luidde  3- - - .  We trokken drie 
prijswinnaars, die allen het boek 
“Eerst Napels zien” van Casper 

Postmaa krijgen opgestuurd. 

Aad en Marijke Boutkan, te Delft
vonne van Elk, te Rijswijk

Wim Kruisselbrink, te Aalten

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 udoku’s, 
binnen hebben op uiterlijk

oensdag  maart

tuur naar
Puzzel De-Oud Hagenaar
udo u n .

Postbus 60 6
50  GA 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.

tuur naar

Na ucco
donderdag  maart 01  0.1  uur  ucent anstheater

et Nabucco toonde de 2 -jarige erdi voor het eerst zijn meesters hap. et dramatis he 
verhaal over vrijheid en liefde werd een van de populairste opera s uit zijn repertoire. 

e spe ta ulaire massas nes, de heerlijke liefdesmuziek en niet te vergeten het lavenkoor  
( a ensiera ) maken het tot een werk waar operaliefhebbers van smullen. e taatsopera 
van atarstan brengt een traditionele uitvoering van de opera, met grootse de ors, kleurrijke 
kostuums en topsolisten.

et verhaal speelt zi h af in het oude Bab lon, het huidige rak, waar de ebree rs strijden om 
onder het juk van de Bab lonis he koning Nabucco ( ebukadnezar) uit te komen. egen de 
a htergrond van deze vrijheidsstrijd speelt de liefdesges hiedenis tussen sma l, de neef van 
de onderdrukte koning, en enena, de do hter van Nabucco. un verboden relatie wordt nog 
eens e tra op de proef gesteld door enena s jaloerse en wraakzu htige halfzus bigail.

taliaans gezongen, ederlandse boventitels.

eserveer 
nu kaartjes voor erdi s meesterwerk onder de a tie ode ‘Oud Hagenaar’ en de eerste  
tien kopers ontvangen een gratis programmaboek  
elefoonnummer bespreekbureau 070  00 333.

e rang  46 0  2e rang  41 0  pas, C   0 korting
eer informatie www.ldt.nl

VAN SPERENAVAN SPERENA

Last van pijnlijke voeten?

BEL VOOR

UW AFSPRAAK

GRATIS

FOOTSCAN!

Service- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  9,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e orgadre
Naam  

traat en huisnr.  
Postcode                                         Woonplaats  

actuuradre
 Gelijk als het bezorgadres, of

Naam  
traat en huisnr.  

Postcode                                         Woonplaats  
Telefoon                                                              E-mail  
Betaling     overmaking           via acceptgiro

tuur in een gefrankeerde envelop naar
 

o tbu  04 ,  0  A en aag
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www.staedion.nl  0900 - 1424

Regel het samen met Staedion

Vitaal
wonen?

Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Onder dat enorme aanbod bevindt zich 

ook een groot aantal seniorenwoningen. Dat zijn woningen die net dat beetje extra comfort 

bieden, gelijkvloers bijvoorbeeld, om vitaal en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk hier-

bij aan seniorencomplexen, aanleunwoningen en servicefl ats. Bij Staedion wordt wonen er 

alleen maar leuker en comfortabeler op. Hiernaast vindt u een overzicht van een aantal van 

onze seniorencomplexen. In deze complexen zijn regelmatig woningen vrij.

Heeft u interesse in het huren van een woning in een van deze prachtige seniorencomplexen? 

En bent u ouder dan 55 jaar? Of wilt u misschien meer informatie? Dan kunt u contact opnemen 

met Staedion via telefoonnummer 0900 - 1424. Houdt u daarnaast Woonnet Haaglanden in de 

gaten, daarop vindt u ook een overzicht van alle seniorenwoningen die beschikbaar komen.

• Goede ligging,nabij openbaar 

 vervoer en winkelcentrum 

 Loosduinen.

•  Ligt naast verzorgingshuis 

 Loosduinse Hof.

•  Twee kamerwoningen.

•  Huurprijzen vanaf  487,- exclusief 

 service- en stookkosten.

•  Groene omgeving, nabij openbaar 

 vervoer.

•  Gemeenschappelijke ruimte en 

 huismeester.

• Twee- en driekamerwoningen.

•  Huurprijs vanaf  482,- exclusief 

 service- en stookkosten.

• Goede ligging in het centrum van 

 Loosduinen.

•  Aanwezigheid lift en voldoende 

 parkeergelegenheid.

•  Diverse drie-, vier en vijfkamer-

 woningen.

•  Huurprijzen vanaf  560,- exclusief 

 service- en stookkosten.

•  Goede ligging, nabij openbaar 

 vervoer en winkelcentrum 

 Loosduinen

•  Ligt op de hoek bij de Oude 

 Haagweg.

•  Twee kamerwoningen.

•  Huurprijzen vanaf  477,- exclusief 

 servicekosten.

Glenn Millerhof

Stokroosstraat

Van Anrooystraat e.o.

Lisztstraat

Toen mevrouw Westerbeek zag dat 
er in het comple  aan de Lisztstraat 
een woning vrijkwam, heeft ze dan 
ook direct gereageerd. “Ik heb niet 
vaak geluk, maar het lukte toch 
deze woning te krijgen  Ik was 
tweede op de wachtlijst, maar de 
eerste kandidaat wilde de woning 
niet. Zo heb ik toch mijn lot uit 
de loterij  Er moet nog wel veel 
gebeuren. Mijn zoons hebben het 
behang al van de muren gehaald 
en binnenkort worden de muren 
geverfd. Ook de keuken wordt 
opgeknapt  een nieuw aanrechtblad 
en nieuwe tegels. Deze kraan wordt 
vervangen door een mengkraan, 
die is met mijn reuma beter te 
bedienen. taedion heeft ook de 
deurknoppen aangepast, waardoor 
ik deze makkelijker open krijg. Zo 

wordt het wonen voor mij een stuk 
makkelijker .”
Ze heeft al helemaal in haar hoofd 
hoe ze de woning gaat inrichten. 
“De bank komt hier tegen de muur, 
daar tegenover de televisiekast 
en daarnaast mijn computer, want 
die kan ik niet missen  Mijn oude 
gordijnen neem ik mee, maar ik 
moet ze wel  vermaken. Dat doe 
ik lekker als ik al in de woning zit. 
Ik kan  niet wachten om met mijn 
gordijnen te beginnen ”

taedion biedt verschillende senio-
renwoningen aan. Heeft u interesse 
in een van deze woningen  En 
bent u  ouder dan 55 jaar  Neem 
dan contact op met taedion via 
telefoonnummer 0900  1 , of 
via info staedion.nl.

anna esterbeek,  jaar,  heeft sinds  februari een woning 
aan de isztstraat in oosduinen. Het is een appartement in 
een seniorencomple  en ze is er bijzonder blij mee. Ik kom 
van een eengezinswoning aan het Henri Duparcplantsoen. 

aar vanwege mijn reuma was het voor mij erg lastig in die 
woning te blijven. Ik heb destijds wel een traplift aan laten 
leggen, maar ik vond  het eigenlijk heel eng om met die lift 
naar boven te gaan. ijn nieuwe woning heeft een echte lift. 
Dat gaat toch een stuk beter  

k kan n et wa ten met 
m n gor nen te eg nnen

- Advertorial -

  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 
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