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Beste swingcombo direct na de oorlog
The Millers, met de Haagse klanken van Pia Beck en Eddy Doorenbos

In juni 1940 richtte Ab 
de Molenaar (1921-
1985) samen met zijn 
twee jaar oudere broer 
Jochem het Millers (in-
derdaad: ‘Molenaars’) 
Quartet op. De andere 
twee leden waren 
pianist Joop Maten en 
zangeres Sanny Day. 
De stijl van het ensem-
ble was vooral geba-
seerd op de staccato-
ritmes en de swing van 
de in die jaren razend 
populaire Hot Club de 
France met Django 
Reinhardt op gitaar en 
Stephane Grappelli op 
viool.

Sanny Day (1921-2008), die ik in 2004 in 
Almere interviewde, omschreef die stijl als 
volgt: ‘In feite waren we een ritmesectie die 
muziek maakte. Dat was onvertoond! In het 
begin vroegen veel mensen zich af: “Wat 
willen die nu eigenlijk?” Maar wat wij 
deden was precies waar het publiek voor 
kwam: ritme, swing en spontaniteit.’
Een geheel eigen klankkleur verkreeg de 
band nadat violist Jan Doedel en vibrafonist 
Coen van Nassou zich bij het viertal hadden 
aangesloten.

Studio van Gé Bakker
De Haagse invloed op de band is groot 
geweest. Die begon in 1945, toen het 
sextet op 16 maart zijn eerste plaatopna-
men maakte in de GTB-studio van Gé 
Bakker, toen nog op het Thomsonplein in 
Den Haag. Met kaarslicht en klandestiene 
stroom moest dat nog, in die dagen!
Een maand later trad Pia Beck (1925-2009), 
geboren op de Haagse Beeklaan, toe tot 
het sextet en gaf de muziek nieuw élan 
met haar boogie-stijl op de piano en haar 
samenzang met Sanny Day. In 2006 herin-
nerde Pia zich haar kennismaking met ‘The 
Millers’, zoals de band al gauw werd aan-
geduid, nog goed: ‘Mijn jazz-periode begon 
eigenlijk pas bij The Millers. Ik hoorde ze 
voor het eerst in Diligentia  in Den Haag, 

maar ze speelden ook vaak in St. Reges, op 
de hoek van de Thomsonlaan en de Ieplaan. 
Daar ging ik altijd naar ze luisteren en ik 
vond ze geweldig. Sanny Day, de vocaliste  
van de band, was een beeldschone vrouw 
en een geweldige zangeres. Begin 1945 
vroeg Ab de Molenaar mij of ik als pianiste 
en vocaliste  de plaats in wilde nemen 
van Joop Maten. Ik hoefde niet lang na te 
denken: spelen bij The Millers, denk je eens 
in! Ab was de muzikale leider van de band. 
Hij koos de nummers uit en speelde ze voor 
aan de anderen. Hij had de zaak goed onder 
de duim. Violist Jan Doedel was de man die 
de stemming er in hield en de band cachet 
en een speciale sound gaf. En Sanny en ik 
samen, dat was uniek. Get up those stairs, 
mademoiselle, hoe we dat deden, dat was 
ongelooflijk. Toen Eddy Doorenbos er in 

1946 bij kwam werd het weer een beetje 
beter, vooral met de meerstemmige zang. Ik 
hield me vooral bezig met het arrangeren.’ 

Met Zweeds orkest
Met Eddy Doorenbos (1921) is de derde be-
langrijke Haagse invloed genoemd. Samen 
met Paul Schwippert (bas) debuteerde hij 
op 1 januari 1947 bij de Millers als gitarist 
en zanger. Als vocalist viel hij op door zijn 
vederlichte dictie, uitgekiende timing en 
zijn aanleg voor het vertolken van Engels-
talige songs. Ook in de samenzang blonk 
hij uit. Geïnspireerd door Mel Tormé’s 
‘Mel-tones’ hadden The Millers uit eigen 
gelederen een harmony-groep geformeerd, 
‘The Mellow Mills’. Sanny Day, Pia Beck, 
Paul Schwippert en Eddy Doorenbos  
leverden de fraai op elkaar afgestemde 
partijen.  Een hoogtepunt beleefde dit 
kwartet in 1948, tijdens een engagement 
van zes weken in Zweden. Eddy Doorenbos 
dacht daar in 2011 nog met genoegen aan 
terug: ‘In de National, een grote dancing 
in Stockholm, hebben we als Mellow Mills 
een 78-toerenplaat opgenomen met het 
orkest van Seymour Østervall. Op de ene 
kant stond And so to bed, op de andere 
kant Pia’s compositie Gone. Het was voor 
ons heel bijzonder met een groot orkest te 
werken.’

Ontwapenend fris
Niet toevallig is ‘Gone’ als titel gekozen 
voor een schitterend muzikaal overzicht 
van The Millers op cd. Het nummer Gone 
behoort immers tot de hoogtepunten uit het 
oeuvre van de band en het woord ‘gone’ 
zou er op kunnen duiden dat The Millers 
en met hen misschien wel het hele tijdperk 
van de mainstream-jazz en swing voorbij 
zijn. De liefhebbers van het genre zijn oud 
of overleden en dat betekent dat een nieuw 
publiek The Millers zou moeten herontdek-
ken. En waarom zou dat niet kunnen? Anno 
2012 klinkt de muziek van de Millers nog 
altijd ontwapenend fris. 
Het jazztijdschrift Doctor Jazz gaf de cd uit, 
Harry Coster restaureerde de geluidsbron-
nen en Skip Voogd verrichtte research, 
stelde de cd samen en beschreef de 
geschiedenis van The Millers voor het cd-
boekje. Alles wat je maar weten wilt over 
deze bijzondere band komt daarin voorbij, 
in detail en in welgekozen bewoordingen: 
de begintijd, het engagement in Zweden, 
de optredens in België en Duitsland, de 
vervanging van Sanny Day door Suzy 
Møller in 1954, de entree van de muzikale 
aanwinsten Herman Schoonderwalt (klari-
net, altsax) en Cees See (drums) in 1956, de 
oprichting van een eigen club in Rotterdam, 
De Wieck, in 1957, de opheffing van de 

band in 1961 en de reünies op de plaat 
(voor het eerst in ‘68) en op het toneel 
(North Sea Jazz in 1981).

Periode 1945 - 1961
De nummers op de cd beslaan de periode 
1945-1961, te beginnen met de GTB-
sessie van 1945 (Wenn der weisse Flieder 
wieder blüht en Angelina), de eerste 
Decca-opnamen van 1946, opnamen voor 
de VARA-radio, een opname voor de 
Nederlandse strijdkrachten, opnamen voor 
Telefunken in München en Amsterdam, 
EMI-opnamen in Amsterdam en Rotterdam 
(De Wieck), een PPK-opname in Hilversum 
en als bonus-track het schitterende Gone, 
op 9 maart 1948 in Stockholm opgenomen 
voor het Sonora-label. Gone. Maar hopelijk 
niet voorgoed.

Cor Gout
corgout@extaze.nl

Bestellen en bronnen:
‘Gone…’; The Millers 1945-1961
(doctorjazz@online.nl / www.doctorjazz.nl) 
Prijs: 14,95 euro. Interviews Sanny Day en 
Pia Beck: Cor Gout, Muziek in zwart-wit 
(Aprilis, 2007) Interview Cor Gout met 
Eddy Doorenbos: Doctor Jazz Magazine 
215, 49e jaargang, winter 2011-2012

-   Stichting Doctor Jazz presenteerde in april de CD ‘Gone’ met 25 digitaal gerestaureerde opnamen van The Millers,  . -
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!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

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

www.juwelierhetmolentje.nl

Parkstraat 93 | 2514 JH  ’s-Gravenhage | 070 364 48 30

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

0800 - 366 3000

Een uitvaart 

zoals u dat wenst...



-   Gé Bakker (1910 - 1989) . -



The Twilight ids
Ik krijg vaak via mijn zus, die in Den 
Haag woont Oud-Hagenaars te lezen. 
Zelf ben ik ook een Oud- Hagenaar, 
geboren in de Vlierboomstraat 1946. 
In het nummer van 15 mei, las ik een 
stuk over het uitgaan in de jaren’60. 
In 1965 begon ik te werken, toen 
kwam ook de tijd, dat ik uit ging. Dat 
was een hele mooie tijd, misschien 
wel de mooiste tijd. Ik begon ook 
met stijldansen, bij Van Der Meulen 
op de aan van Meerdervoort. Dat 
was vaak op een zaterdagavond, eerst 
met dansles en als dat klaar was ging 
ik naar Den Hout op de hoek van de 
Herengracht en de Rijnstraat. Toen 
was er ook nog het oude Staatsspoor. 
Bij Den Hout, traden The Twilight 
Kids op, die speelden vaak nummers 
van bekende Engelse en Ameri-
kaanse bands, ook van Nederlandse 
bodem. Ze speelden vaak hele recente 
nummers, die meestal net uit waren. 
Nummers van The Kinks, Elvis, Cliff 
enzovoorts, de zangeres zong vaak 
het nummer Fever van Peggy ee. Ik 
kwam daar bijna elke zaterdagavond, 
mij kende ze later ook en inderdaad 
hun moeder zat bij de ingang van de 
zaal. Omdat ik daar vaak kwam zat 
ik in de hoek waar de bandleden ook 
zaten. Ik hoorde er zo’n beetje bij, ze 
kregen ook wel eens wat te drinken 
van mij. En als ik daar niet was, dan 
kwam ik ook in het 1e VC  aan de 
Van Stolkweg. Daar kwamen vaak be-
kende Haagse bands zoals the Golden 

Earings, the Sandy Costs o.l.v. Hans 
Vermeulen. Ik ging daar met vrienden 
heen. Die tijd liep eigenlijk van ’65 
tot en met ’68, want in 1969 leerde ik 
mijn huidige vrouw kennen. Bestaan 
de leden van The Twilight Kids 
trouwens nog?

Ben Hoffmans
ben1946@casema.nl
------------------------------------------------

Cebrah
Als Hagenaar “om utens”, thans 

angweer-Friesland, geniet ik (1945) 
van DOH.Het verhaal van Julius Pas-
geld over het Cebrah cabaret kwam 
mij, Vogelwijker van destijds, zeer 
bekend voor. Destijds waren er, nota 
bene op zondagavond, dansfeestjes bij 
of onder de kerk op de hoek van (het 
hoge gedeelte) van de aan van Meer-
dervoort en de Ridderspoorweg. De 
naam weet ik niet meer. Het was daar 
dat ik een optreden Cebrah mocht 
beleven. Ik herinner mij een act over 
de lengte van ping-pongspelers, waar-
bij de lengte van Wim de Bie werd 
uitgebuit. Dierbare herinneringen, het 
waren keurige partijtjes en iedereen 
had gewoon plezier. Tsja, wat klinkt 
dat nou weer  .

Michiel Alma
angweer

hanna.michielalma@home.nl

Oude tuindersknecht
Onlangs kregen we bij ons in Canada 
weer wat Oud-Hagenaars via de post. 
Meestal mijn vrouw bekijkt ze eerst, 
maar ik ben degene die eerst nakijkt 
wat Julius Pasgeld weet. Ik heb wel 
moeten lachen over dat tomaten 
plukken. Ik was in 1946 op de leeftijd 
van 14 jaar, zonder M O of zo. De 
oorlog was pas over en er moest poen 

gemaakt worden en dat betekende 
voor een rasechte oosduiner dat je 
in de tuin werd getrapt. Ik had het 
genoegen om kassenknecht te wor-
den. De hele dag in de tomaten- en 
komkommerkassen in de oosduinse 
geest. Veel te heet, maar ik ben er 
nog. Aan het eind van het warenhuis 
stonden de veilingkisten en geen 
kistje met papiertjes. Ik moest lopen 

naar m’n werk. We moesten om 4. 0 
uur in de schuur zijn, en zo gauw 
we het konden zien was het plukken 
geblazen met zo’n man of 6 vast 
personeel.
Bij een goede baas kreeg je als ze 
er waren 2 haringen rond 6 uur ’s 
morgens. Bah. Ik was gezegend om 
net als de andere knechten door te 
gaan met plukken tot alles klaar was. 
Daarna helpen bij de sorteermachine 
en dan de veilingschuit klaar maken. 
Normaal 8. 0 tot 9 uur was schaftijd, 
maar niet voor ons. We moesten 
doorgaan tot de schuit klaar was en 
dat was vaak pas om zo’n uur of 10. 
Dan die groene handen. Daar moest 
ik het hardste om lachen toen ik dat 
zat te lezen. Wat velen niet wisten in 
die tijd was dat een rabarbersteel je 
handen kraakschoon kreeg. Daarnaast 
was er nog een ander afwasmiddel 
om je handen schoon te krijgen: 
paardenmest! Die goeie ouwe tijd? Ik 
heb het tot in 1959 volgehouden, toen 
had ik genoeg van de tuinders en ben 
wat anders gaan doen.

Peter Bronsteyn
Canada
truus@bell.net
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OPROEPJES E  BRIE E
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. U kunt uw oproepje ook eenvoudig zelf plaatsen op onze website deoud-hagenaar.nl  Met onmiddelijke publicatie!
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
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Any Record bestaat nog
iet alleen de Haagse boekenhuisjes vallen in duigen (Houtschild, Buddenbrooks, RAP), ook de lokale 

optrekjes van platen en cd’s tuimelen een voor een om. Caminada, een begrip in Den Haag sinds de 
jaren dertig, His Master’s Choice, Plato, Het Diskabinet en alaland zijn de meest recente afvallers.

Muziek is zijn toonaangevende rol 
in de cultuur kwijtgeraakt, de jeugd 
loadt de muziek down, de huren 
van de winkelpanden overstijgen de 
omzet en de consument trekt zijn 
broekriem een gaatje strakker. 

De volgende ...
Wie langs de lege etalage van het 
pandje Amsterdamse Veerkade 17b 
wandelt, fietst of tuft zal denken: 
Any Record, dat is de volgende

aar de Geest
Maar nee. Gelukkig niet. Het 
winkeltje van René van der Voort, 
met pop, jazz en gesproken woord, 
collector’s items en ‘gewoon’ 
oud, nieuw en zijn tijd vooruit, is 
verhuisd naar de Geest 2a, tot voor 
kort de galerie Artikoos en daarvoor 
de legendarische hoedenwinkel 
van Bik. Het was indikken voor de 
platenbakken, want de winkel in de 
Veerkade mat twee keer de omvang 

van het wit-heldere zaakje in de 
Geest. Maar wat een buurtje, wat 
een winkel, wat een sfeer! Van Bik 
resteren nog de vloerplanken van 
orion hout, de aansluiting voor een 
hanglamp in het midden van het 
plafond en de metalen draaiknopjes 
in de lijsten van de naar de winkel 
gerichte ruiten van de dubbele 
erkerachtige etalage waarin destijds 
de aanhechtpinnen van houten schot-
ten zich hechtten om de koopwaar 

te behoeden voor vervaling door de 
zon. Any Record bestaat nog. En 
de hoedenwinkel van Bik een klein 
beetje.

Cor Gout
corgout@extaze.nl

- De eerste zaak van  ecord, aan de iet 
einstraat 8. Toen naar de msterdamse eer-

kade 15, en dan te vinden aan de Geest 2a. -

Die Gezina meisiesband uit Transvaal
Iedere twee weken krijg ik De Oud-Hagenaar toegestuurd door 
mijn zusje. Ik lees hem altijd met plezier, hier in het ‘verre’ Tilburg. 
Ik wil nu ook eens reageren, op de artikelen in de nummers 8 en 9 
over muziekgezelschappen en tamboer- en pijperkorpsen.

In 1955 hebben wij een meisjes 
drumband opgericht, onder de 
naam  ‘Die Gezina meisiesband’. 
We waren volgens mij de eerste 
met alleen meisjes. Wat waren we 
trots! We haalden er zelfs de krant 
mee op 27 mei 1955, de dag na 
ons eerste optreden in gebouw De 
Haard in het Transvaalkwartier. 

In dat stukje staat nog iets over de 
naam van onze drumband: “De 
naam werd voorgesteld door Ko-
lonel Van Hogenhout, de ambas-
sadeur van Zuid-Afrika. Gezina 
was de voornaam van mevrouw 
Kruger, de echtgenote van de grote 
Paul Kruger. En in het Transvaal-
kwartier is men wel gewend aan 
Zuid-Afrikaanse namen. Ik weet 
helaas niet wat er van alles meisies 
geworden is en wie het nog weet? 
Want ik ben toen getrouwd en als 
getrouwde vrouw kon je in die tijd 
echt niet meer met een trommel 
voor je buik lopen. Daarna zijn 
we naar Tilburg verhuisd en dan 
verlies je elkaar jammer genoeg uit 

het oog. Ik zou nog heel graag eens 
reacties horen. Blijf zo doorgaan 
met jullie blad, ik weet zeker dat 
jullie heel veel Oud-Hagenaars er 
een plezier mee doen. Mij in ieder 
geval wel! Het oude Haagje blijft 
toch altijd trekken.

Annie Grootveld - den Hertog
Tilburg
zier.an@home.nl

- n ge ou  De aard. an links naar rechts de 
ongedames Truus alhain, nnie den ertog  

(ik dus), nnie van Tol, nnette lugge, enn  
Monster en Janneke de achtegaal. -

- Met de drum and deden e natuurli k ook 
mee aan allerlei uitenevenementen. -
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Meneer Bennik

De fotowedstrijd vormt de opmaat naar 
een opschoonactie van de openbare 
ruimte in 201 . 
“Als er veel objecten in de openbare 
ruimte staan, dan wordt die vanzelf 
minder toegankelijk. Dat geldt voor 
verkeers- en informatieborden, parkeer-
paaltjes en bankjes op plekken waar 
toch niemand gaat zitten,” aldus Dek-
ker. “We willen ook op dat vlak in 201  

een opschoonactie gaan organiseren.”

r 1 september 
De wedstrijd volgt op een actie van 
leden van de commissie Verkeer en 
Ruimtelijke Ordening van de bewo-
nersvereniging Noordelijk Scheve-
ningen, Duttendel en Wittebrug. Die 
hebben het plan opgevat om eens goed 

rond te kijken in de wijk om te kijken 
hoe het gesteld is met de verkeersbor-
den. Zijn ze goed geplaatst, verduidelij-
ken ze de verkeerssituatie, zijn ze goed 
zichtbaar of zijn ze overbodig?
Deelnemers kunnen hun foto’s tot 1 
september insturen naar 
openbareruimte denhaag.nl

Fotografeer wat u hindert op straat

ctie tegen wildgroei 
aan er eersborden

Subidie aanvragen bij gemeente

Meer fietsen-
stallingen 
in de buurt

Opslagproject 
voor daklozen 
van start

- Directeur Stads eheer etra Delsing en ad ronk van de Be onersvereniging oordeli k 
Scheveningen, Duttendel en itte rug halen samen met een am tenaar van de dienst Stads e-

heer alvast een over odig verkeers ord eg. ( oto  hil i huis) -

is o dtoets is n
de initie  an de baan

obe oe  
e angen oort 

en idder aal

De gemeente Den Haag gaat 
de wildgroei aanpakken van 
verkeersborden en andere 
storende factoren in de 
openbare ruimte. ethouder 
Sander Dekker (stadsbeheer, 
financi n) roept inwoners 
van de stad op om foto’s te 
maken van gekke situaties 
in de openbare ruimte. Denk 
aan een bankje dat zo hoog 
staat dat er alleen een reus 
op kan zitten, of aan een bor-
denwoud waarin niemand de 
weg kan vinden.

In veel woonwijken is een 
grote vraag naar goede en 
veilige fietsenstallingen. De 
gemeente Den Haag onder-
steunt daarom initiatieven 
voor buurtstallingen door 
hiervoor subsidie beschik-
baar te stellen. In totaal is 
er € 500.000 subsidie be-
schikbaar, voor tenminste 
tien buurtstallingen. De 
subsidieregeling loopt tot 
het einde van dit jaar. 

Wie een buurtstalling wil openen, 
komt in aanmerking voor subsidie voor 
bijvoorbeeld fi etsenrekken, een elek-
trisch slot en een tegemoetkoming voor 
kleine verbouwingen. Ook eigenaren 
van bestaande buurtstallingen kunnen 
subsidie aanvragen om de stalling te 
verbeteren. De subsidie is maximaal 
400 euro per fi etsplek in de stalling, 
met een maximum van  40.000 per 
buurtstalling.

eiligheid 
In een buurtstalling kunnen bewo-
ners tegen een kleine maandelijkse 
vergoeding hun fi ets stallen. Voor veel 
mensen is een goede en veilige plek 
om hun fi ets te stallen een belangrijke 
voorwaarde om te blijven fi etsen. it 
angst voor fi etsendiefstal en vanda-
lisme schaffen mensen geen nieuwe 
fi ets aan of ze gebruiken de fi ets niet of 
minder. In Den Haag zijn er inmiddels 
0 buurtstallingen.

Meer informatie en het aanvraagfor-
mulier voor subsidie op internet: www.
denhaag.nl fi etsen

Sinds twee weken kunnen 
daklozen in Den Haag ge-
bruik maken van een gratis 
opslagruimte voor hun per-
soonlijke spullen. De Achter-
ban heeft gezamenlijk met 
Brijder en REA T een project 
gerealiseerd waarbij een 
50-tal kluizen (formaat grote 
stationskluis) geplaatst wor-
den.  Daarnaast is een pro-
ject voor het digitaal opslaan 
van belangrijke zakelijke 
papieren gestart. 

Door het plaatsen van de kluizen is 
het gedaan met het gesjouw met zware 
tassen en rugzakken en het kwijtraken 
van spullen door verlies of diefstal. En 
de ‘digitale kluis’ moet een einde maken 
aan het iedere keer opnieuw aanvragen 
van noodzakelijke papieren voor een 
uitkering, huis of andere instanties.
Het opslagproject is op 12 juli bij Brij-
der (Clean River) aan de ekstraat 180 
Den Haag feestelijk van start gegaan, 
luister bijgezet door wethouder Rabin 
Baldewsingh.

De huishoudtoets hield in dat nog 
maar één uitkering per gezin mogelijk 
was. De maatregel was onderdeel van 
de wijzigingen in de Wet Werk en 
Bijstand met ingang van 1 januari dit 
jaar. De afschaffi ng van  de maatregel 
is het gevolg van het akkoord dat de 
regeringspartijen VVD en CDA eind 
april hebben gesloten met D66, Groen-

inks en Christen nie. Een onderdeel 
ervan was het terugdraaien van de 
huishoudtoets.. 

De rondleidingen door deze historische 
monumenten starten iedere dag (behal-
ve maandag) om 1 .45 uur in Museum 
de Gevangenpoort. Bezoekers krijgen 
voor slechts 10,00 een rondleiding 
door de eeuwenoude gevangenis en 
bezoeken vervolgens de indrukwek-
kende Ridderzaal.
Het combiticket is te koop bij Museum 

de Gevangenpoort, bezoekerscentrum 
ProDemos (Hofweg 1), of online via 
prodemos.nl. Museum de Gevangen-
poort en ProDemos werken al lange 
tijd samen en zetten zich samen in de 
geschiedenis van het hofgebied voor 
het voetlicht te brengen.

De huishoudtoets is met ingang van vandaag definitief ge-
schrapt.  Dit betekent dat mensen  die door de maatregel vanaf 
1 januari dit jaar niet in aanmerking komen voor een bijstands-
uitkering,  alsnog een aanvraag kunnen indienen. In Den Haag 
kunnen mensen zich tot 21 september bij het dichtstbijzijnde 
werkplein melden.   

anaf nu is het mogelijk een gecombineerd bezoek te brengen 
aan Museum de Gevangenpoort en de Ridderzaal. De Gevan-
genpoort was eens de voornaamste toegangspoort tot het Bin-
nenhof, met als centrum de imposante Ridderzaal.

- m e oners in de ruchten uurt een 
veilige stallingsvoorziening te ieden zi n 

vorig aar aan de rikozenstraat
 i voor eeld   etstrommels geplaatst.

( oto  Jurriaan Bro el).  -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Serviceflat

T
E 

H
U

U
R

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 Zeehelden-
kwartier in Den Haag, een levendige wijk met veel winkelvoorzieningen. Ook ligt de 
service flat 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.

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Elke woensdagmiddag open 

huis van 14.00 tot 16.00 uur.

kunst, boeken, cd’s

VEEGSCHOON OPLEVEREN

antieke meubelen antieke klokken

schilderijen

www.keestalen.nl

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

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

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

• vrijblijvende prijsopgaaf
• gratis taxatie

KEES TALEN

KOOPT ALLES

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
os

du
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gb
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ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

HTMC

HTMC

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

  070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl 

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: 

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS

TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00  -  5 T/M 8 PERS. € 67,00

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26
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Een aantal keer per jaar betraden mijn 
zusje en ik in het gezelschap van mijn 
vader een kleine heren kapsalon nabij 
zwembad de Regentes. Nadat mijn 
vader zich fl ink had laten bijpunten, 
was het onze beurt. Streng drilde een 
in chirurgisch wit gehulde coiffeur, 
wiens roestvrijstalen gereedschap 
vervaarlijk uit zijn borstzak omhoog 
stak, ons om beurten de donkerrode 
leren knipstoel in. Waarna hij een wit 
laken zo strak om m’n nek knoopte, 
dat ik als een gehangene in de stoel 
bengelde. Met een glazen fl es, gevuld 
met een doorzichtige vloeistof, waar-
aan een enge rubberslang hing met 
dito bal, kwam hij langzaam op me 
af, sproeide met een paar fi kse knepen 
in het rubber een nevel ijskoud water 
m’n nek in en greep vervolgens naar 
zijn borstzak. 

Het ergste
Bij het zien van de glimmende 
schaar, wist ik dat het ergste nog 
moest komen. Met militaire precisie 
knipte hij op tien centimeter boven 
mijn oren, een kaarsrechte rand rond 
mijn schedel, zodat ik er uitzag als 
Willy Wortel. Mijn zusje onderging 
hetzelfde lot. Gehuld in onze duffelse 
jekkers klommen we even later met 
kale, kriebelende nekken op mijn 
vaders zwarte herenfi ets.
Op de Regentesselaan waar mijn va-
der ons zoals gewoonlijk wees op het 
voormalig woonhuis van dichter Wil-
lem Kloos, zag ik vanaf mijn plaatsje 
voorop de stang, in een spiegelende 
etalageruit mijn zusje achterop het 
bagagedrager snel haar capuchon 
opzetten.
Bij thuiskomst werden we hartelijk 
begroet door ome Arie, een zeeman 
die met verlof van de grote vaart nog 
wel eens bij ons aanlegde.
“Wat een rare 
koppen. uizen 
zeker,” brulde’ie 
tegen mijn 
moeder die ons 
na die insinuatie 
meteen veront-
waardigd begon 
uit te dossen of we 
naar een feest in 
Duckstad moesten. 
Van onderuit een 
schoenendoos diepte 
ze twee linten op en 
vormde de gekleurde 
frutsels met behulp 

van een ingenieus klemmetje om tot 
een enorme strik die even later als 
een grote wimpel feestelijk op het ons 
nog resterende haar wapperde. Dat 
stond kennelijk zo leuk dat Ome Arie 
tijdens een volgend bezoek gewillig 
met ons op de foto wilde.

Ook bij Oranje
Ook mijn moeder had er schik in, 
want ’s zomers en ’s winters ging 
op coupe Willy W. de vlag uit. In de 
winter werd de wimpel dan bedekt 
met een warm, zelfgebreid mutsje, 
zodat we er uitzagen als een knolraap 
met een gezwel.
Dat het model van het drillende kap-
pertje, enorm populair was, kon ik 
afl ezen aan de rest van de meisjes uit 
mijn kleuterklas. Ook in Koninklijke 
kringen was het kapsel doorgedron-
gen op foto’s in tijdschriften zag je 
hoe de prinsesjes van Oranje met 
precies dezelfde coupe vrolijk door de 
tuinen van Soestdijk huppelden.

it met de strik
Of de kapper met pensioen ging of 
dat de look uit de mode raakte weet ik 
niet maar na de kleuterschool was het 
uit met de strik die mijn moeder voor 
ons had gezet. Vanaf die tijd liet ik 
mijn haar groeien, om het te kunnen 
dragen in een paardenstaart.
Omdat ik op een woensdagmiddag 
nog te vroeg was voor het kinder-
uurtje met Tante Hannie besloot ik 
met het dubbeltje - bestemd voor een 
schoteltje patatkruim en een halfuur 
Televisie genot - dat ik wekelijks 
overhandigde aan de uitbater van 
een klein cafetaria aan de oos-
duinseweg, naast de garage met de 
Michelin reclame, eerst nog even 
langs de speeltuin 

aan de Mackaystraat te gaan. Bij de 
draaimolen stuitte ik op een ouder 
buurmeisje die beweerde dat ze voor 
kapster leerde en thuis al oefende op 
de hele familie. Vanaf de schommel 
keek ik argwanend naar haar vier jon-
gere broertjes, die allemaal een idiote 
pleeborstel-coupe droegen. Maar door 
ijdelheid gedreven ging ik in op haar 
voorstel een Catherina Valente-staart 
bij me te maken. Zo’n staart werd 
dan hoog op het hoofd getrokken en 
omwonden met een streng haar. 
Onder de rokende pijp van de vuil-
verbranding nam ik verwachtingsvol 
plaats op de rand van de 
zandbak waar Jennie met 
een nagelschaartje mijn 
zorgvuldig gekweekte staart 
afknipte.
Begeleid door een vrolijk 
tingelende lijn 11 rende ik 
verbouwereerd de straat 
uit op weg naar het 
cafetaria waar ik door de 
openstaande deur toekeek 
hoe mijn buurtgenootjes, 
smullend  van het zwart 
gebakken kruim, mee-
leefden met de avontu-
ren van Dappere Dodo 
wiens sprietige haardos 
een wereldcoupe leek 
bij mijn verknipte 
hoofd. Met het dub-
beltje in mijn zak 
begaf ik me over het met 
knipperbollen beveiligde zebrapad ter 
hoogte van weeshuis Groenesteijn, 
mistroostig huiswaarts.

Songfestival
Een jaar of wat later werd ik ter 
gelegenheid het songfestival uitgeno-

digd bij een vriendinnetje. Haar 
gastvrije ouders waren de trotse 
bezitters van een zwartwit-tele-
visie, en de halve buurt zat ter 
gelegenheid van het Songfesti-
val in de zondagse kamer rond 
het toestel geschaard. Toen 
onze nationale vedette Corry 
Brokken in beeld verscheen 
met haar bijdrage “Net als 
toen” hielden we de adem 
in, want onze Nederlandse 
Corry had ineens een super 
Franse uitstraling. Gehuld 
in een nauwsluitende 
avondjurk liet ze ons ken-
nismaken met de Franse 
haarmode. Haar korte 

kapsel was in ongelijke plukjes vanaf 
de kruin, met bakkebaardjes naar 
voren geborsteld zodat het volgens 
de vol afschuw kijkende ouderen, net 
leek of de ratten er aan gevreten had-
den. Maar de in de kamer aanwezige 
jeugd, waaronder de in fel gekleurde 
rock’n roll kousen gestoken oudere 
zussen herkenden het meteen als het 
“veertjeskapsel”. Enthousiast keken 
m’n vriendinnetje en ik elkaar aan. 

“Dat wil ik ook,” riepen we 
opgewonden. Nou wilde het toeval 
dat op de verjaardagspartij waar de 
fl es zoete Spaanse wijn regelmatig 
rondging, ook de buurvrouw van de 
partij was die een straat verderop een 
dames kapsalon dreef. Na het derde 
glaasje inviteerde ze ons welwillend 
om op een woensdagmiddag, na 
vier uur, het tijdstip dat zij de stapel 
handdoeken in een gehuurde wasma-
chine van Rovato liet ronddraaien, 
en er geen klanten kwamen, voor het 
gereduceerde bedrag van f 1,50 plaats 
te nemen in een van de comforta-
bele wit lederen stoelen van haar 
hypermoderne salon. Alwaar zij op 
onze negenjarige hoofden Corry’s 
veertjeskapsel zou creëren.

Anderhalve piek
Omdat het in die tijd niet meeviel 
zomaar anderhalve piek te 
bemachtigen, ging er een tijd 
overheen voor we op een woens-

dagmiddag verwachtingsvol voor 
de deur van de kapsalon stonden. 
Want behalve met het begeerde kap-
sel zouden we ook nog, volgens de 
hartelijke invitatie van buurvrouw, 
met een echte watergolf de salon 
verlaten.Na lang kloppen en bonken 
verscheen het hoofd van de kapster 
die ons met haar handen vol zeepsop 
geagiteerd vroeg wat of we ‘mosten’. 
Toen wij haar aan de uitnodiging 
herinnerden, keek ze ons aan alsof ze 
net haar eerste Korsakov-aanval had. 
Ze wist van niks meer.
Bij het zien van onze bedremmelde 
gezichten, zagen we haar dubben 
over eventuele verstoorde onderlinge 
verhoudingen in de buurt. “Vooruit 
dan maar,” zei ze chagrijnig.
In het keukentje, achter de salon, 
draaide de vin van de wasmachine op 
volle toeren.
Als eerste mocht ik plaatsnemen in 
de stoel, waar ze met een planten-
spuit haastig een kouwe straal water 
mijn nek in sproeide en begon te 
knippen. Met gesloten ogen droomde 
ik gelukzalig weg bij het idee dat 
ik straks met een hoofd vol rollers 
onder de behaaglijke warmte van 
de zilverkleurige droogkap zou zit-
ten. Toen ik opkeek zag ik tot mijn 
afgrijzen dat mijn haar aan de zij en 
achterkant tot ver boven mijn oren, 
helemaal weg was.
Nergens een veertje.
“  zou het toch knippen als Corry,” 
zei ik verschrikt. “Corry,” vroeg ze 
afwezig om met de schaar in haar 
hand, op haar hoge, naaldhakken 
weer naar het keukentje te trippelen 
en de tijdklok van de wasmachine 
weer een slinger te geven. Tien minu-
ten later liep ik, met coupe Willy W. 
sprakeloos de zaak uit.

ucy Naberman
nab-co@ziggo.nl

‘Ik was m’n hele jeugd verknipt’

et begeerde ratte o e 
an orr  Bro en 

Terugkijkend op mijn kinderjaren, kreeg ik het idee dat ik mijn hele jeugd verknipt was. Het 
begon al in mijn kleutertijd. Met in haar ene hand de ketel en in de andere een zakje aanmaak-
shampoo van Castella, waarop een wonderschoon dameshoofd met een kroon van bloemetjes 
je een waterval van glanzend haar beloofde, waste mijn moeder boven de granieten gootsteen 
met opgestroopte mouwen onze tegenspartelende kinderhoofden. Ik wil niet,  riepen we van 
onder de handdoek, daar we wisten dat op zo’n ritueel meestal een fikse knipbeurt volgde. 

- ill  ortel, de strip  guur en z’n onver oest are kapsel. -

et begeerde ratte o e 

- Corr  Brokken in de loemen, als innares van het urovisie Song estival in 195 . -

- Catherina alente met haar smaakmakende staart. -

- Brokken met ‘aangeknaagd’ kapsel, samen met haar eerste man, 

de drummer Cees See. -
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ooncentrum ag ag  bevindt ich in de a-
genstraat  middenin het centrum van Den Haag  
Door de vele tram- en busli nen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend  Alle 
belangri ke voor ieningen liggen op loopa stand
r i n  woningen en er is een grote daktuin  

Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
parkeerplaatsen huren

ag  is gelegen aan de chermerstraat  
Met het openbaar vervoer is het comple  makkeli k 
te bereiken  De belangri kste winkels i n om de 
hoek  in de Bet e ol straat  Het wooncentrum 
hee t  driekamerwoningen van ca   m
verdeelt over drie etages

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

trum van Loosduinen en i kduin  Op loopa stand 
bevinden ich winkels  r is parkeergelegenheid 
rondom het wooncentrum  Het centrum hee t  
woonlagen en bevat  twee- en

 driekamerwoningen

  is gelegen aan de Beresteinlaan  
in de wi k Bouwlust  Met het openbaar vervoer 
is het comple  makkeli k bereikbaar  Belangri ke 
voor ieningen  oals levensmiddelen aken  i n op 
loopa stand gelegen  Het gebouw bevat  twee-
kamerwoningen

ooncentrum a a  a a bevindt ich aan 
de ak van oortvlietstraat  Het openbaar vervoer 
bevindt ich op korte a stand van het comple  De 
belangri kste winkels i n op ongeveer  minuten 
loopa stand  Het wooncentrum hee t  drieka-
merwoningen van ca   m  en drie tweekamer-
woningen van ca   m

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 088 - 9210410 

E-mail klantenservice: 

simon.carmiggelt@woonzorg.nl 

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

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

actuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

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

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag

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

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

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

H rr  n der 
n reden ur hwe   

   Ri wi k

Te    
m i  

h rr nder m i om

SCHOENSERVICE

F
SCHOENREPARATIES 

SLEUTELS • SPANNERS 
VETERS • INLEGZOLEN 

ONDERHOUDSMIDDELEN

Fahrenheitstraat 656, 
2561 DL Den Haag

(Tegenover de Albert Heijn) 
Tel. 070 – 750 44 35

Fahrenheit
ONLANGS GEOPEND • ONLANGS GEOPEND



In 1908 ontwierp de bekende architect 
H. P. Berlage (1856  19 4) een 
uitbreidingsplan voor Den Haag en in 
191  werd dit plan door het gemeen-
tebestuur goedgekeurd. Het is uitein-
delijk slechts zeer ten dele uitgevoerd. 
Eén van de architecten die hieraan 
meegewerkt heeft, was Co Brandes 
(1884  1955). Alleen al in Den Haag 
en omgeving zijn meer dan 500 
werken van hem uitgevoerd.

Geboren Hagenaar
Co is op 27 december 1884  op het 
adres Trompstraat 248  geboren. Zijn 
vader, Teunis, was biljartmaker en 
had daarnaast een winkel in manufac-
turen. Samen met zijn vrouw Cornelia 

kreeg hij vier kinderen, waarvan 
er drie op jeugdige leeftijd 

overleden, zodat Co 
alleen overbleef. Nadat 
Cornelia in 1889 ook 
overleden was, trouwde 
Teunis met een zuster 

van haar, Susanna, en zij kregen 
samen twee kinderen.
Na de lagere school ging Co naar de 
Mulo en vervolgens naar de kunst-
nijverheids- en tekenschool, die in 
de Raamstraat gevestigd was. Hierna 
werkte hij zo’n 15 jaar op diverse 
architectenbureaus. Na enige tijd in 
Heemstede te hebben gewoond, keer-
de hij in 1909 terug naar Den Haag, 
waar hij op het adres Voltastraat 66 
ging wonen. Twee jaar later trouwde 
hij met Christina Keemink. Ze kregen  

acht kinderen. In deze periode werkte 
hij veel met architect J. Th. Wouters 
samen. Erg honkvast was hij niet, 
want na enkele jaren in Wassenaar te 
hebben gewoond, alwaar hij enkele 
prachtige villa’s heeft ontworpen, ver-
huisde hij naar het villapark Marlot, 
waarvan een groot gedeelte door hem-
zelf ontworpen was. Het ontwerp van 
de Dalton HBS aan de Aronskelkweg 
stamt ook uit deze periode.

Over de grens
Hij beperkte zich niet alleen tot ons 
eigen land, want ook in landen als 
België, Zwitserland en Duitsland 
kreeg hij opdrachten. Daarnaast heeft 
hij als lid van de Haagse Kunstkring 
aan diverse exposities meegewerkt en 
het schrijven van artikelen over zijn 
vak ging hem kennelijk makkelijk 
af. Een enkele maal werkte hij nauw 

met een beeldhouwer samen, zoals 
met Toon Dupuis bij het monument 
voor Emma op het Jozef Israëls-
plein. Na de Tweede Wereldoorlog 
speelde hij een belangrijke rol bij de 
wederopbouw, met als voorbeeld het 
Ministerie van Marine in de Toren-
straat. Co Brandes wordt omschreven 
als: “ Een hoogstaand, eenvoudig, 
beschaafd mens, die nimmer zijn 
mindere collega’s verloochende.” Tij-
dens zijn 70ste verjaardag kreeg hij 
de onderscheiding van Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau en die krijg 
je niet zomaar! De laatste jaren van 
zijn leven woonde hij op het adres 
Van Neckstraat 12 en hier is hij op 1  
december 1955 overleden.
Bron: Jaarboek Die aghe 19 5. 

Carl Doeke Eisma
rle s l net nl 

Architect volgens het principe van Berlage: bouwen is dienen 

o Brandes te ende oor 
 wer en in en aag

Rond 18 0 bedroeg het aantal inwoners van onze stad ongeveer 100.000 . Dertig jaar later waren dat 
er al bijna 200.000. og niet zo lang geleden woonden er letterlijk 500.000 inwoners in Den Haag. Dit 
betekent, dat er aan het begin van de vorige eeuw en tussen de twee wereldoorlogen hele wijken bij-
gebouwd zijn, denkt u bijvoorbeeld maar aan het Statenkwartier, Duinoord, de Archipelbuurt, het aak-
kwartier en de Schilderswijk, het Bezuidenhout en het Benoordenhout.
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- ortiek oningen aan de Juliana van Stol-
erglaan van de hand van Brandes. -

-  De ark  at in Marlot van Co Brandes, ge ou d van 1929 tot 19  in de t pische sti l van de 
zogenaamde ieu e aagse School. -

- Co Brandes en zi n vrou  Christina in 195  i  de door hem ont orpen Dalton BS 
aan de ronskelk eg  ( oto ico ae ). -

Advies van de notaris
Parkstraat 9     2514 JH  ’s-Gravenhage    070 - 64 48 0    notaris ellenslentze.nl    www.ellenslentze.nl

Ellens  entze - notariaat en mediation

Huizen staan tegenwoordig steeds 
langer te koop. Veel mensen durven 
het daarom niet meer aan een ander 
huis te kopen voordat het oude huis is 
verkocht. Het risico op dubbele woon-
lasten voor een nog ongedefi nieerde 
periode is uiteraard niet aantrekkelijk. 
Toch kan het u juist nu veel voordeel 
opleveren wél alvast uit te kijken naar 
een andere woning.
Het is namelijk een gunstige tijd om 
te onderhandelen. De huizenprijzen 
zijn historisch laag, verkopers willen 
graag snel van hun woning af en het 
mogelijke verlies op uw oude woning 
is hoogst waarschijnlijk kleiner dan de 
winst die u zult maken op uw nieuwe, 
beter onderhouden en grotere woning 
in een betere buurt. 

Twee voor de prijs van één
Een nog niet algemeen bekende 
regeling helpt zowel de verkoper als 
de koper in deze onrustige markt. 

Met de overbruggingsgarantie betaalt 
de verkoper van uw nieuwe woning 
gedurende 1 tot 2 jaar mee aan uw 
woonlasten. Zolang uw huidige 
woning nog niet is verkocht, ontvangt 
u maandelijks een bijdrage, waarmee 
uw vaste lasten nagenoeg hetzelfde 
blijven. 
Dubbele woonlasten zijn voor bijna 
niemand meer op te brengen en leiden 
vaak tot een overhaaste verkoop van 
de oude woning, met vaak een enorme 
schuld als gevolg. De overbruggings-
garantie geeft u meer tijd om de oude 
woning tegen een eerlijk prijs te ver-
kopen, zonder overhaast beslissingen 
te hoeven nemen. 

Snelle verkoop kan toch
Ook voor verkopers is deze regeling 
voordelig. Hun woning wordt daar-
mee extra aantrekkelijk voor poten-
tiële kopers, vooral als zij hun eigen 
woning nog niet hebben verkocht. 

Hierdoor wordt een woning vaak 
sneller verkocht, waarmee de hoge 
kosten van een langere verkooptijd 
voorkomen worden. Denk dan aan de 
hoge advertentiekosten en de extra 
rentelasten maar ook aan een steeds 

lagere verkoopprijs bijvoorbeeld. 
De garantietermijn van 1 of 2 jaar 
gaat in op het moment dat u uw 
woning bij de notaris overdraagt aan 
de koper. Verkoopt de koper zijn eigen 
woning binnen die garantietermijn, 
dan krijgt u het overgebleven bedrag 
uit depot teruggestort. De notaris 
beheert een deel van de koopsom en 

verzorgt daarmee de maandelijkse 
uitbetalingen.
Pas tijdens de onderhandelingen 
kiest u voor een garantietermijn van 
1 of 2 jaar. Vaak hangt dit af van de 
afgesproken koopsom. De overbrug-
gingsgarantie is dus een afspraak 
tussen koper en verkoper, en geen 
hypotheekvorm. Ook fi scaal kan 
het voordelen hebben, maar laat het 
koopcontract voordat u het tekent 
eerst door uw notaris controleren, 
zodat u zeker weet dat alles juridisch 
in orde is en u niet voor verrassingen 
komt te staan.

inderen helpen
Niet alleen voor mensen die graag een 
stapje verder willen in de huizen-
markt is deze regeling prettig, ook 
voor starters is het iets om over na te 
denken. En misschien is dit de manier 
waarop u uw kinderen kunt helpen bij 
de aankoop van hun eerste huis door 

een eenmalige schenking te doen. 
Met de koop van een woning of de 
afl ossing van een hypotheek als doel 
kunt u hen tot ruim  50.000 schen-
ken. Bovendien levert deze vorm van 
vermogensoverheveling een verlaging 
van de erfbelasting op. Al met al 
goede redenen om uw kinderen een 
stapje vooruit te helpen. Maar leg dan 
wel in een notariële akte vast dat deze 
schenking alleen uw kind betreft, zo-
dat de huidige of toekomstige partner 
er geen aanspraak op kan maken. 

Mijn collega’s en ik adviseren u 
graag, op ons kantoor of bij u thuis of 
op de zaak. Want wij weten wat het 
is om verliefd te worden op een huis, 
maar k hoe u die droom op een 
gunstige manier waar kunt maken!

Michaël entze
otaris

Ieder nadeel heb z’n voordeel,  zei Johan Cruijff lang gelden al. Dat blijkt nu ook voor de woningmarkt te gelden. ant ondanks alle 
kommer en kwel die ons dagelijks bereikt via de verschillende media, heeft de crisis ook positieve kanten.  kunt zelfs financieel voor-
deel halen uit deze belabberde markt. Onmogelijk denkt u  Integendeel

e oordelen an de crisis



De directeuren De Baan, Burger en 
Jager zwaaiden in 1965 de scepter over 
de drie openbare M O’s in Rijswijk. 
Dat deden ze met vuur en verve en, 
het moet gezegd, ook wel eens een 
tikkeltje tiranniek. M O’s waren 
in meerdere opzichten een vervolg 
op het lager onderwijs. Zo heetten de 
leerkrachten daar niet alleen nog steeds 
onderwijzers, het w ren ook vaak 
onderwijzers, afkomstig van de lagere 
school, die in hun avonduren een lagere 
akte in het een of andere vak hadden 
gehaald. Ook de sfeer op de M O’s 
was doordrenkt van barse pedagogische 
principes en didactische inzichten die 
dikwijls nodig waren om de leerlingen 
van 12 tot 18 jaar in toom te houden.

Coupe kunstenaar
Toen ik dan ook met mijn lange haar 
(nou ja, lang, het was misschien 
anderhalve centimeter langer dan het 
bloempotmodel van de gemiddelde 
M O-leerkracht) solliciteerde op de 
betrekking van leraar handenarbeid 
aan de drie openbare M O’s en 
me daartoe bij directeur De Baan 
van de Churchill-M O aan de J.C. 
van Markenlaan vervoegde, zei deze 
tegen me, dat ik eerst maar eens naar 
de kapper moest, wilde ik een kans 
maken op dat baantje. De natuur is 
sterker dan de leer dus verscheen ik in 
het cursusjaar 1965 1966 met een fris 
hoofd voor de klas om de jongens te 
onderrichten in het timmeren, zagen, 
boetseren en solderen. Jongens, jawel. 
Want de meisjes hadden op datzelfde 
uur ‘nuttige handwerken’. Allemaal 
dus nuttig en nodig. Maar het leuke 
was toen wel, dat zowel de nuttige 
handwerken als de handenarbeid in 
een kunstzinnige sfeer dienden te 
geschieden. Hetgeen het vak, maar ook 
de leerkracht die dat vak gaf, een zeker 

kunstenaarsimago verleende.
Een collega op de Churchill-M O, 
de wiskundeleraar De Groot (‘Nico’ 
voor zijn collega’s, ‘De Groot’ voor 
zijn leerlingen) bleek ook geneigd 
zijn haar wat langer te dragen. 
Samen zagen we na ongeveer een 
jaar kans om dat tegen de zin van 
de directeur in te bewerkstelligen. 
Het hoeft geen betoog, dat vanaf dat 
moment de lengte van het haar van de 
mannelijke leerlingenpopulatie gelijke 
tred hield met dat van Nico en mij. 
Zodat de directeur zich, ondanks zijn 
manmoedige pogingen om verderfelijke 
invloeden buiten de schoolmuren 
te houden, zich uiteindelijk toch 
geconfronteerd zag met allerlei 
langharig tuig in de schoolgangen. 
Tot op heden verkeer ik nog steeds in 
onzekerheid of ik trots moet zijn op 
deze bijdrage in de vooruitgang of niet.

Stoffige vloeren
De juffrouw nuttige handwerken, de 
gymnastiekdocent en ik waren de 
enigen die op drie openbare M O’s 
tegelijk lesgaven. Ik was dus redelijk 
goed in staat de sfeer op deze drie 
scholen te vergelijken. De Plesman-
Mulo van directeur Jager aan de 
Generaal Vetterstraat leek niet alleen 

ua gebouw op de Churschillschool 
van De Baan maar ook voor wat de 
onderwijskundige inrichting betrof was 
er sprake van eenzelfde gestrengheid. 
Niet alleen de leerlingen, ook ik was 
een beetje bang voor De Jager. En 
volgde zijn decreten weliswaar node, 
maar toch altijd stipt uit. Dat droeg 
niet altijd bij aan de sfeer, die ik in het 
handenarbeidlokaal van de Plesman-
M O voor ogen had. Ik heb dan 
ook niet het idee, dat ik nou echt een 
stempel heb gedrukt op de creatieve 
ontwikkeling van de leerlingen van 

die school. Eerlijk gezegd weet ik me 
van die school dan ook weinig meer te 
herinneren.
Geheel anders was dat met de 
Dr. Anton Philips-M O aan de 
Esdoornstraat. Hier was directeur 
Burger heer en meester. Deze man 
was begaan met zijn leerlingen en 
zijn personeel en buitengewoon 
geinteresseerd in het wel en wee op 
school. Het leed geen twijfel of Burger 
had veel van Theo Thijssen gelezen 
en hij trachtte diens boodschap op zijn 
personeel over te dragen. Ik heb veel 
van Burger geleerd en hij heeft veel 
bijgedragen aan mijn onderwijscarri re.

erzameling an Dijk
Mijn  handenarbeidlokaal in de 
Philips-M O bestond uit twee 
gewone, doorgebroken leslokalen, 
volgestouwd met de resultaten van de 
verzamelwoede van mijn voorganger, 
collega Van Dijk. Alles, maar dan 
ook alles dat niet direct gebruikt kon 
worden, maar dat ook niet direct 
weggegooid hoefde te worden, had die 
man in kasten, laatjes en op planken 
gestouwd. Want wellicht zou er tijdens 
de lessen handvaardigheid nog iets van 
kunnen worden gemaakt!
De vloer van het lokaal bestond uit 
ruwe, houten planken. Dat trok zulke 
hoeveelheden stof (de school was 
rond 1910 opgericht) dat ik steeds 
v r de aanvang van de lessen met 
een grote gieter water op de planken 
moest sprenkelen teneinde de niet-
opveegbare, droge stofdeeltjes te 
verhinderen in dichte wolken op te 
dwarrelen als de leerlingen het lokaal 
betraden. Van ARBO-wetten was toen 

nog geen sprake.

Bromfietsen  in de klas
Mijn lesmethode blonk uit in eenvoud. 
Ik had vijf multomappen vol met 
afbeeldingen van leuk vormgegeven 
voorwerpen. De leerlingen kozen 
daar, na onderling beraad, ieder voor 
zichzelf een onderwerp uit dat zij 
wilden maken. Kleur en vormgeving 
mochten geheel naar eigen inzicht 
worden aangepast. Als er materiaal 
nodig was, dat niet voorradig was, 
financierde ik dat niet zelden zelf uit 
mijn eigen wedde. Want veel geld 
hadden de M O’s toen nog niet over 
voor de creatieve ontplooiing van hun 
leerlingen. Zo diende ik van directeur 
De Baan eerst alle afvalhout bij de 
Rijswijkse timmerlieden te verzamelen 
alvorens een materiaalbegroting in te 
dienen.
Vaak kozen de leerlingen uit de 
multomappen nuttige voorwerpen 
zoals vazen, schaakborden en asbakjes 
om te maken. Maar er waren ook 
leerlingen die hun brommer het lokaal 
inreden teneinde die op te voeren. Tja. 
Volgens de letter der wet was dat wel 
handenarbeid. En vanuit de pedagogiek 
der intrinsieke motivatie was er ook 
weinig tegen in te brengen. Toch had 
ik op de een of andere manier de 
indruk, dat het niet verstandig was dit 
onderdeel van mijn lessen aan de grote 
klok te hangen. Stilzwijgend deelden 
de leerlingen die mening. Zodat er 
eigenlijk nooit problemen zijn gerezen 
over dat opvoeren van die brommers 
tijdens de les.
Toch werden er ook veel mooie dingen 
gemaakt. Abstracte composities van 

witgeverfd ijzerdraad op een zwarte 
ondergrond. Structuren van knobbelige, 
houten takken en van uitwaaierende 
spijkers op een plankje. Verkeersborden 
zoals die wellicht op andere planeten in 
zwang waren. Collages van de rotzooi 
die we vonden in al die laatjes, kasten 
en planken in het lokaal. Blikken vissen 
met ingewanden van tandraderen 
uit oude wekkers en schubben van 
onderdelen van een fietsketting. Alles 
mochten ze van me maken met maar 
één voorwaarde: ze moesten het zelf 
leuk vinden om te doen. En zo bleek 
de afwezigheid van leerplannen, 
werkplannen, aanpakken en andere 

methodieken omgekeerd evenredig aan 
de hoeveelheid werkstukken die werden 
gemaakt in de drie handenarbeidlokalen 
in Rijswijk.
Een paar jaar later, om precies te 
zijn in februari 1969 resulteerde de 
werklust van de leerlingen in een 
expositie van hun (kunst)nijverheid in 
het Rijswijks Museum. De toenmalige 
wethouder van onderwijs, Herman van 
der Veer, opende deze tentoonstelling 
heel toepasselijk door de ontbrekende 
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2de  serie van Erik de Boer over onderwijs geven in Rijswijk in de vorige eeuw

ls leraar andenarbeid ad e een beet e een nstenaarsimago
Het yceum en het Meer itgebreid ager Onderwijs of korter ge-
zegd: de M O. Dat waren in de vorige eeuw decennia lang moge-
lijkheden om na de lagere school hogerop te komen. Ook in Rijs-
wijk waren er, naast het openbare Rijswijks yceum, drie openbare 
M O-scholen. In 1968 werd de Mammoetwet ingevoerd waardoor 
het hele onderwijs rigoreus op de schop ging. De M O’s gingen 
Mavo’s heten. En de HBS bestond ineens niet meer.

- Groeps oto uit 19  met het personeel en de einde amenkandidaten van de Dr. nton hilips-M , genomen voor het schoolge ou  aan de ndelasan in i s i k. 
elemaal rechts directeur Burger. aast hem g mnastiekleraar Jurriaan oolen. el  sta ik er niet op.  -

- Beet e reezen en de motor van e uch opvoeren ti dens de les. e hielden het stil, maar het 
voldeed eigenli k helemaal aan het curriculum.  -

- ardig karret e van lik en met veel sol-
deer erk. De cla ontoeter is een mooi detail. 

erkstuk van een leerling.  -



spijker te slaan in een collage van 
spijkers. ‘En voor de zoveelste maal 
sloeg de wethouder hier de spijker 
op zijn kop…’, slijmde een journalist 
in een fotobijschrift in het huis-aan-
huisblad Groot Rijswijk.

Tekene amen
Op de M O van Burger gaf ik 
ook het vak tekenen. Het mag wat 
wonderlijk klinken maar dat was toen 
een heel belangrijk vak. Belangrijker 
dan nu op het VMBO, dat zeker. 
En er werd in ieder geval meer 
getekend dan gepraat. Er was zelfs 
een teken-eindexamen voor iedere 
M O-leerling. Het onderwerp 
op zo’n examen was altijd een 
stilleven. De tekenleraar diende dan 
de benodigde onderdelen voor dat 
stilleven te verzorgen. Enkele peren, 
een wijnglas, een paar rozen, een 
groot, oud, opengeslagen boek. En dat 
zaten de eindexamenkandidaten dan 
in de examenzaal met hun verworven 
kennis van perspectief en kleur 
geconcentreerd na te tekenen. Ik heb 
in die paar jaar, dat ik de tekeningen 
moest beoordelen, nooit lager dan 
een vijf gegeven. En dan nog alleen, 
als ik zeker wist, dat de betreffende 
leerling er niet op zou zakken. Want ja, 
eindexamen of niet, het moest een leuk 
vak blijven. 
Ik kan me nog herinneren dat de 
tekenleraar tijdens die examens 
ook de namen van de leerlingen op 
de diploma’s moest kalligraferen. 
Want toen dacht men nog terecht, 
dat tekenleraren dat bij uitstek goed 
konden. Als ik er een verschreef 
of bevlekte moest ik het diploma 

in stukjes scheuren en aan de 
voorzitter van de examencommissie 
overhandigen met het verzoek om 
een nieuw exemplaar. In de zekere 
wetenschap dat een voorzitter geen 
tientallen stukjes papier aan elkaar 
gaat zitten passen alvorens ze in de 
prullemand te gooien, voorzag ik mijn 
toen pasgeboren zoon van een echt 
M O-diploma door twee diploma’s 
in tientallen stukjes aan de voorzitter te 
geven en te zeggen, dat ik er drie had 
verschreven.

Onbekommerde sfeer
In het vak handenarbeid werd geen 
examen gedaan. De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat het vak onbelangrijk 
was. Men kon er zelfs niet op blijven 
zitten. En terecht. Iemand met twee 
linkerhanden en een volkomen 
gebrek aan esthetisch inzicht dient 
niet ook nog eens te worden gestraft 
met slechte cijfers. En zo was 
het vak handenarbeid, creatieve 
handvaardigheid heette het later, een 
van de weinig wilde tuintjes in het 
toen toch al fl ink aan banden gelegde 
onderwijs. 
‘Jongens’, zei ik daarom altijd bij 
de aanvang van de eerste les. ‘Ik heb 
liever niet dat jullie hier komen. Blij  
weg. Slaap uit. eem je lessen voor 
het volgende uur door. Maar ga hier 
niet aan de slag als je het niet leuk 
vindt. Ik noteer je niet als je absent 
bent en je hebt bij voorbaat een zeven 
voor dit vak op je rapport. Dus je 
hoe t je nergens zorgen om te maken’.  
Een aardig neveneffect daarvan was 
natuurlijk, dat dergelijke opmerkingen 
behoorlijk ten goede kwamen aan 
mijn populariteit onder de leerlingen. 
Maar toch ging het mij daar niet om. 
Het ging om het resultaat. En dat 
was er. Mijn lokaal zat altijd bomvol 
leerlingen. Niet zelden ook leerlingen 
die daar krachtens het rooster in het 
geheel niets te zoeken hadden. Ze 
waren allen welkom. En zo werd 
er in een onbekommerde sfeer naar 
hartenlust getimmerd, geboetseerd 
en gesoldeerd, terwijl er daarnaast 
voldoende ruimte was om vrijmoedig 
het gedrag van andere docenten, 
ouders, politie-agenten en andere 
onderdrukkers aan de orde te stellen en 

te bediscussiëren. Nu was het gelukkig 
zo, dat ik niet de enige was, die me op 
een dergelijke wijze opstelde. Theo 
Thijssen was mij natuurlijk al op veel 
magistralere wijze voorgegaan. Maar 
ook het merendeel van mijn collega’s 
in de creatieve vakken van destijds 
huldigden ongebruikelijke, vrijzinnige 
opvattingen. Om de sfeer wat 
duidelijker te maken is een schets over 
de aanwending van voornamen van 
docenten van destijds wellicht nuttig. 
‘ oe moeten we u noemen’, vroeg een 
leerling in een van de eerste lessen 
van het cursusjaar eens aan me. ‘Bij 
de voornaam o  bij de achternaam ’. 
‘Bij de achternaam natuurlijk’, 
antwoordde ik. ‘Gewoon De Boer’. Ja. 
Want dat gedoe met die voornamen 
moest ik toen nog niet hebben. Er 
waren al wel docenten, die zich bij 
de voornaam lieten noemen maar 
dat waren toch eigenlijk maar halve 
gare Jan Doedels die de status van 
het lerarenberoep te grabbel gooiden. 
Toch ging ik al wel zover, dat ik mijn 
leerlingen vertelde dat mijn vrienden 
mij Erik noemden. En zo gebeurde 
het, dat een voortvarend jongmens uit 
klas 2B van de Anton Philips-M O 
mij aan het eind van het jaar als een 
soort compromis met ‘mijnheer Erik’ 
aansprak.
Zo sluipen er natuurlijk meer onjuiste 
zaken in het onderwijs. In mijn latere 
loopbaan in het onderwijs is het dan 
uiteindelijk toch ‘Erik’ geworden. 
Niet omdat ik dat nou zo leuk vond, 
integendeel, gezag moet er zijn, maar 
omdat ik het moeilijk kon maken mij 
bij de achternaam te laten noemen als 
verder alle collega’s in de school zich 
bij de voornaam lieten noemen.

Elite en schorriemorrie
De Mammoetwet, waarmee alle 
scholen op een hoop werden geveegd, 
was nog niet ingevoerd. Dat zou 
pas in 1968 gebeuren. Maar de 
voorbereidingen op deze rigoreuze 
ingreep waren al in volle gang. 
Ook in Rijswijk. Tenminste één, 
maar op den duur alle openbare 
M O’s in Rijswijk waren gedoemd 
te fuseren met het Rijswijks 

yceum, later Rijswijkse Openbare 
Scholengemeenschap (ROS) en nog 
veel later Atlas-college geheten. 
De partijen stonden niet bepaald 
te trappelen van ongeduld om het 
zover te laten komen. Integendeel. 
Argwanend bekeek het personeel van 
de scholen, die voordien nooit wat met 
elkaar te maken hadden gehad, elkaar. 
Er was sprake van een ‘psychologische 
barri re’. Zo noemde burgemeester 
Archibald Bogaard de situatie 
tenminste toen hij vernomen had van 
de onwil tot samenwerking. Met meer 
elan dan kennis van zaken riep hij alle 
leerkrachten van de M O’s en het 

yceum bijeen in de raadszaal van het 

Rijswijks stadhuis en las ze eens fl ink 
de les voor wat betreft de noodzaak 
tot samenwerking in een sfeer van 
gelijkwaardigheid. Dat was tegen 
het zere been van de docenten 
van het yceum. Dat waren 
immers eerste-graadsleraren. 
Niet zelden afgestudeerd en 
uiterst bekwaam in het doceren van 
belangrijke vakken als economie, 
Grieks, atijn en letterkunde. Heel wat 
anders in ieder geval dan dat zooitje 
ongereld op de M O’s dat zich, 
anders dan zijzelf, niet met de elitie 
maar met het schorriemorrie van de 
samenleving bezig hielden. Ook in dit 
geval maakte onbekend 
onbemind. Toen ik in 
1967 naast mijn taak 
op de M O’s ook op 
het Rijswijks yceum 
de lessen handenarbeid 
ging verzorgen, mocht ik mijzelf dus 
verheugen in het feit dat ik zowel 
tot de elite als tot het schorriemorrie 
behoorde.

Debriefing
Met grote regelmaat werd ik door de 
rector van het lyceum, Van Vliet, op 
zijn kamer uitgehoord over de gang 
van zaken op de M O’s. Wie vond 
wat en waarom en wanneer. Ook op de 
kamertjes van de M O-directeuren 
werd ik nu regelmatig uitgenodigd om 
de laatste onderwijpolitieke nieuwtjes 
uit de veste van het yceum over 
te brieven. Ik voelde me een soort 
dubbelspion. Temeer omdat het nu ook 
tussen de M O-directeuren begon te 
rommelen. De Philips-M O bleek 
namelijk wel geneigd tot een fusie met 
het yceum. De Plesman- en vooral 
de Churchill-M O daarentegen 
absoluut niet.
En zo geschiedde het, dat er 
uiteindelijk een noodgebouwtje 
tegenover de Rijswijkse Openbare 
Scholengemeenschap aan de 
Karmozijnstraat kwam te staan met 
daarin de leraren en de leerlingen 
van de Philips-mavo die zich, 
vanwege bepaalde vakken die wel, 
of juist niet in een bepaald gebouw 

werden gegeven, al dra mengden 
met de leerlingen en de docenten 
in het gebouw van de ROS. De 
Churchill-mavo heeft nog als laatste 
gepersisteerd in schijn een categorale 
mavo te zijn. Maar uiteindelijk 
werd het allemaal één pot nat en 
werd ook het Rijswijkse openbare 
voortgezette onderwijs in de vaart der 
volkeren opgestoten naar één brede, 
broederlijke scholengemeenschap met 
een diversiteit aan leerlingen in tal en 
last.

Erik de Boer
erik@2mail.nl

In De ud- agenaar nr. 4, 5 en 6 
van deze vierde  jaargang verscheen 
een eerste serie van Erik de Boer 
over het onderwijs geven in ijswijk. 
Die nummers zijn nog te downloaden 
op de website van de krant 
www.deoud-hagenaar.nl
De tweede a  evering van dit verhaal 
uit de nieuwe serie zal te vinden zijn 
in D  16 van dinsdag 4 augustus 
aanstaande.
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2de  serie van Erik de Boer over onderwijs geven in Rijswijk in de vorige eeuw

ls leraar andenarbeid ad e een beet e een nstenaarsimago

- Groeps oto uit 19  met het personeel en de einde amenkandidaten van de Dr. nton hilips-M , genomen voor het schoolge ou  aan de ndelasan in i s i k. 
elemaal rechts directeur Burger. aast hem g mnastiekleraar Jurriaan oolen. el  sta ik er niet op.  -

- - otten en vazen draaien op een ank, het ziet er makkeli k uit, maar is o zo moeili k. 
De oel slingert zo de prut in.  -

- Mooi resultaat. Beet e aviaanachtig, ge-
inspireerd op rikaanse maskers. erkstuk 

van een leerling. .  -

ls leraar andenarbeid ad e een beet e een nstenaarsimago

- Soort schavot o  eulsinrichting. Maar toch 
met een lie devol hart en loemri ke raders. 
eel intrigerend. erkstuk van een leerling.  -
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r o  it
Deze agenda evat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud- agenaar interessant kunnen zi n  tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
De agenda ordt samengesteld door het Centraal n ormatiepunt uderen (C ). ctuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u alti d in de agenda op .haagse-
ouderen.nl. e t u activiteiten te melden  
Stuur u  gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, o  neem tele onisch contact op met Marco Daane via (0 0)  8 21.

 Vrijdag 27 juli

orkshops 
‘ leurrijke Poolse kunst’ 
Rondleiding en workshops bij/door het 
Haags Kinderatelier. Grootouders zijn 
welkom om mee te doen als deelnemers! 
10.30-12.15 uur: boerinnetje in boom-
gaard, met textiel en andere materialen 
(4-7-jarigen) en maquette van een Poolse 
kerk bouwen (8-12- jarigen). 13.15-15.00 
uur: treurwilg timmeren, met o.a. hout, 
textiel en wol (4-7-jarigen) en klederdracht 
op zelfgemaakt paspopje (8-12-jarigen). 
Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57, deelna-
mekosten kinderen € 2,50, grootouders € 
1,50. Inlichtingen: Stichting Haags Kinder-
atelier, tel. 363 37 45, e-mail marlinseme-
leer@haagskinderatelier.nl.

Beiaardconcert
Koen van Assche (Leuven) bespeelt het 
beiaard van de toren van de Grote Kerk. Hij 
wordt geassisteerd door Geert D’Hollander 
op piano. Aanvang 15.30 uur, te beluisteren 
in de Nutstuin, achter Het Nutshuis. De tuin 
is gratis toegankelijk via datzelfde gebouw, 
Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote Kerk), 
of door de ingang aan de Jan Hendrikstraat 
naast het Ibishotel.

Interculturele 
gezelligheidsavond
De Stichting Rainbow Den Haag organiseert 
i.s.m. de Stichting Hindustani elke twee 
maanden een interculturele gezelligheids-
avond. Deze keer is het thema: Zuid-Ame-
rika / de Caraïben. Danscafé´t Syndicaat, 
Nieuwe Molstraat 10, 17.00-23.00 uur. 
Met een (halal, ook vegetarische) maaltijd 
à € 6,-. U kunt deze telefonisch reserveren 
(06 47 10 66 98 of 06 40 13 46 51) of per 
e-mail: info@rainbowdenhaag.nl of info@
stichtinghindustani.nl.

 Zaterdag 28 juli
 
Zomerconcert B tz-orgel
Het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk bestaat 
250 jaar. Het wordt beschouwd als een 
van de mooiste orgels van Nederland. 
Talloze bekende organisten uit binnen- en 
buitenland bespeelden het of maakten er 
cd-opnames. Ook dit jaar organiseert het 
orgelcomité een serie gratis zomerconcer-
ten op zaterdag. Vandaag: Aart Bergwerff, 
met een programma geheel gewijd aan 
Johann Sebastian Bach. Lutherse Burgwal 
7-9, 12.45 uur. Toegang gratis, vrije gift bij 
de uitgang. Informatie: www.hetbatzorgel.
com, tel. 363 66 10.

Orgelconcert
Orgelconcert met Jan Hage. Hervormde 
Kerk Wateringen, Plein 9, Wateringen, 
19.30 uur. Kerk open 19.00 uur, toegang € 
6,-, voor 65+’ers € 5,-.

 Zondag 29 juli

Bezichtiging, 
tentoonstelling en 
orgelconcert Abdijkerk
In juli en augustus is de Abdijkerk elke 
zondagmiddag gratis toegankelijk voor 
bezichtiging. Met de tentoonstelling 
‘Markante mankementen’, over wat er rond 
een dorpskerk allemaal fout kan gaan; een 
multimediashow over de kloostergang, het 
hart van de Abdij; en orgelbespelingen van 
15.30 tot 16.00 uur. Abdijkerk, Willem III 
straat 40, 14.30-16.00 uur. Een program-
maboekje is verkrijgbaar.

 Maandag 30 juli

orkshop 
‘Omgaan met stress’
De eenmalige workshop ‘Omgaan met 

stress: zorgen voor een goede balans’ van 
Context biedt u de mogelijkheid met stress 
en druk van buitenaf te leren omgaan. U 
achterhaalt waar u precies stress van krijgt. 
Aan deze workshop zijn geen kosten aan 
verbonden. Context, Lijnbaan 4, 18.30-
20.30 uur. U kunt inschrijven op www.
context.nl.

 Donderdag 2 augustus

Informatiebijeenkomst 
(on)veiligheid
Bijeenkomst over veiligheid en onveiligheid 
in Bouwlust/Vrederust, met informatie over 
wat u zelf aan uw veiligheid kunt doen en 
hoe u met een prettiger gevoel over straat 
kunt. 14.00 uur: inloop met koffi e/thee; 
14.10 uur: Sjaak Harteveld, een 82-jarige 
Hapkido-master, met eenvoudige tips; 
14.45 uur: de wijkagent over weerbaar-
heid; 15.15 uur: gelegenheid om vragen te 
stellen en na te praten. Conservatorium-
studenten zorgen voor achtergrondmuziek. 
Wijkservicepunt / Uitleen- en Zorgwinkel 
Randveen, Randveen 66, deelname gratis, 
vooraf aanmelden niet nodig. Informatie: 
Servicebureau Saffi er De Residentie, tel. 
0800-723 34 37 (werkdagen, 9.00-17.00 
uur).

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. Woonkameratelier Marina 
Bredddels, Viandenstraat 46, 19.00-22.00 
uur, evt. etentje vooraf (18.00-19.00 uur). 
Deelnamekosten: € 5,- inclusief koffi e/thee, 
lekkernij en sapje. De werkstukken zijn 
verschillend geprijsd. U kunt gerust vrijblij-
vend komen binnenkijken. Bel Marina Bred-
dels, 06 20 21 53 44, voor meer informatie, 
of stuur een e-mail naar singleclub40crea@
kpnmail.nl.

 Zaterdag 4 augustus

Strandwandeling 
Scheveningen
Ca. 12 km. Vooraf om 12.00 uur een 
brunch met thema in huiselijke sfeer. 
Deelnamekosten € 15,- (contant betalen). 
Woonkameratelier Marina Bredddels, 
Viandenstraat 46, 11.00 uur. Bel Marina 
Breddels, 06 20 21 53 44, voor aanmelden 
of meer informatie, of stuur een e-mail naar 
singleclub40crea@kpnmail.nl.

 Zondag 5 augustus

Bezichtiging, tentoon-
stelling en orgelconcert 
Abdijkerk
In juli en augustus is de Abdijkerk elke 
zondagmiddag gratis toegankelijk voor 
bezichtiging. Met de tentoonstelling 
‘Markante mankementen’, over wat er rond 
een dorpskerk allemaal fout kan gaan; een 
multimediashow over de kloostergang, het 
hart van de Abdij; en van 15.30 tot 16.00 
uur orgelbespelingen. Abdijkerk, Willem III 
straat 40, 14.30-16.00 uur. Een program-
maboekje is verkrijgbaar.

 Zondag 12  augustus

ucebert bij an Stockum
Weer een excellente literaire salon, 
georganiseerd door Hans Spit, de beste 
boekhandelaar van Den Haag en omstreken 
in decennia. Tenminste drie sprekers die 
recent over Lucebert publiceerden:  Eric 
Slagter, Paul van Cappeleveen  en Ton van 
de Boon. In het Veilinghuis Van Stockum; 
Prinsegracht 15 in Den Haag centrum. 
Entreeprijs 12,50 euro p.p.. Aanvang 15.00 
uur. Toegangsprijs p.p. € 7,50. Reserve-

ringen: info@boekenklus.nl of spit.hans@
gmail.com Telefoon : 0681309892

 V.a. 22 september

De Spinazieacademie
125 jaar huishoudschool
augus Het huishouden is een vak apart, zo 
bewijst de tentoonstelling De Spinazieaca-
demie, 125 jaar Haags huishoudonderwijs 
die van 22 september t/m 24 februari in 
het Haags Historisch Museum te zien is. 
Talloze vrouwen, en later ook mannen, 
volgden hun opleiding aan de huishoud-
school, die al snel de geuzennaam ‘de 
Spinazieacademie’ kreeg. In Nederland 
begon de geschiedenis van dit onderwijs in 
1888, met de oprichting van de Haagsche 
Kookschool. Het was de eerste van de 
vele kook- en huishoudscholen die zouden 
volgen. Huishoudkunde ontwikkelde zich 
tot een ware studie. Van bezems tot stofzui-
gers, van kolenfornuizen tot magnetrons: 
de huishoudschool ging met de tijd mee. 
Zo vinden hedendaagse studies als Facility 
Management en Voeding en Diëtetiek hun 
oorsprong in dit onderwijs. Een andere 
erfenis is het Haagse Kookboek; niet voor 
niets een culinaire bestseller. Een tentoon-
stelling vol nostalgische foto’s, fi lmpjes, 
herinneringen en grootmoeders tips. Haags 
Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, 
2513 AB Den Haag. Telefoon: 070 3646940. 
E-mail: info@haagshistorischmuseum.nl 
Website: www.haagshistorischmuseum.nl

 ZOMERACTIVITEITEN

Candlelight-rondvaarten
In augustus en september kunt u tijdens de 
invallende duisternis een rondvaart maken 
met de antieke Salonboot uit 1925. De 
overdekte en verwarmde Salonboot vaart 
vanaf de Uilebomen via het Zieken, het 
Rijswijkseplein en de Goudriaankade langs 
Drievliet en enkele verlichte landhuizen 
aan de Vliet rond Voorburg, waaronder 
het voormalig buitenhuis van Constantijn 
Huygens. Met een glas wijn in de hand 
vaart u bij duisternis Den Haag weer 
binnen. De schipper of gastheer/-vrouw 
vertelt onderweg over bezienswaardighe-
den. Aanvang 21.00 uur, deelnamekosten 
€ 19,95 inclusief een glas port en een glas 
wijn. Reserveren (aanbevolen!) via www.
salonbootdenhaag.nl of tel. 211 61 05.

 Tot vrijdag 27 juli

akantieactiviteiten 
Segbroek
De uitgaansgroep van het ouderenwerk 
Segbroek organiseert diverse vakantieacti-
viteiten, zoals een Ooievaarttocht, een be-
zoek aan distilleerderij/museum Van Kleef, 
een bezoek aan Emma’s Hof, een wandeling 
door Voorburg, een high tea en creatieve 
workshops. Meer informatie en aanmelden: 
bel met Buurtcentrum ‘t Lindenkwadrant, 
tel. 360 02 37. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.

 Tot zondag 12 aug.

Zomertrainingen 
tai chi en igong
Elke zondag deze zomer: gratis tai chi en 
qigong oefenen. De trainingen worden 
verzorgd door Nel van Biezen. Iedereen kan 
meedoen, ervaring is niet nodig. Tai chi 
is door de langzame, zachte bewegingen 
geschikt voor senioren. Op het veld tegen-
over de Kruidentuin van het Zuiderpark, 
10.00-11.00 uur (ingang aan de kant van de 
Loevesteinlaan tegenover de Dalfsenstraat, 
het blauwe bruggetje over en u bent er zo). 
Informatie: www.yinyang-taichi.nl.

 Tot vrijdag 24 aug.

Zomercursus Fit door 
goed bewegen
U leert bewust en goed bewegen, oefe-
ningen ter versterking van buik-, rug-, 
bil- en beenspieren en ter ontspanning 
van nek-, schouder- en onderrugspieren. 
Praktijk voor Houding & Beweging, Joseph 
Ledelstraat 84, elke werkdag 9.30-10.30 
uur. U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden. Deelnamekosten: € 7,- per les 
inclusief kopje koffi e, knipkaart 8 lessen 
€ 50,-. Draag soepele kleding, sokken of 
lichte schoentjes en breng een handdoek 
mee. Inlichtingen: tel 346 66 54, e-mail 
goedbewegen@planet.nl.

 Tot maandag 27 aug.

Zomerbridge
Zomerbridge / ladderen bij de Bridge Club 
Loosduinen (BCL). In 6 ronden met weke-
lijks prijzen. Woonzorgpark Loosduinen, 
Willem III straat 36, 19.30 uur, afsluiting 
met uitslag rond 22.30 uur. Deelnamekos-
ten € 3,- p.p. per avond (voor niet-leden 
BCL). Aanmelden aan de zaal, vóór 19.15 
uur, of met een e-mail naar bcl3045@gmail.
com met vermelding van uw naam, naam 
van uw partner en telefoonnummer. Infor-
matie: Hans de Bruijn, tel. 404 29 88.

 Tot vrijdag 31 aug.

Zomer-Tai chi-Qigong 
voor 50 ’ers
Iedere vrijdag (alleen niet op 3 augustus). 
Grasveld Escamplaan, schuin achter 
ziekenhuis Leyenburg bij de kinderboerde-
rij, 10.00-11.00 uur. Deelname gratis, dus 
neem buren, vrienden of familie mee. Bel 
bij wisselvallig weer om ca. 9.15 uur even 
voor de zekerheid. Informatie: San Bao, tel. 
06 51 68 26 78.

 Tot zondag 30 sept.

Tentoonstelling 
Eenmaal, andermaal ..

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

Elke maandag en  
woensdag

 
Huiskamer De Bolster
Huiskamer De Bolster is per 1 juli op maan-
dag en woensdag geopend. Hier kunnen 
ouderen uit de wijk elkaar ontmoeten en 
in huiselijke sfeer deelnemen aan diverse 
activiteiten. De Bolster, Kastanjestraat 2, 
10.00-14.00 uur. Vanaf 12.30 uur kunt u 
een gezamenlijke broodmaaltijd gebruiken, 
voor € 1,50. Meer informatie (op maandag) 
via tel. 363 60 32.

Elke woensdag en 
zaterdag

aartocht naar 
druiventuin
Het Loosduins Museum organiseert in juli 
en augustus elke woensdag- en zaterdag-
middag een vaartocht door Kraayenstein en 
Madestein naar de historische druiventuin 
De Sonnehoeck in Kwintsheul. Daar kunt 

u druiven proeven en kopen. Loosduins 
Museum ‘de Korenschuur’, Margaretha van 
Hennebergweg 2A (naast de molen), 14.00-
16.30 uur. Prijzen: € 12,- voor volwasse-
nen, € 7,- voor kinderen, inclusief toegang 
tot druiventuin en museum. Kaarten vanaf 
13.00 uur te koop bij het museum; reserve-
ren is niet mogelijk.

 Elke donderdag

Hofjeswandeling
Den Haag telt meer dan honderd ‘verbor-
gen’ hofjes. Zo’n 150 jaar geleden woonde 
daar nog een kwart van de stadsbevolking. 
Het zijn nu goeddeels onbekende oases van 
rust in de drukke binnenstad. In samen-
werking met de VVV organiseert het Gilde 
Den Haag elke donderdag in juli, augustus, 
september en oktober een Hofjeswandeling 
met een gids. Start bij de VVV, Spui 68, 
13.30 uur, deelnamekosten € 4,-. Wel van 
tevoren aanmelden: tel. 361 88 60.

 Elke vrijdag

Buurtkunst
Gedurende de hele zomer is ‘BuurtKunst’ 
elke vrijdagmiddag geopend. In wijkcen-
trum Bethelkerk kunt u Haagse kunst be-
wonderen, thee drinken in de Bijbelse tuin 
of even tot rust komen in de meditatieve 
sfeer van de Stiltekerk. Traviatastraat 25 
(tram 3, bus 23), 14.00-16.00 uur. Informa-
tie: zie www.bethelkerk-denhaag.nl.

COMPUTER-
CURSUSSEN

 V.a. vrijdag 10 aug.

oor beginnende 
en gevorderde 50 ’ers
ROC Mondriaan, Brouwersgracht 50, 
14.00-16.00 uur. Twaalf lessen, deelna-
mekosten € 20,-. Contactpersoon: Chris 
Bomers, tel. 389 88 07.

 V.a. 22 augustus

‘ ennismaken met de pc’ 
of ‘Internet  e-mail’
Henri Couvéehuis, Prins Mauritslaan 49, 
woensdagen 9.00-10.30 of 11.00-12.30 
uur. Zes lessen, deelnamekosten € 50,-. 
Informatie: tel. 350 06 94.

eilig het internet op
Henri Couvéehuis, Prins Mauritslaan 
49, woensdagen 11.00-12.00 uur en 
donderdagen 9.00-10.30 uur. Drie lessen, 
deelnamekosten € 25,-. 
Informatie: tel. 350 06 94.

 V.a. do. 23 aug.

ennismaking met de pc
Bibliotheek Bomenbuurt, Fahrenheits-
traat 707, 11.30-13.30 uur. Drie lessen, 
deelnamekosten bibliotheekleden € 15,-, 
niet-leden € 30,-. 
Aanmelden: aan de balie van de bieb.

 V.a. do. 13 sept.

Internet voor beginners
Bibliotheek Bomenbuurt, Fahrenheits-
traat 707, 11.30-13.30 uur. Vier lessen, 
deelnamekosten bibliotheekleden € 20,-, 
niet-leden € 40,-. 
Aanmelden: aan de balie van de bieb.
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D  we site oor e 55-p usser uit Den Haag

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

www.haagseouderen.nl

ACT EE

ablets  als de i ad steeds o lairder bi  o deren

i n com teren in een natte omer 
En u te: digitale 
informatie, of op 
papier

Allemaal leuk en aardig, die 
computers en dat internet. Maar 
het heeft soms gevolgen waar 
vooraf niet of nauwelijks over 
lijkt te zijn nagedacht. Informa-
tie bijvoorbeeld wordt nu steeds 
vaker in digitale vorm aangebo-
den, in plaats van op papier. 

Denkt u maar aan de krant met het 
woningaanbod in Haaglanden of de 
gemeenteberichten uit De Posthoorn. Het 
gevolg kan zijn dat de een gemakkelijker 
aan informatie kan komen dan de ander. 
Er ontstaat misschien wel een ‘kloof’ in 
de samenleving.
Aan de andere kant: steeds méér 
informatie wordt steeds gemakkelijker 
beschikbaar, in vergelijking met vroeger. 
De tijd dat folders net weer op waren of 
razendsnel verouderden is voorbij. Infor-
matie op internet kunnen de beheerders 
namelijk altijd direct actualiseren. En de 
gebruikers (u dus!) kunnen erbij wanneer 
ze maar willen. Digitale informatie ver-
sus papier: wat vindt u van deze ontwik-
keling?  kunt er uw mening over geven 
in een en u te van de Stedelijke Oude-
ren Commissie Den Haag (SOC). Deze 
koepelorganisatie voor en door ouderen 
adviseert het gemeentebestuur gevraagd 
én ongevraagd over ouderenbeleid. De 
en u te wordt beheerd door het Centraal 
Informatiepunt Ouderen. Bel CIPO, 64 
8 18 (werkdagen, 10.00-16.00 uur) om 

mee te doen, of vul de en u te in op 
www.haagseouderen.nl. Iedere twintigste 
deelnemer ontvangt een gratis taart!

Je bent nooit te 
oud om te leren

ieuwsgierig naar internet, 
maar weet u niet goed hoe te 
beginnen  Of bent u net ge-
start en zit u met vragen of een 
probleem   

Als u iets wilt met de computer of inter-
net, hoeft u er niet alleen voor te staan. 

 kunt dan rekenen op de Internet Help-
desk van de campagne ‘Je bent nooit te 
oud om te leren’: 0800 02 4444. Deze 
helpdesk kent 
ook adressen in 
uw omgeving 
voor hulp of 
een cursus.

Dat kan tegenwoordig namelijk op 
veel campings. Die bieden dan een 
draadloze internetverbinding (‘WiFi’) 
aan. Wie gedurende de buien een beetje 
zot wordt van het scrabbelen of kaarten 
en ook even niet in een boek wil lezen, 
kan dan het internet op. Om het nieuws 
te volgen, te e-mailen of de grote sport-
evenementen te bekijken.
Voor steeds meer ‘ouderen’ is dit heel 
gewoon. Het computergebruik onder 
55-plussers neemt nog steeds toe. De 
meesten combineren het nog altijd met 
het lezen van boek en krant, maar de 
computer hoort er vooral voor internet 
en e-mail helemaal bij. Ook de histo-
rische sport- en muziekfragmenten op 

ouTube en de recente tv-programma’s 
op itzending Gemist weten velen 
goed te vinden.
Op deze pagina brengen we de com-
puter weer eens voor het voetlicht, met 
enkele actuele zaken en nieuwtjes.

Digitale magie
Buitenshuis computeren of internetten 
(bijvoorbeeld op de camping  maar 
ook in het ziekenhuis ) is mogelijk 
dankzij draagbare computers. Dat kan 
een laptop zijn, maar steeds vaker is 
het een tablet, vooral een iPad. Een 
tablet is een kleine, platte en lichte 
(ruim 600 gram) computer zonder 
uitstekende delen, toetsenbord of muis. 
Gemakkelijk om op schoot te houden 
of aan iemand anders te geven, om iets 

te laten zien. Internet wordt hierdoor 
een ‘gewoon’ deel van het leven, net 
als de krant en de televisie. Even iets 
opzoeken of bekijken: daar is een iPad 
heel handig voor. Hij werkt zonder 
snoer en u kunt ‘m na het opladen 
(wel met een snoer) ongeveer tien uur 
gebruiken.

Fingerspitzengef hl
De iPad werkt met aanraking.  tikt 
met uw vingertop aan wat u wilt zien 
of gebruiken. Ook bladeren doet u met 
uw vingers: u raakt een pagina aan en 
maakt een slepende beweging, naar 
beneden, naar boven, naar links of naar 
rechts. Daardoor ‘veegt’ u de pagina 
weg, en verschijnt de volgende of de 
vorige pagina. Met uw vingers kunt u 
het beeld ook vergroten: leg uw duim 
en wijsvinger op het beeldscherm en 
‘trek’ ze van elkaar weg. Zo kunt u 
bijvoorbeeld letters vergroten, net zo 
lang tot ze naar uw zin zijn (foto 2). 
Of inzoomen op een landkaart of plat-
tegrond, tot u op de gewenste ‘schaal’ 
bent - bijvoorbeeld op straatniveau!

Senioren
Een iPad heeft van buiten geen toetsen-
bord, maar u kunt er wel mee typen. De 
toetsen zitten er als het ware binnenin. 

 ‘voelt’ die toetsen ook niet. Ze bedie-
nen kan door met de vingertoppen de 
toetsen op het scherm van de iPad licht 
aan te raken. Duwen is niet nodig: het 
kost geen inspanning.
Mede hierdoor is de iPad bij uitstek 
geschikt voor veel senioren. Iemand 
met de ziekte van Parkinson of andere 
spierproblemen kan een iPad goed 
gebruiken. Slechthorende ouderen die 
de telefoon niet meer kunnen horen, 
kunnen dankzij e-mail en andere soci-
ale mogelijkheden weer contact leggen 
met ‘de buitenwereld’.

Zorg
Ook in zorgomstandigheden kan een 
iPad extra’s bieden. Zo bestaan er toe-
passingen om de bloeddruk of hartslag 
mee te meten.  kunt er een medisch 
dossier op laten zetten dat u bijvoor-
beeld herinnert aan medicijnen.
Thuiszorgorganisatie Sensire in Wehl 
(de Achterhoek) heeft een proef gedaan 

met gedeeltelijke ‘beeldzorg’ via de 
iPad. 720 oudere cliënten meldden zich 
daarvoor aan  dus zeg nu niet dat ou-
deren ‘bang’ zijn voor nieuwigheden. 
Zij kunnen op elk gewenst moment 
contact leggen met de wijkverpleeg-
kundige. In een beeldgesprek kan zij 
direct beoordelen of het goed gaat of 
dat ze juist moet langsgaan. Ook de 
planning van de thuiszorg en de foto’s 
van nieuwe medewerkers kunnen deze 
cliënten op de iPad raadplegen. Hun 
reacties zijn tot nu toe heel positief.

Boeken
Voor wie geïnteresseerd raakt in de 
iPad: er bestaan twee goede boeken die 
het apparaat bespreken en toelichten: 
‘iPad voor senioren’ ( itgeverij Studio 
Visual Steps, ISBN 978905905267 , 

 22,95) en ‘De iPad voor senioren’ 
door Wilfred de Feiter ( itgeverij 
Van Duuren Informatica, ISBN 
9789059405776,  24,95).

Geniet u ook zo van deze ‘zomer’  ij wel. e tikken dit artikel met 
dooie vingers en bibberende ledematen. Geweldig  Af en toe davert 
er een stevige hoestscheut door ons heen, want we hebben met 
het mooie weer fijn kou gevat. Gen ten hebben we afgelopen week 
vooral van de televisiebeelden van verregende campings in eder-
land. ol moedige vakantievierders, ook uw leeftijdgenoten  aste 
vraag van journalisten aan hen: wat doet u zo de hele dag in uw tent 
of caravan  Steeds vaker luidt hun antwoord: ‘Internetten ’

l  bi  wer en met de 

 Buurtcentrum 
Bezuidenhout est
Elke woensdag computerinloop
Jan van Riebeekplein 90, deelname-
kosten  1,- per keer
Informatie afspraken: tel. 15 10 44

 Buurtcentrum Piet ink
Elke donderdag gratis ondersteuning 
voor 50-plussers bij computervragen 
en internetgebruik

Plesmanlaan 217a, eidschenveen-
penburg

Informatie afspraken: Kuno Fromm-
feld, tel. (015) 61 89 00

 oosduinen
Hulp aan huis voor 55-plussers met 
computerproblemen
Deelnamekosten  4,- per uur
Informatie: Buurtcentrum De Hen-
neberg, Tramstraat 15, tel. 97 60 01

 Buurtcentrum 
’t indenkwadrant
Gratis computerinloop, woensdag 
10. 0-12. 0 uur en donderdag 14. 0-
16. 0 uur
2e Braamstraat 9a

Computercursussen
Op veel plaatsen in Den Haag kunt u 
ook een computer- of internetcursus 
volgen. In de agenda ‘ErOp it’ in deze 

krant vindt u er enkele die binnenkort 
beginnen. Wilt u liever een compleet 
overzicht van alle instellingen en orga-
nisaties die cursussen verzorgen? Bel 
dan even met CIPO, tel. 64 8 18, om 
dat aan te vragen.

Op verschillende plaatsen in de stad kunt u binnenlopen in een computerruimte  om er te oefenen, 
vragen te stellen of hulp te vragen.  vindt er hieronder een aantal. et even op: bij de verschijning 
van deze krant houden veel buurtcentra nog ‘zomerstop’. Eind augustus komt alles weer op gang. 

ortom, bewaar deze pagina
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   Wij steunen u 
               en uw 
         vereniging!

In deze fi nancieel 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. 

Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:

Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat heeft recht op € 210 

uitvaartkorting. Bovendien storten wij per aangebracht lid € 50 in de verenigingskas van uw 

sport- of culturele vereniging of stichting!

Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:

De Volharding uitvaartzorg, antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

Voorletter(s):  Achternaam:      M     V

Vereniging of sportclub:          

Vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

Elk nieuw lid € 210 korting op 
de uitvaart en per aangebracht 
lid € 50 voor de verenigingskas

 
 wegens succes herhaald 

    
 

    
 
 
 
   
 

  055  5059500   ·   WWW.BTRREIZEN.NL 

Speciale Lezersactie:  5-daags ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ vakantie 
Lezers van De Oud Hagenaar ontvangen  

10% korting 10% korting op de normale zomerseizoen prijzen 

BTR REIZEN 
0  0    

kortingkorting  

eni  els 

s s s
s s s s s

s s
‘Alles Inclusief’ ss

Inclusief: 
  verblijf van maandag t/m vrijdag  
  4 x logies in tweepersoonskamer  
  4 x een uitgebreid ontbijtbuffet 
  4 x een lunch of lunchpakket   
  4 x een 3-gangen diner  
  GRATISGRATIS: 4 avonden van  

    18.00 - 23.00 uur  drankjes:    
    koffie, thee, vruchtensappen,  
    fris, jenever, huiswijn en tapbier 

 

Exclusief: 
  toeslag 1-persoonskamer  0,00  
  reserveringskosten  1 ,00 

 

Prijzen per persoon.  
Geef bij het reserveren de volgende 
speciale boekingscode op:  BTR022 

5 , ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 268,  € 241,  

s
‘s
5 , ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 279,  € 251,  

 

s
5 , ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 239,   € 215,  

Wegens enorm succes herhaald! 

Gebr s van der Deyl Be eerm  B  
in  en verkoop van 

O TZE E   NTEN   ANTIE
EN O  AAT E AA TE A TEN 

eemraadstraat 147  149 
06 3 94 4  94

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

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

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

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

DORDOGNE bed & breakfast

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

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

TE HUUR!

€ 25,-
p.p.p.n. inclusief ontbijt!!

AANBIEDING 
speciaal voor de lezers van
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Notariskantoor Ellens  entze, Parkstraat 9   
2514 JH Den Haag, 070 6448 0, notaris ellenslentze.nl

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

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

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

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

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

Altijd bereikbaar
Zoals u ziet, komt er nogal wat kijken bij de 
afwikkeling van een erfenis. Daarom zijn de 
medewerkers van Notariskantoor Ellens  

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

Michaël entze
otaris

Aangesloten bij de ederlandse 
rganisatie oor Executeurs.

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

ls de dood ons sc eidt

deoud-hagenaar.nl

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

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

om gratis op de site te adverteren 
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In Den Haag, Rijswijk en Voorburg geldt 
bij de HTM voor de 65-plussers met een 
persoonlijke ov-chipkaart de gebruike-
lijke landelijke korting van 4 procent. 
Heeft de oudere Hagenaar van 65-plus 
echter bij de gemeente ook nog de zoge-
noemde Ooievaarspas aangevraagd, dan 
reist hij of zij in de stad in combinatie 
met de ov-chipkaart, eveneens na 09.00 
uur, gratis. In trecht zijn er, naast 
de gebruikelijke kortingsregelingen 
voor de ov-chipkaart, géén extra gratis 
voorzieningen voor de oudere inwoner in 
het vervoer bij het GV . Het is dus een 
zooitje tussen de drie steden als het om 
reizen van ouderen in het eigen gebied 
gaat. Het wordt tijd dat de gemeentelijke 
politiek in de drie steden daarin één lijn 
trekt.

andelijke regeling
Dat Rotterdam gratis openbaar vervoer 
aan 65-plussers aanbiedt en Den Haag 
dat bij de aanvraag van een speciale 
pas doet, komt allemaal ten laste van de 

gemeentelijke begrotingen. trecht doet 
het wat dat betreft netjes door zich aan te 
sluiten bij de landelijke regelingen van 
de ov-chipkaart.We gunnen natuurlijk 
alle ouderen in de steden zo goedkoop 
mogelijk (of gratis) openbaar vervoer. 
Door de gedifferentieerde regelingen 
zien echter velen door de bomen het bos 
niet meer. Waarom zou de oudere in de 
ene stad anders worden behandeld dan in 
de andere? De kortingsregelingen voor 
65-plussers stammen nog uit de tijd dat 
zij over het algemeen na pensionering 
in armoede leefden en zij kortingen heel 
goed konden gebruiken in hun levenson-
derhoud. Het mooiste zou zijn als alleen 
mensen met een minimaal inkomen - of 
uitsluitend AOW  tot op zekere hoogte 
een beroep konden doen op gratis of ge-
reduceerd openbaar vervoer in hun stad 
door middel van stringente bijzondere 
bijstand van de sociale diensten. We 
beseffen dat hiervoor weer een ambtelijk 
apparaat nodig is om dat te regelen en te 
controleren. Voor de overigen  jong en 

oud  zou je alleen maar de landelijke 
kortingsregelingen kunnen laten gelden.
Met een landelijke regeling houd je het 
een stuk eenvoudiger. Ook omdat in veel 
andere steden er weer andere regelingen 
voor 65-plussers zijn. Het schijnt dat 
met name plaatselijke linkse politieke 
partijen in de grote steden hiermee 
denken te scoren onder het kiezersvolk, 
hetgeen nog maar de vraag is. Zeker als 
het een zooitje wordt, zoals nu tussen de 
verschillende steden. Politieke partijen 
moeten leren impopulaire maatregelen te 
durven nemen. Gratis bestaat eigenlijk 
niet écht. Het zijn altijd de anderen - 
die normale tarieven betalen- die het 
moeten opbrengen voor de kortings- en 
gratis reizigers. Of heel indirect worden 
alle belastingbetalers in een gemeente 
daarvoor aangeslagen. Waarom moeten 
alle 65-plussers gratis openbaar vervoer 
krijgen, terwijl er genoeg zijn die 
(tegenwoordig) dankzij hun pensioenen 
over een goed inkomen beschikken, dat 
soms zelfs hoger is dan dat van jongere 

mensen die nog volop moeten zwoegen? 
De bestaande kortingsregelingen zijn 
eigenlijk al voldoende voor 65-plussers.

euzedagen
Bij de Nederlandse Spoorwegen 
bijvoorbeeld kan op aanvraag van een 
ov-chipkaart met 40 procent korting 
worden gereisd als men ouder is dan 
65 jaar en heeft men keuzedagen gratis 
reizen met een voordeel-uren-korting. 
Ook de NS zou zich aan één uniform 
nationaal systeem moeten binden. Zeker 
nu de ov-chipkaart overal in het land kan 
worden gebruikt. Een politiek argument 
van gemeenten  ooit bedacht in Rot-
terdam  is dat als geen gratis openbaar 
vervoer wordt gegeven, de ouderen om 
fi nanciële redenen ‘achter de geraniums’ 
blijven zitten. Als dat een reden moet 
zijn voor gratis stadsvervoer, dan kan 
men nog talloze andere voorzieningen 
bedenken die gratis zouden moeten zijn. 
Wij betwijfelen of dat een reden kan 
zijn om gratis openbaar vervoer aan te 

bieden. Want waarvoor gaan mensen 
meestal ‘gezellig’ de straat op? Juist! 
Vaak om te winkelen, uit te gaan of om 

 bijvoorbeeld  in de kroeg te hangen. 
Daar hebben de betreffende minima ook 
geen geld voor! Met enig sarcasme zeg-
gen we dat zij net zo goed in hun buurt 
kunnen wandelen. Dat kost niets! 
Macro-economisch gezien kan openbaar 
vervoer natuurlijk niet gratis zijn. De 
kosten van personeel en materieel zijn 
aanzienlijk. Gratis openbaar vervoer 
voor bepaalde groepen betekent dat de 
derving aan inkomsten op anderen wordt 
verhaald. Tenslotte is het de vraag of je 
inkomenspolitiek moet bedrijven via het 
openbaar vervoer. Binnen de kortste ke-
ren komt men op het idee om alle eerste 
levensbehoeften te subsidiëren. Is het 
lage btw-tarief hiervoor niet voldoende?
We beseffen dat onder de ouderen 
hierover heel verschillende meningen 
bestaan. We houden ons aanbevolen voor 
reacties op het adres dat ook op deze 
pagina staat.

De kosten van stadsvervoer zijn voor ouderen in Rotterdam, Den Haag en trecht heel verschil-
lend. Inwoners van Rotterdam en Capelle aan den IJssel van 65 jaar en ouder kunnen in het week-
end en op werkdagen na 09.00 uur gratis reizen met het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET. 
De 65-plussers uit de andere gemeenten in ons land krijgen alleen de uniforme kortingen die zij op 
hun ov-chipkaart hebben ingelezen.

Erf- en schenkingsrecht

avraag doen 
bij andere erfgenamen
Mijn moeder is in 1997 overleden en mijn 
vader in 2010. ij vragen ons a  wat er 
indertijd met de spaar- en betaalrekening 
van mijn moeder is gebeurd. En hoe het 
toen met de verdeling daarvan is gegaan. 
Er was een notaris bij betrokken.

Naar wij vermoeden is de rekening van 
uw in 1997 overleden moeder al lang 
afgehandeld. Hoogstwaarschijnlijk is die 
overgegaan naar uw vader, die in 2010 is 
overleden. Of die nalatenschap al is afge-
wikkeld, kunnen wij niet beoordelen. Het 
is alweer twee jaar geleden dat uw vader 
is overleden. Als het om een eenvoudige 
afwikkeling gaat, dan had dat al moeten 
zijn gebeurd. Is er een notaris bij betrok-
ken, dan moeten alle erfgenamen bericht 
krijgen. Als het onderhands door een 
familielid is gedaan, kan men daarin nogal 
slordig zijn en communicatie met andere 
erfgenamen nalaten. Stel u eerst goed op 
de hoogte, door bijvoorbeeld bij andere 
familieleden, kennissen of erfgenamen van 

uw vader na te vragen hoe de vork in de 
steel zit. Op basis van uw brief kunnen wij 
u ook niet verder helpen.

alatenschap vader 
die op de pof leeft
Ik ben de oudste zoon (51 jaar) met drie 
jongere zussen. et ligt voor de hand dat 
ik bij overlijden van mijn vader de zaak 
moet regelen. 
Mijn vader is al lang gescheiden van mijn 
moeder. ij hee t altijd het ene gat met het 
andere gevuld, hee t wel enkele pandjes, 
maar volgens ons alles belast met hoge 
hypotheken. 

ij hee t enthousiast gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden in de jaren ‘90 om rom-
melconstructies toe te passen. ij is er ook 
trots op dat hij op de po  lee t en vindt het 
dom als mensen hun hypotheek a  ossen. Ik 
heb hem al diverse malen gevraagd open-
heid van zaken te geven, zodat mijn zussen 
en ik weten hoe de zaak ervoor staat en bij 
overlijden weten wat te doen. Die open-
heid gee t hij niet. 

ij denken eraan bij overlijden de 
‘er enis’, wat ervan over is, bene  ciair te 
aanvaarden. Moeten we dat gezamenlijk 

doen o  kan ik dat alleen doen  Moet er 
een notaris aan te pas komen

In de geschetste situatie kunt u eigenlijk 
alleen maar één ding doen: wachten tot 
uw (gescheiden) vader is overleden. Hij 
wil kennelijk niet met zijn wettelijke 
erfgenamen al afspraken maken of 
een testament laten samenstellen. Het 
valt overigens niet uit te sluiten, dat er, 
gezien zijn pandjes, een testament is. De 
kwestie van het benefi ciair aanvaarden 
is pas aan de orde als hij is overleden. 
Op dat moment kunt u (ook alleen) of 
samen met andere erfgenamen dat voor 
een luttel bedrag bij de rechtbank laten 
vastleggen. Als hij veel bezittingen heeft 
- al dan niet belast met hypotheken - is 
het inderdaad een goede zaak op dat 
moment een notaris in te schakelen, 
die sowieso nodig is voor het geval hij 
toch een testament heeft laten opmaken 
of voor een eventuele verklaring van 
erfrecht. Wij kunnen ons overigens niet 
voorstellen dat hij alles in z’n eentje re-
gelt. Het zal ons niet verbazen als hij er-
gens vertrouwenspersonen heeft of door 
hem benoemde offi ciële erfgenamen 

(ook weer via testament). De eventuele 
schuldeisers en hypotheekverstrekkers 
moeten allereerst worden voldaan. Ook 
in de jaren ‘90 hielden zij in de gaten of 
de met hypotheken verstrekte panden 
bij verkoop wel voldoende konden 
opbrengen. De laatste jaren is dat beleid 
alleen maar strenger geworden. Alleen 
in het geval van de eigen woning en 
soms in commercieel vastgoed kan bij 
gedwongen verkoop een verlies voor de 
bank ontstaan. Het lijkt ons verstandig - 
afgaande op uw verhaal - dat u gewoon 
de ontwikkelingen afwacht!

Sociale voorzieningen

leinzoon heeft geen inkomen
Mijn kleinzoon van nog geen 21 jaar is op 
z’n 15de gaan werken bij MacDonalds. 
Daarna is hij in de buitendienst van een 
kabelbedrij  terecht gekomen. Toen er 
geen werk meer voor hem was, is hij vorig 
jaar werkloos geraakt. u hee t hij al heel 
lang geen enkele uitkering meer, hee t 
geen woonadres en zwer t wat rond. ij 
wordt wel geacht zijn ziektekostenpremie 
te betalen. Ik heb hem al eens een  ink 

bedrag gegeven. ij is thans volkomen 
kansloos. an daar wat aan gedaan 
worden

 stelt een vraag over uw kleinzoon. 
Spelen zijn ouders nog een rol? it uw 
brief halen we dat hij nog geen 21 jaar is 
(dus minderjarig). aat hem met het WV 
contact opnemen. Die voert namelijk 
de regeling Wet investeren in Jongeren 
(WIJ) uit. Daarin wordt hij ‘begeleid’ in 
het vinden van werk, het krijgen van een 
opleiding en soms bijstandsinkomen. Het 
voert te ver hierop uitgebreid in te gaan, 
want er zitten erg veel conse uenties 
aan. Het is kort dag, want deze wet wordt 
mogelijk afgeschaft. Elke gemeente biedt 
ook regelingen. Verstandig is, als hij in 
contact treedt met de sociale dienst in zijn 
vestigingsplaats.
Dus helemaal ‘kansloos’ is hij niet. Wel 
wordt van hem enige medewerking 
verwacht. Anders daalt hij nog verder af in 
zijn maatschappelijk leven en komt hij in 
een neerwaartse spiraal.

De kortings- of zelfs gratis regelingen voor ouderen in het stadsvervoer van Rotterdam, Den Haag en Utrecht – de steden waar deze krant verschijnt – zijn vatbaar voor een jaarlijks terugke-

rende politieke discussie. De vraag is hoe de bewoners daar zelf over denken. Daarom in deze opinie een aantal voorzetten. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar 

hansroodenburg@kpnmail.nl

oet stads er oer gratis 
o  met orting oor o deren

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen  consumenten aken  rechten oals er recht  belastingen en andere inanci le aken  Uw vragen worden 
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonli k antwoord te geven  U kunt uw kwesties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail nl o  naar ostbus   A Den Haag  raag met vermelding van rubriek echten en lichten
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Als we de tram instappen gaat onze 
eerste blik naar de achterbank om 
te zien of hij vrij is. Terwijl we 
naar mama roepen: “We gaan op de 
achterbank zitten,” rennen we naar 
achteren en nemen achterstevoren 
plaats met onze knieën op de bank. 
Zo kunnen wij met z’n drieën fi jn 
naar het verkeer kijken dat achter de 
tram aan rijdt. Maar mama steek er 
een stokje voor en zegt: “Jullie gaan 
gewoon zitten want als de tram hard 
moet remmen dan breken jullie straks 
je nek”.
“Ja maar mam,” protesteer ik, “we 
houden ons goed vast, kijk maar,” en 
ik wijs naar onze handen die maar net 
een randje beet kunnen houden. “Niks 
er van. Goed zitten, anders stap ik uit 
en dan gaan we met de benenwagen. 
Goed zitten dus,” waarschuwt ze. 
We stribbelen nog wat tegen maar 
luisteren toch. Even later passeren we 
de Boekhorstraatbrug. 

Ziekenauto
Iedere keer als de tram remt glijden 
we bijna van de bank af. Alles gaat 
goed tot bij de hoek, “Westeinde” 
en “Bij de Westermolens”, de tram 
ineens heel hard moet remmen. 
Mama kan nog net Astrid en 
Tonnie met 
haar armen 
tegenhouden. 
Maar  ik word 
in vogelvlucht 
een paar meter 
het gangpad 
van de tram 
in gegooid en 
kom op mijn 
buik terecht. 
Mijn moeder 
rent hevig 
geschrokken 
naar mij toe pakt 
mij op en vraagt: 
“Heb je ergens pijn tut?” “Nee mam, 
ik heb geen pijn” zeg ik en sta op.
Maar wat is dat nou? Mijn linker-
hand hangt zo raar en wordt ineens 
dik. “Oh God, volgens mij is je pols 
gebroken,” zegt mijn moeder en loopt 
met mij naar de bestuurder. “  moet 
voor een ziekenauto zorgen, want 
mijn dochtertje heeft haar pols gebro-
ken en dat is uw schuld. Doordat u zo 
hard remde heeft ze een blind zwie-
perd het gangpad in gemaakt en hard 
op de grond terecht gekomen. Kijk 
eens naar die stumpert der polsje,” 
roept ze hem toe.
De bestuurder neemt een beetje 
notitie van mijn pols, maar van 
medeleven is weinig te zien. “  kan 
toch zo naar het ziekenhuis lopen 

hier in het Westeinde”, sputtert hij 
tegen m’n moeder. “Helemaal niet, je 
zorgt gewoon dat er een ziekenwagen 
komt,” zegt ze.
 
En zo gebeurt het dat we met z’n 
vieren in een ziekenauto stappen. 
Ondanks alle ellende vinden Astrid, 
Tonnie en ik het een belevenis om in 
een ziekenauto te zitten alleen jammer 
dat de sirene niet gaat, dat was het 
nog leuker geweest.

In het gips
Eenmaal in het 
ziekenhuis is het 
minder leuk en 
begint de ellende.  
Mama, Astrid en 
Tonnie blijven in 
de gang wachten. 
Ik ga met een 
zuster mee die me 
gerust probeert 
te stellen. “Hoe 
heet je” vraag ze? 
“Willy van der 
Salm zuster,” zeg 
ik. “Hoe komt je nu 
aan een gebroken pols Willy,” vraagt 
ze. “In de tram zuster, die moest in-

eens hart remmen 
en toen glee ik zo 
voorover van de 
achterbank, hart 
op de grond,” 
vertel ik. “Nou 
Willy wij zorgen 
weer dat het 
goed komt met 
je pols, je krijgt 
gips om je arm 
maar eerst gaan 
we een foto 
maken van je 
pols en dan 
gaan wij hem 

recht zetten,” zegt de 
zuster vriendelijk. 
Als de foto is gemaakt komt de 
dokter, in het gezelschap van een paar 
andere zusters, erbij. Samen beginnen 
ze te rukken en te trekken aan mijn 
arm dat het een lieve lust is. Ik ben 

bang, vreselijk bang en denk: 
straks trekken zij me hand 
eraf. Als een speenvarken 
gil ik het uit van de pijn 
en schreeuw hard om mijn 
moeder. “Zo Willy,” hoor ik 
de lieve zuster ineens zeg-
gen, “het is klaar.
Nu alleen nog even gips erom heen 
en nog een foto maken. Je bent een 
grote meid geweest hoor. Je mag zo 
even bij je mama wachten tot je 

geroepen wordt voor de foto.” 
Ik snik het uit. Het interesseert mij 
allemaal niks wat er gezegd wordt. Ik 
onderga alles met veel verdriet in mij. 
De natte lappen met gipspap worden 
om mijn arm en pols gedaan. Als 
de gipsarm klaar is brengt de zuster 
mij naar mama broertje en zusje. Ze 
legt uit dat er ter controle nog even 
een nieuwe foto gemaakt wordt om 
te kijken of alles wel goed op z’n 
plek zit. 
Mama is blij dat ze mij in haar ar-
men kan sluiten en zegt troostend: 
”Oh tut, heb je zo pijn gehad, wat 
ben ik blij dat het achter de rug is, 
we hoorde je hier op de gang gil-
len, het ging door merg en been. 
Ik had zo verschrikkelijke me-
delijden met je, tut.” De zuster 
komt mij weer halen en zegt terloops 
tegen mijn moeder: dat ik zo’n grote 
meid ben geweest tijdens het zetten 
van de pols. Zij reikt mij haar hand en 
zegt: “Ga je nog even mee Willy.”

Het zit niet goed
Het doet nu geen pijn meer en ik vind 

het reuze interessant 
om met de gips arm 
te lopen. Als de foto 
is genomen moet 
ik weer even bij 
mama in de gang 
wachten. Maar dan 
komt het bericht 
dat de pols nog 
niet goed zit. Het 
gips moet er weer 
af en er moet 
weer getrokken 
en gerukt wor-
den aan mijn 
pijnlijke arm 
en pols. Ik gil 

nu nog harder om mijn mama van de 
pijn. Na een eeuwigheid zijn ze klaar 
en zit alles weer op z’n plek. 
Ik word geprezen door de zuster die 

zegt: “Omdat je zo’n grote meid bent 
geweest Willy, krijg je van mij een 
mooi kookfornuisje als cadeautje.” 
Ik vind het prachtig, maar denk 

verbaasd: nou grote meid, ik heb 
liggen gillen en schreeuwen om heel 
de familie. Mama is blij dat ze mij 
weer ziet en dat het nu echt achter de 
rug is. “Willen jullie nog even naar 
opoe,” vraagt ze.
Ja natuurlijk willen wij, want we 
hebben veel te vertellen en ik wil 
graag mijn gipsarm laten zien aan 
de familie. Bij de familie kijken ze 
allemaal raar op.
Als troost krijg ik van sommige wat 
centjes voor mijn gebroken pols. Ik 
hoor mama het verhaal in geuren en 
kleuren vertellen: “Dat de tramchauf-
feur een boef was en geen ziekenauto 
wilde verzorgen en nog niet eens naar 
die kleine tut der polsje keek, ” zegt 
ze verontwaardigd.
En dan volgt de ellende van de pols 
zetten. Hoe ik, stumpert, een pijn heb 
gehad en het hele ziekenhuis bij el-
kaar geschreeuwd heb en zij, mama, 

het verschrikkelijk vond dat ik zo’n 
pijn had met het zetten van de pols. 
Alles komt aan bod. 
Vanaf die tijd mochten we nooit meer 
op de achterste bank zitten van die 
beruchte lijn 10.  Soms troffen wij 
dezelfde bestuurder, dan kreeg hij 
via zijn spiegel waar mee hij moet 
kijken of de mensen goed uitgestapt 
zijn, een vernietigende blik van mijn 
moeder en klonk bij het uitstap-
pen hartgrondige uit mama’s mond: 
“Boef!”

Willy Hendriks - van der Salm
willy49@casema.nl

En een stukje met de ziekenauto. Ik kwam met een gipsarm aan. 

et li n  naar o oe
Het was in 1955 ik weet nog goed. Zoals gewoonlijk gaan we op zondag naar mijn opoe in 
de Sirtemastraat. Maar deze keer gaan wij met de tram, lijn 10. e stappen op bij de halte 
hoek oningstraat Hoefkade. Tante el, mama’s zus wonende in de Fagelstraat, en kinde-
ren zijn al met de benenwagen op weg naar opoe.

- Met de clu  in het oe enlokaal te Scheveningen. -

- ruising inks oe kade rechts oningstraat richting arallel eg -

- i n 10 Bi  de estermolens ter hoogte van de Sirtemastraat. -

- ntgen oto van kinderpols met reuk. -

et li n  naar o oe
Het was in 1955 ik weet nog goed. Zoals gewoonlijk gaan we op zondag naar mijn opoe in 
de Sirtemastraat. Maar deze keer gaan wij met de tram, lijn 10. e stappen op bij de halte 
hoek oningstraat Hoefkade. Tante el, mama’s zus wonende in de Fagelstraat, en kinde-
de Sirtemastraat. Maar deze keer gaan wij met de tram, lijn 10. e stappen op bij de halte 

- Bi  de estermolens hoek esteinde -

- et esteinde ziekenhuis  -
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Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

4 7

3 4 5
7 6 9 2

2 3
8

9 6 5 4
7 1 8 3

2 8 7 1

Sudoku D                                

do  weer mee  win

 moet weer op zoek naar de cijfers 
in de grijze vakjes van de vier 
Sudoku’s. De vakjes staan op wille-
keurige plekken in de diagrammen, 
de cijfers die daarin thuishoren moet 
u gebruiken voor uw inzending. 
Ook dit keer zijn er vijf prijzen 
beschikbaar.
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.

Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het 
grijze vakje een ‘ ’  in B een ‘4’ in 
C een ‘5’ en in D een ‘1’, zodat het 
gevraagde antwoord dan bijvoor-
beeld luidt: -4-5-1.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 14 van 10 
juli presenteerden we vier Sudoku’s, 
waarvoor u tot en met woensdag 18 
juli de tijd kreeg. De complete reeks 

die werd gezocht luidde: 4-1-8-1. 
We trokken vijf prijswinnaars. Zij 
krijgen de dubbel-CD ‘Hurken in de 
Berm’ van Sjaak Bral toegestuurd. 

Pauline van Geest, te Nootdorp
Hans Dolleman, te Scheveningen
Jan Hake, te Zoetermeer
Aart Meeder, te Zoetermeer
Richard Plaizier, te Wateringen

CD Sjaak Bral
Vanwege de vakantietijd zijn er 
ditmaal weer 5 exemplaren te win-
nen van Sjaak Bral’s dubbel CD 
‘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:

oensdag  augustus

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 15
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing
per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl

akantietijd. Er kwamen zo’n 100 oplossingen meer binnen dan meestal. Het zonnetje liet een beetje afwe-
ten de afgelopen twee weken, maar u niet. Ook dit keer weer vier opgaves van een beetje zomers niveau. 
Succes ermee wederom en veel plezier natuurlijk

Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

roeger as heus niet alles eter. Maar el i na alles. ant als e erop terugki kt li kt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. at over li t zi n de spaarzame momenten van geluk. n natuurli k koesteren e die.

4 7
3 1 2

1 6 5 9
8 4 5 2 1

9 7 5
4 8

7 4 1
6 8 9

4 1 2 8
9 4

3 5
1 2 9

8 7 6
2 3

5 4
4 1 2

8 6 7

4 7
6 9 4

5 6 8
8 2

9 2
7 5 3

4 5 7 6
4 1 7 3 8

2 8 4

- elp  Toevlucht op het toilet. - - Gemene lint ormkop. -

Als je tegenwoordig bij de dokter komt, kijkt die eerst heel lang op z’n computer om zien wat er met je aan de hand is. En pas als het 
echt nodig is, wordt de pati nt zelf onderzocht. roeger ging men vaak niet eens naar de dokter. ‘Elk was zijn eigen dokter’. En men 
behielp zich met huismiddeltjes. Of met een overgeleverd recept van een overgrootmoeder.

Bloedneus? Houd een stengel 
ereprijs in je hand, wacht tot je hand 
warm wordt en de bloeding zal 
ophouden. Peterselie onder je neus of 
een koude sleutel tegen je neus wil 
ook nog wel eens helpen. intworm? 
Een aftreksel van reseda-bloemen 
doet wonderen. En anders helpt een 
kokosnoot je wel uit de nood. Rond 
19 0 stond in de Zutphense Courant 
dat een kokosnoot bij uitstek geschikt 
was tot afdrijving van de lintworm. 
Een vader liet zijn zoontje, dat al drie 
jaar leed onder een hardnekkige lint-
worm, op een zaterdag de melk van 
een verse kokosnoot drinken. En zie: 

zondagochtend om acht uur kwam 
een gedeelte, en kort daarna de rest 
van de lintworm tevoorschijn!
Niks dokter dus! 
Eeuwen geleden was men van me-
ning, dat de geneeskunst, ‘in weerwil 
van alle verordeningen der overheid 
en van alle pogingen aangewend 
door bentgeest (vriendjespolitiek) 
vrij moest zijn’. Evenals iedere an-
dere kunst. Kijk. Dat is nog eens wat 
anders dan het centrale patiëntendos-
sier en de farmaceutische terreur van 
tegenwoordig!

iks geen opiaten
Neem nou bijvoorbeeld eens die 
stalhouder uit Keulen. Het stond al-
lemaal in 1890 in de Keulse Courant 
dus het moet wel waar zijn. Zes 
maanden achtereen lag hij neer met 
gezwollen en verkromde leden van-
wege de knobbeljicht. Tevergeefs had 
hij raad gezocht bij de beroemdste 
geneeskundigen. Tenslotte nam hij, 
op aanraden van zijn grootmoeder, 
zijn toevlucht tot grote hoeveelheden 
omslagen van verwarmd keukenzout. 
En kijk: na acht dagen reeds was de 
zwelling verdwenen en drie dagen 
later kon hij zich weer bewegen en 
is sindsdien kerngezond! Wat nou, 

huisartsen. Elk is zijn eigen dokter. 
En als je het zelf niet meer wist dan 
wist grootmoeder het nog wel.
Diarree. Ook zoiets. Niks geen 
opiaten of Doveri-poeders zoals 
de dokters je toen voorschre-
ven. Nee. Gewoon de natuur 
‘niet belemmeren in het 
uitdrijven van hetgeen zij uit 
het lichaam verwijderen wil’. 
Met andere woorden: ‘Stuit 
de diarrhee niet dadelijk in 
den aanvang, maar tracht 
hoogstens de ongezonde 
gisting die door een 
verkeerd dieet is ont-
staan, spoediger te doen 
ophouden. Meestal is een 
zacht purgeermiddel het 
beste om een hardnekkige diarrhee 
tot staan te brengen’. Blauwbessen, 
niet in de zon maar in de schaduw 
gedroogd, wilden ook nog wel eens 
helpen. En dan natuurlijk het liefst 
overgoten met jenever. En ach. Nu 
we die blauwbessengenever toch 
hebben gemaakt, kunnen we daarvan 
net zo goed 1  2 eetlepels mengen 
met  liter kokend water. Want 
dat helpt dan weer zeer goed tegen 
zweren of etterende ontstekingen 
in de mond.  En natuurlijk ook bij 

uitvloeiingen van de baarmoeder.
We dwalen af. We hadden het over 
diarree. Dat kan ontstaan omdat je 
iets verkeerds hebt gegeten. Maar 
het kan ook het gevolg zijn van 
‘verkoeling’. Een verkoudheid, 
zouden we tegenwoordig zeg-
gen.  In dat geval hielpen warm 
gemaakte zandzakjes of een in 
een linnen doek gewikkelde, 

heet gemaakte pan die je op 
je onderbuik legde. Wel een 
beetje lastig allemaal. Mis-
schien toch liever alleen 

maar bosbessengenever?

ormen in 
tal en last
Wat een vreselijke ziekten 

hadden kinderen trouwens honderd 
jaar geleden. Je wilt het niet weten. 
Een zeer hoofd, bijvoorbeeld. Daar 
was niks aan te doen. Dat kon je be-
ter zo laten. Hoezeer de huidprofes-
soren ook het tegendeel mochten be-
weren. Valse kroep kon daarentegen 
worden bestreden met een warm olie-
kompres rondom de keel en ettelijke 
lepels warme olie. En dan die wor-
men! In tal en last. Men diende zich 
tevoren te vergewissen aangaande de 
soort der wormen welke de kinderen 

teisterden. Voor draadwormen in 
de endeldarm bijvoorbeeld (u weet 
nog wel, die wormen die een hevige 
jeuking in het aarsgat veroorzaakten) 
is een lavement van een aftreksel 
van knofl ook meer dan voldoende. 
Spoelwormen daarentegen kunnen 
slechts worden verdreven met een 
koffi elepeltje wormkruid voor het 
slapen gaan en een half glas met 
een aftreksel van sennekruid bij het 
ontbijt. En over lintwormen hadden 
wij het reeds.
Moet ik het nog hebben over de 
levertraan die eigenlijk overal goed 
voor was? Maar vooral voor uitslag 
op het hoofd of in het aangezicht. En 
dan alleen van november tot februari 
natuurlijk. Een kwartier na het ont-
bijt en een pepermuntje toe.
Weet u nog meer huismiddeltjes? 
Mail ze naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

- eseda, m een
a treksel van 
te maken.-

‘Belemmer de natuur niet in het uitdrijven 
van hetgeen zij verwijderen wil’

- erst de C, dan pas de pati nt.-
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Winkels Kringloop Holland

Binckhorstlaan 322 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Kerketuinenweg 21 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Westduinweg 196 Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Herenstraat 47 Wateringen

Platinastraat 103-105 Zoetermeer

Klussen?

Kerketuinenweg 55
NU GEOPEND!


