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Roman tegen het decor van Zuid-West, het Centrum en het Benoordenhout

Controverse van rijk en arm Den Haag
Schrijver, journalist en
oud-Hagenaar Jos de
Gruiter (1951) schrijft
meestal op wat anderen ergens van vinden.
Deze keer heeft hij
zichzelf ‘en wie dat interesseert’ getrakteerd
op een portie fictie uit
eigen koker. Het resultaat is de 550 pagina’s
tellende roman Dealey
Plaza ‘s-Gravenhage,
tegen het decor van
Den Haag Zuid-West,
het Centrum en het Benoordenhout; vol van
typische Hagenaars en
originele Hagenezen.
Nu in de boekhandel.
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- Jos de Gruiter achter zijn klassieke Underwood schrijfmachine. Een nostalgisch beeld - want doorgaans werkt ook hij natuurlijk met de PC.
Dealey Plaza ‘s-Gravenhage is zijn eerste roman. Eerder schreef hij o.m. non-ﬁctie boeken over de rechterlijke macht en de bezettingstijd -

Dealey Plaza ’s-Gravenhage beschrijft op
tragikomische wijze de levensgeschiedenis
van Maas Minderman. Een beklemmend,
maar ook hilarisch verhaal over zinloosheid, waarheid en beleving en de manier
waarop mensen elkaar uit kwaadaardigheid
en dommigheid beschadigen, gebruiken en
laten vallen. Maas Minderman is een mislukkeling. Zijn leven speelt zich af langs de
B-weg van het bestaan. Emile, zijn enige
‘vriend’, bemoeit zich steeds meer met
zijn leven. Als Maas is verlaten door zijn
vrouw en ontslagen door zijn werkgever,
vindt Emile het tijd voor wraak. Wraak op
‘het systeem’ en op alle mensen die Maas
hebben genegeerd en gekleineerd.

schrijver worden, maar wordt op school
van plagiaat beschuldigd. Welke rol speelt
het ‘Jezuïetencollege’ aan de Oostduinlaan
daarin? Deze en veel meer andere zaken,
personen en organisaties die zijn levenspad
kruisen, brengen de hoofdpersoon dusdanig
van de wijs dat hij uiteindelijk wraak
neemt op de samenleving. Weliswaar valt
daarbij geen dode, maar er worden wel tien
eigentijdse plagen van Egypte over iemand
uitgestort. Die iemand zit bij het Notarieel
Belangen Syndicaat (NBS); een man, die
verantwoordelijk wordt geacht voor Maas
ontslag bij het propagandablad voor notarissen. Terwijl hij nog zo had gehoopt daar
onderzoeksjournalist te worden!

Rode draad

Geen autobiografie

Het boek is geen krimi, wel het relaas van
een nakomertje in een katholiek gezin dat
rare fratsen meemaakt in zijn leven. En
dat door de schrijfwijze ook treffend de
controverse weergeeft tussen arm en rijk, de
Hagenees in Zuid-West en de Hagenaar in
het ‘deftiger’ Benoordenhout.
Voor de rode draad in ‘Dealey Plaza
’s-Gravenhage’ zorgt hoofdpersoon Maas
Minderman. Dit in de jaren vijftig onder
de rook van het Zuiderpark geboren nakomertje voelt zich niet alleen ongewenst,
maar ook eenzaam en onbegrepen. Hij wil

Waar de hoofdpersoon in zijn boek
schrijver wil worden, is de in Zoetermeer
woonachtige auteur De Gruiter dat zelf al
decennialang. Onder meer voor een aantal
in Den Haag gevestigde belangenorganisaties. En hij schreef het boek ‘Rechters
in Nederland’ voor een antwoord op de
vraag hoe zij omgaan met maatschappelijke
druk. Hoewel er raakvlakken zijn met zijn
echte leven, is er volgens de auteur geen
sprake van een autobiograﬁsch boek. “De
waarheid, zo die er al is”, zegt hij over zijn
eveneens psychologisch getinte boek over

angst, verwaarlozing, toeval, eenzaamheid en ‘de alles verzengende zinloosheid
van het bestaan’, “zit soms ergens in het
midden, is afgezwakt, of is juist 180 graden
verdraaid, aangedikt, of heeft op sommige
fronten misschien alleen in de basis voor
inspiratie gezorgd.”

Waarheid in Zuid-West
Een waarheid is in elk geval dat De Gruiter
in de jaren vijftig van de vorige eeuw wel
degelijk in Zuid-West is geboren. En daar
in de jaren vijftig, zestig en zeventig is
opgegroeid. Hoe die buurt wordt beleefd,
blijkt onmiskenbaar uit een willekeurige
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passage: “Het huis waar hij was opgegroeid
(de hoofdpersoon - A.S.) stond in een nietszeggende wijk. De buurtbewoners waren
oppassende bewoners met onbeduidende
banen. Niemand zou het merken als ze een
dag niet op hun werk verschenen. Het deel
waar Maas was geboren, vormde een klein
stuk niemandsland tussen arbeid en kapitaal, tussen spijkerbroek en maatkostuum.”
En pas later zou de hoofdpersoon ontdekken dat dit deel van Den Haag met zijn
kruideniers en ventende melkboeren nog
een naam heeft ook: Rustenburg-Oosthoek.
“De naam had zowaar iets sjieks, bedacht
hij. Vreemd dat zijn vader hem die naam
nooit had verteld. Hij had er status aan kunnen ontlenen”, fantaseert de schrijver nog
op jonge leeftijd, om weer later bij een hospita in het deftige Benoordenhout te belanden. Kortom, de stad wordt op vele plaatsen
herkenbaar doorkruist. Dat het boek een
link heeft met de plek waar ooit president
‘JFK’ in Dallas Texas is vermoord, heeft
een reden. “Ieder mens zoekt acceptatie.
Als die achterwege blijft, kunnen sommige
mensen gekke dingen doen. Kijk maar
naar Lee Harvey Oswald. Had niets tegen
Kennedy, maar wilde de wereld wel wilde
laten weten dat hij bestond”, zo verklaart de
auteur de daarmee vergelijkbare rode draad
in zijn eigen boek.
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De Gruiter heeft al langer met het idee
rondgelopen een (Haagse) roman te maken.
Het kwam er niet van. Totdat hij Jaap van
der Zwan interviewde, die zelf net een trilogie had geschreven over de teloorgang van
het vissersdorp Scheveningen. Inmiddels
vele avonden, weekenden en vakantiedagen
– samen twee jaren verder – is het ei recent
gelegd en ligt het resultaat voor 19,95 euro
bij de boekhandel. De Gruiter is trots op
zijn debuut, naar graﬁsch ontwerp van Hagenaar Victor Hoefnagels, maar heeft geen
pretenties. “Ik ben bij wijze van spreken al
blij als vijf mensen besluiten mijn boek te
kopen! Het is puur de lol geweest van het
schrijven, het maken van iets eigens. Daar
heb ik zo’n plezier aan beleefd dat ik al met
afkickverschijnselen te kampen heb.”
Voorlopig was de auteur er bij de presentatie van zijn boek begin deze maand al minstens een boek of zeventig in gesigneerde
vorm kwijt!

Anton Stig

info@antonstig.nl
Dealey Plaza ‘s-Gravenhage; 550 paginas’s; Uitgeverij PMA; Prijs € 19,95
ISBN: 978-90-78840312 Bestellen via
internet kan ook: www.vanstockum.nl
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Re nie Dr. Schoenmaker
Mijn grootvader, dr. Jan Schoemaker,
was een vermaard chirurg, bekend
in binnen- en buitenland. Jarenlang
was hij directeur van het (vroegere)
Zuidwal ziekenhuis in Den Haag. Hij
overleed in september 19 0 op 9
jarige leeftijd. Eind juni organiseren
wij een familiereunie en wij vroegen
ons af of er misschien nog iemand in
leven is, die zich onze grootvader kan
herinneren.

Bastiaan Korner

astiaan.korner@gmail.com
---------------------------------------------Naar ssen in 19
Vlak voor de kerstdagen van 19
ben ik met nog meer jonge kinderen
(ik was 11) uitgezonden naar Assen,
waarschijnlijk via de gereformeerde
kerk. De start was in de avond vanaf
de Valkenboskerk op de Loosduinsekade hoek Zuiderparklaan. We zaten
op de grond in een verhuiswagen. In
de vroege morgen van de volgende
dag kwamen we aan op het politiebureau op de Brink in Assen. Van daaruit zijn we weggebracht of opgehaald
door pleegouders. Mijn pleeggezin
was de gereformeerde familie Nauta,
ze woonden in de Lonerstraat 1 9,
buiten Assen. Er was ook een toen
0-jarige dochter. Inmiddels is ze 8
en ik heb nog steeds contact met haar,
door briefkaarten met verjaardagen en
Nieuwjaar of persoonlijk bezoek.Aan
huis was een vruchtenboomgaard van

N

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.

Comenius

L eind jaren vijftig

ind jaren vijftig zat ik met een leuke groep op de Comenius
L aan de Spionkopstraat.
wee meiden en ik hebben altijd contact met elkaar gehouden. ia Schoolbank kwamen we in
00 00 in contact met nog oude klasgenoten met als gevolg een gezellige re nie in ontfoort in 00 n de afspraak dat het niet bij die ene keer zou blijven.
En zodoende kwamen we op april j.l. alweer voor
de e maal bijeen, dit keer in Zoetermeer. Met aangetrouwden 1 personen in totaal, waarvan geen enkel
stel meer in Den Haag woont: hoe is het mogelijk!Van
links naar rechts op de foto: Bertha Otto (v.d. Weerd),
Anke Meershoek (v. Gemert), Gretha Taal (Dusschoten),
John Schneider, Diny Verhagen (Bosman) en vooraan:
Gerard Molhoek. Het was een leuke bijeenkomst weer,
geen betere humor dan Haagse humor. Reacties van oud
schoolgenoten e.d. welkom natuurlijk!

Anke Meershoek - van Gemert
Montfoort
w.meershoek@hetnet.nl

appels, peren, bessen e.d. waaraan
ik ook mee hielp met bespuiten van
de bomen en de oogst. In die periode
ben ik later ook naar school gegaan
en ontmoette daar ook mijn mede
uitgezonden kinderen, van wie de
meesten in Assen waren gehuisvest.
Naar mijn gevoel toen, was het ver
lopen naar school, gereformeerde
kerk (Ds.Scheele) of ander bezoek
aan Assen om brood te halen e.d.
in de Rolderstraat, op plusmnus
- km. Het openbaar vervoer, daar
heb ik nooit ingezeten. Ik herinner
mij dat er mannen voor de Duitsers
moesten werken, het waren TOD-ers,

School Goudenregenstraat 19 9
Dit is een foto uit het
jaar 19 9, toen ik in
de eerste klas zat van
de openbare school
aan de Goudenregenstraat. Het schoolgebouw was indertijd
vlakbij het Kamperfoelieplein. Zelf ben
ik dat ventje met op
de bank rechts onder.
Het meisje achter mij met het donker haar is Annie Baggen. Dat is de enige
naam die ik mij nog herinner. De foto zelf geeft al de sfeer aan uit die tijd,
door de schoolplaten aan de wand en het ordelijk zitten van de leerlingen!
Ik ben nu 89 jaar en ben benieuwd of er nog lui zijn die zichzelf of anderen
herkennen op deze klassenfoto?

Jaap Fries

Co o on

jaapfries@kpnmail.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal .000 exemplaren,
via circa 0 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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die bomen omzaagden in het bos en
met een touw, lopende, de stammen
door de Lonerstraat trokken naar
de plaatsen waar mitrailleursnesten
werden gebouwd en voor versteviging
dienden. Achter de boomgaard van de
familie was ook een mitrailleursnest,
dat uitzicht bood richting Willemsvaart. De bevrijding hebben we in
Assen meegemaakt. Ik herinner mij
dat de anadezen en of Amerikanen
vanuit Groningen via de Loonerstraat
naar Assen reden. De avond ervoor
hebben we in de kelder gezeten tussen
de wekflessen en zagen door lage
raampjes het vuren met de wapens
langs het huis gebeuren.
In juli 19 5 zijn we weer naar Den
Haag gebracht en waren dus maanden van huis geweest. Aan het
oorlogsgeweld in die maanden heb
ik weinig herinnering en de Hongerwinter in Den Haag deels meegemaakt! Van de terugreis staat me niet
veel meer bij. We werden met een
vrachtauto van mijn pleegadres naar
Assen gereden en van daar af weet
ik het niet meer. Wel de thuiskomst,
huilend op mijn moeders schoot tussen de schuifdeuren! Mogelijk zijn er
kinderen, nu ouderen, die mij meer
weten te vertellen over hun heenreis
en terugreis en verblijf in Assen. n
naam kan ik mij herinneren, namelijk.
Harry Wit of De Wit, toen wonende in
de omgeving Dierenselaan. Volgens
mij zaten broersvan hem op de
gymvereniging Die Haghe. Ik ben

itgever
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 0 , 50 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (0 0) 509 (do. 10.00 - 1 .00 uur)
ormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

benieuwd naar reacties..

Gerrit Verhoeff

gcm.verhoeff@casema.nl
---------------------------------------------100 jaar olkszang
In 01 bestaat de Nederlandse
Vereniging v d Volkszang afdeling ’sGravenhage, honderd jaar. Van horen
zeggen werd heel veel jaren geleden
in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen ( K W) zeer enthousiast
gezongen door honderden mensen.
Na deze periode, K W brandde af,
werd er bijvoorbeeld in Diligentia
gezongen. Deze ’s-Gravenhaagse

afdeling zingt nog steeds en komt n
keer in de maand op donderdagavond
in Den Haag in de Bethelkapel in de
Thomas Schwenckestraat 0 samen,
waar o.l.v. Jos La Haye (dirigent )
m.m.v. een uitstekende pianiste ( Marina Navrozova )met heel veel plezier
gezongen wordt. Wij willen rond dit
honderdjarig bestaan iets organiseren,
ook vieren en zoeken daarom 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 verloren
gegaan. Daarom zoeken wij mensen,
die bij deze afdeling hebben gezongen
en die ons iets hierover kunnen
vertellen of die bijvoorbeeld nog over
foto’s beschikken.
Ik ben blij, dat ik bijna drie jaar geleden lid ben geworden van deze club
van enthousiaste zangers, die nu nog
tachtig leden telt.

P. . van der.Linden

pcvan erlin en@ziggo.nl
---------------------------------------------Lucie ersmissen
Wie kent Lucie Versmissen uit de
periode 19 - 19 ? Zij heeft onder
andere gewoond aan de Hoogenhoucklaan 50 in Den Haag.

Ine van de Ven - Versmissen
ventje-ine@zeelan net.nl

Bij de openbare verlichting in 19 5
Oud-Hagenees Hans
Ketting ( 9) die al 5
jaar in Vlaardingen
woont stuurde ons
deze foto uit 19 5.
Zijn vader, van huis
uit loodgieter, werkte
bij de ‘openbare
verlichting’ in de artesiusstraat. Hij was
in dienst gekomen in
19 5 en ging in 19 5
met pensioen. Tot zijn werk behoorde o.m. de aanlichting van de Grote Kerk,
en hij restaureerde na de oorlog de grote lantaren met roodkoperen lampenkappen in het plantsoentje voor het Kurhaus. Ook was hij verantwoordelijk
voor de oranje lichtballonnetjes in de bomen op het Lange Voorhout. Op
de foto staat Ben Ketting’s vader rechts, met naast hem zijn collega de heer
Drijver.
Reacties zijn zeer welkom, aan: esnor@freeler.nl

dverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met
De Oud-Rotterdammer (oplage 1 .000), De
Oud-Amsterdammer (1 0.000) en De Oudtrechter (oplage 55.000). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.
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gebouwen. ok om de ‘ aagse abri waar de
elstandscommissie zich sterk voor maakte. -

Stadswandeling op 0 juni

rchitectuur en
macht in Den Haag
De unstkijker organiseert op
woensdagavond 0 juni van
19.00 tot 1.00 een stadswandeling onder leiding van drs.
arcel eunissen, met als
thema ‘ rchitectuur en acht’.
De ruimtelijke ontwikkeling van de stad
Den Haag manifesteert zich als een steeds
ingewikkelder geworden spel van machten, waarin een groeiend aantal actoren
een rol opeist. Dat geldt natuurlijk voor
meer steden, maar in Den Haag komen de
machten niet alleen ﬁguurlijk maar ook
letterlijk samen in de gebouwde omgeving. Wat ooit begon met n graaf en n
kasteel, is uitgegroeid tot een veelheid van
lokale, provinciale, nationale en internationale actoren die gebouwen plannen en
realiseren. Het spel tussen de machten,
dat steeds wisselend wordt gespeeld, is
een voor de Haagse burger steeds minder
inzichtelijk proces geworden.
Tijdens de wandeling door het centrum
worden bekende gebouwen door een andere bril bekeken. Waarom staan ze op hun
speciﬁeke plekken? Waarom zien ze er zo
uit? En: Wie hadden de touwtjes in handen
achter het ontwerp- en uitvoeringsproces.
In een twee uur durende stadswandeling
stelt drs. Marcel Teunissen deze hamvragen aan de orde.

anmelden
De prijs voor de wandeling is 15,-- per
persoon (incl. Kopje koﬁe onderweg).
Opgeven voor deze wandeling kan via
info kunstkijker.info of 010- 1 1 0 .
Na opgave ontvangt u nadere informatie
omtrent verzamelplaats en wijze van
betaling.

omeins
ken rg

Wethouder Rabin S. Baldewsingh ( rcheologie en onumentenzorg) opende dinsdag 5 juni gekleed in een Romeinse toga de
tentoonstelling ‘ anvalluh en Romeins fort op ckenburgh’.
De e positie is tot en met 9 juni te zien in het trium van het
Haagse stadhuis aan het Spui.
Haagse archeologen groeven in de
jaren dertig en in de jaren negentig
van de 0e eeuw naar de resten van
het fort. De resultaten van deze opgravingen zijn nu op basis van de laatste
inzichten uitgewerkt. Duidelijk werd
dat er ruiters gelegerd waren. Zij konden snel uitrukken om invallen vanuit
zee af te slaan. Bij het fort zijn onder
andere paardenskeletten gevonden,
waarvan er 1 in het Museon te zien

is. Het lijkt erop dat het fort in het
midden van de e eeuw na hristus
is gebouwd en aan het eind van die
eeuw weer is verlaten.
a uette
De tentoonstelling ‘Aanvalluh! Een
Romeins fort op Ockenburgh’ vertelt
hoe de archeologen het fort hebben
gereconstrueerd en welke vondsten er
zijn gedaan.

Er zijn ook een ma uette van het fort
te zien en een reconstructietekening.
Bij de opening ontving wethouder
Baldewsingh uit handen van een heuse Romeinse ridder te paard de eerste
exemplaren van een wetenschappelijke publicatie over het uitgevoerde
onderzoek, en een publieksversie
daarvan.

dyssee programma
Het onderzoek kon worden uitgewerkt met subsidie uit het Odyssee
programma, een samenwerking van het
Ministerie van Onderwijs, ultuur en
Wetenschap en het Nederlands instituut
voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO). Na 9 juni zal de tentoonstelling nog te zien zijn in het Museon.

Stadsspeld voor Soegriem Chander
De heer Soegriem Chander, voorzitter van de cli ntenraad van WZH (WoonZorgCentra Haaglanden), heeft op vrijdag juni in het huis WZH ransvaal de Haagse Stadsspeld ontvangen uit
handen van wethouder Baldewsingh.
Met deze Stadsspeld bedankt het gemeentebestuur de heer hander voor zijn inzet voor de stad. De Stadsspeld is bedoeld voor
vrijwilligers die zich ten minste 10 jaar bijzonder hebben ingezet voor de Haagse gemeenschap, in wijk- of buurtverband.

hema gouden tijden, zwarte bladzijden

oto oninklijke ibliotheek

an ooten s rij t
oeken eekges enk
ees van ooten is een veelzijdig auteur, columnist en programmamaker. De ste Boekenweek met het thema ‘gouden tijden,
zwarte bladzijden’ gaat over ons bewogen en roemrijke verleden.
Kees van Kooten (Den Haag 19 1)
maakte samen met Wim de Bie vanaf
19 5 succesvolle programma’s als
Hadimassa, Het Simplisties Verbond en
Keek op de Week.

erdere boeken
In 19 8 debuteerde Van Kooten als
auteur met Treitertrends. Daarna volgde
succesvol autobiograﬁsch proza als

Meneer Bennik

Koot droomt zich af (19 ), Koot
graaft zich autobio (19 9), Veertig
(198 ) en Zwemmen met droog haar
(1991). In 198 kwamen de even
succesvolle columns Modermismen
uit, gevolgd door Meer Modermismen (198 ) en Meest Modermismen
(1989). In 000 verscheen Annie, het
ontroerende portret over zijn overleden
moeder. Zijn meest recente werk is

Haagse
cultuurprijs voor
vonne euls

- agenaar ees van ooten
als
kind verzot o het mooie rijtje boekenweekboekjes in de boekenkast van z n vader. u
schrijft hij er zelf eentje een eer -

Hartstochtjes ( 01 ).

Gouden ganzeveer
In 00 ontving Van Kooten de Gouden
Ganzenveer voor zijn uitzonderlijke
bijdrage aan de geschreven Nederlandse cultuur.

Op de Tong Tong Fair in Den Haag
werd op mei aan schrijfster vonne
Keuls (80) de Haagse ultuurprijs 01
uitgereikt. De prijs bestaat uit een sculptuur van beeldend kunstenaar Pierluigi
Pompei en een geldbedrag van 5.000
- te besteden aan een cultureel project.
In veel boeken van vonne Keuls neemt
de stad Den Haag een prominente plaats
in. De prijs is bedoeld als kroon op
haar Haagse cultuurcarri re. Eerdere
prijswinnaar zijn Jiri Kilian ( 000), Paul
van Vliet ( 00 ), Auke de Vries ( 005),
esar Zuiderwijk ( 008) en Anouk
( 010).
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Bankstel in 2-1-1
GRATIS parkeren
voor de deur!
Kom kijken in onze
mooie showroom,
de kofﬁe staat klaar!

Mooie leren Kasteelbank

€2295,-

Klassiek bankstel

met houten afwerking zoals
getoond

€ 2395,-

met binnenveringen 2,5-1-1 als aanbieding vd
maand

€ 3990,-

Vreugdenhil Stijlmeubelen

PROFITEER VA
GROTE OPRUIMN DE
ING

Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
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
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

TE HUUR

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

zand liet
tandprothetische praktijk

De specialist voor uw kunstgebit en
frame prothese!

Ook voor
• Reparatie
• Vernieuwing
• Aanpassing
met vergoeding via de zorgverzekeraar
*Bezoek aan huis mogelijk*
Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Stadsdeel Loosduinen
Tel: 070 - 73 709 32

WBS ontruimingen
ezemschoon opleveren van woning en
edrijfspand na overlijden verhuizen grote
schoonmaak enz
ij ons staan kwaliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
Ouderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs
een moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het simpel en duidelijk
n telefoontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrij lijvende offerte uit te rengen
etalingen altijd achteraf
elijk duidelijkheid g n verrassingen achteraf

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceﬂat

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

HTMC
HTM

C

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS
TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00 - 5 T/M 8 PERS. € 67,00

Vitaal wonen samen met Staedion
Serviceﬂat Haghesteyn is bedoeld voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen én
daarbij graag extra service en sociale contacten wenst. Haghesteyn ligt in het Zeeheldenkwartier in Den Haag, een levendige wijk met veel winkelvoorzieningen. Ook ligt de
serviceﬂat heel centraal ten opzichte van het centrum van Den Haag en het strand. Wilt u
meer informatie? Kijk dan op www.serviceﬂathaghesteyn.nl, bel ons via telefoonnummer
(070) 360 43 96 of bezoek de serviceﬂat aan de Waldeck Pyrmontkade 800 in Den Haag.

Elke woensdagmiddag open
huis van 14.00 tot 16.00 uur.

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:

 070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
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e eventies o een at
ls ik aan de jaren ’ 0 denk, dan zie ik Den Haag in afbraak. Hele arbeiderswijken werden platgegooid om er huizen neer te zetten die onbetaalbaar waren voor de vorige bewoners. De overlast van het toenemende drugsgebruik, waardoor je dure alarminstallaties voor auto of huis
moest aanschaffen. k denk aan de, door moordende concurrentie van de supermarkten failliet
geraakte buurtwinkeltjes. Hierna werden leegstaande pandjes in bezit genomen door actievoerders en welstandwerkers, die alles wel weer even zouden regelen.

Er groeide een labyrint aan sociale voorzieningen, waardoor er
een overvloed aan echtscheidingen
plaatsvond. Want dan kreeg je volgens bepaalde slimmeriken, alletwee
een uitkering. Ik zie opstandige
jongeren op de barricade staan tegen
de heersende burgerlijkheid. Buiten
diegenen die dat uit volle overtuiging
deden, werden ze op de voet gevolgd
door herrieschoppende en op sensatie
beluste relschoppers. Die richtten
vernielingen aan waardoor het al door
grafﬁti geteisterde Haagje, er steeds
troostelozer uit ging zien. Politiecharges waren aan de orde van de dag.
Zo herinner
ik me die
opstandige
jaren zeventig.
iteraard zal
de barricade
beklimmer een
heel andere
visie hebben
over die tijd.
Maar zal
tevens, nu net
gewend aan de
status van brave huisvader of moeder,
nog geen behoefte hebben er over te
schrijven. Sommige willen misschien
tegenover hun kinderen niet laten
weten, wat hun, toen langharige vader
of hotpants dragende moeder, destijds
allemaal uitspookten. Het goede
voorbeeld moet gesteld worden en
daar past die stickie rokende vader of
moeder helemaal niet in. Maar schrijven over die tijd zullen ze ooit heus
wel doen. Maar dat duurt nog even.
Ik denk dat velen met mij, die uit de
generatie hiervoor stammen, gewoon
graag terugvluchten naar de jaren
vijftig of zestig, omdat de herinnering
aan de seventies al te deprimerend
werkt.

gemeente die geen lik verf meer over
had voor de kleine gemeentehuisjes
keek werkeloos toe. Ik wilde met alle
geweld weg uit die gribus. Dit was
geen leefklimaat om je kinderen in
op te laten groeien. De uitkomst leek
ons uitwijken naar: Sweet Lake ity,
Zoetermeer.
Verlokkende advertenties lieten
zien hoe mooi het was om daar te
wonen. Nadat ik een nieuw gebouwde
model at had bezichtigd, waar ik het
adres niet van zal noemen, omdat ik
er nu voor geen prijs meer zou willen wonen, schreef ik ons in om als

mijn vader, drie maanden later kreeg
we een at aan de Winkelstede. Na
het moeilijk te verwerken verdriet
dacht ik nu in een eldorado terecht
te komen. Geen wekelijks badhuisbezoek meer, we hadden nu zelf een
douche (lavet).
Alles gelijkvloers, grote ramen. Eindelijk gingen we dan naar een ruime
en van alle wooncomfort voorziene
at. Maar het gevoel van een paradijsje bleef uit. Daarvoor in de plaats
kwam een ander gevoel, en een nieuw
woord in de Dikke van Dale. Flatneu-

- ier hoog zonder lift aan
de

-

nden
het aakhof ko

kin

ren zestig no
deren in de ja

kandidaatgezin voor deze nieuwbouwwijk in aanmerking te komen.
Het antwoord was verbijsterend. We
werden door de woninginspectie
afgekeurd omdat we uit het Laakkwartier kwamen! Schandalig, want
er was niemand komen kijken hoe ons
gezinnetje er uit zag.
Geen eldorado
Intussen was mijn vader na diverse,
helaas vergeefse, revalidatiepogingen
vanuit het zeehospitium Katwijk in het Gulden Huis aan de
Steenhouwersgaarde opgenomen. Nu concentreerde ik mij
op deze buurt. Als ik hier een
at zou kunnen krijgen, dan
kon ik ’s middags af en toe
met hem in zijn invalidenwagen uit wandelen gaan. Dan
kwam hij tenminste nog eens
in de buitenlucht. Maar de
bureaucratie werkte zo langzaam, dat het uiteindelijk
voor mijn vader te laat was.
Op 11 maart 19 1 overleed

Het Laakhof
Wij woonden met ons gezin, door
woningnood gedreven, bij mijn vader
in op het Laakhof. Later kwam de
woning op onze naam toen mijn vader
er niet meer kon wonen. Mijn vader
was door de ziekte van Parkinson en
twee hersenoperaties geheel
verlamd geraakt en opgenomen
in het zeehospitium te Katwijk.
Het Laakhof bevond zich in het
later beruchte Laakkwartier. Berucht? Ja, omdat in de late jaren
zestig er van alles in de veel te
kleine huisjes werd gestopt. De
uit saneringswijken verdreven
en veel te grote gezinnen werden
bij ons in die krappe huisjes
geplaatst.
Het eens zo leuke gewone en
heldere arbeidersbuurtje verpauperde in korte tijd. Om ons heen
werd alles volgestouwd, met
door autohandelaren achtergelaten autowrakken. Lorrenboeren
at een lekker groot
in de arderwijkstra
kieperden alles op straat wat
- an de achterzijde
ortiekwoning. gse
ouderwets aa
balkon in een heerlijke
ze niet gebruiken konden. De

g lekker buite

t
ns elen o he

rose. Ik kreeg het in zijn ergste vorm.
Altijd gewend in een, weliswaar
kleine en zonder enig sanitaire of ander luxe, eengezinswoning te wonen
overviel mij een angstig gevoel van
gevangenschap. Vierhoog, zonder
lift, ik had het gevoel in een duiventil
te zijn beland. Moeizaam sleepte ik
dagelijks de tassen met boodschappen naar boven. Niets kon mij nog
bekoren aan dit zogenaamde paradijs.
Natuurlijk was het wooncomfort stukken beter, maar het opgesloten gevoel

- eimwee naar het laatsje
achter het huis
aan het aakhof.-

bleef. Afgepast groen tussen
de huizenblokken moest een idee
geven in een groene omgeving te
wonen. Maar vanaf mijn zitbank
zag ik alleen maar de kruinen van
bomen.
Waar was mijn uitzicht op het
leuke pleintje met zijn bomen en
spelende kinderen voor de deur?
Of op het kleine plaatsje achter
het huis. Ja, ik wist het, dat was
verleden tijd. Het pleintje was
voorgoed verdwenen en aan het gezicht ontrokken door autowrakken
en opgehoopt straatvuil. Maar de
verwachtingen dat het weer zoals

vroeger zou worden
in de at, werd in dit
betonblok in de kiem
gesmoord.
Het gevoel om niet
.leintje
meer gewoon via de
buitendeur op een
straat of een plein te kunnen stappen
beangstigde mij. Alleen een balkon
gaf toegang naar de buitenlucht. Maar
dat was zo klein dat je er nauwelijks
met z’n twee n op kon zitten. Met
bloembakken trachtte ik er nog iets
van te maken. Maar het leek in niets
op het plaatsje waar de kinderen heerlijk konden spelen. Ik weet niet hoe
vaak ik op het balkon stond te kijken
of er niets met de kinderen aan de
hand was of ze toch niet die drukke
straat waren overgestoken.

inkelstede het voelde als een
duiventil.-

In december 19 9 kochten we een
woning in de Harderwijkstraat.
Een heerlijke ouderwetse Haagse
portiekwoning. Gelukkig maar twee
hoog. Op de hoek de bakker, aan
de overkant de drogist en verderop
een kleine super, waar de eigenaar
gezellig keuvelend de boodschappen
voor je inpakte. Aan de achterzijde,
over de lengte van het huis, bevond
zich een groot balkon waar ik zonder
engte of hoogtevrees tussen mijn
bloembakken in het zonnetje kon
zitten. Hierna braken de jaren tachtig
aan. Die waren na de jaren zeventig,
met al die veranderingen, voor mij
een verademing. Maar dat is een
ander verhaal.
De ats in de Winkelstede zijn later
wegens betonrot, veroorzaakt door te
ver doorgevoerde isolatie, afgebroken ik kan er geen traan om laten!
Een aantal jaren geleden stond ook
de Harderwijkstraat, in verband met
stadsvernieuwingen, op de nominatie
om afgebroken te worden. Gelukkig is dat achteraf niet door gegaan.
Waarom ook? Het zijn goed solide
gebouwde huizen, waar gelukkig
af en toe een frisse wind door een
kiertje waait. Betonrot zal hier zeker
niet toeslaan, het zijn huizen van nog
voor de oorlog.

uderwets Haags
Mijn paradijsje bleek een hel
voor mij. Het enige positieve was,
dat het een galerij at was, zodat
je af en toe nog mensen langs je
keukenraam zag schuifelen. Weg
waren de gezellige buurtwinkeltjes,
waar je met de winkelier even een
praatje kon maken. Of je boodschappen doen bij een kleine super
van Simon de Wit of De Gruyter.
Ook kon je daar zonder gevaar je
kinderen om een half witje bij de
Anja Haasbeek
bakker op de hoek of bij de drogist
Lelystad
om een buisje aspirine sturen, waar
a.haas eek@chello.nl
ik er in die jaren in onze at ladingen
van heb geslikt. Nee onze at was
omgeven door grote nieuwe supermarkten waar ik
met een volgnummertje
in de rij bij de slager
moest staan en een uur
later dan gepland pas
huiswaarts keerde.
Dat kwam omdat ik al
die tijd vergeefs had
lopen zoeken naar een
bepaald artikel in het
labyrint van gangetjes
en stellages van dit immense koopcentrum.
Ik heb het er precies
- aak stond ik o het balk
on te kijken of de
de jaren zeventig
kinderen wel veilig waren.
volgehouden.
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Yes, they
know they
can dance!
Geniet van een nieuwe
generatie topdansers van
dansacademies uit Nederland, Duitsland en Spanje.
Met choreograﬁeën van Ed
Wubbe/Scapino Ballet en
wereldvermaarde Bill T. Jones.

Last van pijnlijke voeten?
VANAF

VR 15/06

Tickets €10,- (korzopas €6,50)

VAN ASPEREN

GET CLOSE TO TALENT!

g

actie is geldig van juni tot en met juli en van toepassing
op het gehele assortiment m u v afgeprijsde artikelen en niet in
comn inatie met andere acties

Prinsestraat 42 • 2513 CE Den Haag
070 – 3637540 • www.korzo.nl

Nooit te oud
voor vakantie

Iedere uitvaart uniek. Yarden
aa

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:
Algemene informatie:

ervang N
uw zonneschermdoek of laat uw arkiezen
opnieuw ekleden in n van de vele kleuren
aag
John de Groot

aa
49 9 8
a g -

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

a

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

g

Tevens voor reparaties onderhoud vervanging en
levering van alle uiten en innenzonweringen
n dit tegen hele scherpe prijzen

www.yarden.nl
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Iedere uitvaart uniek

www delange-zonwering nl
06-01-2011 11:34:26

A Bouw

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

en onderhoud
Een team van
prothesespecialisten

HARFA Bouw

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

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

H rr

Woonzorg Nederland en de Humanistische stichting beschut- en
groepswonen (HSBG) zoeken nieuwe bewoners voor wooncomplex De
Zonnehoek aan de Beresteinlaan.
De Zonnehoek is een humanistisch
groepswooncomplex voor senioren
(55+). Het groepswonen is bedoeld
voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch
op elkaar betrokken, te willen wonen. De Zonnehoek bestaat uit 36
tweekamerwoningen van gemiddeld 60 m2. Er zijn verschillende gemeenschappelijke ruimten en een grote tuin om elkaar te ontmoeten en
activiteiten te organiseren.
De netto huurprijs is circa € 462,36. Verschillende woningen zijn recent
compleet gerenoveerd. Wilt u het complex een keer bezichtigen of wilt u
zich inschrijven dan kunt u contact opnemen met de bewonersconsulent
van Woonzorg Nederland (Tel. 088 9210405 e-mail de.zonnehoek@
woonzorg.nl).
Voor informatie over groepswonen kunt u contact opnemen met de
HSBG (tel. 070 3912595 e-mail info@hsbg.nl)

n der

n reden ur hwe
Ri wi k

Te
m i
h rr

Humanistische Stichting
Beschut/ en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

m i om

•
•
•
•

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

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

nder

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!

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
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n de ud-Hagenaar van begin oktober 011 stond een artikel van mijn hand met als titel Wat
voor weer zou het zijn in Den Haag Hierin werd onze stad bezongen en toegedicht. Het is niet
mijn bedoeling om volledig te zijn , zo schreef ik. andaar deze tweede poging.

Rond 1 0 dichtte onstantijn Huygens de
navolgende regels: Het Dorp der Dorpen geen
daar ieder Steeg een pad is, Maar Dorp der Steden
een daar ieder Straat een Stad is. Hieruit blijkt, dat
ook toen al de vraag gesteld werd of Den Haag
een dorp of een stad is. Die Haghe is ontstaan
als een nederzetting van boeren bij het hof van
Hertog Albrecht van Beieren, Graaf van Holland.
Al tijdens de Middeleeuwen was het gebruikelijk sommige dorpen stadsrecht te verlenen, met
alle voor- en nadelen van dien. Bij onze stad is
dit niet gebeurd, ook al omdat de regering hier
zetelde en het in verband met de machtspositie
goed uitkwam dat dit in een dorp plaatsvond. In
180 heeft Lodewijk Napoleon Den Haag tot stad
verheven: “de derde stad van het koninkrijk”. Aan
u om te bepalen of we hier nu met een stad of een
dorp te maken hebben.
Binnenhof
et stille hart van wervelwin en,
in it glas water, Ne erlan ,
waar ik mij stee s terug moet vin en
naast agtoerist en emonstrant.
Ga maar ij ichters, oeren kijken;
hun taal, hun gron vast in e han .
ier lijft e werkelijkhei ontwijken net naast e ran .
och zoemt en trilt het hier van krachten,
huist hier het hart meer an ’t verstan
van wat ik grijnzen hoog lijf achten:
mijn lan .
- Aad Nuis -

Dit gedeelte van een gedicht uit 198 doet verrassend modern aan. Nederland, niet meer dan een
glas water, de werkelijkheid wordt stelselmatig
ontweken, maar toch: mijn land!
En wat dacht u van de volgende ontboezeming
van Trijntje Fop?
Op een made
Dit weeken ging een groepje ma en
in Scheveningen pootje a en.
De wel espraaktste van het stel
sprak: Makkers, merken jullie wel
r zijn hier heel wat ma en ij
ie ma e zijn in Germanij.
Anton Korteweg schreef het gedicht: In den
vreemde. Hierin valt onder andere te lezen:
ussen e spoor ijken volkstuintjes
in e regen.
Uit het asiel waait altij akelig ge laf.
Stoplichten, zeven, springen,
tweemaal elke ag
op slag op roo als ik kom
aange etst.
n uit mijn kamer zie ik trams anaal
hun lussen raaien naar Den aag
entraal.
rokussen op het oorhout in het
vroege voorjaar
en in het Mauritshuis een meisje van
ermeer,
lang gras tussen e rails naar
Scheveningen

mensen die bij
het spoor werkten.
Dat op rood springen van verkeerslichten
wanneer ik er aan kom is
mij ook niet vreemd en het lange
gras tussen de tramrails had – of moet
ik schrijven heeft – toch weer iets dorps.
Tot slot een gedicht van Daan de Ligt, dat niet
misstaat in deze uitgave, al kan ik me voorstellen
dat lang niet iedereen zich in deze omschrijving
van de oudere medemens zal herkennen.
Den Haag de seniorenstad
en ankje op een lommerrijke laan
als rustplaats ij het zomerse aneren
evolkt oor ou e ames, ito heren
ie ’s avon s stemmig naar e schouw urg gaan
vergeten is hun jachtig estaan
e rang naar altij meer en het presteren
het spreekwoor klopt: e tij zal het ons leren
e rust staat ij e grijsaar ovenaan
Den aag hoeft voor e ejaar en niet te ruisen
het is een sta ie pracht en kunst ezit
en waar het leven lijkt te zijn evroren
hier lijven vogels zingen, omen ruisen
rollator, wan elstok en kunstge it
zijn thuis in ’t para ijs voor senioren
ziet het, onze stad leent zich voor wel zeer
uiteenlopende beschrijvingen. Misschien is dat
ook wel de charme. Iedereen vindt er wel iets van
zijn of haar gading!

arl Doeke Eisma

Zo ken ik onze stad maar al te goed. De volkstuintjes langs de spoorweg, vaak aangelegd door

Gebr.’s van

carleisma@planet.nl

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
wijkrestaurants
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De Oud-Hagenaar

De leine eizer schrijver Jan van der ast ging op zoek naar

oos inen arijs er

De Haagse toneel- en romanschrijver Jan van der ast (19 1) heeft een roman geschreven over
‘De leine eizer’, de kleinste man in de wereld en als zodanig een beroemdheid in de vorige
eeuw in Loosduinen, tot ver daar buiten in merika. De roman is gebaseerd op het ware leven
van Gerrit eizer (1
19 ), een oudoom van Wilma eizer, de vrouw van de schrijver. Speciaal voor De ud-Hagenaar schreef Jan van der ast een verhaal over de wordingsgeschiedenis
van zijn roman.

September 190 verhuisde de Friese
dwerg Gerrit Keizer naar Loosduinen
waar zijn moeder en zijn jongere
broers Hendrik en Johannes reeds
vijf maanden woonden. Moeder en
zoon gingen eerst wonen in hofje De
Lucht aan de vroegere Wilhelminastraat. Gerrit begon in Loosduinen een
sigarenwinkeltje en werd er ongekend populair. Men noemde hem de
Kleine Keizer. Hij zou veertig jaar in
Loosduinen blijven wonen. Oktober
19 keerde hij plotseling terug naar
Friesland, naar zijn geboortedorp
Oude-Bildtzijl en ging inwonen bij zijn
broer Doeke. Op december 19
overleed de Kleine Keizer. Hij werd in
zijn geboorteplaats begraven.
Hagenaars die Gerrit in de jaren dertig
of veertig van de vorige eeuw nog op
bejaarde leeftijd hebben zien rondlopen - of ﬁetsen - zullen vermoedelijk
niet weten, dat de Kleine Keizer eind
19e eeuw een imposante carri re had
als vari t -artiest. Onder de artiestennaam Prince Mignon, smallest man
in the world, maakte de 80 cm kleine
Gerrit furore in Parijs, Berlijn, Wenen
en New ork. In Londen had hij vier
maanden lang een spraakmakende act
met hang Woo Gow, the tallest man
in the world: ‘The most Marvellous
Sensation of ﬁn de siecle,’ schreef een
Engels krant jubelend op 1 mei 1891.

- Gerrit o

-jarige leeftijd in wandeltenue.. -

uwe-Syl New ork
In de ruim twintig jaar dat Wilma
Keizer en ik samenleven, heeft ze
me een paar maal verteld dat ze een
beroemd oompje in Loosduinen had
naar wie een straat was vernoemd:
Kleine Keizer. Op een keer heeft ze
een jubileumboekje van
Loosduinen tevoorschijn
gehaald, waarin een foto van
het oompje stond. De kleine
Keizer is afgebeeld met zijn
ﬁets in een nietszeggende
omgeving. De foto zei me
niet veel. Je kon zijn lengte
niet relateren. Dat de man
zo’n boeiend levensverhaal
met zich meedroeg kon ik niet
a ezen aan dit plaatje.
Bij een familie-etentje anderhalf jaar geleden kwam het bijzondere oompje weer eens ter
sprake. Het verhaal luidde dat
Gerrit op zeer jonge leeftijd met
een Hongaarse impresario naar
Amerika was vertrokken om het
daar als artiest te maken. Thuis
waren ze het er niet mee eens,
maar daar had de 80 cm lange

Gerrit maling aan.
Op een dag was hij
verdwenen, zomaar.
Zijn moeder was hem
later achterna gereisd,
luidde het verhaal. Dat
vond ik fascinerend:
Joukje Keizer, weduwe
met vier jonge kinderen, die eind negentiende eeuw de enorme
reis ondernam naar
Amerika om haar zoon
terug te halen. Een reis
van Oude-Bildtzijl, een
klein dorpje in NoordFriesland, naar New ork.
Een retourtje Ouwe-Syl
- New ork.

Prachtige foto’s
Met mijn schoonzus Irma
voor woonhuis Prins
en endrik rechts
eke
Do
ers
bro
t
me
Keizer heb ik voor het eerst
- Gerrit
Jan eizer. straat. iddenvoor
het prachtige Friese dorpje
bezocht, hebben we in de
motregen over het Kleine
vragen op me af: ‘Wat voor vrouw
Keizer Padsy gelopen en hoopten we
was de moeder van Gerrit? Wat denk
een hapje te kunnen bij ‘Het graauwe
jij, Jan? Was ze ge mancipeerd? Of
paard’, maar dat was helaas gesloten.
was het een praktische boerenvrouw?
Diezelfde dag hebben we ‘tante’ Fokje
Heeft ze onderwijs genoten? Sprak ze
bezocht in het naburige St. AnnaparoEngels? Terwijl ik me concentreerde
chie. Zij heeft Gerrit als jong meisje
op de rukwinden, die mijn oude Volvo
gekend, vertelde over zijn laatste
naar de linker rijbaan deden blazen
levensdagen, toen haar vader Doeke
ging Irma door met haar bespiegelinzijn kleine broer onder de armen de
gen op haar eigen overgrootmoeder:
trap opdroeg naar de slaapzolder. Fokje
‘Wie zorgde voor haar kinderen, toen
liet ons prachtige foto’s zien. Het was
ze maandenlang van huis was? Moest
een bijzondere ontmoeting met een
ze geld lenen om met een stoomboot
Fries familielid, die we nooit eerder
naar New ork te reizen? Zou ze alleen
hadden ontmoet. Op de terugweg,
op pad zijn gegaan? Of had ze een
rijdend over de Afsluitdijk, - het
chaperon? Een weduwe van 0 jaar
stormde, het hagelde - vuurde Irma
die zwanger raakt? Was het liefde?’
De ruitenwissers konden de hoosbui
niet verwerken. Ik boog naar voren,
concentreerde me op de witte strepen
op het midden van de weg, mijn enige
houvast. Irma ging door: ‘Wat voor
boek gaat het eigenlijk worden, Jan?
Toch niet non-ﬁctie? Het pauperparadijs heb ik niet uitgelezen. Daar
kwam ik niet doorheen. Wat kan
mij het schelen dat er in Veenhuizen een strafkolonie heeft gestaan,
bestaande uit vier gebouwen. Het
moet wel een levendig verhaal.
De mensen moeten echt tot leven
komen. Maak er maar gewoon een
roman van. Niks documentaireachtigs. Ja, een roman is de beste
vorm voor dit verhaal. Doe maar
een roman, Jan.’
- Gerrit en Jan eizer
straat

ns endrikmet de ﬁets in de Pri
at
tra
ies
nu ymfon

Naamgenoot
Ja, Keizers kunnen heel dwin-
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r het verhaal van de kleinste man ter wereld en het familieschandaal
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ijn on en e

ork C i ago

er in ew ork
- Gerrit en zijn moed

- Gerrit en Johanna van chri
er hand in hand -

gend zijn. In mijn herinnering
heeft Irma die autorit ook nog heel
vaak de term ‘bestseller’ gebruikt.
In ieder geval is op de Afsluitdijk - halverwege Friesland en
Holland - het besef gegroeid, dat
endriker een bijzonder moeder-zoon
geschiedenis voor het oprapen
lag. Er moest nog wel het een en
ander worden uitgezocht.
Via Google ontdekte ik dat er al een
beroemde Gerrit Keizer bestond. Met
een ofﬁci le Wikipedia-pagina. Deze
Gerrit Keizer was de keeper die in
de jaren dertig zowel bij Ajax als bij
Arsenal keepte. Op zaterdag keepte hij
in Engeland, vloog vervolgens naar
Nederland om op zondag het doel van

Roman
De leine

Ajax te verdedigen. Daarmee is hij
beroemd geworden. Overigens heeft
deze Gerrit Keizer tienduizenden
Britse ponden in een lederen bal gesmokkeld. Dat leverde hem zes maanden gevangenisstraf op. ‘Mijn’ Gerrit
Keizer had dus een inke achterstand
toen ik anderhalf jaar geleden naar zijn
levensverhaal ging speuren. Gelukkig zijn er zoveel mooie vondsten
gedaan, dat mijn Gerrit
Keizer de corrupte Ajaxkeeper ver in de schaduw
heeft gesteld. Gerrit heeft
het ons niet makkelijk gemaakt, omdat hij verschillende artiestennamen heeft
gebruikt: Kapitein Fourmi,

Prince olibri, Prince Mignon ...
p de kermis
Op zijn zesde stond Gerrit als een
bezienswaardigheid op de kermis in
Groningen. Hij werd aangekondigd als
een ‘zeldzaam natuurwonder.’ Met de
jaren groeide hij uit tot een veelzijdig
artiest. Op zijn veertiende ondernam
hij dapper de reis naar Amerika. Vijf

De ondernemende Gerrit combineerde
dus de sigarenverkoop met preekbeurten door het hele land. In de Haagsche
ourant van 8 januari 190 adverteerde hij als volgt:
H.H. ROKERS!
Met vriendelijke Nieuwjaarsgroet
komt ondergetekende zich beleefd
aanbevelen tot het leveren van
goede FRIESCHE SIGAREN, etc.,
hopende de gunst getrouw te kunnen
blijven.

eizer

De dwerg Gerrit Keizer wordt vanaf
zijn zesde op kermissen tentoongesteld als ‘een zeldzaam
natuurwonder’. Op zijn veertiende, 80
centimeter lang, lokt een impresario hem
naar Amerika. Zijn moeder weet van niets,
maar als Gerrit haar schrijft dat hij in een
New orks museum wegkwijnt, komt ze
hem redden. Het leven van Gerrit Keizer
is als een rollercoaster. Als Prince Mignon
– The Smallest Man in the World – heeft
hij veel succes in Parijs, Londen, Berlijn
en New ork, maar het gaat mis op de
World Fair in hicago. Gedesillusioneerd
keert hij terug naar Friesland en gaat daar het woord Gods
verkondigen, nu als ‘de kleinste prediker ter wereld’.
In 190 verhuist zijn moeder met haar twee jongste zonen naar Loosduinen,
waar meer perspectief is op werk. Gerrit staat voor de keuze om achter te
blijven in het dorp of zijn moeder en broers te volgen naar het westen.
De kleine eizer is een meeslepen e roman, ge aseer op het ware leven
van Gerrit eizer 1874-194 . Uitgeverij: Nieuw Amster am. mvang 288
pagina’s; met 1 foto’s; prijs: € 18,95; ISBN: 978904 8121 7.

jaar later herhaalde hij de reis,
maar nu begeleid door zijn
moeder en Hendrikus Bos. En
zo trad hij in de zomer van
189 op in American Theatre,
een nieuwe schouwburg op
Fifth Avenue en th Street.
Gerrit kreeg een recensie in
The New ork Times, een
positieve waarin Prince Mignon wordt geprezen om zijn
acteer-en zangtalent, om zijn
humor: ‘He is something
else besides a midget.’
Diezelfde zomer reisde hij
door naar hicago waar hij
werk hoopte te vinden op
de grote World Fair. Daar
ging het mis. Wat er precies misging is helaas niet
meer te achterhalen, maar
Gerrit en zijn moeder
keerden gedesillusioneerd terug naar
Friesland. Het plan om te emigreren
werd overboord gegooid. ‘Amerika is
een rot land!’ schijnt Gerrit te hebben
verzucht en stopte abrupt met zijn
artiestenloopbaan. Hij ging sigaren
verkopen, werd lid van de christelijke
jongelingsvereniging Het Mosterdzaadje en ging prediken. Hij verkocht
zichzelf als ‘de kleinste prediker van
de wereld’, deed drie diensten op een
dag en vroeg 5 cent toegang.

ar noemden
on zoals ze hem da
- ‘ idget Prince ign
in
n
o tournee in onde

Uw kleine Dorpsgenoot,
G. KEIZER Jzn.,
Wilhelminastraat 17,
Loosduinen.
Bestelkaarten worden vergoed.

- Gerrit met zijn vriend en
zwager endrikus os.
-

Schoenen van redestein
In 19 0 ging Gerrit werken op de
administratie van de o peratieve
Veiling van Loosduinen. Later werd
hij schrijver boekhouder bij het bekende loodgieterbedrijf Kruydenberg.
Daar had hij een aangepast bankje,
krukje en een speciaal schuin a opend
bureau. Ook deed hij de boekhouding
van een aantal tuinders uit het Westland. Net als in Friesland gebruikte
men in Loosduinen de Kleine Keizer
voor reclamedoeleinden: hij kreeg
gymschoentjes van de toen bekende
“Zolen- en Hakkenfabriek”, later ook
van de rubbergigant ‘Vredestein’ en
de Fietsenfabriek Gazelle schonk hem
een aangepaste ﬁets.
De zoektocht naar Gerrit Keizer heeft
prachtig materiaal opgeleverd. Het
mooist blijft echter het verhaal over
de reis, die moeder Joukje in 1888
maakte om haar zoon terug te halen.
Het werd een reddingsactie met grote
gevolgen. Weduwe Joukje vond op
miraculeuze wijze haar zoon in een
circus op oney Island, maar raakte
onderweg zwanger. Op 1 april 1889
bracht ze Hendrik Keizer ter wereld.
Vader: onbekend. Het was een schandaal in de kleine christelijke gemeenschap in Noord-Friesland. Vermoedelijk is Joukje daarom met ‘bastaard’
Hendrik naar het westen vertrokken.
Hendrik Keizer is er tot het einde van
zijn leven (1959) blijven wonen. Vijf
jaar later werd zijn kleindochter geboren: mijn levenspartner Wilma Keizer.

Jan van der Mast

janvan ermast@tele2.nl
www.janvan ermast.nl

Boekfragment

nder eenbuiker

. Ik he eze zomer in oos uinen gelogeer
. et plan was twee weken, maar ik en er uitei
n elijk twee maan en
ge leven. Ie ere week liet ik me oor en rik
overhalen tot nog een week. oos uinen ligt
aangenaam in e luwte van
een rij uinen, icht tegen Den aag aan.
et waait er een stuk min er an ij ons; een
stormseizoen zoals hier kennen
ze niet. et orp heeft een machtige omgeving,
ik maakte graag wan elingen oor e uinen
. et stran leven is een
elevenis op zich. p zonnige agen loopt heel
Den aag uit. Gegoe e lui rij en an met een
koetsje naar e ran ing,
waar ze zich verkle en en via een trapje in
e zee af alen. e kijkt je ogen uit
en rik vertel e at e inwoners van oos uine
n gekscheren ‘peen uikers’ wor en genoem
, om at ze op hun uik
langs e slootkant liggen om e geplukte wort
els schoon te wassen. ‘Gewassen peentjes
oen het eter op e veiling,’
leg e en rik uit. ‘Mensen willen een glanzen
e uitenkant.’
Nu ligt en rik zelf ook agelijks op zijn uik
aan e slootkant en komt-ie thuis met een mo
erig werkhem , at mim in
een to e moet schoonspoelen. en mens past
zich gemakkelijk aan, en zeker een jongen als
en rik. ‘Ach, op et Bil t
raait alles om aar appels, en hier om peentjes.
at is het verschil ’ .
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Dinsdag 1 juni
lzheimer Caf

Het Alzheimer Café is er voor iedereen
die meer wil weten over dementie, een
ingrijpende aandoening voor patiënten en
hun naasten. Zij vinden er ondersteuning
in een informele sfeer. Met elke maand een
deskundige over een thema, en gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te
wisselen. Vanavond: ‘Op vakantie?’ Welke
mogelijkheden zijn er voor iemand met
dementie om op vakantie te gaan? Waar
moet je rekening mee houden? En hoe zit
het eigenlijk met de mantelzorger? Neemt
die voldoende tijd voor zichzelf? Kun je als
mantelzorger ook (alleen) met vakantie?
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 19.3021.30 uur, toegang gratis, aanmelden niet
nodig, koffie/thee gratis, consumpties
matig geprijsd.

Woensdag 1 juni
ude verhalen en koffie

Kom oude verhalen beluisteren tijdens een
koffieochtend. Deze wordt afgesloten met
een Hollandse spreekwoordenquiz. Bibliotheek Spoorwijk, Meursstraat 1a, 10.0012.00 uur, entree gratis. Meer informatie
krijgt u via tel. 353 65 21.
De gegevens over de bieb vindt u op
www.bibliotheekdenhaag.nl

Repetitie Haags Dagorkest

Het Haags Dagorkest is een harmonieorkest
(met ca. 50 musicerende leden). Dit orkest
wil iedereen die overdag over vrije tijd beschikt en een instrument bespeelt, in de gelegenheid stellen onder deskundige leiding
te musiceren. Elke woensdagmiddag wordt
gerepeteerd. Het Haags Dagorkest zoekt
muzikanten voor de volgende instrumenten: klarinet, trompet, trombone, hoorn,
fagot, hobo en grote trom. Om kennis te
maken met het orkest vindt vanmiddag
een openbare repetitie plaats, onder leiding
van dirigent Hans Baron. Bergkerk, Daal en
Bergselaan 50a, 13.30-15.30 uur, toegang
gratis, zaal open vanaf 13.00 uur.

Donderdag 1 juni
Jugendstilwandeling

Veel oude huizen maakten in het mondaine
Den Haag van eind 19e eeuw plaats voor
nieuwe (winkel)panden of kregen een
nieuwe gevel in jugendstil, art nouveau of
wiener secession. Een gids van het Gilde
geeft rondleidingen langs deze vernieuwende architectuur. Start op het pleintje voor ‘t
Goude Hooft om 13.30 uur, deelnamekosten € 4,-. Aanmelden is noodzakelijk via tel.
356 12 81. Zie ook www.gildedenhaag.nl

H

pen vond

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Nieuwe
mensen ontmoeten en samen met hen
geïnspireerd uw talenten inzetten voor de
Haagse samenleving? Maar weet u niet
precies hoe of wat? Tijdens de HOF Open
Avond kunt u informeel kennismaken
met de wereld van het vrijwilligerswerk:
meekijken, -luisteren, -denken en -doen.
In de Talentenbank kunt u uw motivatie en
capaciteiten opgeven. Organisaties kunnen
dan reageren als ze uw talenten zien zitten.
En u ontvangt gratis een Vrijwilligerspas,
voor aantrekkelijke kortingen en vrijkaarten
voor theater, festivals, musea, restaurants
en winkels. HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk, Riviervismarkt 2, 19.00-21.00
uur. Informatie: www.hofnet.nl

Zaterdag 1 juni
Plein tot Plein estijn

Een mooie traditie in een van de nieuwe
(en tevens grootste) wijken van Den Haag:
Wateringse Veld. Het Plein tot Plein Festijn
bestaat uit o.a. een wijkinformatiemarkt,
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud- agenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen lezingen informatie cursussen muziek theater enz.
De agenda wordt samengesteld door het Centraal nformatie unt uderen C P . ctuele informatie en activiteiten voor volgende eriodes vindt u altijd in de agenda o www.haagseouderen.nl. ebt u activiteiten te melden
tuur uw gegevens o via e-mail redactie haagseouderen.nl of neem telefonisch contact o met arco Daane via
.

een kindervrijmarkt, activiteiten voor volwassenen en ouderen, diverse sportactiviteiten en een cultureel podiumprogramma.
Dit festijn wordt dit jaar voor de tweede
keer gecombineerd met de Wateringse Veld
Loop, een hardloopwedstrijd voor kinderen
en volwassenen. Zowel officiële hardlopers
als ‘toerlopers’ kunnen vanaf 15.00 uur 350
meter, 1, 5 of 10 km afleggen. Vlietpark,
Santiagosingel, 10.00-17.00 uur. Actuele
informatie: www.wateringseveld.info.

Zondag 1 juni
Literaire salon .B. Hotz
n de Regentenkamer

Om 11.00 uur is de tweede literaire brunch
van dit seizoen in de Regentenkamer aan de
Noord-West Buitensingel 20. Centraal staat
de Nederlandse schrijver en jazztrombonist
F.B. Hotz (1922-2000).Cor Gout – oprichter,
organisator en presentator van Extaze, zal
het programma presenteren: Rob Scholten
opent het programma met een fabel van
La Fontaine; Letterkundige Jaap Goedegebuure houdt een inleiding over het werk
van Hotz; schrijfster Christien Kok leest een
verhaal dat zij schreef over de periode die
Hotz doorbracht op de Madoerastraat in
Den Haag; banjospeler Peter Struve vertelt
over zijn persoonlijke herinneringen aan
zijn muziekvriend Hotz; Mieke Lelyveld
leest fragmenten uit het verhaal Dood
Weermiddel; jazzmuzikant Jan Wouter Alt
vertelt over de bijzondere Oud Blank stijl
van Hotz’ trombonespel; Hans Spit (ex
Buddenbrooks) verzorgt de literaire agenda
van Den Haag. De prijs voor dit bijzondere
programma is € 12,50 inclusief broodjes en
koffie. I.v.m. de brunch is het gewenst dat u
reserveert per e-mail: info@regentenkamer.
nl Regentenkamer, Noord-West Buitensingel 20, 2518 PA Den Haag. Ingang
Cort Heyligersstraat 4. Internet: www.
regentenkamer.nl Telefoon: 070 3658612.

usea oorburg

Huygensmuseum Hofwijck, Stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg en Rondvaart
Salonboot Den Haag & Delft organiseren
twee middagarrangementen. ‘Ontdek de
Tuinen van Hofwijck’: ontvangst op Hofwijck met rondleiding (1 uur), rondvaart op
de antieke Salonboot (50 minuten) en een
mini-high tea in de oud-Hollandse keuken
van de buitenplaats (45 minuten). Op 17
juni, 24 juni en 1 juli, verschillende tijdstippen, deelnamekosten € 29,95. ‘Ontdek de
Historie van Voorburg’: ontvangst bij het
Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg,
wandeling met tekst en uitleg door een gids
van het Stadsmuseum door het historische
centrum van Voorburg (1 uur), audiotour
Huygensmuseum Hofwijck en zijn tuinen (1
uur) en vaartocht op de antieke Salonboot
met een glas wijn (50 minuten). Zelfde data,
deelnamekosten € 19,95. Vooraf reserveren
voor de arrangementen: tel. 211 61 05 of
www.salonbootdenhaag.nl

ooraankondiging

t m 0 september

Nationale aptoe met D

in hoy Rotterdam

Ruim 100 gymnasten verzorgen in Ahoy de spectaculaire opening van de Nationale Taptoe
2012 met een massale Olympische demonstratie. Samen met optredens van Nederlandse
en buitenlandse militaire toporkesten is hiermee een indrukwekkend spektakel gegarandeerd. Met deelname van zangeres Do wordt een uniek repertoire gebracht, dat muzieken Taptoe- liefhebbers absoluut niet mogen missen! Naast die militaire orkesten is het
Nederlands Politie Orkest , een symfonisch blaasorkest met aparte slagwerkgroep, voor het
eerst present bij de Nationale Taptoe. Omdat de Nationale Taptoe ook jong talent de ruimte
geeft treedt in de finale van het programma marathonloopster en topzangeres Do op. Voor
de buitenlandse bijdrage zijn de Franse Landmacht uit Versaille en het Russische Militaire
Conservatorium uit Moskou uitgenodigd. De voorstellingen vinden plaats van 27 tot en
met 30 september in Ahoy Rotterdam. U kunt dit muziekspektakel al meemaken voor een
toegangsprijs vanaf 28 Euro. Kijk voor meer informatie over prijzen en het bestellen van
kaarten op www.nationaletaptoe.nl

Sandra Menken, coördinator Burenhulpcentrale, telefoon 360 02 37 of e-mail
BurenhulpcentraleSegbroek@voorwelzijn.
nl. Kijk ook op www.burenhulpcentrale.nl.

Rembrandts vrouwen

Christoph Driessen, historicus en journalist,
over zijn rijk geïllustreerde boek ‘Rembrandts vrouwen’. Dat vertelt voor het
eerst het verhaal van de drie vrouwen met
een cruciale rol in Rembrandts leven: de
deftige Saskia Uylenburgh, zijn grote liefde
en muze; het kindermeisje Geertje Dircx,
de minnares die hij na een knallende ruzie
vijf jaar liet opsluiten; en de dienstmeid
Hendrickje Stoffels, zijn derde liefde en
steun en toeverlaat na zijn faillissement.
‘Rembrandts vrouwen’ vertelt ook hoe
vrouwen in de Gouden Eeuw het heft in
eigen handen namen. Deutsche Bibliothek,
Witte de Withstraat 31, 20.00 uur, toegang
€ 5,-, leden van de bibliotheek € 2,-, voertaal Nederlands.
Meer informatie: www.deutschebib.de

Donderdag 1 juni
Crea-avond

Voor jong en oud; en voor ieder wat wils. U
kunt kiezen uit o.a. geprepareerde boeken,
dakpannen decoreren, zeepkettingen maken
en mozaïeken. Kom gerust vrijblijvend even
binnenkijken. Woonkameratelier van Marina
Bredddels, Viandenstraat 46, 19.00-22.00
uur, deelnamekosten € 5,- inclusief koffie/
thee, lekkernij en sapje, de werkstukken
zijn verschillend geprijsd. Met evt. etentje
vooraf, 18.00-19.00 uur. Bel Marina Breddels, 06 20 21 53 44, voor meer informatie,
of stuur een e-mail naar
singleclub40crea@kpnmail.nl.

Dinsdag 19 juni

Zaterdag

Burenhulp ruchtenbuurt

Scheveningse Dag

De Burenhulpcentrale is ook in de Vruchtenbuurt van start gegaan. Tijdens een
voorlichtingsbijeenkomst kunt u ermee
kennismaken. De Burenhulpcentrale is een
slimme telefooncentrale die buurtbewoners
eenvoudig en vrijblijvend met elkaar in
contact brengt als er iets nodig is. Bijvoorbeeld: u kunt geen boodschappen doen,
u wilt samen met iemand uit uw buurt
theater- of concertbezoek ondernemen; u
hebt vervoer naar het ziekenhuis nodig;
etc. Ook wijkbewoners die af en toe iets
voor een buurtbewoner willen betekenen,
kunnen zich aanmelden. Wijkberaad Vruchtenbuurt is nauw betrokken bij dit initiatief
van de Haagse welzijnsorganisaties en de
gemeente Den Haag. Jeruzalemkerk, Pomonaplein 49, 20.00-21.30 uur. Informatie
en aanmelding voor de voorlichtingsavond:

juni

Met o.a. optreden van een shantykoor,
klederdrachtenshows uit Schagen en Goes,
mutsen plooien, nettenboetsters, doeken
knopen, kettelen en oude ambachten (kuipen en schiemanswerk). Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92, 10.00-17.00
uur, toegang gratis en rolstoelvriendelijk.

po’s Scheveningen

Tijdens de Jaarmarkt Duindorp houdt
de Prinses Julianakerk Open Huis, met
een historische tentoonstelling over
Oud-Scheveningen (historische straatgezichten uit Duindorp, het Eiland, de
Geuzenwijk en het Dorp, visserij en
klederdrachten) en een tentoonstelling
over het Scheveningse kerkelijk erfgoed
(kerkgebouwen, predikanten, kerkelijk

leven, de bouw en opening van de kerk in
1928 met koninklijke gasten). Tussendoor
wordt het orgel bespeeld en er wordt kort
afgesloten met een Vesperdienst en een
optreden van De Zingende Zeelui. Prinses
Julianakerk, Nieboerweg (hoek Tesselsestraat), 10.00-16.00 uur, toegang gratis.

Watertuin Naaldwijk

Japanse watertuin in Naaldwijk. Heen wandelend, deels door de duinen (ca. 12 km),
terug naar Loosduinen met de bus. Vooraf
een brunch met thema in huiselijke sfeer.
Deelnamekosten € 15,- (contant betalen).
Bel Marina Breddels, 06 20 21 53 44, voor
aanmelden of meer informatie, of stuur een
e-mail naar singleclub40crea@kpnmail.nl

rgelconcert

Presentatieconcert ter gelegenheid van
een nieuwe cd met Jan van Westenbrugge,
orgel, en Leon Koppelman, panfluit. Hervormde Kerk, Plein 9, Wateringen, 19.30
uur, kerk open 19.00 uur, toegang € 6,-,
voor 65+’ers € 5,-.

Zondag

juni

Levend steen

Een hele dag steen bekijken, bewerken en
voelen, georganiseerd door All Things Nice
(Sugar&Spice). Beeldenwandeling op de
nieuwe Scheveningse boulevard. Workshop
speksteen: hoe geef je vorm aan je leven?
Uitgebreide homemade lunch. Wandeling door Scheveningen en afsluitende
rondleiding in La Caldera en aanmeten
van een steen. Scheveningen 10.00-16.00
uur, deelnamekosten € 70,-. Aanmelden:
telefonisch, 06 26 66 87 27, of via e-mail
allthingsnice2011@gmail.com.
Meer informatie: www.allthingsnice.nl

Holebi’s

Stichting Manggar Megar organiseert een
bijeenkomst over ‘verliefd op hetzelfde
geslacht’. Met dialoog met het publiek
rond uw eigen verhaal en de sketch ‘Hoezo
verkeerd....’, over o.a. taboes, cultuur, tradities en identiteit. Daarnaast is er tijd voor
ontspanning, gezelligheid en contacten leggen, met onder meer traditionele Javaanse
en Thaise dans en muziek. Daguerrestraat
16, 14.30-19.00 uur, toegang gratis, maar
graag vooraf aanmelden via 06 31 64 03 07
of www.manggarmegar.nl

aandag 5 juni
nspiratie op

aandag

Ontspannende muziek, mooie gedichten,

kleine meditatie en gesprek. Tthema deze
keer: ‘Zomer!’ Wijkcentrum de Geest, Georges Bizetstraat 25, 13.30-15.00 uur, deelnamekosten € 3,- incl. koffie/thee, iets lekkers
en materiaal. Meer informatie: tel..368 57
57 of www.maandag.come2me.nl

Dinsdag

juni

Zelfmanagement

Het Haagse Longpunt, opgericht door het
Astma Fonds (binnenkort ‘Long Fonds’ geheten) organiseert elke 4e dinsdag van de
maand een bijeenkomst voor mensen met
een chronische longziekte. Zoals COPD, een
ziekte die vooral ouderen treft. Zij worden
door deze bijeenkomsten mondiger en
doen nieuwe kennis op. Daarnaast is er
gelegenheid voor lotgenotencontact en het
stellen van vragen aan deskundigen. Thema
vandaag: ‘Zelfmanagement. Wat kun je zelf
doen om de kwaliteit van je leven te verhogen?’ Met nurse practitioner Jantine de
Bruijn en ervaringsdeskundigen. Zalencentrum Koningshof, Bruijnings Ingenhoeslaan
4, Voorburg, 14.00-16.00 uur, toegang en
koffie/thee gratis. Meer informatie? E-mail
naar longpuntdenhaag@astmafonds.nl.

Cursus valpreventie

Een valpartij kan u letsel, aangetast zelfvertrouwen en verlies van zelfstandigheid
bezorgen. In de cursus valpreventie van
Phyodos Fysiotherapie leert u alles over de
oorzaken, gevolgen, hulpmiddelen etc. U
krijgt inzicht in uw conditie en veiligheid,
maakt kennis met een trainingsprogramma
en speciale balansoefeningen, krijgt
adviezen en tips en oefent vaardigheden die
activiteiten als lopen en opstaan vergemakkelijken. Voor mensen vanaf ca. 65 jaar,
vooral voor hen die wat moeilijker lopen,
al eens gevallen zijn of daar bang voor zijn
en er zelf iets aan willen doen. Tijdens deze
introductiebijeenkomst krijgt u informatie
over oorzaken, gevolgen en preventie van
vallen en over de cursus. Phyodos, Denenburg 41, 15.00 uur, deelname gratis, maar
wel vooraf aanmelden bij Phyodos via tel.
383 20 73 of e-mail phyodos@gmail.com.
De cursus zelf zal op dinsdag 25 september
beginnen.

Wo.

juni t m 1 juli

Zeeheldenfestival

Het grootste buurtfeestje van Den Haag, vol
straattheater, kunst, dans, muziek, lekker
eten en drinken. Start op 27 juni om 12.00
uur met optredens door leerlingen van de
basisscholen in de wijk. De dagen daarna
muzikale optredens in alle vormen: rockabilly, ska, rock, reggae, pop, wereldmuziek,
Rondje Doe Maar, hiphop, klezmer, een
Surinaamse feestband en gouwe ouwe hits
in een modern jasje. Op zaterdag vanaf
10.00 uur een grote informatie- en rommelmarkt. Afsluiting op zondagochtend met
een ontbijt met klassieke muziek (o.a. Bach,
Haydn, Danzi en Mengal) door studenten
van het Koninklijk Conservatorium. Op en
rond het Prins Hendrikplein, informatie en
programma: www.zeeheldenfestival.nl

a.

t m vrij.

Sport- it-Week 50

juli

VÓÓR Welzijn Ouderen en de Loosduinse
Ouderen Commissie organiseren ook dit
jaar de Sport-Fit-Week voor 50-plussers.
Het draait daarin niet alleen om beweging,
maar ook om ontmoeting en gezelligheid. U
kunt meedoen met zaalgym en met wandelen, fietsen en zwemmen over verschillende
afstanden, zodat iedereen op elk niveau kan
meedoen. De week wordt afgesloten met
een gezellige middag. Omdat het de 20e
editie is, zal wethouder Klein bij de start van
de week aanwezig zijn. Deelnamekosten: €
7,50. Aanmelden: t/m 20 juni bij de receptie
van i-Shop De Henneberg, Tramstraat 15,
tel. 397 60 01.
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Het tover oor

arti i atie

Boven deze pagina staan de naam en het logo van C P , het Centraal nformatiepunt uderen.
Dat is al bijna vanaf de start van De ud-Hagenaar het geval. De uitgever van de krant klopte
destijds bij ons aan met de vraag of we elke twee weken een informatieve pagina wilden vullen. Sindsdien stellen we op deze pagina Haagse instellingen, organisaties en projecten voor
en houden we u op de hoogte van interessante nieuwtjes, ontwikkelingen en activiteiten.

- De it laats in het uider ark -

Nieuwe itplaats
bij Beach Surfclub
en aag had in 0 0 een rimeur
met de it laat in het uider ark.
aar kunnen ouderen onder begeleiding of elf tandig orten, en o
aan hun conditie werken.
Voor begeleiding en het juiste gebruik
van de toestellen zijn er instructeurs
aanwezig. Ook op het Ketelveld in
Laak en aan de Diamanthorst in Mariahoeve kwamen daarna Fitplaatsen. En
sinds kort is er een vierde, op een wel
heel aantrekkelijke locatie: het strand
van Scheveningen, tegenover de Hart
Beach Surfclub. Ook deze Fitplaats
is vrij toegankelijk. Op dit stukje ‘gemeentestrand’ staan tevens openbare
toiletten en douches. Dit voorjaar zal
de gemeente ook ﬁtplaatsen openen
aan de Escamplaan en aan de Tienhovenselaan in Escamp.

an de slag met
wijkverbetering
eelt u wel een met een idee dat
uw wi k ou kunnen erbeteren
an kunt u er nu mee aan de lag!
bouwwerkorgani atie tichting
oog i het ro ect en aag
eeft! ge tart.
Iedere inwoner van een Haagse wijk
kan een idee insturen om die wijk te
verbeteren. Daarmee maakt u kans
op de ‘Het Beste Idee van Den Haag
Award’! Hebt u een idee dat u zelf
zou kunnen uitvoeren in uw wijk?
Dan kunt u een bijdrage winnen om
dat daadwerkelijk te realiseren - alleen of met uw buren. kunt idee n
opsturen met een e-mail naar info
denhaagleeft.nu, opgeven op www.
denhaagleeft.nu, met postkaarten die
in de wijken zijn verspreid of door te
bellen naar tel. 1 1 1 . O ja: u kunt
er n et aan verdienen en het gaat niet
om idee n voor straatfeesten! Bedenk
dus iets dat nog niet eerder is gedaan:
stageplaatsen voor jongeren, een openluchtbioscoop, koken voor je buren,
enzovoorts.

Volgend jaar gaat daar iets in veranderen. Dan zal er boven deze pagina
iets anders staan. Wat, dat weten we
nog niet. IPO is in het laatste jaar
van zijn zelfstandige bestaan. Per
1 januari a.s. fuseren we met drie
andere organisaties. En de naam van de
nieuwe organisatie is nog niet bekend;
voorlopig gebruiken we een ‘werktitel’:
de ‘Haagse Participatie Maatschappij’.
Want daar zal het om draaien binnen
deze nieuwe organisatie: participatie.
Betrokkenheid
‘Partiw t’ zult u misschien reageren?
En eerlijk gezegd was dit voor ons
ook een lastig onderwerp. We kenden
het woord wel, ‘participatie’ maar wat
wordt ermee bed ld?
Participatie houdt in dat zo veel
mogelijk mensen betrokken zijn bij
hun eigen omgeving en hun medeinwoners. En vooral: dat ze die betrokkenheid ook daadwerkelijk invullen.
Voorbeelden daarvan zijn: deelnemen
aan sportactiviteiten en clubs; educatie
(cursussen en lezingen volgen); eigen
initiatieven, zoals een ouderensoos,
ﬁetsclubje of wijkonderhoud starten;
vrijwilligerswerk; burenhulp; mantelzorg; denkwerk en inspraak over de
samenleving; en sociale bezigheden,
zoals taalbegeleiding, eetclubjes en

huisbezoeken om de eenzaamheid
tegen te gaan.
Over dat laatste kregen we een tijdje
geleden een e-mail van or Eykelenboom (85) uit Monster.
ud en hoogbegaafd
or is buitengewoon actief en ‘participatie’ is bij hem niet ver te zoeken: ‘Ik
ben sinds februari vorig jaar weduwnaar, zorg voor mijzelf, de kinderen
(5) zijn de deur uit, ik ben hartpati nt,
heb mijn auto weggegeven, ik ga elke
dag ongeveer een half uur wandelen,
en elke week zwemmen onder leiding
van een speciale badmeester, vanuit de
hart-trimclub. Ik schrijf columns voor
ons kerkblad en heb enige columns
geschreven voor het blad van het
bejaardencentrum.’
or reageerde eigenlijk op een
berichtje in onze digitale nieuwsbrief
over hoogbegaafde ouderen. Daarin
stond dat deze ouderen nogal eens
zitten te verpieteren in zorgcentra. Ze
wonen daar tussen anderen met wie
ze weinig of niets gemeen hebben, die
op een andere ‘gol engte’ leven. Ook
de activiteiten die er worden georganiseerd zijn vaak niet op hun interesses
afgestemd.
‘In dat artikel wordt geklaagd over
eenzaamheid en gebrek aan contact

- amen tegen eenzaamheid

met andere hoogbegaafde mensen, over
wat dan ook,’ vatte or samen. ‘Dat
las ik vaak in kranten, dat er zoveel
eenzame mensen zijn. Ik heb me toen
opgegeven bij Vitis, een organisatie die
vrijwilligers organiseert. Men vroeg
mij: wat zou je willen doen? Toen heb
ik gezegd: de problemen van eenzame
mensen aanhoren. Men is vaak eenzaam, omdat niemand tijd en zin heeft
om gezeur aan te horen. Men heeft
geen uitlaatklep. Laat mij dus maar
klaagmuur zijn.’
ijne gesprekspartner
or bedoelt dat ‘gezeur’ en ‘geklaag’
natuurlijk niet letterlijk. Hij is regelmatig die uitlaatklep voor iemand anders,
een hoogbegaafde bewoner van een
zorgcentrum: ‘Ik bezoek wekelijks een

o i at een omer
ang in
eveningen
Nog meer strandvermaak en -mogelijkheden biedt de obi- at. Het rulle zand van het strand vormt
een hindernis voor mensen met een scootmobiel, rolstoel, buggy of rollator. Hoe daarmee van de
strandopgang tot de vloedlijn te geraken
De Mobi-Mat is daarvoor een even
simpel als briljant hulpmiddel: een
kunststof mat die over het zand wordt
uitgerold. Daardoor ontstaat een
speciale loop- en rijstrook waardoor
strand en zee ook voor mensen met een
beperking bereikbaar worden. De ‘bestuurders’ van rolstoel e.d. kunnen zich
zelfstandig over de Mobi-Mat voortbewegen, net als over het trottoir. Ook
voor blinden, slechtzienden en mensen
met kinderwagens is dit een uitkomst.
Aan zee uitwaaien of samen met vrienden en familie naar een strandpaviljoen

is niet langer een lastige kwestie. De
Mobi-Mat is vorig jaar voor het eerst
in Nederland getest en kreeg toen van
de betrokken ervaringsdeskundigen
het rapportcijfer 9! In Scheveningen
zal gedurende de hele zomer een tien
meter lange demonstratieversie van de
Mobi-Mat uitgerold liggen. vindt
hem nabij Strandrestaurant De Waterreus aan de Strandweg A (vlak naast
het havenhoofd). Een speciale actie van
Voorall, de Haagse belangenorganisatie
voor mensen met een beperking, en De
Waterreus.

k artici atie -

oude man van 8 met wie ik heel interessante gesprekken kan hebben. Hij
kon met de overige bewoners, meest
vrouwen, niet overweg. Die willen een
spelletje doen of over het weer praten.
Hij is aan staar geopereerd en leest
weer zonder bril. Hij leest verschillende kranten, o.a. ‘Het Financieel
Dagblad’, weet alles van politiek en
ziet op televisie de Kamerdebatten. ’t
Is heerlijk om met deze man te praten
en hij is er gelukkig mee.’
En, vertelt or, uit dat laatste haalt
hij zijn motivatie: ‘Volgens mij heb je
alleen de mogelijkheid zelf gelukkig
te worden of te zijn, als je een ander
gelukkig maakt. Dat kan bijvoorbeeld
door die ander een luisterend oor te
bieden. Al is het maar 1 uur in de
week.’
anpakken
Het verhaal van or is een schoolvoorbeeld van waar het om draait bij
participatie: meedoen, meedenken en
dat alles m t en v r anderen. Leeftijd
speelt daarbij geen rol: or is een
85-jarige die een 8 -jarige bijstaat.
Participatie is iets van en voor iedereen. weet dan ook waarom we daar
vanaf volgend jaar meer aandacht aan
zullen besteden. M r, want nu doen
we het ook al geregeld.
Elders in deze krant vindt u de rubriek
‘ErOp it’ (die wij ook samenstellen).
Met dit keer onder meer het Alzheimer af (1 juni), de HOF Open
Avond rond vrijwilligerswerk (1 juni)
en een voorlichtingsavond over de
Burenhulpcentrale (19 juni). Allemaal
participatie! Ook bij bijvoorbeeld de
Stichting Buddy Netwerk, Ontmoeting
met Buitenlandse Vrouwen en wijk- en
dienstencentra kunt u daar voorbeelden
van vinden. Meer weten? De collega’s
bij IPO (tel.
8 18) helpen u
graag verder.
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Select Voyages
Ervaar het nieuwe riviercruisen

NU!

2e PERSOON
GRATIS!

NO TA R I SK A N T O OR
E L L E NS & L E N T Z E

Vertrek 30 juni

8-daagse Texel Cruise
Nijmegen - Amsterdam - Enkhuizen
Texel - Harlingen - Deventer - Nijmegen

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

ms Switzerland II ★★★★

Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl

2-persoons hut Emeralddek • volpension
Badkamer met douche en toilet

€ 210 ontvangen?

Voor informatie en reserveringen

Bel 0481 - 45 16 15

Kijk dan snel op:
www.devolhardinguitvaartzorg.nl

dverteren in
De ud-Hagenaar
el in met rene

06

info@select-voyages.nl

www.select-voyages.nl

haddelee

37003 3

Kijk o www.deoud-hagenaar.nl

De Nationale Taptoe 2012
27-30 sept. Ahoy Rotterdam
Na Delft, Breda en Den Bosch nu alweer voor het
7e jaar in Rotterdam.
Hét nationale festival van militaire muziek met
gastoptreden van zangeres Do.

ptoe.n
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Gezamenlijke badkamer, eigen zitje.
Ook et e r ik van I I e oort
tot de mo e i k eden
Minimum verblijfsperiode
na ten Niet es ikt voor
personen onder de 16 aar

€
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In ormatie Annerieke van is Te 003163 134979 Ned En rans
Zie ook www.gites.nl tehuur a uitane dordogne bed-and-breakfast
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ans
oodenburg

Het aantal ontevreden ouderen, dat in de media wordt opgevoerd, neemt toe naarmate het duidelijker wordt dat ook zij zwaar worden getroffen door de bezuinigingen van de overheid en de
problemen bij de pensioenfondsen. Hoewel sommigen dat denken, is hun ‘ongeluk’ nog lang niet zo erg als vroeger. Een relativerende bundel verhalen van het Sociaal en Cultureel Planbureau
toont dat aan. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

er ver ij er van o

en arm

Nederland is aan het vergrijzen. aar het is onzin te stellen dat de bijbehorende problemen nergens in uropa zo
groot zijn als bij ons. Bijna 1 procent van onze bevolking is boven de 5 jaar. Daarmee hoort Nederland tot de jongste landen van uropa. Zweden, Duitsland en tali zitten nu al op 0 procent. Naar verwachting bereiken wij dat
percentage pas in 0 5. Japan, dat - zoals China nu - in de jaren ‘ 0 sterk op kwam, telt zelfs 5 procent bejaarden.
olgens schattingen zal dat in Nederland pas omstreeks 0 0 zijn.

Deze gegevens zijn terug te vinden in
de publicatie ‘Sturen op Geluk’ van het
Sociaal en ultureel Planbureau. In het
hoofdstuk over de ‘Feiten en het Gevoel’
van Paul Schnabel, socioloog n directeur van het S P, tevens hoogleraar aan
de niversiteit trecht, wordt uitgebreid
ingegaan op de vergrijzing en arbeidsparticipatie in Nederland. Tijdens een
werkconferentie in november vorig jaar
in samenwerking met het Trimbos-instituut, de Erasmus niversiteit Rotterdam
en het Positief Onderwijs had Schnabel
al de voorzet gegeven. Nederlanders
zijn volgens hem tevreden met het eigen
leven, maar ontevreden met de samenleving. De Nederlander heeft weerstand
tegen de realiteit en klaagt graag, ook als
het goed gaat met Nederland.
Een mooi onderwerp nu ingrijpende
bezuinigingen en hervormingen in ons
land aan de orde zijn door het vijfpartijenakkoord. Het nieuwe kabinet zal die
in het najaar nog wel moeten voordragen

aan het parlement. Waarschijnlijk worden de gepensioneerden met redelijke
aanvullende pensioenen in veel gevallen
het kind van de rekening als volgend
jaar k nog de dreigende kortingen bij
pensioenfondsen plaatsvinden.
W
Van zware verarming onder 5-plussers is nog lang geen sprake, aldus
Paul Schnabel in de recent verschenen
essaybundel van het S P. “Met ,5
procent met een echt laag inkomen onder
de 5-plussers zijn we gelukkig ver verwijderd van de tijd dat ‘oud’ gelijk stond
aan ‘arm’. Daarom is een halve eeuw
geleden de AOW ingevoerd. Ouderen
moesten een fatsoenlijk en zelfstandig
bestaan kunnen leiden, onafhankelijk
van de zorg en ﬁnanci le hulp van hun
kinderen.”
Dat is volgens Schnabels’ onderzoek dus
gelukt. “Voor het eerst in de geschiedenis
van de mensheid zijn het juist de ouderen die het beste af zijn. Het vreemde is

echter dat niemand er trots op lijkt te zijn
of zelfs maar blij mee is. De ouderen zelf
hebben vaak het gevoel dat zij ﬁnancieel
steeds verder achterop raken, terwijl bij
jongeren juist de opvatting terrein wint
dat zij onevenredig moeten bijdragen
aan de pensioenwelvaart van de oudere
generaties.”
Jongeren denken ook ten onrechte dat
het geld op is als zij met pensioen gaan.
Schnabel: “Zo’n vaart zal het niet lopen,
maar we weten nu wel zeker dat het
pensioen nooit zo zeker is en ook was als
in het verleden vaak is gedacht.”
In de publicatie van het S P over geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen
staat voorts dat ouderen iets gelukkiger
zijn dan jongeren en dat gezinnen m t
kinderen iets minder gelukkig zijn dan
gezinnen z nder kinderen. Gemiddeld
genomen behoren Nederlanders met de
Scandinavi rs tot de gelukkigste mensen
in Europa. Nederlanders geven het leven

als geheel een ,9.
De Denen zijn
met 8, nog iets
meer tevreden. In
Zuid-Europa is het
een stuk minder.
Italianen geven
zichzelf een ,
en Grieken maar
een 5,5.
Democratie
Voor de hand liggend zijn de conclusies
in Nederland dat geluk wordt gezien als
een priv -aangelegenheid waar de overheid zich niet mee moet bemoeien. it
onderzoek blijkt wel dat de overheid veel
kan bijdragen aan het geluk. Mensen
zijn in een democratie over het algemeen
gelukkiger. Te verwachten valt ook dat
werklozen ongelukkiger zijn dan mensen
met werk en dat gezonde mensen gelukkiger zijn dan ongezonde. Hoogopgeleide mensen zijn over het algemeen
gelukkiger dan laagopgeleide mensen.

Het geluk in landen vertoont volgens
het S P ook een verrassend sterke samenhang met het budget dat vrijgemaakt
wordt voor geestelijke gezondheidszorg.
Professor Ruut Veenhoven (Erasmus
niversiteit) pleit in de bundel voor
meer aandacht voor geluk in overheidsbeleid en verbindt daar de conclusie aan
dat meer middelen van de lichamelijke
naar de geestelijke gezondheidszorg
overgeheveld dienen te worden.
De pu licatie ‘Sturen op geluk’ is
verkrijg aar in e oekhan el of te
estellen op www.scp.nl.

ragenru riek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals erfrecht elastingen en andere financi le zaken w vragen worden
anoniem in deze uitgave ehandeld en onze deskundigen zullen pro eren u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
hansrooden urg kpnmail nl of naar Post us 0
0
en aag raag met vermelding van ru riek ‘Rechten en Plichten’
rf- en schenkingsrecht
Broer op ruba overleden
De roer van mijn man is op Aru a
overle en. ij heeft geen testament.
olgens ons is mijn man erfgenaam.
at moeten wij oen en laten De
roer ha een rekening op Aru a.
Of uw man wettelijk erfgenaam is
van de overleden broer op Aruba,
hangt ervan af of er geen andere
nabestaanden zijn, die v r uw man
komen. Bijvoorbeeld: heeft die broer
kinderen? Wij denken dat u het beste
kunt afwachten of een notaris deze
nalatenschap afwikkelt. In dat geval
komt hij vanzelf bij uw man terecht als
hij erfgenaam blijkt te zijn. Wordt het
onderling geregeld met de nabestaanden van zijn broer, dan is het zaak de
vinger aan de pols te houden en op z’n
minst die nabestaanden erop te wijzen
dat uw man misschien ook erfgenaam
is. Als er heel weinig vermogen in het
geding is, heeft het geen zin daarvoor
veel moeite te doen. Dan komt u in
zulke ingewikkelde zaken terecht dat u
het beter kunt laten lopen.
Broers ruzi n
na overlijden moeder
Mijn moe er is overle en. Mijn

me e-erfgenaam roer heeft mijn
toestemming een notaris te zoeken. Nu
kreeg ik van e notaris een rief om
te on ertekenen. Dan zou mijn roer
overal e eslissingen over mogen
nemen. Deze rief he ik us niet geteken . Mijn roer is het niet eens met
mijn weigering. ij wil, om wat voor
re en an ook, alleen e zeggenschap
he en. e zitten nu us in een patstelling. et notariskantoor vertel e mij
at men niets meer voor ons kan oen.
oe nu ver er
Door deze patstelling kan dus niet tot
afwikkeling van de nalatenschap worden overgegaan. Het is overigens zeer
gebruikelijk dat een van de kinderen
als executeur (of met een boedelvolmacht) optreedt namens de anderen en
bij belangrijke besluiten de andere erfgenamen raadpleegt. Het is natuurlijk
geen doen u bij iedere kleine beslissing
te raadplegen. Het is ook vaak een
kwestie van elkaar vertrouwen. De
kwestie is wellicht makkelijk op te
lossen, door uw broer te vragen iedere
handeling schriftelijk vast te leggen
en u daarin (vroeg of laat) inzicht te
geven. Dan beseft hij dat hij zich netjes
moet gedragen en niet zichzelf kan
‘verrijken’ (is dat de achterdocht in
uw vragen?). Voorts kijkt de notaris

mee als die bij de verdere afwikkeling
wordt betrokken. zult dit probleem
toch in eerste instantie samen met uw
broer moeten oplossen. kunt dit niet
aan de notaris overlaten. Als u met uw
broer er niet uitkomt, dan kunt u samen
besluiten alles aan de notaris over te
laten, maar daaraan zit een behoorlijk
prijskaartje vast. Doet u dat liever
dan de terechte of onterechte angst
dat uw broer zich ten koste van u zal
verrijken?

amilierecht
limentatie als e 5 wordt
Ik 58 jaar en sin s vorig jaar
geschei en. astgestel is at ik aan
mijn e twaalf jaar alimentatie moet
etalen. Als ik 5 jaar wor , veran ert
mijn inkomen in A en mag ik e
alimentatie aanpassen. en jaar later
wor t mijn e ook 5 en krijgt an
A en e helft van mijn pensioen.
olgens mij heeft zij an net zoveel
inkomen als ik. Moet ik an nog stee s
alimentatie lijven etalen
De door u te betalen alimentatie is
afhankelijk van uw draagkracht ten opzichte van uw ex. De alimentatie wordt
meestal in het echtscheidingsconvenant
vastgesteld. Als uw inkomen sterk

terugloopt, zoals bij pensionering, dan
kunt u wijziging van de door u te betalen alimentatie aanvragen. Vaak is dat,
samen met eventuele pensioenverevening, al in het echtscheidingsconvenant
geregeld. Wordt uw vrouw 5 jaar - en
krijgt zij ook AOW - dan gaat het erom
of haar inkomenssituatie drastisch verandert. Is dat het geval, dan kunt u via
de rechtbank ook om herziening van
uw alimentatiebetaling vragen. Raadpleeg daarvoor uw advocaat. Bij marginale veranderingen in het inkomen
van uw ex - bijvoorbeeld 10 procent
meer of minder - heeft het geen zin allerlei procedures (zoals het inschakelen
van een kostbare advocaat!) in gang
te zetten. Vaak is het dan al voldoende
uw (welwillende?) ex-partner ermee te
confronteren en tot nadere (schriftelijk
vast te leggen) afspraken te komen.
Indien later hierover con icten ontstaan, kunnen die dan eventueel aan de
rechter worden voorgelegd.

inanci le zaken
Bij 5 eerst uit
dienst en dan terug
In novem er wor ik 5 jaar. Begin it
jaar he ik als parttime thuiszorgmeewerker al aangegeven voorlopig te
willen oorwerken. Mijn manager was

hierover enthousiast. r is nog stee s
een tekort aan zorgme ewerkers.
chter, na at zij e juri isch a viseur
van personeelszaken ha gesproken,
kwam er uit e us at ik eerst rie
maan en uit ienst moet en aarna
kan terugkomen, eventueel via ons
uitzen ureau. In e A staat it iner aa zo. Navraag ij mijn vak on
leert at eze regeling in e nieuwe
on erhan elingen niet meer wor t
opgenomen. at vin t u ervan Deze
maatregel is naar mijn mening, zeker
gezien e actualiteit, toch volkomen
achterhaal
Terecht stelt u dat deze regeling - bij
5 jaar eerst uit dienst en dan via een
uitzendorganisatie weer aan het werk
gaan - achterhaald is. De juridisch
adviseur van personeelszaken zit
hierin ook helemaal verkeerd. Er zijn
genoeg thuiszorginstanties die hiermee
al soepel omgaan. Zeker gezien uw
positieve opstelling die alleen maar
door de regering wordt toegejuicht.
w werkgever had zich hierin coulant
moeten opstellen en zijn juridisch adviseur (waarschijnlijk voor goed geld
ingehuurd!) daarop moeten aanspreken. Ook uw vakbond had het voor u
moeten opnemen.

pagina 1

Dinsdag 12 juni 2012

Kleine
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Vijf kilometer v r het verkeersplein
Ouderijn begint mijn moeder al te
roepen: ‘Tjerk niet meer inhalen. We
zitten vlakbij Ouderijn. Daar is het
altijd vreselijk druk. Vanaf nu moet
je echt geen enkel risico meer nemen.
Hoor je me, Tjerk? Nu niet meer
inhalen hoor!’.
Het is 195 . Tjerk is mijn vader. Hij
heeft een Opel Kaptein gehuurd.
Daarmee rijden we van Den Haag
naar mijn opa en oma in Oosterbeek
bij Arnhem. Die zitten daar in het
bejaardenhuis voor gepensioneerde
onderwijzers. Eens in de twee maanden gaan we daar op bezoek met een
gehuurde auto. Mijn zusje en ik zitten
achterin. De rit naar Oosterbeek is
iedere keer weer een ontzagwekkende ervaring. Met z’n vieren in
een auto. Dat is nog eens wat anders

- Pinksterdrukte o het verkeers lein
udenrijn in
.-
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roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je ero terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. at overblijft zijn de s aarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Je sprak toen niet zozeer van
je ‘auto’ als wel van je ‘wagen’

- et een
‘clignoteur
dat was nog
eens richting
aanwijzen. -

n 195 was het knooppunt udenrijn berucht. Sindsdien is het er alleen maar gevaarlijker op
geworden. Wanneer is het nou eens afgelopen met dat primitieve verkeer per auto
dan met z’n honderden in de trein.
Langzaam mindert mijn vader vaart.
Want het verkeerplein Oudenrijn, dat
is niet niks. Daar gebeuren ongelukken als je niet donders goed uitkijkt.
Dat stond laatst zelfs nog in de krant.
Kijk. Heel in de verte rijdt nog een
auto. Niet inhalen dus.

Lasnaden beton
Het verkeersplein Ouderijn is in 195
de eerste, en vooralsnog de enige rotonde in Nederland. Met stoplichten.
Want al dat verkeer in het centrum
van het land moet natuurlijk in goede
banen worden geleid. Zonder ongelukken geraken we voorbij trecht.
Over een autoweg zonder vangrails.
Want vangrails, daar had nog niemand van gehoord. Die kwamen pas
later. De weg was trouwens ook nog
niet van asfalt. Maar van beton. Met
lasnaden. Zodat je steeds bedonk,
bedonk, bedonk hoorde tijdens de rit.
Hier en daar bevonden zich benzinestations langs de weg. Genoeg om je
veilig te voelen. Maar in Duitsland
was dat wel anders. Daar waren de
autobahnen uitgevonden door Hitler.
En daar duurde het soms wel een
halve dag voordat je een benzine-

station tegenkwam. Autobahnrovers
schoten je dan, voor je het wist, van
de weg af. Dat waren nog eens tijden.
Maar hier in Nederland waren de autowegen betrekkelijk veilig. Eigenlijk
gebeurde er nooit wat

Zesdehandsje
Als je het over je vierwielige vervoermiddel had, sprak je in die tijd
trouwens niet zozeer van je ‘auto’
als wel van je ‘wagen’. ‘Mijn wagen
moet nodig naar de garage’, zei je
dan. Of: ‘Ik heb mijn wagen in de
was gezet’. Er was trouwens ook
een term voor als je de onderkant
van je ‘wagen’ wilde voorzien van
een beschermende laklaag op de
onderkant van je auto. Hoe heette
dat nou toch ook alweer? Kom, ik
hoor het mijn vader nog zeggen. O,
ja. ‘Tectyleren’. ‘Het is hard nodig,
dat de wagen weer eens getectyleerd
wordt’, zei mijn vader dan. Zelf heb
ik daarna, eerlijk gezegd, nooit meer
enige behoefte gehad om mijn eigen
‘wagen’ te tectyleren.
Mijn eigen wagen. Jawel. Want op
mijn 18e jaar verkreeg ik mijzelf een
zesdehands Volkswagen voor 00
gulden. Die Volkswagen was voor-

- Een el a tein van de derde
generatie zoals begin jaren . -

zien van een doormidden gedeeld
achterruitje en twee clignoteurs die
tussen de voor- en achterportiers omhoog wezen, al naar gelang je linksof rechtsaf moest. En een startknop.
Jazeker. In plaats van een sleutel om
te draaien in het contactslot, diende
je bij deze Volkswagen op een knop
te drukken alvorens hem in beweging
te zetten. Saillant detail is wel, dat
mijn huidige Renault Scenic ( 009)
ook voorzien is van een startknop in
plaats van een contactslot. Nog even
en we hebben allemaal weer een
echte koffer achterop de auto.

erworvenheden
Wat is nou eigenlijk het grote verschil
tussen de auto’s van toen en van
nu? Ik zou het eerlijk gezegd niet
weten. Ja. Natuurlijk gaan de auto’s

van nu langer mee. Twee, driehonderdduizend kilometer in plaats van
honderdduizend. En er zit airco in.
En een computer die zegt wanneer je
in je portemonnaie moet tasten teneinde ‘onderhoud te verrichten’. En
misschien een routeplanner waardoor
je nog verder van de echte wereld
verwijderd raakt dan je toch al denkt
te zijn.
Maar laten we nou toch even eerlijk
zijn. Zijn d t nou de verworvenheden van vijftig jaar technologische
ontwikkeling?
Kom nou toch. Mijn Volkswagentje
met dat achterruitbrilletje reed n
op drieduizend. Olie, wel te verstaan.
Want de krukasspeling was navenant.
Maar de kosten daarvan waren niet
te vergelijken met al die onderhoudsbeurten voor mijn Renault Scenic van
tegenwoordig.
‘Kijk uit, Tjerk! Niet meer inhalen
hoor. Want we naderen het knooppunt
Oudenrijn!’ Ik hoor het mijn moeder
nog zeggen.
Hebt u zelf ook het idee, dat we
sindsdien niet zo heel veel zijn
opgeschoten op onze verkeerswegen?
Mail het naar:
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl

Klussen?
Winkels Kringloop Holland

Binckhorstlaan 322
Fahrenheitstraat 343
Kerketuinenweg 21
Loosduinsekade 156
Van Musschenbroekstraat 159
Piet Heinstraat 25
Piet Heinstraat 69
Weimarstraat 364
Westduinweg 196
Hendrik Ravesteijnplein 84-85
Herenstraat 47
Platinastraat 103-105

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Rijswijk
Wateringen
Zoetermeer

Binnenkort geopend!

Kerketuinenweg 55
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Na een aantal keer tamelijk makkelijke Sudoku’s, ook voor beginners, hopen we dat de nieuwkomers inmiddels
een beetje getraind zijn. H l moeilijk maken we het nog niet, maar de opgaves zijn weer aardig van niveau.
Succes ermee
moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op
willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
ok dit keer zijn er vijf prijzen beschikbaar.

Wat we als antwoord 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 ‘8’; in B ook
een ‘8’ in een ‘5’ en in D een ‘ ’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-8-5- .

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 11 van 9
mei presenteerden we vier Sudoku’s, waarvoor u tot en met woensdag juni de tijd kreeg. De complete reeks die werd gezocht luidde:
-8- -9. We trokken vijf prijswinnaars. Zij krijgen de muziek- D
‘Ik Hou Jou’ toegestuurd, zodra die
deze maand beschikbaar is!

Sudoku

CD Sjaak Bral
Vanwege de vakantietijd zijn er
ditmaal weer eens 5 exemplaren te

Sudoku B

1 5 3
4

2

1

7
9 1
5
8
3 1
3
8 5

9
4
7

1
4
2

Woensdag 0 juni

Sudoku C

4

9

winnen van Sjaak Bral’s toepasselijke dubbel D ‘Hurken in de Berm’.
Vergeet bij de inzending van de oplossing niet uw postadres te vermelden! We moeten uw oplossing van
de nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
binnen hebben op uiterlijk:

vonne Kuiper, te Den Haag
Marion Ros, te Den Haag
onny van Duijn, te Naaldwijk
Gerdien van Haaster, te Wassenaar
Joke van der Werf, te Bergschenhoek

4 5
6
2 3
5
5
7
1
6
7
1
2 3
7 9
1
9
5 8 2
1
5
3

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 1
Postbus 0
50 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
u el deoud-hagenaar.nl

Sudoku D

4 8 1
4 3
7
6
7 1
3 2
9
4
4
6
5
8 1
6 2 3
1
2
1
4
7

7
8 7
4
8

3 1
8 6
9

3
1

5

7
3
5
1 9

2
1
3

9
2

6
2

Wij helpen uw
vereniging de
crisis door ...
... ontvang € 50 per
aangebracht lid!



In deze financieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een
vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken.
De Volharding kan u daarbij helpen:
Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat is ons € 50 waard:
wanneer een lid van uw vereniging zich inschrijft bij De Volharding, dan staat daar dus een storting
van € 50 in uw verenigingskas tegenover!
Kans maken op een pakket inschrijfformulieren die per stuk € 50 waard zijn? Stuur deze coupon dan
zonder postzegel naar: De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.
Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging
Voorletter(s):

Achternaam:

Vereniging of sportclub:
Vestigingsadres:
Postcode en plaats:
Waarom moeten wij juist uw vereniging of sportclub steunen?

m

v
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(advertorial)

DE SILICONEN
HYDROGEL CONTACTLENS

1 MAAND GRATIS

VAN SPECSAVERS

SILICONEN HYDROGEL

Met siliconen hydrogel contactlenzen beschikken klanten van Specsavers over hoogwaardige en zeer comfortabele lenzen.
Deze contactlenzen laten significant meer zuurstof door dan traditionele zachte lenzen. En dit maakt de lenzen comfortabeler
waardoor u de lens langer kunt dragen. Kom naar de winkel en profiteer nu van 1 maand gratis siliconen hydrogel lenzen bij
aankoop van een siliconen hydrogel lenzenpakket van 6 maanden.

CONTACTLENZEN
Gratis lenzenvloeistof

Waar voor je geld
Er zijn steeds meer lenzen in het assortiment van Specsavers die van dit
hoogwaardige materiaal zijn gemaakt.
Zo heb je al siliconen hydrogel maandlenzen vanaf €14 incl. lenzenvloeistof,

thuisbezorging, gratis aanmeting, nazorg
en controle. Tevens zijn er ook torische
lenzen (met cylindersterkte), multifocale
lenzen (met leesgedeelte), daglenzen
en maandlenzen (die ook ‘s nachts
gedragen kunnen worden) in dit materiaal.

Vanaf €14 per maand

U kunt voor vrijblijvende informatie over
onze contactlenzen altijd binnenlopen in een
van onze winkels of een afspraak maken voor
een gratis oogonderzoek. Na beoordeling van
uw ogen, sterkte en wensen kunnen we u een
passend advies geven.

Gratis thuisbezorgd

Wist u dat u bij een abonnement flink
voordeel ontvangt:

VRAAG HET DE EXPERT...

Gratis nazorg en controle

Zijn Siliconen hydrogel contactlenzen van dezelfde
kwaliteit als gewone lenzen?
“Siliconen hydrogel contactlenzen zijn een uitstekende
keuze voor klanten die hun lenzen graag vaak en lang
dragen. Ze drogen minder snel uit en voorzien het oog
van ruim voldoende zuurstof. Hierdoor blijven je ogen
witter en voelen ze de hele dag comfortabel aan.”
Henk van het Hof
(Opticien)
Specsavers Delft

VOUCHER

• 10% korting op uw contactlenzen;
• gratis oogonderzoek;
• gratis controles en nazorg;
• gratis lenzenvloeistof;
• alles gratis thuisbezorgd;
• en 25% korting op een montuur vanaf €99
incl. gratis standaard enkelvoudige glazen!
Dus kom nu naar de winkel en profiteer
van ons voordeel!

GRATIS NETVLIESCHECK!

Met de siliconen hydrogel lens beschikken klanten van Specsavers
over een hoogwaardige en zeer comfortabele lens. Deze bijzondere
lens, die sinds de introductie in 2011 wereldwijd wordt beschouwd
als een doorbraak op het gebied van contactlenzen, is in elke
Specsavers-winkel verkrijgbaar! Kom naar de winkel en proﬁteer
nu van 1 maand gratis siliconen hydrogel lenzen*.
UW SPECSAVERS-WINKELS!
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

Met deze voucher kunt u bij Specsavers gratis een compleet oogonderzoek
inclusief NetvliesCheck laten uitvoeren.
Meer info? Zie: www.specsavers.nl/oogzorg/gratis-netvliescheck
1 voucher per persoon. De netvliesfoto’s worden beoordeeld door oogartsen en optometristen van
oogheelkundig centrum Best Eye Care en zijn een momentopname van de gezondheid van uw ogen waaraan
geen garanties kunnen worden gekoppeld. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

NetvliesCheck

*Bij aankoop van een lenzenpakket van 6 maanden ontvangt u
1 maand gratis. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
© 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Vox Delflandiae
presenteert

Händel’s

MESSIAH
Deel 3 wordt uitgevoerd op
24 juni om 15.00 uur, locatie Op Hodenpijl
Rijksstraatweg 20-22, 2636 AX Schipluiden
Sopraan: Annemieke Rademaker
Alt: Anna-Lucia van Dijk
Tenor: Ard Verkerke
Bas: Maarten van Manen
Het geheel staat o.l.v. dirigent Koos van Beurden
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Entree: vrije gift. Meer informatie op www.zangverenigingvivace.nl

