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Wonen in de rosse buurt was nogal apart
Half geklede klanten, schoenen nog in de hand, werden zo de deur uitgezet

Als jonge onderwijzer 
woonde Barend Jan 
Donker in de jaren 
‘60 een tijd in een van 
de rosse buurten van 
Den Haag. Een nogal 
aparte belevenis, in de 
buurt hing soms een 
sfeer als in een film 
van Felini. Spannend 
allemaal, maar niet 
echt verheffend. Hij 
volgde het op ‘warme 
avonden’ soms han-
gend uit z’n dakkapel-
raam. ‘Aanbiedingen’ 
op straat liet hij schie-
ten. Hij had een vriend.

“Toen ik mijn ouderlijk huis aan de Geest-
brugweg verliet en op kamers ging wonen, 
had ik het geluk op een ruime zolder in een 
eengezinshuis in een Rijswijkse nieuw-
bouwwijk te belanden. Daar had ik het best 
naar mijn zin. Het was 1963. Maar wegens 
gezinsuitbreiding van de verhuurder moest 
ik twee jaar later een andere woonruimte 
zoeken. Ik werkte als onderwijzer aan een 
openbare school, maar kreeg geen flat aan-
geboden door de Gemeente Rijswijk - wat 
wel gebruikelijk was voor onderwijzers die 
van elders kwamen. Helaas” 

Louche verhuurbedrijf
“Via een achteraf gezien louche kamerver-
huurbedrijf in de Jan Hendrikstraat in Den 
Haag kon ik een nog grotere zolder huren 
dan waar ik uit moest. Even om de hoek 
van de Boekhorststraat was in de Nieuwe 
Molstraat een café, met op de derde etage 
een ruime vliering over het hele huis. Ik 
moest snel beslissen en omdat ik nogal 
haast had, nam ik het aanbod aan. Wat was 
ik toch naïef met mijn 28 jaar en nog zo 
groen als gras. Want vanaf nu speelde mijn 
vrijetijdsleven zich af in een film van Fel-
lini, maar dan in het echt.
Toen ik goed en wel verhuisd was, moest ik 
aan de  cafébaas 1.000 gulden ‘sleutelgeld’ 
betalen, dat ik bij vertrek weer terug zou 
krijgen. Hij beweerde dat dit de normale 
gang van zaken was.  Wist ik veel. Het café 

ging echter al gauw failliet en ik kon naar 
mijn geld fluiten. Op het politiebureau kon 
men mij niet helpen, omdat ik maar een 
kleine schuldeiser was… 
Het pand stond weldra leeg en men sloot 
ook maar het gas, licht en water af. Met mij 
werd totaal geen rekening gehouden. Als ik 
na heel veel speurwerk alles weer op orde 
had, ging de volgende eigenaar failliet en 
begon de ellende weer opnieuw.”

Een bed van Pander
“Omdat de bovenetages geen aparte ingang 
hadden, moesten de bovenbewoners via het 

café naar de trap omhoog. En omgekeerd. 
Zodoende moest ik telkens achter nieuwe 
sleutels aan om in mijn eigen woning te 
komen. Ik wilde in de eerste week een 
bed bij meubelbedrijf Pander kopen. Bij 
het opgeven van het bezorgadres keek de 
verkoper heel bedenkelijk. In die buurt 
bezorgden ze liever niet. Toen ik meldde 
dat ik een eerzame onderwijzer was en dat 
ik daar maar tijdelijk bivakkeerde, zwichtte 
de verkoper en werd het bed toch keurig 
thuis afgeleverd.”

Toestanden op straat
“Mijn bezoekers probeerde ik niet te con-
fronteren met de levendige sekshandel in 
de Nieuwe Molstraat en ik vroeg om via de 
Boekhorststraat te komen. Als ik ‘s avonds 
wel vanaf de Wagenstraat naar huis liep, 
kreeg ik de fraaiste aanbiedingen naar mijn 
hoofd geslingerd. Ja, met mijn 28 jaar was 
ik in de ogen van de dames een potentiële 
klant  natuurlijk… Maar dat was ik niet, 
aan mij konden ze niets verdienen. U zult 
het misschien al begrijpen: ik had namelijk 
een vriend. 
Neemt niet weg, dat ik op warme avonden 
hangende uit mijn zolderkamer het vertier 
in de straat geamuseerd gade sloeg. Dron-
ken mannen, luidkeels schreeuwend als zij 
zich bekocht voelden, amper klaargekomen 

klanten die half gekleed met de schoenen in 
de hand buiten de deur werden geduwdat de 
volgende behoeftige  klaar stond, pooiers 
die in het café aan de overkant stand-by 
stonden om hun protegé zogenaamd te 

beschermen, terwijl hun dikke Mercedes-
sen de smalle straat blokkeerden. Spannend 
allemaal, maar niet erg verheffend.” 
Enig pluspunt in de toestand van mijn 
behuizing was het platje naast mijn deur 
naar het dak. Daar was het bij warm weer 
heerlijk zonnen, ondanks het straatlawaai. 
Maar deze film kon voor mij natuurlijk  niet 
eeuwig duren. Tot 1 mei 1966 heb ik er 
het er uitgehouden. Toen ben ik eindelijk 
wat rustiger gaan wonen. Toch denk ik nog 
vaak aan die turbulente tijd terug.” 

Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl

-   De Doubletstraat in de jaren ‘60, pal achter de Nieuwe Molstraat waar Barend Jan Donker toen woonde. Toen nog geheel verpauperd. Later maakte 
de gemeente er een ‘nette’ wandelpromenade ten behoeve van de raamprostitutie, die daar tot op vandaag plaatsvindt. -
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!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

€ 210 ontvangen?
Kijk dan snel op:
www.devolhardinguitvaartzorg.nl

-  Gezien vanuit het raam van de dakkapel op 
de zolderverdieping. - 

-  De ‘onderwijzerswoning’ op de zolder van het witte huis in de Nieuwe Molstraat. - 

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

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

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

HTMCHTMC
Al 25 jaar persoonlijke service

Tel. 070-3907722

TAXICENTRALE

-  Doubletstraat na renovatie en herinrichting, 
met een nogal ‘ongepast’ verkeersbord. - 



  Parsifalstraat
Vaak denk ik terug aan de oorlogstijd 
toen ik als kind in de Parsifalstraat 
woonde en ik vraag me af hoe het is 
met al die andere kinderen, die daar 
toen woonden. Zoals de families Bak-
ker, Zonneveld, Overbeke, Verburg, 
Verkerk en alle anderen. 
Ik heb adressen van Joke van Evert, 
Mels Trappenburg en Gerrie en An-
neke Jousma en Annie Fransen. Wie 
weet er nog meer adressen  Misschien 
kunnen we een re nie houden.

Wilma Bloemen
l e en@ti ali.nl

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

00 jaar volkszang
In 201  bestaat de Nederlandse 
Vereniging v d Volkszang afdeling ’s-
Gravenhage honderd jaar. Van horen 
zeggen werd heel veel jaren geleden 
in het gebouw van unsten en Weten-
schappen zeer enthousiast gezongen 
door honderden mensen. Na deze 
periode W brandde af , werd er 
bijvoorbeeld in Diligentia gezongen. 
Deze ’s-Gravenhaagse afdeling zingt 
nog steeds en komt één keer in de 
maand op donderdagavond in Den 
Haag in de Bethelkapel, aan de Tho-
mas Schwenckestraat 30, samen. Daar 
wordt o.l.v. dirigent José a Haye  
met heel veel plezier gezongen, met 
de uitstekende Marina Navrozova aan 
de piano. We willen rond dit 100-jarig 
bestaan iets vieren. Daarom zoeken 
we herinneringen van vele honderden 
mensen uit Den Haag en omgeving. 
Tot onze grote spijt beschikken wij 
niet over een archief. Bij de wisseling 
van de wacht zijn deze gegevens niet 
doorgegeven en wellicht zijn ze verlo-
ren gegaan. We zoeken mensen die bij 
deze afdeling hebben gezongen en die 
ons iets hierover kunnen vertellen of 
die bijvoorbeeld nog over foto’s van 
vroeger beschikken. 

Piet van der inden
p ande linden@ i .nl
----------------------------------------------

ersteeg over Birnie
Aansluitend op uw de heer Donker’s  
artikel in De Oud-Hagenaar van 
dinsdag 3 april jl. en de reactie van 
de heer Versteeg,  gepubliceerd in De 
Oud Hagenaar van dinsdag 1  april jl. 
merk ik het volgende op. 
Ook de heer Versteeg is niet helemaal 
correct in zijn weergave van de 
openingsvoorstelling van het ucent 

Danstheater. Deze openingsvoor-
stellingvond namelijk plaats op 
woensdag 9 september 198 . Het 
Verenigingsblad van de Vrienden van 
het Nederlands Dans Theater ‘Bericht 
aan de NDT Vrienden’ informeert de 
Vrienden in haar uitgaven Nummer 
2  dd. juni 198  en Nummer 28 dd. 
september 198  over de aanloop 
naar de opening. In Nummer 29 dd. 
december 198  is er een kort verslag 
van de openingsvoorstelling en van de 
speciale voorpremi re voor de Vrien-
den op dinsdag 8 september 198 .  
In het boek van de heer Versteeg 
‘Nederlands Dans Theater, Een 
revolutionaire geschiedenis’ staat 
vermeld ‘ opyright 198  by Uitge-
verij Balans, Amsterdam’. Dit boek is 
overigens nog steeds verkrijgbaar bij 
het Nederlands Dans Theater, en wel 
tijdens voorstellingsavonden bij de 
Vriendenbalie in de foyer. 
Aan het begin van het komende 
theaterseizoen 2012 2013 zal men 
stilstaan bij het 2 -jarig jubileum van 
het comple  ucent Danstheater Dr. 
Anton Philipszaal met een combina-
tieprogramma RO  NDT, 2  jaar 
Spuiplein, op de data , , 10, 11, 12 
en 13 oktober 2012.
 
Hanny van der Horst
oud-bestuurslid Vrienden NDT

d. t@ pn ail.nl

Frans Halsschool
Joop Arkenbout, Theo Enze en Joop 
Smit zoeken contact met personen 
die in 19 8 in de 6e klas van de Frans 
Halsschool in Den Haag hebben 
gezeten. Meneer De Zoete was in ons 
laatste lagere schooljaar onze meester. 
Wij zullen het erg leuk vinden om 
jullie weer te ontmoeten en om 
herinneringen van de lagere school 
te kunnen uitwisselen. Ook zijn wij 
benieuwd of iemand nog foto’s heeft 
van de periode op de lagere school en 
zich namen kan herinneren. Wij herin-
neren ons nog Theo Zwaneveld, Joop 
Offringa, Wim van den Berg, Joke 
van Gaalen, Margrietje ins, enie 

ejewaan, Nelleke Smaal, Anneke 
Julsing en Esther eislair.

Joop Smit 
06  231  2288

it f@planet.nl
----------------------------------------------

St. Josef Lamgroen
Ik, Alle Willemsma, ben op zoek naar 
oud klasgenoten van de horeca-oplei-
ding aan het amgroen te  Den Haag, 
beginjaar 1961 en e amenjaar 196 . 
Inmiddels heb ik een aantal mensen 
opgespoord, te weten Winston Dre-
vers, or Hoogvliet, Sjef Schets, Wim 
v d Molen en Ed van Nisius en wij 
hebben vanaf begin 2009 ongeveer 2 
keer per jaar een treffen, waarbij wij 

oude verhalen en herinneringen op-
halen. Dat treffen ervaren wij als zeer 
leuk en gezellig na bijna 0 jaar van 
het verlaten der schoolbanken. Dus 
als jij jezelf hierin herkent en je wilt 
graag aanwezig zijn bij het volgende 
treffen, laat het mij dan zo spoedig 
mogelijk weten

Alle Willemsma
06 - 138 9
a ille a@ pnplanet.nl
----------------------------------------------

orlogsvriendinnen
Mijn moeder Hennie Ten Hoope 82  
woonde in de Tweede Wereldoorlog 
samen met haar ouders en drie zussen 
aan de aan van der roft in oosdui-
nen. In de Hongerwinter waren veel 
kinderen uit het westen in het noorden 
ondergebracht, zo ook mijn moeder. 
Zij was ondergebracht bij bakkerij 

uiper in Wolvega. Toen ze in die 
Hongerwinter in Wolvega zat is zij, 
zonder dat ze afscheid van hem heeft 
kunnen nemen, haar vader verloren. 
In Wolvega was  nog een aantal kin-
deren uit oosduinen ondergebracht. 
Op het bijgaande fotootje staat mijn 
moeder in het midden  met oesje 
Alsemgeest en Truusje Stevens. 

oesje en Truusje waren een paar jaar 
jonger dan mijn moeder maar toch 
trokken deze oosduinse meisjes 
vaak met elkaar op in Friesland. Mijn 
moeder weet nog dat Truusje aan 
de Haagweg woonde. Ze zou graag 
willen weten hoe het nu met Truusje 
en oesje is. Wie kan mijn moeder 
helpen

Marc laui
a la@ t ail.

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

e nie De Schakel
Joop Arkenbout, Theo Enze en Joop 
Smit zoeken contact met personen 
die in 19 8 in de 6e klas van de Frans 
Halsschool in Den Haag hebben 
gezeten. Meneer De Zoete was in ons 
laatste lagere schooljaar onze meester. 
Wij zullen het erg leuk vinden om 
jullie weer te ontmoeten en om 
herinneringen van de lagere school 
te kunnen uitwisselen. Ook zijn wij 
benieuwd of iemand nog foto’s heeft 
van de periode op de lagere school 
en zich namen kan herinneren. Wij 
herinneren ons nog Theo Zwaneveld, 
Joop Offringa, Wim van den Berg, 
Joke van Gaalen, Margrietje ins, e-
nie ejewaan, Nelleke Smaal, Anneke 
Julsing en Esther eislair.

Joop Smit 
06  231  2288

it f@planet.nl
----------------------------------------------

lein aar Dapper
Als reactie op het stuk over mu-
ziekkorps lein Maar Dapper wil 
ik vermelden dat mijn opa, ouis 
Nuyen, samen met dhr. Vleeshouwer 
mede oprichter is geweest van MD.  
Zelfs bij mijn opa en oma thuis in de  

ockstraat  heeft de oprichting plaats 
gevonden. Mijn moeders broers, 
Jan en ouis Nuyen zijn ook vanaf 
het begin lid geweest. De familie 
Vleeshouwer is  hier het langste mee 
door gegaan.

. Doesburg - Steinz
.d e @ pnplanet.nl
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P EPJES E  B E E
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. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV 
Postbus 260 6,  2 02 GA Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. im Olsthoorn
Tel.: 0 0  2 09   do. 10.00 - 1 .00 uur

ormgeving
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 122.000 , De 
Oud-Amsterdammer 120.000  en De Oud-
Utrechter oplage .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 0 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

ontact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl 0 0  2 09
Advertenties info is-ac uisitie.com  06 - 23 00323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl 0 0  2 09

ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Delfland, eidschendam-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 320 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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waaiende agene en in  
atuurlijk waren we uitslovers in , maar het was wel leuk en we waren aardige jon-

gens.  Deze foto werd al geplaatst in De ud- trechter, hij werd genomen voor het kantoor 
van het trechts ieuwsblad op de Drift.

Een van de jongens had een open 
wagen. Wij reden ermee vanaf de 
Dumoulinkazerne in Soesterberg 
naar de krant. Ikzelf  zit met mijn 
trompet op de achterbank. De man 
naast mij, Piet den Hartog, heeft 
nu contact met mij gezocht en 
vraagt ook naar de andere namen.

ezocht
Op de achterbank zit Ton Groen-
man met trompet, inmiddels gevon-
den. Dan Pieter den Hartog, ook  
gevonden. Vervolgens Jan Goenee, 
die we nog niet op het spoor zijn. 
Op de voorbank: Harm ten Have 
ook gevonden  en Jan Dekker en 

Ton nog niet .

Dus we zoeken nog Jan Goenee, 
Ton de chauffeur achternaam 
schiet ons niet te binnen  en Hans 
Schramade. Hij zit niet in de auto 
maar we zoeken hem wel. Met 
zekerheid waren de laatste twee 

mannen Hagenezen, die destijds in 
de autohandel zaten.

Ton Groenman
Papendrecht
t n. en an@ pn.nl



De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 15 mei 2012 Pagina 

Meneer Bennik

WZH Nieuw Berkendael heeft grote 
waardering voor haar mantelzorgers 
en ondersteunt en begeleidt hen waar 
mogelijk. Het idee voor het dagboek is 
ontstaan naar aanleiding van de erva-
ringen met mantelzorgers. Uit hun ver-
halen kwam naar voren dat niet alleen 
de persoon die daadwerkelijk getroffen 
is door hersenletsel slachtoffer is, maar 
dat ook partner, kinderen, familie en 
vrienden dagelijks geconfronteerd wor-
den met de gevolgen hiervan. Hoewel 

iedereen op zijn eigen manier met de 
nieuwe situatie omgaat, is er een aantal 
thema’s dat steeds terugkeert: verdriet 
over het verlies van wat er vroeger was 
en er nu niet meer is, de veranderende 
relatie ten opzicht van elkaar en de 
onzekerheid over de toekomst.

Te bestellen
Met het ‘Dagboek voor de mantelzor-
ger’ kunnen mantelzorgers hun eigen 
gevoelens en gedachten op papier 

zetten. Het is om in te schrijven, 
maar ook geeft het verhelde-
rende informatie en staan er 
organisaties en internetsites in 
waar mensen terecht kunnen 
voor hulp en ondersteuning.
Het dagboek is uitgegeven op 
de Dag van de Mantelzorger in 2011, 
maar is nu voor alle mantelzorgers in 
Nederland te koop via www.wzh.nl
nieuwberkendael. osten zijn:  1 ,9  
incl. materiaal- en verzendkosten . 

Het is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Dela fonds, Fonds 1818 en 
twelph.com. Tien procent van de op-
brengst van de verkoop komt ten goede 
aan mantelzorgondersteuning.

De kunstroute bestaat uit kunstprojec-
ten die speciaal voor Smaak van aak 
zijn ontwikkeld en een open atelier 
route van kunstenaars die wonen in 

aak. Zo’n 80 aakbewoners van alle 
leeftijden en nationaliteiten heb-
ben meegewerkt aan SMAA : 1 0 
stoeptegels met inspirerende teksten 
en kleurrijke beelden op verschillende 
plekken in de wijk. 

De est-Test
Tamara Bronne en Ida van Esch, beide 
al jaren bewoonsters van aak, heb-
ben De Mest-Test bedacht: een korte 
humoristische locatieact die op ludieke 
wijze het probleem van hondenpoep 
aan de kaak stelt. 
Ook kunnen bezoekers genieten van 
kinderen die zingen en dansen en laten 
zien wat je allemaal met zwerfafval 

kunt doen  ‘Passie voor de Wijk’ 
theater gemaakt door mensen die in de 
wijk werken en lekkere hapjes die op 
een wel zeer bijzondere wijze worden 
gepresenteerd. 

ijkkunstenaars
Aan de open atelier route doen zo’n 
1  kunstenaars mee die wonen in aak 
en die op zondag 3 juni zo enthousiast 
zijn om de deuren van hun huiskamer 
of atelier openzetten en graag hun 
kunst willen delen met hun buren, 
wijk- en stadsgenoten. Ook e poseren 
een aantal kunstenaars in aakthe-
ater. unstenaars die onder andere 
meedoen zijn Sedi Zarringam, ina 
Hodoroaba, Nelly en eo ausberg en 
Dave Voorvelt. De open atelier route 
is een vervolg op het grote succes van 
het initiatief van het Gemeentemuseum 

Den Haag in het kader van het stads-
deelproject aak 2011-2012.

Twee tours
In aaktheater starten op zondag 3 juni 
om 10.30 uur en 13.30 uur twee tours 
onder leiding van een gids langs alle 
locaties met e tra verrassingen onder-
weg. Een tour duurt ongeveer drie uur 
en is gratis. 
Reserveren kan door te bellen met 

aaktheater: 0 0-39333 8 of een mail 
te sturen naar info laaktheater.nl

Programmakrantje
Het krantje met een overzicht van alle 
locaties waar iets te doen en te beleven 
is op zondag 3 juni, is vanaf half mei 
op te halen in aaktheater, Moedercen-
trum De offi epot, i-shop de Wissel en 
vadercentrum Adam.

Den Haag,  mei 0   H ieuw Berkendael is een woonzorgcentrum in Den Haag dat ge-
specialiseerd is in de zorg voor mensen met iet Aangeboren Hersenletsel AH  en neurolo-
gische aandoeningen. Speciaal voor de mantelzorgers van mensen met AH heeft het woon-
zorgcentrum een dagboek uitgebracht. Dit kan de mantelzorgers helpen om hun gedachten op 
papier te zetten en hun gevoelens te uiten. Het dagboek biedt naast informatie over AH, even 
tijd voor jezelf om de eigen ervaringen en gevoelens op te schrijven. 

Smaak van Laak is een vierjarig communit  arts project waarin de 
creativiteit en idee nrijkheid van bewoners uit Laak voor het voet-
licht komt. oor deze eerste editie hebben de inwoners van Laak, 
het emeentemuseum en Laaktheater de handen ineengeslagen 
voor d  kunstroute door Laak. 

ondag  juni, d  kunstroute door Laak

aa  an aa  

nitiatief H ieuw Berkendael i.v.m. zorg voor mensen met hersenaandoening 

agboe  oor de antel orger

Afsluiting van de
 paddentrek 

p zaterdag  mei organi-
seert de oninklijke eder-
landse atuurhistorische er-
eniging afdeling Delfland een 
afsluitingsbijeenkomst over de 
paddentrek van de afgelopen 
periode. Belangstellenden zijn 
welkom om 00 uur in het 
natuur- en milieucentrum De 
Papaver orftlaan 6 in Delft. 

oor informatie  0  6  00 
 of via afdelingDelfland

knnv.nl 

Er zijn afgelopen tijd padden overgezet 
in Bergschenhoek, Bleiswijk, Delft, 
Hoek van Holland, eidschenveen, 
Maasland, Nootdorp, Pijnacker en pen-
burg. In de periode van de paddentrek 
zijn padden de weg over geholpen en uit 
putten gehaald. Er zijn circa 00 mensen 
actief geweest om deze resultaten te 
behalen. Op de bijeenkomst worden de 
resultaten gepresenteerd en ervaringen 
uitgewisseld.

Lezersoproep
Herinneringen 
aan E ’s en ’s 

an  juni tot en met de 
finale op  juli doet het e-
derlands voetbalelftal mee 
aan het Europees ampi-
oenschap in Polen en de 

ekra ne. De ud-Hagenaar 
is dringend op zoek naar 
herinneringen van lezers aan 
eerdere E ’s en ’s. 

Foto’s van thuis voor de buis, de 
versierde straat of eigen gevel zijn zeer 
welkom. En verhalen natuurlijk. iefst 
nog deze week  De eerste vijf inzen-
ders van bijdrage’s die de krant halen 
ontvangen als beloning het mooie boek 
‘Eerst Napels zien …’ van asper 
Postmaa  bovendien de geweldige 
dubbel- D ‘Hurken in Berm’ van 
Sjaak Bral.
Stuur uw bijdrage NIET per post, maar 
per e-mail naar: 
redactie deoud-hagenaar.nl 

Topstukkendag in HH
Zaterdag 2 juni is het van 13.00 tot 16.00 
uur weer MijnDenHaag Topstukkendag 
in het Haags Historisch Museum aan de 

orte Vijverberg .
Hagenaars zijn deze welkom om hun ei-
gen Haagse voorwerp mee te nemen, het 
op de foto te laten zetten en het bijbeho-
rende verhaal te vertellen. Deze keer is er 
een bijzondere interesse in voorwerpen 
die te maken hebben met herinneringen 
aan het Haagse huishoudonderwijs en 
Indisch Den Haag. 
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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 
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Malieveld, Den Haag
www.tongtong.nl

zand  liet
tandprothetische praktijk

De specialist voor uw kunstgebit en 
frame prothese!

*Bezoek aan huis mogelijk*

Ook voor
 • Reparatie

 • Vernieuwing

 • Aanpassing

met vergoeding via de zorgverzekeraar

Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Stadsdeel Loosduinen
Tel: 070 - 73 709 32

070 - 346 95 71

Een uitvaart
zoals u dat wenst!

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

Vreugdenhil Stijlmeubelen 

waar stijl en kwaliteit 

elkaar ontmoeten. 

GRATIS parkeren 

voor de deur!

Kom kijken in onze 

mooie showroom, 

de koffi e staat klaar!

Leren bankstel 
met interieur vering 
van Nederlandse fabrikant

Mooi bankstel op interieur vering 
met leren armleuningen en verstelbare zitting, van Nederlandse 
fabrikant. In de maand Mei 2,5-1-1 
hoog speciale prijs             € 2995,- 

Adverteren in
De Oud-Hagenaar

Bel in met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl



Maar nee hoor, ik weet niet wat ik 
wel gekregen heb voor mijn verjaar-
dag. Het zullen wel sokken geweest 
zijn maar geen Puch. 1 jaar verder en 
na  weken werken in bouw had ik 
voldoende geld om een tweede hands 
Puchje te kopen fl. 2 0 moest ik neer-
leggen. Hij had de verkeerde kleur 
groen  en had nog een handversnel-

ling en een grote tank, wat in die tijd 
echt niet kon.   
Dus na twee weken van sleutelen 
in de kelder stond hij er, mijn Puch, 

zwart als de hel en ik in de juiste 
kleding.

arathon en 6
Mijn eerste rit was naar de Mara-
thon, bij de rolschaatsbaan, waar op 
een zaterdagavond de 6  speelde. 
Wat had ik het naar mijn zin, vol 
van verbazing keek ik naar Willem 
Bieler, de zanger en zijn lange haar. 
Dat wilde ik ook, “O nee,” zei mijn 
moeder toen ze hoorde van mijn plan 
om mijn haar te laten groeien. ‘Werk-

schuw tuig’, dat waren al diegenen 
bij wie het haar over de oren groeide.
11 november 196  dansen op de 
Groenmarkt bij 192 en daar stond ze 
te kijken naar Robbie van eeuwen 
en Shocking Blue. In een kort geruit 
rokje en wat zag ze er leuk uit. “Wil 
je dansen,” vroeg ik haar. Gelukkig 
knikte ze ja. Ik heb haar op mijn 
tweede Puch naar huis gebracht de 
eerste was gestolen  op dat kleine 
Puchzitje was het nog best een hele 
rit naar de Tubbergenstraat in Den 
Haag.
33 jaar met en een heerlijk huwelijk 
en twee lieve kinderen later ben ik 
in november 2000 op weg naar de 
begrafenis van Willem Bieler mijn 
held van de 6 . Ik ben er naartoe 
gegaan op een Puchje dat ik daarvoor 
een half jaar geleden had gekocht 
want bij mij was de Puchkoorts weer 
toegeslagen. Gelukkig waren er meer 
oude knarren net zo gek als ik, en ik 
zette mijn Puch naast 10 andere.  

Terug in de tijd 
Snoeiharde muziek klonk uit de 

luidsprekers door de zaal vol met 
vijftigers, sommige met oude koppen 
die er uit wilden zien als 18. Iedereen 
was er bij, de Haagse ‘sien’ uit de 
jaren zestig en na afloop geen koffie 
met cake maar bier uit een flesje.
Hoewel het droevig is als iemand is 

zo jong overlijdt werd het na een 
paar biertjes steeds gezelliger en de 
kraai heeft moeite moeten doen om 
ons na drie uur uit de zaal te krijgen.
Ik wilde mijn Puch pakken om 
naar huis te rijden, maar de andere 
Puchrijders hadden een ander plan. 
Even een harinkie pakken op 
Scheveningen om de boel goed af 
te sluiten, en toen ik zo door de stad 
scheurde leek het of ik terug was 
gestapt in de tijd. Ik begon “The 
life I live te neuriën” als het Haagse 
jongetje van weleer. 

Hans Bronkhorst
Delfgauw
fa . n t@ etnet.nl

Naast ons een lieve buurvrouw die 
mijn vrouw bemoederde en haar hielp 
hier haar weg te vinden. Haar man 
was gepensioneerd en werkzaam 
geweest aan het hof.  Zoals mocht 
worden verwacht een keurige oude 
baas. Ik had intussen een baan bij 
het Ministerie van Marine gevonden. 

ortom ideale omstandigheden om 
tot rust te komen en een nieuw leven 
te beginnen. En daar waren we wel 
aan toe na een hectische periode. Ga 
maar na, ons plotselinge gedwon-
gen vertrek uit Indië omdat ik werd 
uitgewezen. De overtocht met het 
Ms. Willem Ruys compleet met een 
aanvaring in volle zee. En hoewel we 
daar niet persoonlijk bij betrokken 
waren de watersnoodramp een paar 
dagen na onze aankomst. We hadden 
soms het gevoel dat het noodlot ons 
op de hielen zat.

ust verstoord
Maar daar op die tweede etage 

keerde de rust weer. We woonden er 
nog geen half jaar toen er toch een 
rimpeltje de rust verstoorde. Op een 
zondagochtend hoorden we al vroeg 
bij de benedenburen een kerkdienst 
op de radio. Niet overdreven hard 
maar toch hoorbaar. Er klonk Grego-
riaans gezang, dus katholiek. Maar 
dat wisten we al. Het werd gekker 
toen we dwars door het gezang de 
galmende stem van een dominee 
meenden te ontwaren. Dat moest van 
de buren naast de benedenbuurman 
komen. Wat nu volgde was ongelofe-
lijk. Beide heren gingen een duel aan 
met de volumeknop als wapen. Een 
godsdienstoorlog in zakformaat. In 
het tumult van orgelmuziek, gezang 
en gegalm was de naastenliefde ver 
te zoeken. Wij keken elkaar verbaasd 
aan.
Was dit onze buurman, die keurige 
man  Ik sprak hem er op aan maar 
hij verwees me naar zijn buurman. 
“Die begon”. Dus schoot ik ook die 

aan. Het antwoord laat zich raden. 
De ander begon. Hier stonden twee 
volwassen mannen elkaar als kinde-
ren de schuld te geven. Onze lieve 
buurvrouw vertelde ons dat er al eer-
der zoiets had plaatsgevonden maar 
dat het nu toevallig een tijdje rustig 
was gebleven. Het was duidelijk, dit 
vroeg om een krachtige aanpak. 

elf oplossen
Het bemiddelingsbureau was nog 
niet uitgevonden evenmin als de 
rijdende rechter. Men werd in die tijd 
geacht problemen zelf op te lossen. 
En dat deed ik dus.  Als de heren 
herrie en lawaai wilden dan kon ik 
die leveren. Met mijn radio die ik zelf 
had gebouwd. Een prachtig meubel 
van 80  6  cm met ingebouwde 
draaitafel die werd afgeschermd met 
een glazen rolluik. Achter een groot 
uitgezaagd logo van Philips ging een 
knaap van een luidspreker schuil met 
een houten klankbord van  cm. 

Onze hele discotheek bestond uit 
slechts één grammofoonplaat met als 
titel “Deutsche Marschmusik”. Hoe 
kwam in die tijd iemand aan een plaat 
met Duitse marsmuziek  Gewoon, 
tweedehands op de markt oftewel de 
pasar om in stijl te blijven. Ik had 
een plaat nodig om de pick-up uit 
te testen en voor 0 cent werd ik de 
eigenaar. Misschien een plaat met een 
oorlogsverleden, wie zal het zeggen.

Alter J germarsch
Die zaterdagavond bracht ik alles 
in gereedheid. Plaat op de draai-
schijf met de naald bij het nummer 
“Alter J germarsch”. Volumeknop 
wijd open. Ik hoefde alleen maar de 
stekker in het stopcontact te doen en 
eerlijk gezegd hoopte ik dat daar aan-
leiding toe kwam. Ik sliep in met het 
gevoel de volgende dag wat prettigs 
te gaan doen. Ik werd niet teleurge-
steld. Al vroeg betraden de christenen 
de arena en begon de strijd. Toen ik 
vond dat het geluidsniveau weer alle 
perken te buiten ging schakelde ik 
in. Het resultaat was verbijsterend. 
Ik wist niet dat er een dergelijk 
vermogen in mijn apparatuur zat. 
En waar pandemonium brak los. De 

roffels op de grote trom rolden als 
donder door de kamer en het heldere 
geluid van jachthoorns schoot er als 
bliksem bovenuit. Alles in de kamer 
trilde mee. Die ouwe jagers konden 
er wat van. Mijn vrouw vroeg me te 
stoppen en de zaak uit te schakelen 
maar ik was niet meer te houden. De 
volle drie minuten kregen ze. Toen 
het nummer uit was viel er een on-
werkelijke doodse stilte. En het bleef 
stil. De boodschap was duidelijk 
overgekomen.
Toch deed de man met de dominee 
veertien dagen later een voorzich-
tige poging om met wat christelijke 
galmpjes de benedenbuurman uit zijn 
tent te lokken. Die was verstandig en 
reageerde niet. Maar ik wilde voor 
alle zekerheid toch even laten weten 
dat ik paraat was en dus gooide ik 
de Bayerischer Defiliermarsch op 
vol vermogen de ether in. Geweldig 
 aat die ederhosen uit Beieren 

maar schuiven. Geef ze wat toeters 
en trommels en ze gaan door het lint. 
Het bleef zes jaar rustig.

eo Meershoek 8
l ee e @ i .nl

 mei 6  eindelijk 6 jaar en ik dacht het gehoord te hebben van mijn ouders  een Puch 
voor die jongen zijn verjaardag. k kon die vorige nacht niet slapen van de opwinding, een 
echte Puch, zwart zoals het hoort voor een Haagse jongen, hoog stuur en een doorgeslagen 
potje. k moest natuurlijk ook de goede schoenen erbij, larks, en ook een PTT-cape hoorde bij 
de verplichte kleding als je bij de goede groep wilde horen. k mijn geval dus ‘de ikkers’.

odsdienstoorlogen zijn van alle tijden. Soms ver weg, soms verrassend dichtbij.
p kleinere schaal, dat wel, maar toch  e waren gelukkig in ons huis in Transvaal. Al vrij 

snel na onze aankomst in Holland in  wist ik een woonvergunning te krijgen en konden 
we er intrekken. e zouden er zes jaar blijven wonen. Een aardige omgeving, het uiderpark 
vlakbij evenals de markt die wij hardnekkig ‘pasar’ bleven noemen.
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ijn herinnering aan de begrafenis van illem Bieler 

Weer e en een aagse i er op n u  

uitse ars u ie  reeg de buren stil 

- De lang arigen van de 5  mi  moeder ad et er niet op  -

- ead anger illem ieler  in novem er 2000 overleden op pas 52- arige lee ti d  -
- evolution  de de uut P van de K oe  

in 1  -
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Plus Magazine brengt elke maand ruim 200 

pagina’s met betrouwbare en praktische 

informatie over uw gezondheid, geldzaken en 

rechten, mens en samenleving, cultuur, reizen en 

vrije tijd. Ontvang nu 4 nummers voor €10.

Profi teer van 45% korting op de winkelprijs en 

het abonnement stopt automatisch!

4 nummers
slechts €10

Stuur de bon in envelop zonder postzegel naar: 

Plus Magazine, Antwoordnummer 324, 3740 VB Baarn

Ja,
ik profiteer van dit voordelige aanbod en betaal 

voor 4 nummers slechts €10 via automatische 

incasso. Het abonnement stopt automatisch. 12ANL

HET ABONNEMENT STOPT AUTOMATISCH. U GAAT AKKOORD MET DE LEVERINGSVOORWAARDEN (ZIE COLOFON OF WWW.PLUSONLINE.

NL/LEVERINGSVOORWAARDEN). UW GEGEVENS KUNNEN TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD AAN ONZE PARTNERS EN GESELEC-

TEERDE BEDRIJVEN. INDIEN U HIERTEGEN BEZWAAR HEEFT, KUNT U DAT AANGEVEN DOOR DIT HOKJE AAN TE KRUISEN:  ■

Naam: m/v

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:                                                       Geboortedatum:

E-mail:

Rekeningnummer ◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 
Handtekening:

■ Ik ontvang graag de gratis PlusOnline e-mailnieuwsbrief.

Vul de bon snel in

stopt automatisch

ADV_plusmagazine_oudhagenaar.indd   1 10-05-2012   09:51:37
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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 loopafstand
r zijn  oningen en er is een grote daktuin  
e oners kunnen achter het gebou  gelegen 

parkeerplaatsen huren

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

te bereiken  De belangrijkste inkels zijn om de 
hoek  in de etje olffstraat  Het ooncentrum 
heeft  driekamer oningen van ca  0 m
verdeelt over drie etages

ooncentrum  a gg  ligt aan de
octurnestraat  halver ege het oude dorpscen-

trum van oosduinen en ijkduin  p loopafstand 
bevinden zich inkels  r is parkeergelegenheid 
rondom het ooncentrum  Het centrum heeft  

oonlagen en bevat 6 t ee- en
 driekamer oningen

  is gelegen aan de eresteinlaan  
in de ijk ou lust  et het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar  elangrijke 
voorzieningen  zoals levensmiddelenzaken  zijn op 
loopafstand gelegen  Het gebou  bevat 6 t ee-
kamer oningen

ooncentrum a a  a a bevindt zich aan 
de Tak van oortvlietstraat  Het openbaar vervoer 
bevindt zich op korte afstand van het comple  De 
belangrijkste inkels zijn op ongeveer 0 minuten 
loopafstand  Het ooncentrum heeft  drieka-
mer oningen van ca   m  en drie t eekamer-

oningen van ca  66 m

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl



Mijn gedachten gaan uit naar meer 
dan 60 jaar geleden. Ik ben inmiddels 
1 jaar en hoe vaak heb  ik met mijn 

moeder over deze Hoefkade gelopen. 
Alle herinneringen komen boven.  
Ik ben  e tra  vroeg van huis  ver-
trokken om naar mijn oude school 
te kijken. Deze heette toen Prinses 
Beatri school, hristelijk op gere-
formeerde grondslag. En dat voor 
een Joods oorlogskind  Het heeft mij 
geen kwaad gedaan en ik heb er veel 
Bijbelkennis van meegekregen.  
Ik ben in december 19 0 geboren in 
de Ravesteijnstraat 32 . Een zijstraat 
van de Hoefkade. Mijn ouders en 
mijn 10 jaar oudere broer zijn in mei 
19 0 met de bombardementen op 
Rotterdam in Den Haag terechtge-
komen waar ik dus werd  geboren. 
Mijn broer ging toen op school ook 
in de Ravesteijnstraat, over het Jan 

ampertplein heen. Hij vond het een 
fijne school, vertelde hij mij onlangs 
nog. Jammer, dat het maar voor een 
paar jaar was. Immers, alle Joodse 
kinderen moesten in 19 2 naar een 
uitsluitend Joodse school, waar alleen 
Joodse leerkrachten les gaven. Weg 
van zijn eigen vriendjes en meester.

Bezemstraat
Deze school was gevestigd in de 
Bezemstraat, vlak achter het huidige 
Markthof. Toch wel zo n drie kwar-
tier lopen heen en terug. Omdat het 
steeds gevaarlijker voor ons werd 
tegen  het einde van de oorlog, hield 
mijn moeder mijn broer thuis van 
school. De volgende dag werd de 
gehele Joodse school leeggehaald en 
geen enkel kind is daar van terug-
gekomen. Puur geluk dus voor ons. 
Maar wat ongelooflijk tragisch. 
Ik zie mij de Ravensteijnstraat nog 
heel goed voor mij. We woonden daar 
op de tweede etage met een grote 
zolder. Aan de overkant woonde de 
familie Sas in een winkelpandje, die 
volkomen leeg was. Mijn moeder 
mocht daar voor 10 cent na de oorlog 
telefoneren. Schuin tegenover ons 
was aannemersbedrijf Boon geves-
tigd, die ook een dochtertje hadden 
van mijn leeftijd.  Op zondag zag 
ik ze met de auto weggaan. Wat een 
lu e voor die tijd. Ik moest noodge-
dwongen thuisblijven, want ik had 
geen zondagse kleren. Mijn vader 
was vlak voor het einde van de oor-
log weggegaan. We waren gewoon 

toen erg arm. Mijn broer moest toen  
van de mulo en het conservatorium af 
om het stokje over te nemen en voor 
ons te zorgen. 

ns suiker halen
Op de Hoefkade waren erg veel win-
kels, waar ik met mijn moeder kwam. 
Zoals Simon de Wit. Daar haalde je 
nog een ons suiker in zo n papieren 
zak. Vierling de visboer. Heerlijke 
gerookte makreel , die mijn moeder 
in de winter op de schoorsteen legde 
om op kamertemperatuur  te laten ko-
men. Mijn broer vertelde mij dat het 
fanfareorkest ‘ lein maar Dapper’ in 
de buurt speelde. Natuurlijk kwamen 
ook bij hem allerlei herinneringen 
boven. De paard en wagens met grote 
brokken ijs zag je over de Hoefkade 
rijden. Met mijn moeder ging ik 
soms een ijsje eten bij de Sierkan, 
die in de eerste plaats melk verkocht. 
Te tielzaak de Wind, die van alles 
verkocht en waar jaren later mijn 
aangetrouwde neef oe van der  Ham 
zich in vestigde. De wolzaak van de 
familie Rood, die later op de Markt 
aan de Herman osterstraat stond en 
waar ik als 1 jarig meisjes wol ging 

halen om een trui  te breien. Niet te 
vergeten, na de oorlog, de Joodse 
slagerij. Deze zaak lag richting 
Hollands Spoor aan de Hoefkade.

iskoppen voor poes
Op vrijdag of zaterdag gingen we 
naar de markt en kocht mijn moe-
der bijvoorbeeld drie kilo schol 
voor één gulden. Mijn moeder 
bakte ze zonder enig probleem 
allemaal en de viskoppen waren 
voor de poezen. Soms een plant 
die voor een kwartje werd ingezet 
en waarop je kon bieden. 
Ook ik ben in september 19 6 
naar de school aan de Ravesteijn-
straat gegaan. Maar voor korte duur. 
Mijn moeder haalde mij van school 
af en ik ging naar de Prinses Beatri -
school  aan de Saenredamstraat. Op 
de Hoek van de Vaillantlaan en de 
Hoefkade.  Een wat strenge  school,  
maar met een lieve bovenmeester, 
heer van ‘t Wout, waarvan ook zijn 
zoon lesgaf in de derde klas. Daarna 
ging ik met bijna de gehele  klas naar 
de  Zuiderpark MU O aan de Boe-
renstraat, waar ik een Indisch vrien-
dinnetje kreeg die ook Stella heette, 

net als ik. We zijn de schooljaren 
doorgekomen als ‘de twee Stella s’.
Terug in de tijd dwaal ik hier en daar 
langs en zie ik hoe alles is veranderd.  
Ik had nooit kunnen denken, dat ik  
nu mijn verhaal over de oorlog op 
diezelfde plek  aan de jonge genera-
tie mag doorgeven.  Ik ga de school 
in en denk: de cirkel is gesloten.

Stella Voogt 1  
tellalen @ nnet.nl

ees, Jogger en ik zitten al hoog en droog in Het Topje met onbelemmerd rondzicht op zee, 
haagduinen en woontorens. En we leuteren er vanmorgen voor ons doen nogal zorgelijk op 
los, immers het zand kruipt ons niet enkel de neusgaten uit, het overviel ons werkelijk overal, 
tussen de ogen, achter de oren, ja zelfs mijn kalende haren raakten er door ontsteld. 

- Hou er nu alsjeblieft over op, onderbreekt Jogger zijn dagelijks slobbertje chocomelk. 
Niet geheel onverwacht wappert nu ook mijn oudtante van buiten bij ons naar binnen, althans 
daar lijkt het op, nu ze haar doordeweekse vleugels met een zwaai aan de plubak toevertrouwt.   

- O tantetje  toch  

Maar onze oudtante raakt niet zo gauw uit balans, zelfs niet nu ze haar skoetmobiel onbeheerd 
in de duinen heeft moeten achterlaten.  In het zand vastgelopen, jongens. We konden opeens 
vooruit noch achteruit. Het is dat ik mijn schietstoel altijd bij me draag, anders…  

- Mijn god tante, wat mankeert er opeens aan uw geliefde duinen, wat is daar….

- oppen dicht  Er is werk op de kust, maant ees ons.  om op, we gaan ze uitgraven die  
gestrande vehikels.  

- Uitgraven  

 Je bent toch niet doof, Filus. Die radio hier staat niet voor joker de hele dag op actueel afge-
stemd. Vooruit, naar buiten, wij met zijn allen  Bij strandvonder Scheepsramp vinden we vast 
wel iets van onze gading, en zo niet, dan hop hup met de blote hand aan de slag.
Met mijn dwars opgetuigde oudtante als boegbeeld voorop laveren we tegen de wind in gal-
mend ten strijde:

- inks rechts, Haagland marcheert. inks rechts, een potje met zand…..
En trotseren we soldatesk een keur aan winterse buien en stormachtige vlagen, nog versterkt 
door een spervuur van stofzand en stuifzout. Maar hoor en zie, ons cohort wijkt voor geen 
artikel, betreedt gelijkmoedig het slagveld, ontwijkt of ontkent elke charge van gindse civiele 
cavalerie, kleineert kortom iedere bulldoser tot zandhaas en stelt zich onbevreesd bloot aan 
kersvers opgedolven geschiedenis, zoals deze plots opdoemende bunker, diens onttakelde 
borstwering van nostalgisch beton, diens doolhof van zompige gangen, dien schat aan. versto-
ven condooms …. 

Sinds  vijf  jaar geef ik gastlessen over de Tweede ereldoorlog in het basisonderwijs  en het voortgezet onderwijs voor het  Herinneringscentrum amp 
esterbork. oor de tweede keer ben ik gevraagd om een les te geven aan twee groepen  op de basisschool De Buutplaats aan de Hoefkade 6 . 
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- De schrij ster van het artikel als 
-jarig meisje -

De cirkel is gesloten door  kinderen te vertellen over  

oodse leerling op een ere or eerde s ool

Oorlogje spelen in de Haagse duinen
- Help  

Waar droom ik mij een oude vertrouwde duinroosstruik of  kardinaalmuts om me achter te kunnen 
verschuilen  Waar tref ik het hol van een vos of een konijn voor een ogenblikje respijt…  Ach 
mij, om hier stap voor stap zo te zijn overgeleverd aan iets wat, kijk , volslagen onzichtbaar blijft, 
aan een onbegrijpelijke willekeur lijdt, de genade van het omkeerbare mist… 
Waarschuwt mijn alziende tante: - Jongens, kijk goed uit waar je loopt. Het stikt hier nog van de 
sluimerende mijnen en boobytraps. Jawel, die van een eens verslagen vijand

Tante neemt mij nu een ogenblik mee onder haar vleugels, immers zij lijdt niet als wij onder het 
syndroom van welke Achilleshiel ook. Onze ees verloren we al een tijdje terug uit het oog en 
Jogger schuilde, vertelde hij later, achter een omgekieperde kinderwagen die was vastgelopen op 
een al te diervriendelijk paadje. Zelf kom ik nu veilig verschanst achter tante’s gestrande scoot-
mobiel een beetje op orde, wrijf flink maar te vergeefs het zand uit mijn ogen, reinig met tong 
en speeksel even goed als kwaad mijn mondholte, proef, o jee, de alchemie van god weet wat op 
mijn lippen.

 Toen ging de regen van hagel over in sneeuwval, en schonk ees ons, nee hé, desgewenst verse 
koffie of chocolade:
- Waar bleven jullie nou, eh ..meiden. 

Jogger vraagt zich zacht af hoeveel zand er in een plastic koffiebekertje….

 Hoeveel korreltjes zouden daar wel niet in passen  Zullen we daar straks eens een wedje om 
maken

Tante is tijdens de sneeuwstorm ongemerkt aan mijn gedachten ontsnapt, welke leegte vlot werd 
ingenomen door een fantastische sneeuwvos, die kennelijk zijn jagers weer eens te vlug af bleek. 
Wat ik mij nu koffieslurpend langzamerhand afvraag:  Hoeveel kilometer aan duinpad zou er 
wel niet nodig wezen om alle Hagenezen, achter elkaar opgesteld in een schier eindeloze rij, van 
piepjong tot stokoud, inclusief hun kinderwagens, scootmobielen of andere hulpmiddelen, vanaf 

ijkduin tot aan Scheveningen duindorp… enzovoort, enzovoort.

Theo van der Wacht
t a t@ a e a.nl

p de website www.e taze.nl van het aags literair tijdschri t 
taze zijn o.m. columns en gedichten van de auteur te vinden .
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Schroeder Inboedelservice
Wij staan voor u klaar!

Bij een verhuizing of het leeg opleveren van een huis, heeft u vaak meer op te ruimen dan gedacht. Of u nu een aantal spullen wil laten 

ophalen of de woning bezemschoon opgeleverd wil hebben, kies dan voor de Inboedelservice van Kringloop Holland!

Bij een beperkte ontruiming van het huis overleggen wij met u welke goederen (gratis) meegenomen kunnen worden.

Volledig leeghalen en/of bezemschoon opleveren?

Wij maken een gratis prijsopgave voor het volledig leeghalen van het huis, incl. kelder, garage, zolder en we nemen alles mee! Het inboedelteam 

kan er ook voor zorgen dat het huis bezemschoon wordt opgeleverd, volgens de voorwaarden die de makelaar en de woningbouwvereniging 

hieraan stellen. Het uitvoeren van kleine reparaties aan het pand behoort ook tot de mogelijkheden. Hiermee is het direct geschikt voor verkoop 

of verhuur!

Bel voor meer informatie, of het maken van een afspraak 070 - 389 57 24 (maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur)

of stuur een email naar inboedelservice@schroeder.nl

De Inboedelservice van Kringloop Holland is onderdeel van de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven

www.schroeder.nl

SUPERVOORDELIGE BUSREIZEN

SUPER SUMMER SALES 
Extra ingekocht: 

4 DAAGSE STEDENTRIPS 
NAAR PARIJS, LONDEN, 
PRAAG, KOPENHAGEN 
OF BERLIJN
Bezoek nu zeer 

voordelig de mooiste  

steden van Europa!

4 daagse busreis 

vertrek in juli en 

augustus 

Hoogtepunten:
 Stadswandelingen 
 Excursies
 De mooiste bezienswaardigheden
 Stadsrondritten
 Indrukwekkende monumenten

vanaf 

119,-

BOEKINGSCODE: 4420

BOEKINGSCODE: 4420

BOEKINGSCODE: 4420

BOEKINGSCODE: 4420

BOEKINGSCODE: 4420

PRAAG GOUDEN STAD 

LOURDES EN PYRENEEËN 

SINGLE REIS THÜRINGEN EN SAKSEN 

ALLGAÜ

8 daagse busreis

Vertrek op:  8 juni

8 daagse busreis

Vertrek op: 8 juni

8 daagse busreis

Vertrek op: 22 juni

8 daagse busreis

Vertrek op: 29 juni

vanaf

349,-

vanaf

487,-

slechts

377,-

slechts

487,-

Reserveren? Bel 0529-46 96 67

of kijk op www.effeweg.nl

Prijzen zijn vanaf, per persoon en inclusief brandstoftoeslag.

Exclusief €18 reserveringskosten per boeking.


GRATIS BROCHURE 2012
JA, ik ontvang graag de nieuwe brochure

 Stedenreizen       Excursiereizen       Fietsreizen

Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, Antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

Naam Dhr / Mevr.

Adres

Postcode      Plaats

Telefoon

E-mail 4420

ZONNIGE 

AANBIEDING!

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!

Inclusief:
 3 hotelovernachtingen
 3x ontbijtbuffet 
 Brandstoftoeslag
 Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider
 Vervoer per Tourist 
 Class touringcar

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!



Dus uitgaan stelde niet veel voor 
in die tijd. Wel was er op 1  per 
maand op zondag een jeugddienst in 
de Olympia-bioscoop, dat was heel 
vooruitstrevend met een jazzbandje 
erbij en een dominee die de bood-
schap op een luchtige manier bracht. 
Daarna werd er koffi e gedronken 
op de Javastraat no. 12,  een van 
rook doordrongen ruimte zodat je na 
afl oop gelijk al je kleren kon wassen - 
en jezelf ook.

chtus jeugdkerk
De andere zondagen gingen we 
in Scheveningen naar de Ichtus 
jeugdkerk, en dronken we na afl oop 
om de beurt koffi e bij elkaar. ater 
werd er in dezelfde Ichtus kerk 
ook 1  per maand op zaterdag een 
dansavond georganiseerd, met live 
muziek. Dus zo langzamerhand werd 
het een beetje echt ‘uitgaan’. En op 
zondagavond was er de soos in de 
kelder van de Maranathakerk op de 
Gevers Deynootweg. Daar werd wat 
gekletst, geklaverjast, gefeest, alles 
in het nette. hristelijk… . Ik heb 
een levendige herinnering aan een 

dansavond waar The Pirates optraden 
met Jaap Eggermont op de drums, dat 
was wel heel wat hoor  

at een tijd
Zo langzamerhand kwamen er steeds 
meer feesten van middelbare scholen, 
waar destijds zeer bekende bandjes 
optraden zoals The Nicols, The Haigs 
in het 1e V , en zelfs The Golden 
Earring s  op een feest van de HTS in 
de Wegastraat. Niet alleen op scholen 
waren deze bandjes te horen, maar 
ook in Amicitia, de Marathon en club 
192, waar in 1966 de inks optraden. 
Wat een tijd  Den Haag stond toen 
echt op de kaart wat muziek betreft. 
Samen met vriendinnen kwam ik 
vanaf 196  veel in Den Hout aan de 

Bezuidenhoutseweg, waar The Twi-
light ids speelden met broer en zus 
Van Zuijlen van Nijevelt. Hun ouders 
zaten bij de ingang en bekeken alle 
jongelui kritisch, wie mocht er wel 
en wie mocht er niet in ... . De entree 
was 2, 0 gulden  En klokslag 12 uur 
gingen alle lichten weer aan en moest 
iedereen naar huis. Wij moesten 
trouwens eerder weg, de laatste 
tram halen of met de brommer, want 
eigenlijk moesten we om uiterlijk 12 
uur al thuis zijn. om daar nog eens 
om tegenwoordig.

Padvindershut
Daarna waren er feestjes in de 
Padvindershut in Scheveningen, een 
locatie in eidschendam, feestjes bij 

mij thuis en tijdens 
vakanties in Spanje. 
Een paar jaar 
hebben we daar de 
zaterdagavonden mee doorgebracht, 
totdat  Scheveningen lokte met de 
Bowling, Tiffany’s, Joseph’s Place 
en Gretna Green. Daar begon het al-
lemaal wat later, zo rond 22 uur en tot 
 uur ’s nachts. Van te voren dronken 

we een glaasje bij mij thuis, want de 
prijzen van drankjes waren voor die 
jaren best wel hoog. In Tiffany’s was  
DJ e  elke zaterdagavond te horen, 
veel leuke mensen lees: jongens  
ontmoet, veel dansjes geleerd  
Omdat mijn vriendin in Voorschoten 
woonde, bleef ze na een tijdje bij mij 
slapen omdat mijn moeder het niet 

verantwoord vond dat ze midden in 
de nacht op de brommer naar huis 
reed. 

Locomotion oetermeer
Tot 19 0 was het leuk, daarna ben ik 
getrouwd en was het uit met de pret. 
Maar in de jaren ‘90 werden er in 

ocomotion in Zoetermeer Back to 
the Si ties-avonden georganiseerd, 
met de oude Britse bandjes zoals the 
Searchers en the Fortunes, maar ook 
Nederlandse bands zoals The larks. 
Dat was ouderwets genieten en 
dansen  Het was wel op woensdag-
avond, dus de volgende dag hadden 
we het zwaar op ons werk. Helaas 
is ocomotion er niet meer en is er 
voor ons oudere jongeren niet echt 
meer een plek om te dansen. 
Of die zijn er wél, maar ik ken ze 
niet. Suggesties zijn welkom

onneke Passchier
l npa ie @ t ail.

Begin tot halverwege de jaren ‘60 zat ik op de S, een middelbare meisjesschool, dus er waren geen jongens in de klas. Af 
en toe was er een schoolavond met jongens van de nabijgelegen HBS, maar dat was het dan wel. En als er dan zo’n avond was, 
stonden de meisjes en de jongens apart met een blanco gebied ertussen  .
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- Grand a  Den out aan de Bezuidenhoutseweg..-

‘Tot 0 was het leuk, daarna ben ik getrouwd en was het uit met de pret’

an er  tot dis o in de aren 

CoornhertCentrum
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rasmus lein 
    Den Haag
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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Wijndaelercentrum
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atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

deaal voor natuurliefhebbers. 
Wandelen, fietsen, golfen, 
paardrijden, kanoën, 
alles kan in de directe omgeving. 

De kamers liggen op 
de eerste etage(geen lift). 

Gezamenlijke badkamer, eigen zitje.
Ook het gebruik van WIFI behoort  
tot de mogelijkheden.  

Minimum verblijfsperiode  
2 nachten. Niet geschikt voor 
personen onder de 16 jaar.

DORDOGNE bed & breakfast

Informatie: Annerieke van Dis, Tel.:0031638134979 (Ned.Eng.Frans)
Zie ook: www.gites.nl tehuur a uitane dordogne bed-and-breakfast 5 5

2 persoons- en een 3-persoonskamer met ontbijt
In een vriendelijk, landelijk dorpje ligt deze mooi verbouwde boerderij 
met zwembad. 

TE HUUR!

€ 25,-
p.p.p.n. inclusief ontbijt!!

AANBIEDING 
speciaal voor de lezers van

Irene Schaddelee-Pesch
Telefoon: 06-23700323

E-mail: info@is-acquisitie.com

Gezocht: 
Enthousiaste acquisiteurs m/v 

voor deze krant

 Parttime. Vanaf 50 plus. 

 U moet om kunnen gaan met de computer. 

 Zzp-er of de bereidheid dit te worden.

Neem contact op met:

- Locomotion oetermeer, alweer verleden 
tijd. oit de eerste ‘nieuwbouwdiscotheek’ 

van Nederland..-

- n 6  opende lub  in het cheveningse casino z’n deuren. Met een legendarisch 
concert van de inks een jaar later..-



Het leven van Jean Thomassen is al 
even ongewoon als de voorstellingen 
op zijn schilderijen. Zijn ouders 
leerden elkaar in de Hongerwinter van 
19  kennen in het bekende Haagse 
etablissement Heck op het Spui. 
Bernard Thomassen 1913-196  
was een militaire oorlogsinvalide en 
oud concentratiekampgevangene die 
verbleef in het Militair Hospitaal in de 
Muzestraat. Moeder orrie Versluis 
was de dochter van een PTT-directeur. 
Jean was hun tweede zoon. Hij werd in 
19 9 in het Haagse Zuidwal Ziekenhuis, 
als zeven maands kind, geboren en 
kreeg in 19  onverwacht botkanker 
osteosarcoom . Men ging er van uit 

dat hij nog een paar maanden zou 
leven en zijn begrafenis was reeds 
besteld. Volgens zijn moeder was het 
een wonder van God dat hij zijn ziekte 
overleefde. In de periode 19 - 6 lag 
hij maanden in een ziekenhuisbed en 
er volgde een eenzame jeugd, want 
buitenspelen of ravotten was taboe. 
Zijn grote passie werd de encyclopedie 
uit de boekenkast. ezen kon hij nog 
niet, maar hij was gefascineerd door de 
mooie plaatjes van schilderijen. Hier lag 
de oorsprong van de latere kunstenaar.
Met zijn moeder en broer dwaalde hij 
ooit in het Haagse Mauritshuis. Bij het 
zien van het werk van Adriaen Brouwer 
en Rubens wist hij opeens wat hij later 
wilde worden: schilder  Op school had 
hij vanaf zijn 12de jaar steevast een tien 

voor tekenen op zijn rapporten. Het was 
dus voor niemand een verrassing dat 
hij beeldend kunstenaar zou worden. 
Maar een toelatingscommissie van de 

oninklijke Academie in Den Haag 
dacht daar in 1969 anders over. Alles 
moest toen abstract en modern zijn en 
een nozem die zo nodig fotografisch 
nauwkeurig wilde tekenen werd 
smalend afgewezen. Voor Jean was 
het één van de zwartste dagen uit zijn 
leven. Wie geen academiepapiertje 
had werd dus ook geweigerd voor alle 
voor kunstenaars bedoelde regelingen 
en moest maar zien hoe hij zich zou 
redden.

Straatarm 
Alle stereotypen die we kunnen 
bedenken over miskende hongerige 

kunstenaars die op een houtje zaten te 
bijten zijn voor hem van toepassing 
geweest. Volkomen berooid leefde 
hij een tijdje in Amsterdam op twee 
zolderkamers en keerde in kommervolle 
omstandigheden terug naar Den Haag. 
Hij was straatarm en wilde alleen 
maar schilderen. We schrijven 19 2. 
Ik was destijds in Nederland actief 
als actrice en stond regelmatig in 
de landelijke kranten en dat leverde 
nogal wat fanmail op. Iemand die ook 
graag een foto van mij wilde was deze 
wonderlijke Haagse schilder die mij  
wilde portretteren. Wij schreven elkaar 
wel eens over de voortgang van dat 
werk en toen ik met de crew van Bruce 

ee aan het werk was in Scheveningen 
voor mijn rol in de film ung Fu against 
Godfather besloot ik eens te gaan 
kijken bij Jean. Ik was verbaasd over 
zijn armzalige bestaan en besloot iets 
te gaan doen voor deze wereldvreemde 
kunstenaar en regelde zijn deelname aan 
een groepstentoonstelling bij Galerie 
Artim aan de Haagse Driehoekjes. Een 
legendarische galerie, want dit was de 
eerste die toen werk van realistische 
schilders als Willink en Johfra bracht. 

unstenaars die toen nauwelijks serieus 
werden genomen, want alles moest 
abstract zijn. Door mijn aanwezigheid, 
met vriendin Mathilde Willink, bij 
de vernissage viel de aandacht op die 
onbekende schilder Jean Thomassen. Ik 
wist de Veronica Omroep te interesseren 
in het idee een film over zijn werk 
temaken. Regisseur Tineke de Nooy 
deed dat voortreffelijk. euk was dat 
de dag na de tv-uitzending Jean al zijn 
werk verkocht op een tentoonstelling in 
het Van Reekummuseum in Apeldoorn. 
Het is een amusant idee dat ik de 
ontdekker ben geworden van deze 
kunstenaar, want na 19  ging het heel 
hard met zijn loopbaan.

Awards
In de jaren tachtig deed Jean Thomassen 
pas goed van zich horen. Zijn absurde 
realistische werk dat in Nederland vaak 
door critici werd verguisd won Price 
Awards in Toronto, maar liefst drie 
keer werd zijn werk daar bekroond. 
Ook in Bulgarije en Amerika gebeurde 
dat. Het werd hem duidelijk dat zijn 
succes in het buitenland lag. En er 
volgde deelname aan een reizende 
tentoonstelling door België en 
tentoonstellingen in Houston, Parijs, 
Marseille, Hyeres  etc. In ons land 
raakte hij een beetje in de vergetelheid, 
want hij e poseerde hier immers 
zelden, maar dat veranderde eind 
jaren tachtig begin jaren negentig. 
Tentoonstellingen in het Haagse Hotel 

des Indes rond Anna Pavlova brachten 
hem internationale bekendheid. 
Hij schreef een geruchtmakende 
biografie over de balletlegende en was 
de oorzaak van enorme diplomatieke 
deining vanwege de laatste wens van 
Anna Pavlova, ooit te mogen rusten 
in haar dierbare vaderland als de 
communisten zouden zijn verdwenen. 
Dat was dus het geval in 1991 en 
zelfs de perschef van premier Margret 
Tatcher werd naar Nederland gestuurd 
om met ons te praten over een eventuele 
verhuizing van de as van Pavlova. De 
bekende Haagse Telegraafjournalist 
Henk van der Meyden heeft 
diverse keren paginagroot over de 
Pavlovatentoonstelling geschreven. 
Het werk waarmee Jean Thomassen 
in het buitenland beroemd werd was 
bijna nooit op tentoonstellingen te zien 
in Nederland. Op zijn merkwaardige 

schilderijen zien we copulerende 
scharen, huizen met ritsluitingen en 
Bh’s, invasies van gebakken eieren, 
kortom voorstellingen die nooit eerder 
werden gemaakt. In Nederland kon hij 
recensies lezen die varieerde van: De 
maker van deze schilderijen wordt vast 
gemist in een gesloten inrichting, want 
een normaal mens kan zoiets toch niet 
bedenken  Of wat dacht u van: Mag ik 
hier kotsen of moet dat buiten   
De directeur van Museum het 
Markiezenhof vond dit een reden om 
eens zes zalen van het oude paleis, 
waar ooit de markiezen van Bergen op 
Zoom resideerden, leeg te halen en vol 
te hangen met werk van ‘de meester van 
het absurde realisme’. Het was een hele 
moedige stap. Niet alleen het  aantal 
bezoekers overtrof alle verwachting ook 
de response in de media. De Telegraaf 
besteedde zelfs drie   pagina’s in de 
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Een genie of een gek  Bekender in het buitenland dan in zijn geboorteplaats Den Haag

ean o assen  de eester an et absurde realis e
Jean Thomassen  is ongetwijfeld de succesvolste realistische schilder die Den Haag in 
de laatste decennia voortbracht. et zijn aparte werk won hij een half dozijn awards in anada, 
Bulgarije en Amerika. De internationale pers schreef destijds uitgebreid over zijn geruchtmakende 
Pavlova tentoonstellingen en hij is n van die zeldzame ederlanders die ooit ge nterviewd werd 
door de Amerikaanse nieuwszender . 

- .l.n.r. de ngelse ambassadeur ir Michael Jenkins, Jean Thomassen, de ambassadeur van de . . . . Dr. Michael  Tcickvaidze en actrice ne een, tijdens de opening 
van de geruchtmakende avlovatentoonstelling in otel des ndes waarbij een door Thomassen geschilderd portret werd onthuld in de salon van haar ster kamer.   -

- eiloo, april 00 , burgemeester drs. ans omeijn eliciteerde de zo juist tot idder in de orde 
van ranje Nassau benoemde  Jean Thomassen. oto  Dr. . u k    -

- ortret van actrice ne een, schrij ster van 
dit artikel.  -

-   embrandt  verwerkt in dit schilderij.  -



kleurenbijlage aan de eerste overzichtstentoonstelling 
van Jean Thomassen, een genie of een gek .

ampen
Het is een feit dat niemand kleiner kan schilderen 
dan hij. In 1998 vervaardigde hij bij wijze van stunt 
’s werelds aller- kleinste olieverfschilderij, dat zonder 
loep werd gemaakt. Het werd officieel gemeten door 
een e pert met elektronisch nauwkeurige apparatuur  
De maten waren…1,2  1,1 mm. Goed voor een 
vermelding in het Guinness Book of Records in 
1998. Vreemd genoeg staat dat record nog steeds, 
want niet één schilder zag kans dit  te overtreffen.
Zijn werk werd ook opgenomen in de beroemde 
Ennekingcollectie, ooit de tegenhanger van de 
Dirk Scheringacollectie. Er volgde een grote 
tentoonstelling van die verzameling in het Westfries 
Museum in Hoorn en het viel directeur Ruud Spruyt 
op dat de meeste belangstelling werd getrokken 
door … het werk van Thomassen en dat bracht hem 
op het idee een drietal overzichtstentoonstellingen 

te organiseren van de ‘meesters van het fantastisch 
realisme’. Zo kwam er een grote tentoonstelling 
rond het werk van Johfra, de beroemde Weense 
schilder  Ernst Fuchs en van Jean Thomassen. 

aatst genoemde trok de meeste belangstelling ua. 
publiek en pers. Er was afgezien van boeken niets te 
koop op die tentoonstelling, want Thomassen werkt 
uitsluitend in opdracht.
Minder bekend is dat Jean Thomassen zelf ook 
heel actief is als auteur. We kennen zeker honderd 
artikelen van zijn hand over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Hij is verder de auteur van inmiddels 
1  boeken over kunst, hekserij en mediums, zwendel 
in de kunst- en antiekhandel, de geschiedenis van 
de Rock and Roll, het oude Egypte, Ballet en de 
Holocaust. 
Het turbulente leven van Jean Thomassen is een 
aaneenschakeling van processen, rellen  en rampen. 
In de beroemde Ennekingcollectie, waarover hij 
een monumentaal boek mocht schrijven, bevonden 
zich 13 grote Thomassens, maar ook werk van de 
Haagse kunstenaars  Diana van den Berg, Johfra, 
Frans Erkelens en oude meesters uit de 1  de eeuw. 
De hele collectie ging in 2008  in vlammen op. Jean 
vond dit verlies erger dan de dood van zijn ouders.

aar Heiloo
Eind 2008 besloot hij Den Haag voorgoed de rug toe 
te keren en te vertrekken naar het Noord-Hollandse 
Heiloo. Nauwelijks daar woonachtig werd hem door 
burgemeester drs. Hans Romeijn een ridderorde 
opgespeld voor zijn bijdrage aan de Nederlandse 
schilderkunst.. Het is een feit dat het aantal 
realistische schilders met zo’n lintje  op één hand te 
tellen zijn.
Anno 2012 kun je geen buitenlands kunstboek over 
realisme meer openslaan of je stuit op het werk 
van Thomassen. In boeken als het Scandinavische 
Imaginaire, of het anadese Visionary Art earbook 
dan wel Dreamscape, ze besteden allemaal ruim 
aandacht aan het werk van deze schilder die recent 
werd benaderd door een Duitse uitgever die zijn 
werk gaat opnemen in een boek met het werk van de 
100 beste hedendaagse realisten. 
Het is jammer dat er nooit een tentoonstelling in Den 
Haag is geweest met het werk waar deze geboren en 
getogen Hagenaar zoveel succes mee oogstte in het 
buitenland.

Ine Veen
ine. een@ i net.nl
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Een genie of een gek  Bekender in het buitenland dan in zijn geboorteplaats Den Haag

ean o assen  de eester an et absurde realis e

Deze rollator bestellen?    Bel 038-4600023 
                of bestel hem via onze webwinkel

www.oudhagenaarwinkel.nl 

50Plus Winkel

Normaal
299,00

Nu 249,00

Uw voordeel €50,-                                      Een lichtgewicht
                                      design rollator
                                               Deze moderne lichtgewicht 
                                               rollator (6 kg) is voorzien 
                                               van zachte kogelgelagerde 
                                               wielen en rijdt zonder 
                                               trillingen. 

De rollator is gemakkelijk op te bergen of mee te nemen 
door de geringe afmetingen in opgeklapte toestand 
(37*93*54cm). De hoogte van de handvaten is instelbaar
van 79-90cm, de doorsnede van de wielen is 16cm en het
maximaal gebruikersgewicht is 100Kg. 
De rollator wordt geleverd inclusief tasje.

Verkrijgbaar in de kleurencombinaties Zilver/Zwart  en 
Zilver/Beuken. 

De OudDe Oud

Nu bij elke rollator de dubbel DVD  
60 jaar Oranje op TV met Koos 
Postuma t.w.v. van  €19,95 kado! 

Extra voordeel !

www.cuvo.nl  ▪  Tel. (070) 346 95 71

  

  

- .l.n.r. de ngelse ambassadeur ir Michael Jenkins, Jean Thomassen, de ambassadeur van de . . . . Dr. Michael  Tcickvaidze en actrice ne een, tijdens de opening 
van de geruchtmakende avlovatentoonstelling in otel des ndes waarbij een door Thomassen geschilderd portret werd onthuld in de salon van haar ster kamer.   -

- nna avlova, over wie Thomassen ook een biogra e 
schree .  -

- el portret met vier ogen.  -
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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

Gen. Spoorlaan 605 R’wk: € 139.000 k.k.
onnig drie amer oe appartement 

met elder erging  m2  in et om-
ple  De oorde u as ou  1  

ooie ge amenli e innentuin en pal 
tegenover et teenvoorde os  igen 
par eerterrein  di t i  uitvals egen  

in el entra en sport omple  op 
loopa stand  ordt onder O - aarde 
ver o t omdat er innen moet orden 
gerenoveerd  uiten i de per e t  ol-
le tie  onder oud via v

eer in o  Olst oorn  a elaars
 0 0  0  5  
 in o olst oornma elaars nl

Oo  te vinden op unda nl 

  aa    

Vervang 
u  zonneschermdoek of laat u  arkiezen 

opnieu  bekleden in n van de vele kleuren

aag    aa  a
 0  3 9 9

 a g - g

Tevens voor reparaties  onderhoud  vervanging en 
levering van alle buiten en binnenzon eringen  

n dit tegen hele scherpe prijzen

delange-zon ering nl

WBS ontruimingen
ezemschoon opleveren van oning en 

bedrijfspand na overlijden  verhuizen  grote 
schoonmaak enz  ij ons staan k aliteit  
discretie en precisie nog in hoog vaandel   

uder ets vakmanschap tegen een eerlijke prijs

elijk duidelijkheid  g n verrassingen achteraf  

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

een moeilijke oorden en kleine lettertjes  
ij houden het simpel en duidelijk  

n telefoontje en ij komen gratis langs om 
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen  

etalingen altijd achteraf

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

slechts € 12,50

euw

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

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

  el voo  e  en v n een 
   o  ee  n o e.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

De grootste
collectie

MBT-Schoenen
van de regio

www.mbt-store.nl

Lekkerder lopen begint bij MBT-shop Zuiderpark

ZO 20/05
ZO 10/06
13.00 / 16.00

De Kunst 

van het 

Luisteren

Onder het motto ‘beleving, 

bezieling, betovering’ 

neemt meesterpianist

Geoffrey Madge u mee 

op een ontdekkingstocht 

langs muziek. Met een 

workshop (13.00 u.) en concert (16.00 u.) staat 

de luisterende bezoeker centraal.

Tickets €25,- (workshop €10,- / concert €17,50)

GET CLOSE TO TALENT!

Prinsestraat 42  •  2513 CE Den Haag 

070 – 3637540  •  www.korzo.nl

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: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

actuuradre
 Gelijk als het bezorgadres, of:

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

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

o tbu  04 ,  0  A en aag
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r op uitr op uit
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud- agenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz. De 
agenda wordt samengesteld door het entraal n ormatiepunt uderen . ctuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseoude-
ren.nl. ebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl, o  neem tele onisch contact op met Marco Daane via 0 0  6   .

Tot zondag 0 juni
Japanse tuin
In de Japanse tuin op het Haagse landgoed Clingendael 
zijn prachtige en zeldzame bomen en planten te zien. 
Het is de enige Japanse tuin in Nederland van rond 
1910. Hij werd aangelegd door de toenmalige eigena-
resse van Clingendael, de baronesse Van Brienen. Van 
haar reizen naar Japan nam zij attributen mee die er nu 
nog te zien zijn, zoals lantaarns, beeldjes en brug-
getjes. Vanwege zijn kwetsbaarheid is de tuin jaarlijks 
slechts twee keer zes weken geopend, van 9.00 tot 
20.00 uur. Ingang: Clingendael 12a.

Tot zondag 0 september
Eenmaal, andermaal
In 2012 bestaat het Haagse Venduhuis der Notaris-
sen, Nederlands oudste veilinghuis, 200 jaar. Een 
groot aantal veilingstukken is te bewonderen in een 
presentatie in het Haags Historisch Museum aan de 
Korte Vijverberg 7; zowel oude meesters als moderne 
kunstwerken. Er zitten opmerkelijke stukken tussen, 
zoals het beroemde schilderij ‘Het meisje met de parel’ 
van Johannes Vermeer. Het werd ooit voor 2 gulden en 
30 cent verkocht. Kijk ook op www.haagshistorischmu-
seum.nl.

Donderdag  en  mei
esidentiewandeling

Ook voor Haagse ouderen zijn de stadswandelingen 
met een gids van het Gilde ware ontdekkingstochten. 
Wie dacht zijn of haar stad goed te kennen, komt vaak 
in aanraking met feiten en wederwaardigheden waar-
van het bestaan onbekend was. Aan de Residentiewan-
deling van ca. 1,5 uur kunt u individueel deelnemen. 
Vertrek: ’t Goude Hooft, Dagelijkse Groenmarkt, 14.00 
uur. Deelnamekosten € 4,- p.p. Reserveren noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen tevoren via tel. 356 12 81 (maan-
dag t/m vrijdag, 9.30-12.30 uur). Meer informatie: 
www.gildedenhaag.nl.

rijdag  mei
Les nternetbankieren
In een workshop met de Rabobank leggen twee am-
bassadeurs van SeniorWeb uit hoe internetbankieren 
werkt en hoe u het kunt aanvragen bij de Rabobank. 
Woonzorgcentrum Tabitha, Mozartlaan 280, 14.00-
15.30 uur, deelnamekosten € 10,-. Aanmelden en 
betalen kan bij de receptie van Tabitha.

aterdag  mei
oongemeenschappen

Vier Haagse woongemeenschappen voor zelfstandige 
50-plussers houden een open dag. Ze zetten hun deu-
ren open voor belangstellenden voor deze woonvorm. 
U kunt van 13.00 tot 16.00 uur een kijkje gaan nemen 
bij de woongemeenschappen Anna Paulowna (Anna 
Paulownastraat 22), Toermalijn (Toermalijnhorst 144), 
Verhulstplein (Lübeckstraat 135) en De Oude Pander 
(Binnendoor 32).

ondag 0 mei
offieconcert

Maandelijks zondagmorgenconcert in de Bethelkerk, 
met dit keer een optreden van Lieuwe de Jong, bariton 
en Alexander Artz, piano. Op het programma staan 
werken van De Jong (Mondriaan-vijfl uik), Liszt (Petrar-
ca-sonnetten) en Duparc. Bethelkerk, Händellaan 50, 
11.45 uur. Vanaf 11.15 uur staan koffi e en thee klaar in 
het Gemeentecentrum aan de Traviatastraat. Toegang 
gratis; na afl oop wordt een bijdrage gevraagd, zodat 
de concerten ook volgend seizoen voortgang kunnen 
vinden.

Dinsdag  mei
Arabische cultuur
Sinds de Arabische lente krijgt vooral de politiek-
economische dimensie van het Midden-Oosten volop 
aandacht. De Arabische cultuur en het dagelijks 

leven verschuiven naar de achtergrond. Esseline van 
de Sande licht een tip van de sluier op aan de hand 
van verhalen, ontmoetingen en anekdotes uit Syrië, 
Libanon en Jordanië. Museon, Stadhouderslaan 37, 
13.30-15.30 uur, entree € 5,- (€ 45,- voor abonnement 
tien dinsdaglezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30 
uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding voor slechthoren-
den aanwezig. Informatie: Museon, tel. (070) 338 13 
38, e-mail info@museon.nl, www.museon.nl.

oensdag  mei
pen Dag Thuishaven

De Thuishaven biedt ouderen de mogelijkheid om 
zelfstandig te wonen in een eigen appartement, 
voor kortdurend verblijf en om te logeren, alsmede 
thuiszorg en dagbesteding met een zeer gevarieerd 
activiteitenaanbod voor zelfstandig wonende ouderen 
met een visuele beperking. Door samenwerking 
met Koninklijke Visio, dat mensen met een visuele 
beperking ondersteunt bij hun vragen over leven, leren, 
wonen en werken, werd de toegankelijkheid van het 
gebouw aangepast en volgde een aantal medewerkers 
een speciale opleiding. U kunt vandaag met de dag-
besteding komen kennismaken: Verzorgingshuis De 
Thuishaven, Neptunusstraat 1, 11.00-15.00 uur. Meer 
informatie? Kijk op www.dethuishaven.org, bel 06 20 
61 48 60 of mail naar info@dethuishaven.org.

andeling rede en echt
Al sinds Hugo de Groot, rond 1600, is Den Haag een 
internationale Stad van Vrede en Recht. U wandelt 
langs markante punten uit de geschiedenis, het heden 
en de toekomst hiervan, zoals het Vredespaleis, decor 
van de eerste Vredesconferenties in 1899 en 1907. De 
wandeling is onder leiding van een gids van het Gilde 
Den Haag. Start: voor de ingang van het Vredespaleis, 
Carnegielaan 2, 13.30 uur. Deelnamekosten € 4,-. Aan-
tal deelnemers: maximaal 15; reserveren is noodzake-
lijk, via www.gildedenhaag.nl of met een e-mail naar 
info@gildedenhaag.nl

Hans Dulfer  friends
De eigenzinnige en gedreven tenorsaxofonist Hans 
Dulfer gaat graag het muzikale experiment aan. Hij 
volgt nauwlettend de nieuwste trends, maar blijft altijd 
jazzmuzikant in hart en nieren. In het Paardcafé treedt 
hij aan in een verrassende combinatie met broken-
beatproducer Joris Feiertag en breakdancer Crimson 
Flo Do. After-party met DJ Jazz Min Lau. Paardcafé, 
Prinsegracht 10, Den Haag, 20.00 uur (deuren open 
19.30 uur). Entree € 7,50, 65+’ers of Ooievaarspas € 
5,50.

aterdag 6 mei
Tong Tong Trail
De Archipelbuurt laat zich van een andere kant zien. 
In bijzondere panden wordt met een voorstelling of 
verhaal iets verteld over het gebied waar de betreffende 
straat naar is vernoemd. Aanvang 11.00 uur met een 
lezing door Vilan van de Loo in wijk- en dienstencen-
trum ’t Klokhuis, Celebesstraat 4. De Tong Tong Trail 
duurt tot 16.00 uur. Deelnamekosten inclusief lunch 
€ 15,-, vooraf aanmelden noodzakelijk: bij Martine 
Saathof, e-mail martine.saathof@tongtong.nl of tel. 06 
14 28 40 72. Informatie: www.stichtingtongtong.nl.

nstrument proberen
Het Koorenhuis organiseert ‘Muziek in 2½ uur’. Elke 
zaterdag (behalve tijdens schoolvakanties) kunt u 
kennismaken met een bepaald instrument. Vandaag: 
accordeon, viool, klarinet, djembé en complete 
vocal technique. Koorenhuis Centrum, Prinsegracht 
27, 13.00-15.30 uur, deelnamekosten € 12,50 
per workshop. Aanmelden: mail uw naam, adres, 
telefoonnummer(s), geboortedatum en de workshop 
waaraan u wilt deelnemen naar jackvanderhulst@
koorenhuis.nl. Inlichtingen: www.koorenhuis.nl.

ondag  mei
Schilder je liefde
Deze workshop start met een rondleiding langs 
topstukken uit de collectie van het Gemeentemuseum. 
Vele kunstenaars lieten zich inspireren door hun ge-
liefden of vergezichten. Laat u door hen inspireren en 
volg daarna een les met acrylverf in het museumatelier. 
Neem een foto mee van degene die of hetgeen dat u 
dierbaar is om dit gevoel te vereeuwigen. Gemeen-
temuseum, Stadhouderslaan 41, 11.30-14.00 uur. 
Deelnamekosten: € 29,50 per persoon, incl. materiaal 
en entree museum. Aanmelden: educatie@gemeente-
museum.nl met vermelding van naam en adresgege-
vens of tel. 338 11 85.

aandag  mei
idder te vaart

Tweede pinksterdag is dit jaar ook Kastelendag. U kunt 
een bezoek aan kasteel Duivenvoorde combineren met 
een voortreffelijke lunch bij restaurant De Knip, een 
vaartocht met de historische trekschuit ‘De Hadrianus’ 
over de Vliet en een bezoek aan Huygensmuseum Hof-
wijck in Voorburg. U wordt met een bus terug gebracht 
naar het beginpunt. Bij dit arrangement ontvangt u de 
gids City Mondial Stadswandeling door Den Haag. € 
70,- p.p. Boeken kan bij Vlietvaart, Wagenstraat 193 of 
tel. 445 18 69.

Nooit te oud

voor vakantie

Bel voor onze gratis vakantie- 
brochure (0318) 48 51 83 
of kijk op onze website
www.allegoedsvakanties.nl

JOUW 

BIJBAAN?
Lekker bijverdienen 

in de buurt.

Wij zoeken mensen die 

willen bijverdienen als:

HUISHOUDELIJK 

HULP (€ 12,75 p/u)

Ben jij:

 Minimaal een half jaar 

  beschikbaar voor 2 tot 

  10 uur per week

18 jaar of ouder?

Enthousiast, 

  gemotiveerd en fl exibel?

De ervaren kracht 

  die we zoeken?

Reageer dan snel en vul 

vandaag nog het inschrijf-

formulier in op onze website:

bijbaan.lekkerleven.nl
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oals zo velen voelde ook ik me in m’n jeugdjaren aangetrokken door die warm kloppende 
levensader die de Schilderswijk verbond met het hart van Den Haag. Als kind van nature een 
beetje bangig gaf de omgang met die straat me een enorme moed. k ging zover ik durfde.

Straat met een naam

e oe orststraat

Vertrek 2 juni

8-daagse cruise 
Rijn/Moezel
 

ms Switzerland II ★ ★ ★ ★    
crcr440

Nijmegen - Keulen - Koblenz - Cochem
Bernkastel - Zell - Düsseldorf - Nijmegen  

2-persoons hut • volpension
Badkamer met douche en toilet

Emeralddek

van 965,-

nu voor 

699,-
p.p.

Inclusief vervoer

vanaf uw voordeur!
NU!

Voor informatie en reserveringen

Bel 0481 - 45 16 15
info@select-voyages.nl   
www.select-voyages.nl

Select VoyagesSelect Voyages
Ervaar het nieuwe riviercruisen

- De rma ok op de hoek verscha te de massaal werkende klasse de broodnodige werkkleding  oto  le  Blonk . -

Iedere keer weer voelde ik een vreemde ner-
veuze spanning als ik, komend uit de onings-
traat, vanaf de brug bij de Zuidwal, de lange, 
wat donkere winkelstraat in keek. Want de straat 
vormde een mengeling van gevaar, penoze, 
degelijkheid, vertier, ouwe en lu ueuze nieuwe 
dingen en herbergde, behalve prachtige gotische 
bouwwerken, ook een aantal paleizen.
Als ik in gedachten de straat weer betreed over-
stemt het geluid van autocla ons en het getingel 
van lijn tien de gebruikelijke zaterdagse op-
winding die bestaat uit het geroezemoes van de 
winkelende meute, die in ganzenpas de smalle 
stoepen bevolkt, en het oorverdovende geluid 
van opgevoerde buikschuivers waarmee nozems 
in glimmende leren jacks voor snackbar Wolf de 
geluidsbarri re proberen te doorbreken.
Begeleid door Elvis die uit de jukebo  liedjes 
kweelt die iedereen meezingt, alsof je ze in je 
hart altijd al kende, stappen al vroeg boven hun 
theewater zijnde mannen, voor de opengescho-
ven ramen van het café onhandig in de zwarte 
wagens van de Red Ta . 
Bij Eethuis ‘Hier is het,’ een klein, onooglijk 
zaakje, schuiven alleenstaanden de Hollandse 
prak, op tafel geplempt door een moederlijke 
vrouw in een wit jasschort, zwijgend naar bin-
nen. Eenzaamheid kent velerlei vormen.

ueenies van Blok
Ik ga van raam tot raam en zie hoe in de schoe-
nenzaak van Blok, jonge, met schoenlepels 
uitgeruste winkelmeisjes in strakke rok koket 
een trapje beklimmen om het begerig aangewe-
zen schoeisel uit de hoog opgestapelde dozen 
aan te reiken.
Hangend aan de arm van mijn moeder, verliet 
ook ik op mijn eerste ueenies, dolgelukkig het 
kleine volgestouwde pand om dagen daarna nog 
te kermen over de blaren veroorzaakt door het 
stugge materiaal van het goedkope schoeisel.
De firma ok verschaft de massaal werkende 
klasse hun broodnodige bedrijfskleding. Evenals 
Magazijn ‘Prins Hendrik’ van de firma Jac. De 
Nie, een van oudsher bekende kledingzaak met 
een grote nuance: van onderbroek en doktersjas 
tot hard gesteven koksmuts waar mijn zus en 
haar vriendinnen eind jaren vijftig, ter afwis-
seling van de petticoat, slobberige blauwwit 
geruite bakkersbroeken kochten die ze thuis 
vermaakten tot supersmalle kachelpijpies. 
Bij ‘John Bull’ waait de aller nieuwste vrijetijds-
kleding aan houten hangertjes weer verlokkend 
heen en weer. In dat kleine, volgepropte zaakje, 
schaften mijn vriendin Ineke en ik, twee ik-
kertjes in de dop, halverwege de jaren zestig, net 
als zoveel andere Haagse leeftijdsgenoten, onze 

eerste ee en Wrangler aan.
Voor het Ro y theater fatsoeneren branieschop-
pers hun atoomkuiven in de spiegelende vitrines 
vol zwart-wit foto’s van B. Films, terwijl hoog 
getoupeerde suikerspinnen in wijduitstaande 
zomerjurken op torenhoge hakken giechelend 
om hen heen flaneren.

Dickenssfeer
Aan de overkant, bij bioscoop Thalia, stromen 
de bezoekers naar binnen, om na afloop, in 
het nabij gelegen imburgs Patat friteshuis 
een patatje m t te halen of voor de etalage van 
“Muzam” de aller nieuwste grammofoonplaatjes 
te bekijken.
Weer zie ik de winterse koopavonden voor 
kerstmis, waarin de straat een harles Dickens 
achtige sfeer verspreidde.
In samenspel met het verlokkende schijnsel van 
de bioscoopreclames straalt het licht van de fees-
telijk versierde etalages en sierlijk 
opgehangen guirlandes sprook-
jesachtig op het winkelende 
publiek dat zich met hun 
aankopen door de sneeuw 
opgetogen huiswaarts 
begeeft.
Op herfstige dagen schui-
felden louche figuren met 
troebele blik de talrijke 
hofjes en steegjes in en 
uit. En in de zijstraten 
sprongen patserige bik-
kers uit grote, pastel-
kleurige Amerikanen om 
met hun dure slangenleren 
schoenen kleine peeskamer-
tjes te betreden waar hevig 
geblondeerde of diepzwart 
geverfde vrouwen voor de vensters voluit zaten 
geëtaleerd. Zwaaiend met een meiertje of vijf, 
scheurden ze even later in dolle vaart over het 
natte plaveisel de straat weer uit. 
In mijn herinnering dirigeren vastberaden 
vrouwen hun tegenstribbelende kinderen het 
‘Broekenhuis’ binnen en voor de etalage van 
de Witte Ganzen, speciaalzaak in bedden, ver-
sperren jonge moeders met hun kinderwagens 
iedereen de weg. Druk kwetterend buigen ze 
zich over elkanders kroost terwijl hun eega’s in 
identieke overjassen, als gedresseerde apen staan 
te wachten.
Voor de etalage van Tornado, een grote motor 
en brommerzaak discussiëren jongelui in groene 
parka’s uitgebreid over verchroomde onderde-
len.
Bij het café van Jan Nolten, waar sportgoden 
als Bertus de Harder kind aan huis waren, zie 

ik mijn vader weer eerbiedig z’n hoed afnemen 
voor een grote man, die met één been een 
ouwe damesfiets in beweging brengt terwijl 
zijn andere stijf langs de trapper naar beneden 
hangt. Als een fietsende slagersknecht in het 
voorbijgaan spot: “Hé, ouwe lul, leer fietsen,” 
kijkt mijn vader alsof er heiligschennis wordt 
gepleegd. Want dat was de renner der renners: 
de grote Piet Moeskops. 

eweldige bedrijvigheid
Onder de gaper van drogisterij Blokpoel haasten 
opzichtig geklede vrouwen zich in en uit, en in 
de naastgelegen zaak in huishoudelijke artikelen 
sloffen huismoeders op versleten pantoffels met 
een nieuwe emmer of teil de winkel uit.
Terwijl fietsers, opzij geduwd door luid cla on-
nerende automobilisten, vloekend proberen hun 
vervoermiddel uit de glimmende tramrails te 
houden, dromt de Haagse bevolking voor de 
etalage van het Televisiepaleis bijeen om met 

open mond naar besneeuwde, bewegende 
beelden te kijken. 

Bij de firma Sthalecker zie ik 
mijn moeder weer zoeken naar 
het behang uit de aanbieding 
waar half Den Haag z’n 
nieuwbouw of krot mee 
verfraaide en aan de over-
kant voor de juwelier, naast 
kaashandel Verweij, staren 
nog onwetende verliefde 
stelletjes dromerig naar een 
band van trouw om vervuld 
van toekomstplannen, door 

te slenteren naar het Meubel-
paleis verderop.

Terwijl de verkopers van Uncle 
Sam een nieuwe generatie jeugd voorzien van 

su de jasjes en Rolling Stones broeken, kijkt de 
Haagsche Toren tevreden op al die bedrijvigheid 
neer.

 jaar later
Aan dat alles dacht ik, toen ik vijfenveertig jaar 
later de oningstraat passeerde, om halverwege 
de brug vol afgrijzen halt te houden.
Ontdaan van al haar aantrekkingskracht, strekte 
de uitgestorven straat, eens gevuld met al die de-
tails van het leven, zich nu doods en bloedeloos 
voor me uit. De Haagse aorta klopte niet meer.
Hoe kon een straat met zulke herinneringen 
sterven.

ucy Naberman
na @ i .nl
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A T EEL

Het goede voorbeeld van restaurant ase in Swaeneste n

ten an een ouden ord e  
NIEUWS:

ezocht  
00-jarige 

Hagenaars 
met verhalen 
Bent u 100 of ouder, of kent u zo 
iemand  Een Haagse eeuweling, die 
bovendien over vroeger en nu wil 
vertellen  De essler Stichting zoekt 
hen  De essler Stichting bestaat 
zelf dit jaar 100 jaar. Bij die gelegen-
heid maakt de organisatie samen 
met het Haags Historisch Museum 
een jubileumkrant. Daarin komen 
andere 100-jarige organisaties aan het 
woord, waaronder de Nederlandse 
Vereniging voor Huisvrouwen, de 
Anti-Trekhonden Bond en de HTM 
wegens tramlijn 1 . De makers van 
de jubileumkrant willen ook plaats 
inruimen voor verhalen over vroeger 
en nu van 100-jarigen. Wie er een 
kent of wie het zelf is, kan terecht bij 

arla van den Bergen van Dialoog 
Tekstbureau  e-mail dt s all.nl. De 
krant zal verschijnen op 21 juni, bij 
de opening van een e positie over 
sociale geschiedenis in het Haags 
Historisch Museum.

De ntmoeting
Wie graag meer mensen wil leren 
kennen, vooral van dezelfde leeftijd, 
is bij Welzijn Scheveningen aan het 
juiste adres. Daar kunt u meedoen 
aan ‘De Ontmoeting’, een wekelijkse 
samenkomst voor de gezelligheid 
van een groep senioren. De ‘leden’ 
houden er een gevarieerde hoeveel-
heid activiteiten op na, zoals creatief 
bezig zijn, kaarten en spelletjes, 
maar ook zingen, voorlichting of een 
groepsgesprek. U kunt zelf ook een 
idee aandragen. Aan het slot luncht 
men gezamenlijk. ‘De Ontmoeting’ is 
er op drie weekdagen:
Maandag: Het Trefpunt, Tesselse-
straat 1, 10.30-1 .00 uur.
Woensdag: Buurtkamer Vissenbuurt, 
Doornstraat 1 , 10.00-13.00 uur.
Donderdag: Het alhuis, Badhuis-
straat 1 , 10.30-1 .00 uur.
Deelnamekosten:  3, 0 incl. koffi e
thee en lunch, de eerste keer is gratis. 
Bel voor meer informatie en aanmel-
den Martin Bruijn, tel. 06 3 12 30 3 
tijdens kantooruren .

‘Om te beginnen is ons restaurant open 
van tien uur ’s ochtends tot ’s avonds 
half acht. Om half zeven sluit de 
keuken. In de tussentijd kan iedereen 
gebruikmaken van het restaurant. Dat is 
best bijzonder voor een woonzorgpark.’ 
Sander staat zeer achter deze werkwijze, 
omdat het de bewoners veel bewegings-
vrijheid geeft. Ze hoeven niet van tevo-
ren van alles te regelen en te reserveren, 
maar kunnen binnenlopen en per dag 
hun keuze maken. En dat geldt ook voor 
de mensen die er niet wonen, maar wel 
gebruikmaken van het restaurant. 

pen
‘Het is mooi als je restaurant een open 
karakter heeft,’ vindt Sander. ‘Je moet 
kunnen binnenlopen zonder dat je je van 
tevoren hebt aangekondigd.’ Hij maakt 
er één kanttekening bij: dit slaat zo goed 
aan, dat het restaurant vraagt om voor 
het weekend wel te reserveren, en ook 
voor groepen van meer dan zeven eters.
Restaurant Oase biedt een wisselend 
dagmenu, en iedere maand een speciaal 
aanbiedingsmenu van drie gangen. 
Daarnaast is er altijd de kleine kaart. 
Hoewel, klein: er zijn broodjes, salades, 
warme maaltijden en snacks. ‘Het 
prettige is dat bewoners en gasten niet 
aan het menu vastzitten,’ vertelt Sander. 
‘Als ze liever een uitsmijter nemen of 
een biefstukje, dan kan dat.’
 
Beloond
Machteld Barendrecht en haar man 
horen bij de vaste gasten. Machtelds 
vader woont in Swaenesteyn. Zij en 
haar man eten veel buiten de deur en 
vinden het hier geweldig. Als er een 
nieuw maandmenu is, komen ze altijd 

eten, samen met andere familieleden. 
‘De service en de gastvrijheid zijn heel 
bijzonder,’ vertelt Machteld. ‘Na een 
ziekenhuisbezoek van mijn vader dat 
door vervoersproblemen uitliep, stond 
er ook na sluiting van het restaurant nog 
een bordje eten klaar.’ 
Swaenesteyn heeft dan ook een van de 
twee ‘Gouden Bordjes’ gewonnen die 
dit jaar door de gemeente zijn uitgereikt. 
Verzorgingshuizen krijgen zo’n bordje 
als er is geïnvesteerd in kwaliteit, gast-
vrijheid en sfeer rond de maaltijden. 
Mystery guests zijn dat in alle huizen 
komen keuren en hebben Swaenesteyn 
beloond met een Gouden Bordje.

Doordacht
‘Ik ben heel enthousiast,’ zegt Sander. 
‘Dat draag ik uit en krijg ik ook terug 
van mijn team, en van de organisa-
tie. Het Gouden Bordje is een leuke 
beloning. De sfeer en kwaliteit vallen 
dus ook onze gasten op. We luisteren 
ook heel goed naar vragen en spelen 
daarop in.’
Dat is ook terug te zien in het menu. Het 
dagmenu komt tot stand in samenspraak 
met de productiekeuken, de voedings-
administratie en de eigen restaurantme-
dewerkers. Samen delen ze ervarings-
cijfers: wat vinden gasten lekker, waar 
vragen ze om, wat hebben ze in het 
verleden ook vaak genomen  Op basis 
daarvan wordt het menu samengesteld. 
Daarbij wordt gekeken naar seizoens-
producten en aanbiedingen, maar ook 
naar de variatie.
‘Vijf jaar geleden hadden we niet ge-
dacht dat dit zo’n vaart zou gaan lopen,’ 
zegt Sander. ‘ ijk maar eens hoe het 
voorheen ging. Toen was het menu drie 

weken van tevoren bekend, en moesten 
bewoners voor een hele week invullen 
wat ze wilden eten. We zijn sindsdien 
naar een veel hoger niveau gegaan. Een 
beter en doordachter concept. Het heeft 
ook te maken met goede werkafspraken 
en ondersteuning door de organisatie.’

Aanrader
Een dagmenu van drie gangen kost  
9,-, het aanbiedingsmaandmenu  1 , 0. 
‘Het is onbegrijpelijk hoe ze het ervan 
kunnen doen’, vindt Machteld. ‘In een 
gewoon restaurant zou je er zo twee 
tientjes meer voor neertellen. Het is echt 
een aanrader, gezellig met je partner of 
met een vriendin.’
‘Wij maken de prijzen ook bewust niet 
torenhoog,’ reageert Sander. ‘Een groot 
deel van onze bewoners moet gebruik 
kunnen maken van alle keuzes. En ook 
mensen uit de wijk met een minder 
dikke portemonnee moeten voor een 
euro of 8 een maaltijd kunnen krijgen. 
Dat is onze fi losofi e.’

Speciaal
Sanders keukenteam maakt ook alle 
ruimte voor diëten. Op het menu staat 
altijd een vegetarische keuzemoge-
lijkheid, en er kan rekening worden 

gehouden met een natriumarm en 
glutenvrij dieet. Ook voor slikproble-
men is een oplossing, en wie zijn eten 
liever fi jngesneden heeft, hoeft het maar 
te zeggen. Nieuwe bewoners worden 
welkom geheten. Ze krijgen een plekje 
aan een tafel waar ze zich prettig kun-
nen voelen.
En dan zijn er ook nog de maandelijkse 
thema-avonden. Daar kan iedereen 
aan deelnemen. Het thema kan een 
land zijn of iets anders. In mei vindt er 
bijvoorbeeld een aspergeavond plaats. 
En er zijn bijzondere diners. ‘Met erst 
hadden we hier een gigantisch lange 
tafel, want de hele familie was hierheen 
gekomen,’ vertelt Machteld. ‘Dat blij-
ven we doen zolang mijn vader leeft.’

idsje
Ook mee-eten  De gemeente Den Haag 
geeft een gidsje uit waarin de gegevens 
van Swaenesteyn en andere restaurants 
in zorginstellingen te vinden zijn: ‘Den 
Haag aan Tafel’. Ouderen vanaf 6  jaar, 
gehandicapten en chronisch zieken met 
een Ooievaarspas krijgen er een korting 
van  2,20 per maaltijd. Het gidsje is 
onder meer te krijgen bij de i-Shop in 
uw buurt en bij IPO, tel. 36  38 18 of 
e-mail info haagseouderen.nl.

astvrijheid is het woord dat moet samenvatten waar restaurant 
ase van woonzorgpark Swaeneste n voor staat. En dat bet kent 

ook iets, vertelt Sander van Hezel, restaurantco rdinator voor de 
woonzorgparken Swaeneste n en Swaenehove van de Saffier De 

esidentiegroep.

o  ursussen in en aag
nlangs werd bekend dat De Haagse Hogeschool stopt met H , 

het Hoger nderwijs voor uderen. De instelling moet op de klein-
tjes letten en rekent het verliesgevend  onderwijs voor senioren 
niet tot de kerntaken. Dat zou betekenen dat Den Haag, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld Leiden en otterdam, zonder algemeen vormend 

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat 
nu in dit gat springen. In het najaar zal 
de Rotterdamse universiteit een aantal 
cursussen in Den Haag verzorgen. Het 
betreft een selectie uit het programma 
van HOVO Den Haag. Aan het Haagse 

HOVO-onderwijs namen jaarlijks 
ongeveerd duizend cursisten deel. Zij en 
andere geïnteresseerden kunnen in juni 
een brochure van de Erasmus Univer-
siteit met het precieze cursusaanbod 
tegemoet zien.

- De bekroonde keukenbrigade van waeneste n in actie -
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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
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Riouwstraat 17
2585 GP  Den Haag  

(070) 35 00 482
www.praktijkstroink.nl

 Gespecialiseerd in volledige en frame  
 gebitsprotheses ook op implantaten
 30 Jaar lange ervaring 
 en persoonlijk advies
 Vergoeding vanuit de basisverzekering  
 tevens bij bezoek aan huis
 Voor spoedreparaties en pasvorm-
 correcties kunt u ook bij ons terecht 
 volgens afspraak
 Onze praktijk is rolstoeltoegankelijk
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VAN SPERENAVAN SPERENA

Last van pijnlijke voeten?

BEL VOOR

UW AFSPRAAK

GRATIS

FOOTSCAN!

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

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

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 

te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 

omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 

om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-

ker tot rust te komen in het mooiste stukje 

van Nederland.

Zomerse midweekarrangement 

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 

4 keer driegangen diner en nog veel meer...

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

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

mode in maat 38 t m 2 
maandag- en koopavond gesloten 

De Jong Damesmode

aan van Meerdervoort 
bij Goudenregenstraat, halte RR 3  12

2 63 AW Den Haag  Tel: 0 0 363 01 03

Mode
die bij 
u past
Op alle korte jasjes nu 

2  korting
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De nuances ten opzichte van de ge-
strande coalitieonderhandelingen van het 
kabinet Rutte met gedoogpartij PVV zijn 
ook wat anders. De pijn van bezuinigin-
gen in persoonsgebonden budget pgb , 
cultuur en op de sociale werkplaatsen 
wordt wat verminderd ten laste van 
andere collectieve uitgaven. Verrassend 
snel kwam het ‘wandelgangenakkoord’ 
tot stand. Niet in het minst doordat de 
twee regeringspartijen VVD en DA 
worden gesteund in hun opvatting dat 
het overheidstekort voor 2013 binnen de 
door de Europese Unie vereiste 3 procent 
moet blijven.

‘Afstempeling’
De gepensioneerden mét hogere  aan-
vullende pensioenen worden niet zozeer 
onevenredig getroffen door de komende 
bezuinigingen, maar vooral door de drei-
ging van ‘afstempeling’ door een groot 
deel van de pensioenfondsen per 1 april 
volgend jaar. Het zou zo maar kunnen 
dat een gepensioneerde vanaf die datum 
1 tot  procent netto minder aanvullend 
pensioen zal krijgen per maand. Zeker 
is het overigens nog niet, want het hangt 
ook af van de verdere economische 
ontwikkelingen in het komende jaar, 
de rentestand en de resultaten van de 
pensioenfondsen.

ortingen
Het entraal Planbureau kan overigens 
nog niet uitrekenen wat de gevolgen zijn 
voor de koopkracht van de burgers. Een 
aantal plannen is nog niet uitgewerkt. De 
besparingen op de AOW  vanaf volgend 
jaar al wordt de pensioendatum volgens 
het ‘wandelgangenakkoord’ per jaar een 
maand opgeschoven  zouden op zich-
zelf de kortingen volgend jaar kunnen 
‘verzachten’. Het feit dat de AOW wél 
wordt geïnde eerd verhoogd met een 
infl atiepercentage  zal er wel voor zor-
gen dat mensen met alléén AOW en of 
een kleine aanvulling in hun koopkracht 
niet al te veel worden ‘gepakt’.
Een voorbeeld toont dat aan. Een al-
leenstaande met alleen AOW thans circa 

 1080 bruto per maand  krijgt volgend 
jaar wellicht bruto twee procent erbij. 
Dat zal waarschijnlijk niet voldoende 
zijn om de verhoging van het hoge btw-
tarief met 2 procent naar 21 procent  te 
compenseren, maar als zij hun uitgaven 
beperken tot eten, drinken, huren en an-
dere primaire zaken de btw voor eerste 
levensbehoeften wordt niet verhoogd  
dan blijven ze in hun koopkracht aardig 
overeind. Méér althans dan alle inko-
mensgroepen daarboven. Per individu 
gaat het ervan afhangen of zij door 
andere negatieve gevolgen uit het ‘wan-

delgangenakkoord’ worden getroffen, 
zoals bijvoorbeeld hogere zorgkosten en 
-premies.
Een heel ander verhaal wordt het 
volgend jaar voor de mensen, die, naast 
hun AOW, een behoorlijk aanvullend 
pensioen hebben. We nemen hierbij 
twee voorbeelden. Een gepensioneerde 
met naast zijn AOW bruto 00 euro 
aanvullend pensioen per maand en één 
met 1000 euro bruto per maand. In beide 
situaties scheelt het een behoorlijke 
slok op een borrel. Ervan uitgaande 
dat een pensioenfonds volgend jaar  
procent moet korten, betekent dat een 
koopkrachtverlies per 1 april 2013 in de 
situatie van 00 euro aanvullend pensi-
oen van 1  2 procent en bij 1000 euro 
aanvullend pensioen circa 2 procent.
Rampzalig  Nee. Zelfs niet als er reke-
ning mee wordt gehouden dat vele ge-
pensioneerden al enkele jaren stil staan 
in hun inkomensontwikkeling doordat 
zij ook al geen infl atiepercentage op hun 
aanvullend pensioen hebben gekregen.

Jongeren
Niettemin lijken zij de grootste slachtof-
fers van de bezuinigingsoperaties én 
van de achterblijvende dekkingsgraden 
van de pensioenfondsen. Is daar wat 
aan te doen  Politiek misschien wel als 

populariteitspartijen als SP en PVV - en 
misschien ook wel de PvdA  hun zin 
zouden krijgen om de onmiskenbaar 
hogere lasten te verschuiven naar de 
jongeren. Voor dat laatste zullen ze 
overigens niet zo gauw uitkomen, want 
dat betekent dat ze hun impopulaire 
maatregelen benadrukken.
De jongeren zijn ook niet gek als zij on-
evenredig moeten gaan bijdragen aan de 
welvaart van de ouderen. In de politiek 
een negatieve boodschap verkondigen 
is een doodzonde. Bovendien heeft de 
politiek weinig tot geen invloed op de 
dekkingsgraden van de pensioenfondsen, 
dé reden waarom volgend jaar waar-
schijnlijk tot afstempeling moet worden 
overgegaan.
Op deze plaats heb ik al herhaalde 
malen gesteld dat in economisch slechte 
tijden de gepensioneerden mét redelijke 
aanvullende pensioenen niet kunnen 
ontkomen aan nadelige gevolgen voor 
hun koopkracht. Een nieuwe, jonge 
ster aan het fi rmament is columniste 
economie Marike Stellinga in de NR . 
Zij stelt het eigenlijk nog scherper, dan 
ik heb gedaan, dat het helemaal niet 
zo slecht gaat met de inkomens van 
ouderen. “Armoede komt onder geen 
andere bevolkingsgroep zo weinig voor 
als onder ouderen”, stelt zij, refererend 

aan een rapport van het Sociaal ultureel 
Planbureau. “De laatste tien jaar gingen 
twee groepen er het meest in inkomen op 
vooruit: gepensioneerden en tweeverdie-
ners met kinderen.” Ze kunnen volgens 
haar dus hun steentje bijdragen aan de 
economische problemen van Nederland.
Wel interessant wordt in hoeverre de 
gepensioneerden dat zelf ook vinden. In 
september zijn er nieuwe verkiezingen 
voor de Tweede amer. Een deel van 
deze ouderen kiest misschien voor de 
mentaliteit van ‘ikke, ikke, de rest kan 
stikke’ door onterecht te denken dat zij 
door de populariteitspartijen SP, PVV 
en wellicht ook de PvdA niet worden 
getroffen. Ze kunnen dan nog van een 
koude kermis thuiskomen. PVV- en SP-
stemmers willen ook nog wel eens het 
argument gebruiken dat ‘wij Nederland 
na de Tweede Wereldoorlog hebben 
opgebouwd’. Aantoonbaar is echter dat 
de jongeren van nu evenveel aan de 
economie bijdragen als de babyboomers 
die thans van hun terechte pensioenen 
genieten en nu hun solidariteit kunnen 
tonen door wat méér in te leveren in 
koopkracht.

 tot  procent
Waar praten we over, het gaat in de 
komende twee jaar om koopkrachtver-
lies van 2 tot  procent op inkomens 
die een stootje kunnen verdragen. 
Bovendien mag men aannemen dat de 
overheidsbegroting zich over een paar 
jaar zal herstellen en dan gaan zij weer 
volop mee profi teren van de collectieve 
welvaartsgroei.

Het politieke item van het jaar is in hoeverre ouderen worden getroffen door de bezuinigingen en lastenverzwaringen uit het ‘wandelgangenakkoord’. 

Vooralsnog lijkt hiervoor een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. In september, als de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn geweest, zal blijken of het voornemen stand houdt. 

Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

epensioneerde t orse aan ulling op W de dupe
De kosten van levensonderhoud zullen volgend jaar  voor iedereen stijgen. aast ambtenaren en andere overheidsdienaren, die op 
de nullijn worden gezet, lijken de gepensioneerden m t aanvullende pensioenen in koopkracht het meest getroffen te worden door 
het ‘wandelgangenakkoord’ van D, DA, D66, roenLinks en hristen nie. Het gaat er eigenlijk nog maar om hoe de pijn van de 
bezuinigingen en lastenverzwaringen wordt verdeeld over de verschillende inkomensgroepen. ebruikelijk in ederland is dat bij 
‘inleveren’ de laagste inkomensgroepen het meest worden gespaard en de hoogste inkomens het meest in inkomen erop achteruit 
gaan. verigens, in een florerende economie is het altijd andersom.

Erf- en schenkingsrecht

Al of niet laten maken van een 
testament
en ad i e an een an ad
i ee de n een te ta ent af te
l iten e ien n e leefti d en et

feit dat i t ee inde en e en.
n e it atie i al l t e d

in e een ap an ede en
t ee it nende inde en d
en aa en t ee lein inde en.

i nen in een i . el
n t f deel eeft et n
een te ta ent af te l iten

Een testament wordt altijd geadviseerd als 
u iets anders wilt dan het wettelijk erfrecht 
voorschrijft. In het wettelijk erfrecht is - 
heel kort weergegeven - de langstlevende 
partner de enige erfgenaam en krijgen de 
kinderen een vordering voor hun erfdeel 
op de langstlevende partner. Die vordering 
wordt pas uitgekeerd als de langstlevende 
is overleden en van wat er dan beschikbaar 

is aan nalatenschap. Wilt u iets anders 
voor uw partner en andersom  of voor uw 
kinderen, dan valt inderdaad een testament 
aan te raden.

Schenking en vordering van de 
kinderen
ie aa eleden i i n an
e leden. e i i n i

e t en il n e inde en an
en aa een ed a en

en. e eel eld a i en
ela tin i en en en elf

de lan tle ende en e adden
een te ta ent.

U mag per jaar 030 in 2012  belasting-
vrij schenken aan uw kinderen. Als een 
kind een huis aankoopt en of onderhoud, 
verbetering of afkoop van het erfrecht 
pleegt  dan is er zelfs sprake van een 
eenmalige e tra verhoogde vrijstelling van 
0.300 euro. Bent u dat van plan te doen, 

neem dan contact op met een notaris, want 
die moet een akte maken. Houd er ook 

rekening mee dat uw kinderen waarschijn-
lijk door het overlijden van hun vader 
een vordering op u hebben, die wordt 
uitgekeerd uit uw nalatenschap als u bent 
overleden. Daarover is waarschijnlijk al 
erfbelasting betaald, dus die wordt dan 
niet opnieuw in rekening gebracht. Vraag 
hierover, indien nodig, ook informatie aan 
de notaris.

A  en pensioen

pschuiven prepensioen van-
wege A -toeslag

p ap il d i aa . il
dan t ppen et e en d ie da en
pe ee . t ee de elfde ti d dt

i n an die n in de t it aa .
i i e teld d i n pen i enf nd dat
al i t p i n an een pa tne t e la
p de i t en dat i n p epen i en
an i n t e la af aat. et pen i enf nd

ad i ee de i e n te t ppen en i n
p epen i en p te i en t tdat i
aa en. an p tee i pti aal an

i n p epen i en dat n e ee e
pe aand aan ed a en. dit de

anie ilde t al t ppen et e
en p i n te dat i anaf i n
de aa e e e t.

Over de toeslag op de AOW voor de 
jongere partner dan 6  jaar  krijgen wij 
ontzettend veel vragen binnen. Overigens 
wordt deze regeling per 1 januari 201  
afgeschaft voor de nieuwe gevallen. 
Voor u is het pas in 2013 aan de orde 
eigenlijk een half jaar voordat uw man 

6  jaar wordt of een maand later door het 
overheidsvoornemen . Het advies van 
het pensioenfonds zal wellicht kloppen. 
Echter, dat is pas het geval als het regle-
ment erin voorziet dat het prepensioen kan 
opschuiven naar de 6 -jarige leeftijd als 
e tra oudedagspensioen. Vroeger was dat 
onder meer het geval in het Pensioenfonds 
voor Zorg en Welzijn eerder PGGM gehe-
ten . Bij uw pensioenfonds kunt u nagaan 
of dit het geval is. Het valt aan te raden dit 
wel bijtijds te doen. Door het opschuiven 

van uw prepensioen naar 6  jaar krijgt u 
waarschijnlijk méér oudedagspensioen op 
die leeftijd.

Erfenis verrekend met aanvul-
ling op A

et i i een n e epen
aa . et et eft een in din
an de ela tin dien t p de

in e and et een e feni e
et aa aa in de te
an i n an i e t en. e it
et in el aa

We nemen aan dat het hierbij gaat om een 
aanvulling op grond van de AOI, omdat 
onvoldoende AOW is opgebouwd. De AIO 
is in feite een aanvullende uitkering uit 
de bijstand. En in dat geval gelden ook de 
bijstandsregels voor vermogen, waaronder 
erfenissen vallen. Door de erfenis bent u 
waarschijnlijk boven het vrij te laten ver-
mogen gekomen in dat jaar. En moet u het 
teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals erfrecht  belastingen en andere financi le zaken   vragen orden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven   kunt u  k esties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail nl of naar ostbus 60 6  0   Den Haag  raag met vermelding van rubriek ‘ echten en lichten
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. at overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

aar kun je tegenwoordig nog terecht voor goede manieren  roeger waren daar 
tenminste nog boekjes over. aar zelfs die boekjes zijn nu zeldzaam.

‘Praat niet terwijl uw mond nog 
is belast met anderen arbeid’

Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

“Bij ons in Nederland groet een héér 
het eerst als hij een dame tegenkomt 
op straat. In Engeland moet een dame 
juist het eerst groeten. Zij geeft daar-
mee de heer verlof tot teruggroeten.” 
Voor me ligt een stapeltje boeken 
over goede manieren en goed gedrag. 
Bij het lezen ervan kan ik het lachen 
soms niet laten. Wat ben ik blij dat ik 
nu leef en niet honderd jaar geleden. 
Hele volgordes en protocollen 
moest je uit je hoofd leren om er een 
beetje bij te horen. Jezelf voorstel-
len, bijvoorbeeld. Dat luisterde heel 
nauw. Soms mocht dat wel. Maar 
soms ook weer niet. “Als u ergens 
komt, waar u den gastheer kent, maar 
de andere aanwezigen niet, dan stelt 
u uw metgezel aan den gastheer voor 
en de gastheer op zijn beurt, stelt u 
en uw metgezel voor aan de andere 
aanwezigen.” Zo. Dat weten we ook 
weer. Denken we. Maar dat is nog 
lang niet alles. “Wanneer een vriend 
u met een dame bezoekt en u hebt 
nog andere gasten, die deze dame niet 
kennen, dan stelt u de heeren voor 

aan die dame, dus 
noemt hun naam 
het eerst  nadat uw 
vriend zijn dame aan 
u heeft voorgesteld.” 
Offi cieel zou u dan 
bij de oudste in 
leeftijd of de hoogste 
in rang moeten 
beginnen. “Maar,” 
zo vervolgt de regel, 
“hier wordt tegen-
woordig zelden op 
gelet, omdat het zulk 
een onpractisch heen- 
en weergeschuifel 
geeft.” ijk. Daar begon het al: 
de normvervaging en de teloorgang 
van het fatsoen. En we weten nu ook 
waarom: omdat het onpractisch heen- 
en weergeschuifel gaf. 

andeltoilet
Nog iets dat we eigenlijk allang 
vergeten waren: “Het is al zeer 
onbeleefd om als particulier iemand 
te vertellen wat hij naar uw meening 

doen of laten moet. Maar het 
is bepaald ongepast, als u dat 
doet bij iemand die in functie 
is. Ook al bent u nog 
zo’n groot man, het 
past u niet om een 
politieagent of een 
portier te vertellen 
wat zijn plicht is.”En 
als u dan per se toch 
iemand op minder 
goed gedrag attent 
wilde maken, kon dat 
altijd nog vragender-
wijs. “Agent, wat is 
precies de reden dat u 

mij zo’n hoge bekeu-
ring geeft voor zo’n 
gering vergrijp ”
En dan de kleding. 
In de uitgave 
‘Goede manieren’ 

anarie-boekje 
no. 2  staat in het 
kort waar dames 
aan dienen te 
denken. Die kiezen 
hun kleding in 
overeenstemming 
met de omgeving. 
De regels worden 
voorgeschreven 

door de mode en goede smaak is 
daarbij leidinggevend. Zo. laar. 
Maar dan de heren. Godallemachtig. 
Hun kleding is te verdelen in sport-
kleding, wandeltoilet, formeele dag-
kleeding en formeele avondkleeding. 
Bij sportkleding wordt niet verder 
stilgestaan. Het wandeltoilet bestaat 
uit het colbert in zijn vele variaties. 
Niets over een broek trouwens. 
Maar we mogen aannemen dat het 
ook vroeger tot de goede manieren 
behoorde om met een broek aan te 
wandelen. Maar dan de formeele 

dag- en avondkleedingkleeding. De 
beschrijving daarvan gaat bladzij-
denlang door. Zo kan men bij een 
‘bijzonder uitvoerige stropdas’ een 
enkel boord omdoen. Maar dat dient 
dan natuurlijk hoger van vorm te zijn 
dan de avondboord’. Ja natuurlijk. 
Stel je voor dat je daar een gewoon 
laag boord bij zou doen. Dat staat 
ouderwets  Om maar te zwijgen van 
het plastron.
En kijk: het avond-toilet wordt niet 
gedragen v r zes uur ’s avonds. En 
de smoking zeker niet. “Dat kellners 
en muzikanten nog vaak v r zes 
uur n.m. in avondtoilet verschijnen 

is dus eigenlijk verkeerd opgevat. De 
bedoeling was oorspronkelijk, dat 

kellners en muzikanten te 
voorschijn zouden komen als 
heren, onder andere heren. 
En die kant gaat de moderne 
richting dan ook weer uit.”

Het derde glas
En dan het eten. Hoe ze 
vroeger nog een hap door hun 
keel konden krijgen met al 
die voorschriften is een raad-
sel. “Pluk niet gaandeweg 
uw portie van de schaal maar 

neem de portie die u denkt te zullen 
verorberen, direct op uw bord.”
“Het is weliswaar huishoudelijk om 
jam uit den algemeenen pot direct op 
de boterham te smeren, maar het be-
hoort niet tot de goede manieren. eg 
eerst de hoeveelheid jam die u wilt 
gebruiken, op uw bord.’ ‘Praat niet, 

terwijl uw mond nog belast 
is met andere arbeid, d.w.z. 
nog voedsel bevat. Men eet 
en drinkt onhoorbaar voor de 
omgeving.”
Ook de invloed van een goed 
glas wijn dient aan goede 
manieren onderhevig te zijn. 
“Die invloed is pas twintig 
minuten na het eerste glas 
merkbaar. Dat is verraderlijk. 
Want in die twintig minuten 

hebt u niets gemerkt en misschien 
hebt u in die tijd zelfs nog een paar 
glazen gedronken. Als u dan iets gaat 
voelen is het niet het derde glas dat 
zich laat gelden, maar pas het eerste. 
Het is volstrekt onnodig deze invloed 
te laten blijken en u dient dan ook 
terstond de impuls om e tra veel te 
praten of luidruchtig te lachen, te 
onderdrukken.”

Voor nog meer goede manieren kunt 
u terecht bij 
uliu . a geld deoud-hagenaar.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, woningontruimen en verhuizingen

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

• vrijblijvende prijsopgaaf
• gratis taxatie

KEES TALEN

KOOPT ALLES

deoud-hagenaar.nl

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

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

om gratis op de site te adverteren 



   

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 15 mei 2012 pagina 1

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku 

3 8
9 1

5 9 3
4 1 9

2 6 7
7 5 1
2 4
5 2 9

8 7 5

9 6 2
2 4 7 8

5 7 6
3 1 2
6 9

9 6 7
4 8 7
3 8 4 1

7 4 5

2 3 6
1 4

4 9 8
4 1

7 1 9
2 3

3 8 1 6
7 8 3

2 4

5 1
1 2 4 8

2 6 9
8

7 1 8 4
3 5

7 9 1 2
3 4

8 6

Sudoku D                                

udo u s  oo  oor beginners    

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘2’  in B ook 
een ‘2’ in  een ‘8’ en in D een ‘1’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 2-2-8-1.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 9 van 
1 mei presenteerden we vier 
Sudoku’s, waarvoor u tot en met 
woensdag 9 mei de tijd kreeg. De 
complete reeks die werd gezocht 
luidde: 2-6-8-2. We trokken vijf 
prijswinnaars, die allen het boek 
“Eerst Napels zien” van asper 

Postmaa krijgen opgestuurd. 

Ab Schaap, te Maassluis
Nico Wort l, te Monster
Ingrid Bes, te Den Haah

ockie ranendonk, te Den Haag
P. Strik, te Den Haag

nzendingen
Wederom liep een aantal inzenders 
een prijs mis door geen postadres te 
vermelden. Denkt u daar toch a.u.b. 
aan, u doet zichzelf tekort  We 
moeten uw oplossing van de nieuwe 
puzzel, de vier Sudoku’s, binnen 
hebben op uiterlijk:

oensdag  mei

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 10
Postbus 260 6
2 02 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar:

u el deoud-hagenaar.nl

oorlopig voor de laatste keer zijn de opgaves nogmaals wat eenvoudiger dan u voorheen gewend was. De be-
ginners moeten het nu langzaam in de vingers krijgen.  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 thuisho-
ren moet u gebruiken voor uw inzending. ok dit keer zijn er vijf prijzen beschikbaar.

Stuur naar:

UW SPECSAVERS-WINKEL IN DE BUURT!  

Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312

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

Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205

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

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100

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

(advertorial)

SPECSAVERS: BETAALBARE  

KWALITEIT EN PROFESSIONALITEIT

Specsavers staat voor kwaliteit, veel 

waarde voor uw geld en professionali-

teit. Hoe slaagt Specsavers er nu in om 

hoge kwaliteit monturen en glazen te 

leveren tegen zulke voordelige prijzen? 

Heel eenvoudig: meer dan 1.900 

Specsavers-winkels over de hele wereld 

kopen gezamenlijk rechtstreeks in bij 

de fabrikanten, zonder tussenkomst van 

een groothandel. Dat drukt de prijzen 

enorm. Zo komt het dat u bij Specsa-

vers al voor €29 een complete bril kunt 

kopen. Monturen zijn er in 8 prijzen, 

namelijk €29, €59, €69, €99, €139, €169, 

€199 en €229. Standaard enkelvoudige 

glazen zijn gratis bij elk montuur en 

standaard varifocale glazen zijn gratis 

bij monturen vanaf €99.

Kwaliteit van de medewerkers

De kwaliteit bij Specsavers geldt niet 

alleen voor de glazen en de montu-

ren, maar ook voor de medewerkers. 

Bij Specsavers vindt u alleen professi-

onele MBO-gediplomeerde opticiens 

of HBO-gediplomeerde optometris-

ten. In mei 2008 heeft Specsavers 

samen met ruim 40.000 Nederlanders 

er bij de regering op aangedrongen 

het beroep opticien wettelijk te regu-

leren. Zij vinden dat iemand zich alleen 

opticien mag noemen indien hij/zij in 

het bezit is van het MBO-diploma opti-

cien.  Ook voor hoorzorg werkt Specsa-

vers met StAr-geregistreerde audiciens. 

Want met ogen en oren moet je uiterst 

voorzichtig omgaan. Die verdienen 

kwaliteitszorg.

Saeed  Mogahwar: “Het mooie van 

Specsavers is dat het een familiebedrijf 

is. De oprichters en eigenaren, Doug en 

Mary Perkins, blijven continu streven naar 

een breed assortiment stijlvolle, modieuze 

brillen tegen een voor iedereen betaal-

bare prijs. Het doel van Doug en Mary is 

dan ook dat elke Specsavers-vestiging net 

zo betrouwbaar is als een zelfstandige op-

ticien, maar met de enorme inkoopkracht 

van een internationale onderneming, 

 zodat de kostenbesparing die dat oplevert 

aan de klant wordt doorberekend. En hier 

kan ik mij heel goed in vinden. Kwaliteit en 

service leveren tegen een betaalbare prijs, 

wat is er mooier dan dat aan je klanten 

te kunnen bieden?”

Saeed  Mogahwar wijst ook op het 

feit dat je bij Specsavers altijd weet 

waar je aan toe bent: “Wij vinden dat 

klanten vooraf exact dienen te weten 

wat de kosten van een nieuwe bril zijn. 

Specsavers is helder over haar prijzen 

en is hier als opticien absoluut uniek in. 

Via de handige prijscalculator op www.

specsavers.nl kun je vooraf precies de 

prijs van je nieuwe bril berekenen. Zo 

kom je bij de kassa nooit voor een ver-

rassing te staan.”

Saeed  Mogahwar 

(Optometrist)

Specsavers Den Haag Leyweg
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De Volharding 
    is er voor u!   

Als lid van De Volharding krijgt u altijd € 210 korting op uw uitvaart. Indien 

u ervoor kiest om voor uw uitvaart te sparen door een depositorekening

bij ons te openen, dan krijgt u deze korting direct op uw deposito-

rekening gestort. Zo ontvangt u dus ook nog eens elk jaar rente over uw 

uitvaartkorting!

Voor meer informatie over een depositorekening kunt u contact opnemen 

via (070) 32 40 221 of kijk op www.mijn-volharding.nl

       Word ook GRATIS lid en 
profi teer van diverse voordelen

€ 210 cadeau op een depositorekening

Voordeel in de online Volharding Winkel

Wensen vastleggen in uw Internet Kluis

Een eenvoudig testament voor slechts € 200*

Gratis advies van onze uitvaartspecialisten

Word gratis lid en u krijgt ...

Korting op spirituele begeleiding

Ja, ik wil GRATIS lid worden van De Volharding en ontvang als cadeau het boek “Napels zien...” 

van Casper Postmaa. Tevens ontvangt u de meest recente editie van ons ledenblad De Zandloper.

Voorletter(s):  Achternaam:   

Geboortedatum:                                        M       V 

Adres:

Postcode:   Woonplaats:

Telefoon:   E-mailadres:

Handtekening:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - op naar Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

U ontvangt uw inschrijfbevestiging en het boek “Napels zien...” zo snel mogelijk thuis.

De Volharding Voordeelwinkel is een internetwinkel met artikelen die 

het thuis comfortabeler en veiliger maken. De artikelen zijn al gunstig 

geprijsd, maar als lid van De Volharding krijgt u ook nog eens 10% extra 

korting op al uw bestellingen!

Kijk snel op www.mijn-volharding.nl of ga direct naar de voordeelwinkel 

op www.volharding-voordeel.nl

De Internet Kluis is uw eigen plek op het internet waar u uw uitvaartwensen 

kunt vastleggen. Wilt u opgebaard worden, en begraven of gecremeerd? 

Ook uw muziekkeuze (uploaden), lijst met genodigden en nog veel meer, 

u kunt het allemaal vastleggen in uw Internet Kluis. Na overlijden kunnen 

alleen door u gemachtigden en onze medewerkers uw kluis openen.

Word lid en vraag via onze website een inlogcode aan!

Iedereen die wil afwijken van de wettelijke regels van het erfrecht heeft 

een testament nodig. De Volharding helpt haar leden bij het regelen van 

de eigen uitvaart. Denk daarom eens na of een testament in uw geval 

gewenst is. Voor de prijs die wij voor u hebben geregeld hoeft u het in 

ieder geval niet te laten!

Kijk voor meer informatie op www.mijn-volharding.nl

“Denk eens na over uw uitvaart” is een kreet die regelmatig in 

commecials van uitvaartverzorgers langskomt. De Volharding vindt dat 

u dit nadenken niet alleen hoeft te doen. Onze uitvaartspecialisten 

helpen u graag en geheel vrijblijvend om uw uitvaart qua verloop en 

fi nanciën in kaart te brengen. 

Voor een afspraak kunt u contact opnemen via (070) 32 40 221  of kijk 

op www.mijn-volharding.nl

Begeleiding, training en advies op het gebied van ethiek, spiritualiteit 

en zingevingszorg kan zinvol zijn bij de verwerking van een verlies of 

bij het organiseren van een afscheid. 

Als lid van De Volharding krijgt u korting op spirituele begeleiding door 

Good Heavens, een specialist op dit vakgebied.

Kijk voor meer informatie op www.mijn-volharding.nl



                        oorletter(s):  oorletter(s):  

                                 M                                        M       

* exclusief btw

De Volharding steunt uw vereniging!

De Volharding helpt uw stichting, club of sportvereniging de crisis door. Voor elk lid van uw vereni-

ging dat lid wordt van De Volharding, wordt € 50,- overgemaakt naar de verenigingskas!

Vereniging:     

Adres:

Postcode:   Vestigingsplaats:

Contactpersoon:

Waarom moeten wij uw vereniging steunen:   

Stuur deze coupon - zonder postzegel - op naar Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

U ontvangt de speciale inschrijfformulieren zo snel mogelijk op bovenstaand adres

  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V   V   V   V   V   V   V   V   V   V   V   V   V   V   Vostcode:   V  Vostcode:   V


