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“Een Hagenaar,” vervolgt Louis Couperus
zijn verhaal. “die als klein jongentje, een
beetje overduveld door al zijn groote broêrs
en zusters, zoetjes wandelde aan de hand
van zijn kindermeid, Caroline, langs de
lanen der Haagsche Boschjes, of geheimzinnige spelletjes bedacht in de hoeken der
muurkasten, spelletjes, die reeds zijne allereerste romans symbolizeerden en waarvan
noch zijne ouders, noch broeders en zusters,
noch Caroline ooit iets begrepen. Een klein
Hagenaartje dus, een erg vroom Hagenaartje, die plechtig zijn kinderbijbeltje
las — een hoofdstuk er uit — vóor hij naar
bed ging, maar ook, in bed, een gestolen

- Louis als kleine jongen op de arm van zijn
moeder, jonkvrouwe Catharina Reynst. -
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- Couperus was een ‘kattenman’ - die soms heel lelijk over honden schreef. Maar in het jaar van ziijn dood in 1923 ging hij overstag en kocht een
grote hond, Brinio, bij kynoloog P.M.C. Toepoel, die ook een boksschool had in de Johannes Camphuysstraat. Couperus was dol op het dier. -

lint van een zijner zusters bond aan zijn
eenen voet, en die voet met den andere,
onvertuiten voet buiten de dekens stak om
ze met elkander te doen dansen, als heer
en dame: de omlinte voet was natuurlijk de
dame. Een kind met vreemde fantazietjes,
die de school bezocht op den hoek van
het Buitenhof, vóor hij, negen jaar, met de
heele familie naar Indië vertrok.”
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Op 10 juni 2013 is het precies 150 geleden
dat Louis Couperus werd geboren, aan de
Mauritskade nr. 11 (thans nr. 43), als de
jongste telg van elf kinderen van Mr. John
Ricus Couperus, gepensioneerd raadsheer
uit het toenmalige Nederlands-Indië, en
jonkvrouwe Catharina Geertruida Reynst.
Het in 1993 opgericht Louis Couperus
Genootschap herdenkt dat feit volgend jaar
met een keur van activiteiten, in samenwerking met tal van andere organisaties, zowel
in als buiten Den Haag.
Zo kan men nu al terecht in het Louis
Couperus Museum in Den Haag voor de
expositie ‘Toen ik een kleine jongen was’;
zijn er vanaf 1 januari bijzondere Couperusarrangementen te boeken in het Letterkundig Museum en is in de naastgelegen
Koninklijke Bibliotheek de tentoonstelling
Couperus in handen te zien.
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Het Louis Couperus Genootschap organiseert het gehele jaar door een literaire
wandeling door Den Haag, die u onder leiding van deskundige gidsen voert langs alle
plekken die in het leven en werk van Couperus een belangrijke rol hebben gespeeld.
De wandeling begint bij het borstbeeld van
de schrijver in de Surinamestraat en brengt
u vervolgens langs Couperus’ geboortehuis
aan de Mauritskade en de woonhuizen
waar de familie Couperus verbleef na
terugkomst uit Nederlands-Indië, zoals het
huis aan de Surinamestraat, waar Couperus
zijn debuutroman ‘Eline Vere’ schreef. U
bezoekt ook de locaties waar de auteur zijn
romans situeerde: de Archipelbuurt, waar
een deel van de familie Van Lowe uit ‘De
boeken der kleine zielen’ woonde en de
Nassaulaan, waar de oude heer Takma uit
‘Van oude menschen...’ iedere dag zijn oude
liefde Ottilie bezocht.
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Wat er in 2013 allemaal rondom Louis Couperus te doen is, valt het best te volgen via
de webisite van het genootschap. Daar staat
het allemaal op een rijtje.
Die website is trouwens veel meer dan een
agenda. Het is het allerbeste vertrekpunt
voor iedereen die is geïnteresseerd in het
leven en werk van deze fameuze Haagse
schrijver. Wie al Couperusfan is, vindt
er trouwens ook alle informatie over de
‘Online veiling van Couperiana’ die op 17
januari ‘s avonds live (via Catwiki) wordt
gehouden op internet. Interessant voor
zowel verzamelaars als verkopers.

Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000
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!Wij kopen uw
goud en zilver!
Kapot óf Heel, Wij geven veel!
R K • M A D E I N D EN M A R K • M A D E

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

Offers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag 070 397 91 71
www.offerswoonidee.nl

in Den Haag

- Couperus (midden) in 1920 aan het Tobameer in Sumatra. Om in den brode te voorzien schreef
hij ook reportages voor tijdschriften en kranten, als de Haagse Post en Het Vaderland. -
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Maar er vindt in 2013 nog veel en veel
meer plaats ter herdenking van Louis
Couperus. De jubileumagenda vermeldt nu
al zo’n 30 bijzondere gebeurtenissen, als de
uitgave van speciale publicaties, lezingen,
exposities, plechtigheden, en theatervoorstellingen.
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Een uitvaart
zoals u dat wenst...
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by Skalma

Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
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Graag kom ik in contact met nazaten van
G.C. (Gijsbertus Carolus) van Zaalen,
die tussen ca. 1900 en 19 0 een aardappelenhandel had aan de Noordwal 111
en aan de Zuid-Oost binnensingel 53-55
(tegenwoordig Uilebomen) of anderen,
die daar gewerkt hebben (of hun (groot)
vader. Mijn grootvader Jan de Bes heeft
daar gewerkt van 191 tot in ieder geval
195 (oorkonde 40-jarig dienstverband).
Het gezin van mijn grootouders woonde
boven de R.K. Kapel op Zuid-Oost binnensingel 9A. Mijn grootouders waren
Nederlands Hervormd en de familie Van
Zaalen was R.K. dus ze zullen daar wel
hebben kunnen wonen door tussenkomst
van Van Zaalen. Wellicht was die woning wel van de familie Van Zaalen.

Jan de Bes
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Wat leuk dat er artikel over de Rijswijkse wielerbaan in uw blad stond. Ik heb
daar ook herinneringen aan. Zo vanaf
1931 32 ging ik daar met mijn vader
heen. Je kon daar toen nog makkelijk
je auto parkeren. Mijn vader kende de
heer Waterreus ook. Als ik het goed heb
was hij ook directeur van bakkerij aul
C. Kaiser. De baan was inderdaad van
hout. Bij het stayeren kwam het voor dat
een renner hoog in de bocht reed en ten
val kwam. Door het schuren over het
hout kreeg hij dan brandwonden. iet
Moeskops was ook altijd op de tribune
aanwezig. Bekende renners uit die tijd
waren ook de gebroeders Leene, Gerard
Bontekoe en Van Alkemade (stayer)
Bontekoe had later op de Loosduinseweg een grote etsenzaak.
E n van de broers Leene had voor de
oorlog, en ook nog daarna een broodjes
hapjeszaak op de Laan van Meerdervoort vlakbij de Goudenregenstraat. Hij
zat ook in het verzet. De heer Rademaker heb ik ook gekend, fabriek aan de
Waldorpstraat. Hij was toen voorzitter van een a uariumvereniging. De
bijeenkomsten waren in een zaal van de
fabriek. Ik vermoed dat deze heer Henri
ter Hall directeur was van de revues die
in Scala werden opgevoerd.

Gerard H. Woortman
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire!
Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of brieven@deoud-hagenaar.nl Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

is kt

i

n

t aar
pt
r t n ind
i
n ri n a r g
d pan it i d kraa
an an d r
n pd
sd ins kad
pt t n g ni t st r
aar
t nig r g
aat i n
d
ns n k
n n gaan
t is d
r nd
aand k nn n
g g t n
rd n k kri g in d
k d ti d n ar g
an
inn n a s ik
r ns in n
t n sta gi
ag app n
Ik ga even terug naar 19 5. Min vader
was weduwnaar maar hield veel van
mensen om hem heen. Ik was nog
thuis in die jaren. Er moesten natuurlijk oliebollen gebakken worden. Oom
en tante uit Maassluis waren er, zoals
vaak. De keuken werd ontruimd en
een oom ging wel eens eventjes aan
het bakken, hij had de naam een goede bollenbakker te zijn. De olie stond
op het gasstel en borrelde dat het
een lieve lust was. Het eerste beslag
ging in de olie, maar er gebeurde
niets. Dat wil zeggen: bollen werden
het niet, wel een soort appel appen,
maar dan zonder appel. Ondanks zijn
reputatie was oom vergeten om gist
in het beslag te doen. Toch werden
er nog een paar appen gebakken,
die we met enige tegenzin opaten.
Want ondanks de poedersuiker erover
waren ze eigenlijk niet lekker.

k
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Naar aanleiding van het artikel over de
Haagsche Dierentuin heeft Loes Jalink
gemeld dat er hierover een boekje
bestaat, namelijk ‘Herinneringen aan
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Natuurlijk waren we niet attent
geweest op wat oom aan het doen
was. Want van andere jaren staat mij
nog de emmer deeg voor de geest die
met een theedoek erover bij de kachel
werd gezet om het deeg te laten rijzen. Dat duurde wel een uur of langer.
Soms keek ik even stiekem onder de
doek of het wonder zich al aan het
voltrekken was.
Tegenwoordig worden er bij ons nooit
meer oliebollen gebakken, we kopen
ze. Vanaf half oktober kun je er al op
uit om te proberen waar de bollen het
beste smaken en je ze het beste kunt
kopen voor de jaarwisseling.
an d r
st
Over bollenbakkers gesproken: kent
u de boekjes nog van W.G. van der
Hulst: ‘In de Soete Suikerbol’ Toen

de Haagsche Dierentuin’. Helaas is de
eerste druk nergens meer te koop.
Er is wel een herziene uitgave ( 11.95)
gekomen van Uitgeverij ree Musketeers te Zoetermeer en die is alleen daar
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Nog minder mensen zullen weten dat het pand destijds is
opgetrokken samen met drie naastgelegen herenhuizen
door de timmerman . Dekker die een braakliggend stukje
grond van ruim 7 hectare had aangekocht. En niemand zal
weten dat in het pand rins Hendrikplein 4 de timmermansknecht . Molenkamp aan het werk is geweest. Dat dit zo is
geweest staat vrijwel onomstotelijk vast na de vondst van
een plankje dat vrijkwam bij de sloop van een tussenkast
op de tweede etage. De met potlood geschreven tekst op
de onderkant van dit plankje luidt: . Molenkamp, oudt
1 jaar 1 1 24 december (Zie bijgaande illustratie). Wat
ondergetekende graag wil weten of er nog Hagenaars zijn
die iets over deze timmermansknecht weten. Dit in verband

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, ijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 70.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

dr da t r dir t r
rans M. Hoynck van apendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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itg r:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
irst Royal Telecom BV
ostbus 2 04 , 2502 GA Den Haag
ad inistrati d d ag naar n
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097 (wo. 9.00 - 12.00 uur)
r g ing:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

ik een jaar of zes, zeven was werd ik
voorgelezen uit die boekjes. Vooral
de eerste drie delen uit de serie van
negen kan ik mij nog heel goed
herinneren. De dikke bollenbakker en
de magere lelijke vrouw en nog vele
anderen.
Die boekjes was ik kwijtgeraakt.
Ik wilde ze zo graag terug hebben,
dat mijn vrouw een oproep heeft
gedaan in een krant en u raadt nooit
hoeveel reacties zij kreeg: 43 maar
liefst Inmiddels heb ik de eerste
zes boekjes binnen. Hartstikke leuk.
Ik heb ze met plezier gelezen bij
het proeven van echte bollen uit de
kraam aan de Loosduinsekade.

stdistri t s ni r n
Voor oud-medewerkers van het voormalig postdistrict Den Haag, Centrale
Directie TT, ostkantoren BV, en
TNT OST Vestigingen, bestaat hier in
Den Haag een seniorenclub. De vereniging heeft op dit moment 291 leden en
donateurs in totaal en is aangesloten bij
de overkoepelende organisatie van V
OSTNL en onderhoudt daarmee goede
contacten. De vereniging stelt zich ten
doel de contacten tussen oud-medewerkers en partners te onderhouden en te
bevorderen door jaarlijks een aantal activiteiten aan de leden en donateurs aan te
bieden, zoals: gezellige bijeenkomsten,
dagtochten en meerdaagse reizen. De
contributie bedraagt 1 ,- per jaar voor
leden en donateurs (partnerleden).
Bent u geïnteresseerd in onze vereniging
neem dan contact op.

Rob Verboom

Secretaris
0172-213710
re er oom hetnet n
----------------------------------------------

te bestellen of bij ondergetekende (de
auteur).

a
r
k ’ rg
Allang ben ik op zoek naar de adressen van Trudy, Joke en Jan Verbeek.
Kinderen van Ome Jan en Tante Rina.
Ze hebben gewoond aan de Herenstraat
in Voorburg. Ik zou het heel leuk vinden
om weer van hen te horen.

Louis Kleyweg

Gerrie van Aalst - Smit
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met de voorbereiding van een historisch boekje over het
Zeeheldenkwartier.
eter Riemersma
peter.riemersma planet.nl

d rt r n in
r gr t st d n:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
istri ti :
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

an r is nstraat
Vanaf de Kleuterschool Vlietstraat ben
ik rond het uitbreken van de oorlog op
de openbare lagere school Wilhelmina
van ruisenstraat 49 gekomen. Ik heb in
de klas gezeten bij Mw. Ballintijn, Mantel, Hr. Koert, Van Dijk e.a.. De laatste
jaren was de Hr. van Dijk waarnemend
schoolhoofd. Omdat ik buiten het
Bezuidenhoutkwartier woonde heb ik
de school tot eind 1944 bezocht, nadien
werd weinig les meer gegeven. Wie zich
in dit beeld herkent, die zou ik willen
vragen contact met mij op te nemen.

rans van Horssen

Hilversum
horssen up mai n

d ag naar p int rn t
Website: www.deoud-hagenaar.nl
acebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
nta t in r
Abonnementen
Advertenties
Distributie
Lezersreacties
Gratis oproepjes
uzzeloplossing

ati :
abonnementen deoud-hagenaar.nl
info is-ac uisitie.com
distributie deoud-hagenaar.nl
lezersreacties deoud-hagenaar.nl
oproepjes deoud-hagenaar.nl
puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
0 - 23700323
(070) 4275097
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‘ elen zullen je oneindig turen naar de horizon zien als ledige tijdsvu
lling’

rie aan i n ongere ik

Beste Hans,

De Oud-Hagenaar mist weinig medewerkers zozeer als Hans Dijkstal,
voor de VVD oud-wethouder van
Wassenaar, later minister van Binnenlandse zaken en vice-premier,
maar ook gepassioneerd saxofonist
en honkballer.
Hans Dijkstal was een oer-liberaal,
zeer betrokken bij mensen van elke
komaf en cultuur en hun vrijheid
om zich in Nederland te ontplooien.
Hiernaast een prachtige brief die hij
in 200 aan zijn jongere ik schreef,
door zijn familie voor dit 100ste
nummer van De Oud-Hagenaar
beschikbaar gesteld.
Op de pagina’s 30 en 31 meer van
en over Hans Dijkstal en de stichting die zijn idealen hoog houdt.

ermoede i en i net iets te aat met mi n rie e he t inmidde s e oproep
oor de dienstp i ht gehad et is ammer dat e e re htenstudie in msterdam
moet a re en
eet e hoe dat ge omen is msterdam is natuur i een
antastis he stad om in te e en e ent e i ht te ee met e a mu ie en e
and e ig ge eest o endien hee t e es uit om te gaan gureren i onee groep Centrum erstre ende ge o gen gehad et name de honderd oorste ingen an athan de i e met uus ermans en nn ase amp door het
he e and he en e e studieti d doen erspe en e a e ant oorden dat e
e e e ens- er aringen ri er ent ge orden at ge oo i oo e maar een
meestertite is e e angri
he in mi n po itie e arri re
ee met het re ht te ma en gehad
n door de sne e maats happe i e
eranderingen de toegenomen instai iteit in de ere d en in eder and
door de aans ag op septem er
op de in o ers in e or
en door de ge te die o er po itie
eder and door en na im ortu n is
ge omen is het egrip re htsstaat
oor mi ru iaa ge orden

Hans Dijkstal

Portret van Hans ijkstal, een half jaar
voor zijn overlijden voor
e Oud-Hagenaar gemaakt door
persfotograaf Rob Hendriksen.

aar had o n meestertite mooi i
gehoord aar staat tegeno er dat
mi n e en e i ht een gehee andere
ending had genomen a s i e as
a gestudeerd dat eu er en ri er
ou i n ge eest a s mi n e en nu is
ge eest is ana
ier er eerseiding i de onin i e u htma ht
tot en met i e-premier en minister
an innen andse a en eet i niet

et a t me o erigens op dat e
e ee gesigna eerd ordt aan de
stranden an de oord ee ust en de
idde andse ee e en u en e
oneindig turen naar de hori on ien
a s edige ti ds u ing aar a htera
e ien ie i dat niet o iss hien is
het a egonnen met e eerste aren in
e ge oortep aats ort a d
edoe e ge oe dat de ere d
groot is de a onturen a hter de
hori on iggen en e e open dient te
ste en oor andere mensen in andere
anden met andere u turen
he daar nog ee p e ier an in
het eder and an nu dat ehoori naar innen geri ht is en i na
pro in iaa s aandoet n de eede
amer an andaag i n er meer
dis ussies o er hoo ddoe es en dieren eed dan o er de uropese nie

o de ont i e ingen in de erenigde
taten o China
ag i e a snog omp imenteren
met het eit dat e ge o en he t oor
g mnasium a a en die op eiding oo
eurig he t a gemaa t et gee t e
een ehoor i e u ture e ading mee
aar met de etens hap an andaag moet i e e aars hu en e
u t in e e en a e a htige te hno ogis he ont i e ingen meema en die
ari ren an de anding an de mens
op de maan tot en met de e n oeding an de dna-stru tuur an ons
e en oe e e aars hi n i niet
ee u t snappen an die te hno ogie
is het an groot e ang dat e die
moderne ont i e ingen met open
geest tegemoet treedt
enoeg gepree an een - arige
at is o erigens iemand die anno
ang niet o oud is a s de - arigen die i ent
ergeet o erigens niet an het e en
en an de ie de te genieten
e herinnert e het ati nse ge egde
arpe diem
ee
assenaar

interrege ing Haagse ak o en bi
int rr g ing
n dit pand an ti
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Deze extra slaapplaatsen komen
bovenop de 110 plekken in de reguliere
nachtopvang voor daklozen. De winterregeling gaat in wanneer het vanwege
de kou te gevaarlijk is om buiten te
slapen, bijvoorbeeld bij vorst of een
combinatie van strenge kou met harde

wind en langdurige regen. Mensen kunnen hierdoor ernstig onderkoeld raken
of zelfs overlijden. Zodra de temperatuur stijgt, gaat de opvang weer dicht.
Et n n drink n
Daklozen krijgen in de winteropvang

Meneer Bennik

rna t n aan d
r axi aa

naast een gratis slaapplaats ook een
maaltijd en ontbijt aangeboden en
kunnen zich douchen en hun kleding
wassen.
Schroeder stelt het pand beschikbaar en
zorgt voor de catering en beveiliging.
De begeleiding is in handen van profes-
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sionele hulpverleners van het Leger
des Heils. Mensen die al verblijven
in de reguliere nachtopvang van het
Leger des Heils of de Kessler Stichting
kunnen ook op die locaties bij winterse
omstandigheden gratis terecht.

p ss
Tijdens de winterregeling vervalt de
eigen bijdrage en geldt een versoepeld
deurbeleid. Buitenlopers die geen
gebruik kunnen of willen maken van de
winteropvang, kunnen bij de instellingen een (gratis) isolerende deken

pagina
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Behandeling aan huis

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Nieuw!!

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

Een team van prothesespecialisten

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

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

Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1
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Bel voor een
brochure
of meer
informatie

• Voor het maken
van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties
en reparaties
• Gratis behandeling
aan huis

• 75% vergoeding vanuit
uw basisverzekering, 25%
eigen bijdrage.
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen
bijdrage.

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen

Bel voor het maken van een afspraak of meer informatie.

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

John, Martijn en
Jasper Jellema

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com
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Deze comfortabele 2- en 3-kamerappartementen zijn
gelegen aan een galerij en zijn bereikbaar via een
afgesloten portiek en lift. De huismeester kan u de
nodige service verlenen.
(waarde optie airco: 1500*
incl. BTW waarde optie DCi motor:
1000* incl. BTW)

te e e Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met kantoor Ridderkerk, tel. nr.: 0180-440500 of kijken op
www.mooiland.nl.

AUTOBEDRIJF

HOUTWIJK bv
Zichtenburglaan 82

2544 EB Den Haag

tel: 070 - 3295051

aa e De appartementen worden toegewezen aan
mensen vanaf 50 jaar. Minimum vereist inkomen € 15.000,-

Bovenstaande huurprijs is
per maand en exclusief
service- en stookkosten.
In een vorige advertentie
heeft helaas een foutieve
huurprijs gestaan.

e

a

www.autohoutwijk.nl
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Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

Donderdag 20 december 2012
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C Den Haag had al veel plezier beleefd
aan de Noorse aankopen Harald Berg
en Harry Hestad, toen het in de zomer
van 1972 een derde vertegenwoordiger
van het land van de Vikingen naar het
Zuiderpark haalde: de veelbelovende
jonge spits Tor uglset. “Manager Eddy
Hartmann kwam mij bekijken in een
traditionele wedstrijd tussen het nationale elftal van Noorwegen en een team
gekozen door de pers en wat hij zag,
beviel hem”, herinnert uglset zich.
“Harald Berg en Harry Hestad kenden
mij al en zullen hem hebben getipt.” Direct na de wedstrijd deed Hartmann snel
zaken met uglset en konden de Haagse
voetballiefhebbers zich verheugen op de
komst van een speler die zowel door zijn
sprong- en kopkracht als zijn vaardigheid over de grond van grote waarde
kon zijn.

k nd t rr in
uglset maakte zijn debuut voor de C
in een vriendschappelijke wedstrijd op
Derby County’s Baseball Ground. Voor
hem was dat geen onbekend terrein.
“Vanaf 19 konden
wij op de Noorse
televisie Engelse
wedstrijden uit de
Midlands zien, zoals
van Derby County
en Nottingham
orest. Ik was dus
best bekend met het
Engelse voetbal en
had Derby County
met spelers als
Roy Mc arland,
Colin Todd en Alan
Hinton kampioen
zien worden.” In
een prima wedstrijd zorgden de
Hagenaars voor een
- e oor Tor uglset in het uiderpark, een stunt door met 2-1
speler wiens voornaam alleen al tot scoren te zegevieren. “Met
aanzette. Aad Mansveld als

ste

n

leider en spelers als Harald Berg hadden
wij ook een goed team.”
De start van de competitie verliep
veel moeizamer. as toen trainer Evert
Teunissen een nieuwe aanval had
gevormd met nieuweling Hans Bres op
links, de van Haarlem overgenomen
Kees Bregman op rechts en uglset als

- oelman Piet Schrijvers van C Twente komt
hier net niet bij de kopbal van Tor uglset, maar
de bal ging er niet in. en Haag verloor thuis
met 0 .. -

midvoor ging het team draaien en overklaste C Den Haag onder meer SV
(3-0 met Tors eerste Eredivisietreffer)
en eyenoord (3-2). Spartak Moskou
wist in het Europa Cup-toernooi voor
bekerwinnaars wel stand te houden. Als
een spetter van Bres niet tegen de deklat
was beland en Bregman niet uit de wedstrijd geschopt, had een verlenging van
het Europese avontuur erin gezeten. Nu
bleef het bij de reis naar de Sovjet-Unie.
“Voor mij als politiek geïnteresseerde
erg interessant om eens te bezoeken.”
i a
rs i
Na die goede periode viel C Den Haag

er a tie an

e

- lftalfoto van C en Haag uit augustus 19 2. Tor uglset staand als vierde van rechts
links naast hem Piet de oete en rechts van hem Simon van Vliet. -

terug en had uglset moeite om te laten
zien wat hij in huis had. “Het niveau van
de Eredivisie was veel hoger dan dat in
Noorwegen. Ik heb echt een
aantal wedstrijden nodig gehad
om te wennen aan het hogere
tempo, ook op de training.”
Bovendien hielden blessures
hem regelmatig aan de kant.
“Al met al was ik helemaal
niet blij met mijn prestaties dat
seizoen. Wat ik in potentie kon,
haalde ik er zeker niet uit.”
Teleurgesteld in zichzelf was uglset
vastbesloten om het in zijn tweede
seizoen beter te doen. “Op vakantie in
Noorwegen heb ik erg hard getraind om
terug in Nederland klaar te zijn voor een
revanche.” In de Intertoto plukte C Den
Haag daarvan direct de vruchten. Tegen
Atvidaberg (3-2), Hannover 9 (1-2) en
Winterthur (2-0) blonk uglset uit door
te scoren (3 maal), als aanspeelpunt en
aangever te fungeren en verdedigers tot
wanhoop te brengen. Op dat moment
openbaarden zich echter ook hartproblemen, die uiteindelijk een gedwongen
einde maakte aan zijn loopbaan als
voetballer. “Het bleek een afwijking
te zijn waarmee ik was geboren en die
twaalf jaar geleden door een operatie is
verholpen.”
aags
nn ti s
Teruggekeerd naar Noorwegen kwam
uglset in de journalistiek terecht. “Voor
een krant in Odda had ik al stukken
geschreven over mijn voetballeven in
Den Haag en dat was mij goed bevallen.
Toen een vriend van mij een voetbalblad
begon, ben ik daarvoor gaan werken.”
Daarna werkte hij voor een plaatselijke
krant in zijn woonplaats Molde en het

grote public relations-bedrijf TIBE,
voor hij tien jaar terug voor zichzelf
begon. Enige tijd was hij ook actief als
spelersmakelaar en bracht hij de Noorse
talenten Roger Albertsen, Tommy
Kristensen en Ulrich M ller bij C
Den Haag onder. “Ik was als n van
de eersten als makelaar in Noorwegen
actief, maar ik ben ermee gestopt toen ik
merkte dat de Noorse clubs er niet klaar
voor waren.”
Via Haagse vrienden en het lidmaatschap van ADO Den Haag blijft Tor
uglset nog steeds op de hoogte van wat
er bij zijn oude club gebeurt. In Molde
ziet hij Harry Hestad als andere oudC’er nog regelmatig. “Hij is na zijn
voetballoopbaan ambtenaar geworden
en is nu chef cultuur van de gemeente.”
Opvallend is dat zowel Hestad als Berg
nog tot op hoge leeftijd als voetballer
actief bleven. Het blijft eeuwig zonde
dat Den Haag niet langer heeft kunnen
genieten van de kwaliteiten van Tor
uglset. “Ik heb in Den Haag toch een
erg leuke tijd gehad. Jammer dat het zo
moest eindigen.”

Roeland Gelink
ge in

deoud-hagenaar n

- Opstelling uit het programmaboekje van de wedstrijd
C en Haag Spartak Moskou in het uropa Cuptoernooi voor bekerwinnaars. -

Hagenaar

• Steun het voortbestaan van de krant als lezer met 1 euro (1 cent per verschenen nummer)
• Voor 10 euro kunt u bovendien kiezen voor een prachtboekje
over ADO van Roeland Gelink of Kleine Nostalgie met Julius Pasgeld

Maak uw bijdrage over ABN AMRO rekening 813726948 ten name van De Oud-Hagenaar te Den Haag,
o.v.v. “Jubileumnummer 100”. Wie € 10 overmaakt mag er naar keuze bij vermelden: ADO of Julius, want hij of zij krijgt
dan het betreffende boekje thuisgestuurd in februari 2013.
(U vindt uw afschrijving terug onder First Royal Telecom BV, wat de naam is van onze uitgeverij).

Uw geliefde, familielid, vriend, collega, een dierbare verloren?
Wilt u bij het afscheid iets over hem of haar vertellen?
Lukt het niet goed dat onder woorden te brengen?

06 - 45 73 19 17

pagina

Donderdag 20 december 2012

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

HTMC

HTM

C

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen u ﬁjne feestdagen en een gezond 2013
Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 10% korting, kunt u deze aanvragen via:

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
HTMC ADV KERST 255x181 mm oude hagenaar.indd 1

BTR REIZEN

13-12-2012 07:28:41

Speciale jubileumactie
Lezers De Oud Hagenaar

Profiteer van deze speciale jubileumactie van BTR Reizen voor
de lezers van De Oud Hagenaar en geniet van een heerlijke
‘Alles Inclusief’ vakantie in De Bonte Wever in Assen.

Speciale jub
ileumactie:
‘Alles Inclus
ief ’ vakantie
Lezers van D
e
Oud Hagena
ar
ontvangen
10% korting
op de norm
ale prijzen

e onte ever in ssen is een modern otel
e reatie omple aar u
met
ei en te ast bent voor een ‘Alles Inclusief’ vakantie o kunt
da elijks eerlijk enieten uit ebreide ontbijt lun – en dinerbu etten en
lekkere sna ks tussendoor aarbij de e ele da de drankjes bij u
arran ement ijn inbe repen aarnaast kunt u iedere da volop
0
ebruik maken van de vers illende re reatie a iliteiten
k o r t in
En dat alles onder ‘één dak’ en voor één jubileumprijs!

g

5 dg. Midweek van ma. t/m vrij. van € 249, voor € 224,
6 dg. Verlengde Midweek van zo. t/m vr. van € 299, voor € 269,
Inclusief:
4 of 5 x logies in een comfortabele kamer met uitgebreid ontbijtbuffet
3 of 4 x lunchbuffet
4 of 5 x dinerbuffet
4 of 5 dg. onbeperkte drankjes uit het huisassortiment
4 of 5 dg. diverse snacks gedurende de dag en avond
4 of 5 dg. onbeperkt toegang tot subtropisch zwem en saunaparadijs
4 of 5 dg. onbeperkt toegang tot de 400 mtr. ijsbaan (van okt t/m mrt.)
4 of 5 dg. gebruik van professioneel fitnesscentrum
4 of 5 dg. gebruik van bowlingbanen
4 of 5 dg. deelname aan diverse aquasporten en andere groepslessen
4 of 5 dg. toegang tot het uitgangscentrum de af straat
live avondentertainment
vrij toegang tot Speelstad Oranje

BTR REIZEN Boek snel uw vakantie!

Exclusief:
toeristenbelasting ca. 1 - per pers. per nacht (ter plaatse te voldoen)
1-persoonskamer 5 - per nacht
drankjes buiten het huisassortiment
reserveringskosten 0 - per boeking
mogelijke annulering en/of reisverzekering
Prijzen zijn per pers. te boeken op beschikbaarheid van jan. t/m april 2013.
Geef bij het reserveren de volgende speciale boekingscode op: DOH001

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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Ook schilderde papa Hollandse
landschapjes op witte keukentegeltjes om ze daarna te verkopen in
het caf . apa had dan alleen een
binnenkomertje nodig, dan ging de
rest daarna vanzelf. apa heeft nooit
huishoudgeld in het caf opgemaakt.
Bij thuiskomst verraste hij ons dan
met de viskoekjes van Dopmeier en
kwatta repen met toffee.
a n an x
Mama probeerde het met de weinige
centjes die ze had, voor ons altijd
gezellig te maken. Ik denk nog vaak
terug aan die tijd en hoe intens het
kerstgevoel aanvoelde in mijn jeugd.
Tegenwoordig heb ik dat niet meer.
Kerst kan me gestolen worden. Want
ik mis ‘die tijd van toen.’ Toen ik van
mama soms een paar duppies kreeg
om kerstballen te kopen bij speel-

goedwinkel Boxum in de Koningstraat waarvan ik mij de eigenaar en de
winkel nog zo goed voor de geest kan
halen. In een nis stonden de kerstballen, kaarsen, slingers, engelenhaar,
pieken, crêpepapier en papieren
klokken die je uit moest vouwen,
mooi uitgestald. Lang stond ik dan te
treuzelen wat ik zou gaan kopen. Het
mooiste vond ik de klokjes en vogeltjes. Na eindelijk een besluit genomen
te hebben rende ik dan naar huis waar
mama ‘s avonds de kerstboom zou
optuigen. Met mijn zusje en broertje
keek ik dan toe hoe ze met veel
geduld de boom versierde.
Hoe ze voorzichtig de paar ballen,
maar vooral het vogeltje en klokje
die wij rijk waren, in de boom hing
en hoe de knijpertjes met de kaarsjes
een plekje in de boom kregen. Met
glinsterende ogen stonden wij dit

- fbeelding schilderij van papa

Normaal
29,95

Nu

24,95

Uw voordeel 5,-

. . van der Salm. -

alles gade te slaan, heerlijk bij
de warmte van het rood gloeiende salamander kacheltje.
Dan kwamen er kerstkransjes in van schuim, soms ook
van chocola. Nou, die hadden we gelijk wel op willen
eten. Maar natuurlijk mocht
dat niet. Elke dag mochten
wij er een kransje uit halen.
Op kerstmis pas stak mama
de kaarsjes dan aan. Een mooier
moment kan ik mij niet bedenken
als dat gebeurde. Ja, dat was pas een
kerstgevoel.
itt r ar
Maar n strenge winter en kerst kan
ik me nog goed herinneren, omdat
het toen echt bittere armoe was thuis.
Kou, dat wil je als kind niet mee
maken het is zo voelbaar en zichtbaar,
geen eierkolen in
de kachel maar
goedkope cokes,
zelfs oude schoenen
die papa zocht op de
staal (vuilnisbelt)
gingen de kachel
in. Nog kan ik mij
de lucht herinneren
van de brandende
spekzolen. Het
kacheltje stond dan
echt roodgloeiend te
loeien, wat een eng
gezicht was, als kind
zijnde.
Kruiken hadden wij
niet maar papa legde
witte stenen op het
gasstel en liet ze
goed heet worden,
hij omwikkelde de
stenen met oude
doeken en die wer-

Schoenspikes
Een goede voorbereiding is het halve
werk. Met deze schoenspikes voorkomt
u vallen bij komende gladheid, sneeuw
en ijs op een effectieve en praktische
manier.
De rubberen zool bevat metaalnagels
voor een betere grip en past over alle
schoenen; sportschoenen, lage schoenen en zelfs rubberen laarzen. Snelle
en stevige bevestiging door middel van
klittenband.
In drie maten verkrijgbaar:
Schoenmaat 37-39:M, Schoenmaat 4044:L en Schoenmaat 45-47:XL

- Papa aan het
wormen zoeken
op de staal. -

- Schoolfoto van
mama in 19 1. -

den dan bij onze voeten gelegd. Zo
kregen wij heerlijke warme voeten,
en dan nog met zijn zware militaire
jas als extra deken, wat heerlijk warm
was op bed. Trouwens, met Sinterklaas in dat jaar kregen wij een klein
pakje met halve kleurtjeskrijtjes met
een dun kleurboekje dat mama vlug
was gaan kopen bij Boxum of dat
misschien wel op de pof had meegekregen.
apa was werkeloos en kreeg
strafsteun buiten zijn schuld. Hij was
aangehouden met een baal lorren van
zijn zuster om naar de lorrenboer te
brengen. maar dat werd niet geloofd.
De ellendelingen dachten dat hij had
lopen leuren voor zichzelf. Ja, ook
dat soort narigheid maakte je mee in
die tijd.
i ig r s’
Mama zag nog maar n mogelijkheid: naar de kerk gaan. Zij had als
kind op de Katholieke school gezeten
aan de Hoefkade. Thuis werd zij
de Heilige Trees genoemd omdat
zij een prachtige stem had en in de
kerk zong. Maar eenmaal ouder en
getrouwd deed zij niets meer
met haar geloof en kerk. Toch heeft
zij haar geloof nooit verloochend,

e
50Plus Winkel
Deze Schoenspikes bestellen?

Bel 038-4600023

of

Bestel hem via de webwinkel

www.oudhagenaarwinkel.nl

het zat heel diep in haar. Nog steeds
trouwens, ze is nu 3 jaar oud.
Ze ging naar de kerk in de van
Limburg Stirumstraat, de nood was
echt hoog. Op zijn Hollands gezegd:
er was geen cent in huis. Het koste
mama heel veel moeite om die stap te
maken om te gaan bedelen, dat vond
zij verschrikkelijk.Vooral haar hele
hebben en houwen bloot te leggen,
waarom er geen geld was, dat papa
buiten zijn schuld strafsteun had
gekregen. Maar bedelen bij de kerk
was de enige redding om een aalmoes
of nog wat te eten op tafel te krijgen.
Zo kwam het van het een in het ander
en werd haar gevraagd of zij dan wel
weer regelmatig naar de kerk zou
komen. Dat ging mama echter te ver.
Als een advocaat, want praten kon
zij hoor, mama, legde zij uit aan de
geestelijke dat het geloof in God er
niet in zit dat iemand de kerk bezoekt; maar dat het zoals bij haar heel
diep in het hart kan zitten en dat zij er
in elk geval geen kerk bij nodig had.
Mijn moeder ten voeten uit, recht
voor zijn raap.
Dus niets geen aalmoes of kerstpakket.Dagen later zagen wij hoe bij
menige buur de kerstpakketten met
grote rollades gebracht werden, om
nog maar te zwijgen over geld. Wij
hadden een karige maaltijd. Voor
ons dit keer geen plakje rollade en
puddinkje. Maar wie waren er nu
beter af: eerlijk zijn, en je eer te na,
of huichelen in de kerk en een volle
buik Zou God gewild hebben dat
mama anders had gekozen Ik denk
het niet Maar toch zijn het mijn
mooiste herinneringen aan kerstmis.
Met alle rijkdom van tegenwoordig
heb ik niets meer met kerstmis. Dat
intense kerstgevoel van toen heb ik
nooit meer zo kunnen ervaren.

Willy Hendriks van der Salm
i

asema n
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Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement 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.:
ostcode:

Woonplaats:

actuuradres
r Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam:
Straat en huisnr.:
ostcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Betaling: r overmaking

r via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

ostbus

04 ,

0

A en aag

HOERA, WIJ ZIJN OFFICIEEL AIXAM DEALER
VOOR DE HELE REGIO HAAGLANDEN‼
•
•
•
•
•

Haal- en breng service
Altijd minimaal 30 brommobielen op voorraad (zowel nieuw als gebruikt)
Inruil auto of scooter is mogelijk
Gratis rij instructieles (bij aanschaf van een brommobiel)
Bij aanschaf van een Brommobiel 1 x p.j. gratis haal- en brengservice voor
uw onderhoudsbeurt
• Bij onderhoud & reparatie vervangend brommobiel

6 januari 2013
Edisonlaan 30 - 2665JC Bleiswijk - 010-521 92 18 - www.vollebregtbrommobiel.nl
Alles voor u en uw brommobiel. Waar persoonlijke kwaliteit en service voorop staat.

W

NIEU

AIXAM presenteert zijn
nieuwe lijn: De Coupé. De
precieze, scherpe lijnen zijn
het kenmerk van een klassiek
model. Het silhouet straalt
dynamische elegantie uit.
Elke afwerking is gemaakt
om de sensatie te versterken.

Humanistische Stichting
Beschut/ en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut engroepswonen (HSBG) zoeken nieuwe huurders van boven de 55 jaar
voor woongroep Casa di Galleria!
In Casa di Galleria wonen mensen
die zich aangetrokken voelen om
zelfstandig, maar toch op elkaar
betrokken, te willen wonen. Bent
u geïnteresseerd?Voor informatie over groepswonen kunt u contact op
nemen met de HSBG. Informatie over de woningen of direct inschrijven
kan via Woonzorg Nederland.

Energiek

Wooncentrum Casa di Galeria is begin juni 1997 opgeleverd en bevindt
zich aan de Tak van Poortvlietstraat 12 t/m 78. Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het complex. De belangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 minuten loopafstand. Het wooncentrum heeft
driekamerwoningen van ca. 75 vierkante meter en tweekamerwoningen
van ca. 66 vierkante meter. Verdeeld over zes etages. De woongroep organiseert verschillende gezamenlijke activiteiten. Van nieuwe bewoners
wordt verwacht dat zij mee doen met deze activiteiten.

Stijlvol sportief

PREMIUM
Dynamisch elegant

WWW.AIXAM.NL
STUUR MIJ INFO OVER DE BROMMOBIELEN VAN AIXAM.

De heer / mevrouw:

Postbus
11 0 H
ele oon lantenservice 0 - 210 10
-mail lantenservice simon carmiggelt

Adres:
Postcode:

Woonzorg Nederland
002

Ja!

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

Woonplaats:

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar: AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

oon org nl
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Advies van de notaris
Ellens
arkstraat 93

Lentze - notariaat en mediation
2514 JH ’s-Gravenhage

070 - 3 4 4 30

notaris ellenslentze.nl

eest en een ter gb ik
i
nd r
k in
sa n

diti an
d ag naar g t ns d kans
nt n an t a g p n aar ant k in
iik
st s t i r n at ar n
gt p nt n dit aar
n n
iss i n
t
ning ind i k rk

Wij vieren vooral dat u zo goed op
deze column reageert. We bereiken veel mensen die we meestal
gemakkelijk en snel kunnen helpen.
Vaak blijkt dat we u gewoon kunnen geruststellen, omdat u alles al
goed heeft geregeld. Soms passen
we enkele documenten aan aan de
nu geldende regels en soms kunnen
we u doorverwijzen naar de juiste
instanties. We realiseren ons dat we
niet alleen als jurist, maar vaak juist
als vertrouwenspersoon bij uw leven
betrokken worden en daar willen
we u voor bedanken. Uit de reacties
merken wij ook dat de onderwerpen
die wij behandelen voor veel mensen
een ver-van-mijn-bedshow is, terwijl
al die zaken juist zo direct betrekking
hebben op ons leven. We delen een
aantal van onze mooiste momenten
dan ook graag met u.
p
Een mevrouw wilde bijvoorbeeld

haar huishoudelijke hulp in
haar testament laten
opnemen als
dank voor vele
jaren trouwe
dienst. Een
mooi gebaar,
maar haar familieleden zouden
hierdoor niets
erven. We hebben ons er dus eerst
van verzekerd dat zij dit vrijwillig
deed en niet uit angst dat ze minder
goed verzorgd zou worden. Omdat
er niet zo heel veel te verdelen was,
bekeken we samen de verschillende
mogelijkheden. Uiteindelijk besloot
ze op te laten nemen dat de hulp een
vast bedrag kreeg waardoor haar familieleden gewoon konden erven en
haar persoonlijke bezittingen bij haar
dierbaren terecht zouden komen. Een
goede oplossing waar iedereen blij
mee is en die waarschijnlijk heel wat
geruzie heeft voorkomen.

www.ellenslentze.nl

t r g t ki k n naar a
i
ti d n i n r a ti d gr t
iss i n nt
r gaan
t
ti kind r n
Ook spraken wij met een mevrouw
die gebukt ging onder de angst haar
twee stiefkinderen tekort te doen.
Haar man had haar alles nagelaten,
maar wel onder de voorwaarde dat
wat er van zijn vermogen over zou
zijn naar zijn kinderen zou gaan.
Dertig jaar lang heeft zij elk bonnetje
en elke bankafschrift bewaard. De
hele administratie vulde inmiddels
een inke boekenkast en zo langzamerhand verloor ze het overzicht.
Had ze het wel goed gedaan Een
middag lang hebben wij samen alle
papieren doorgenomen. Driekwart
van de administratie kon weg en een
paar bankrekeningen werden opgeheven. Ze is gerustgesteld en kan weer
met een opgeruimd gevoel van de
kinderen genieten.
a n n n
We schreven ook over het samenwonen op latere leeftijd. Want als

de een intrekt bij de ander is het
belangrijk dat na een overlijden de
achtergebleven partner niet op straat
komt te staan. Verhuurders eisen
vaak dat huurders een samenlevingscontract hebben of getrouwd zijn.
Maar daar zijn kosten aan verbonden
die niet voor elke AOW’er zijn op te
brengen. Wij raden mensen dan ook
aan eerst met de verhuurder te gaan
praten of dat echt nodig is. En zie,
wij kregen een brief dat een verhuurder op de hoogte was van de nieuwe
liefde en zonder problemen had
meegewerkt aan de wijziging van
het huurcontract. Een simpel advies
heeft dit gelukkige stel zo heel veel
geld bespaard.
a at ns ap
Een andere cliënte had een met de
hand geschreven briefje achtergelaten dat wij haar nalatenschap moesten afwikkelen. We kenden haar,
maar haar wensen met betrekking

tot haar uitvaart zijn nooit besproken. En omdat er geen familieleden
waren die deze taak op zich wilden
nemen, hebben wij in haar huis
gezocht naar de dingen die voor haar
belangrijk waren. Welke muziek ze
graag luisterde en welke boeken ze
las. Ook spraken we met buren en
de thuishulp om een goed beeld van
haar te krijgen. Na de uitvaart lieten
veel aanwezigen ons weten dat het
geheel in overeenstemming was met
hoe zij haar leven had geleid. Het
blijft spannend zoiets persoonlijks
voor een cliënt te doen, maar als
blijkt dat onze inspanningen zo
gewaardeerd worden voelen wij ons
zeer bevoorrecht.
Het zijn deze momenten die we ook
komend jaar graag met u blijven vieren. Mijn collega’s en ik adviseren u
graag, op ons kantoor of bij u thuis of
op de zaak.
ijne feestdagen
Michaël Lentze
Notaris
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Het leukste
cadeau voor onder

de kerstboom!
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(F. Oynck in De sportvisser als ﬁlosoof’)

Cormorant schreven
met WAAROM
MANNEN VISSEN
(Why Men Fish)
een ultieme
BESTSELLER die
maanden lang op
toonaangevende
boekenlijsten stond.

In Den Haag zeker
verkrijgbaar bij De Vulpen
a dia an ort in a dia e te ber
(Frederik Hendriklaan)
et ist iep Bendorff
an
(Haagsche Bluf),
aar e e t et el o it’
Gespecialiseerd in herstofferring van banken en fauteuils, (Linda
Groot)
Edwin Pelser, Wijnvriend
vernieuwing van binnenwerken, fauteuils op lengtemaat
Marius
‘Dankzij dit boek
begrijp (Piet Heinstraat),
maken. Fineren en Politoeren, leerreparatie, antiekrestau-ik hem eindelijk’en bij de betere boekhandel
Jorissen in Psychologie Journaal,
zoals Paagman, Selexyz
raties, biezen, rieten en rotan stoelen. Vloerbedekking en(Annemarie
oktober 2012)
Verwijs en Van Stockum.
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A
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ISBN 978-90-819928-0-0

9

789081 992800

•UITGEVERIJ•

Prijs € 7,95

vissen
5

ITGEBREI
D
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W

‘ABSOLUUT
EEN KLASSIEKER’

(Anja ’t Hek in Vangdrang)

Optimale service, garantie en kwaliteit.
Wij halen en brengen gratis!
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Jessica en Bill Cormorant
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eubelstoffeerderi
odewi k is er voor uw
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mme vragen stel
“Mensen die do
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‘Het beste boek over mannen
krijgen domme d sportvister)
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www vri a ier n
•UITGEVERIJ•

Meubelstoffeerderij Lodewijk
Reinkenstraat 111, Den Haag, Tel 070-392 23 44
WWW. STOFFERINGLODEWIJK.NL

MEGASTORES

Waarom Mannen Vissen (ISBN9789081992800) is de
eerste uitgave van de nieuwe Haagse uitgeverij Vrijpapier.
Meer informatie op www.vrijpapier.nl

AdvSTAAND.indd 1

17-12-12 10:08

Het is prachtig

ON ICE

Kijk voor
meer
informatie op
megastores.nl

Wat zou hij hier
van genoten
hebben...
Ook als er geen uitvaartverzekering is kunnen we
een mooie uitvaart voor u verzorgen

Gezellig overdekt schaatsen t/m 6 januari

Wilt u meer informatie? Dan kunt u ons
bellen op telefoonnummer
070 324 00 77. U kunt ons daarop ook
bereiken voor het melden van een overlijden.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Vestigingen RGU DELA
Sammersweg 4 | 2285 SB Rijswijk
Telefoon: 070 309 71 17
’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ Den Haag
Telefoon: 070 324 00 77
Email: info@dela-rgu.nl | www.rgu.nl

MegaStores, Van der Kunstraat 123, Den Haag (Nieuw Laakhaven). Kijk voor onze openingstijden op onze website.
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Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie

t pa in d sti t
it k t r n
nt in
n dat
s t dat ni t nd r
sti t kan En pas
at r rinn r
k
nt dat is g
st i i as dat t n ik
t i n pa in n
t at

met Julius Pasgeld

Mijn opa woonde in urmerend.
Vaag staat me nog bij dat hij zich,
toen ik klein was, geen enkele moeite
getroostte om zich als een gezellige
opa te gedragen. En toen ik groot
was al helemaal niet meer. Als hij
zich al eens met geveinsde interesse
tot mij wendde, was dat meer omdat
hij daartoe werd aangezet door
oma. Die vond het dan om de een
of andere duistere reden van belang
dat haar man af en toe iets zei tegen
zijn kleinzoon. En dan zei opa iets
van ‘toedeloe’ toen ik klein was of
‘hoe gaat het nou, kerel ’ toen ik wat
groter was. En daarmee hadden we
het contact wel zo’n beetje gehad.
Niet dat ik dat erg vond. Integendeel.
Juist die enorme afstand tussen mijn
opa en mezelf maakte, dat ik hem
geweldig interessant vond en dat ik
van hem hield.

n ns
t
Op een mooie, stille plek aangekomen legde opa het bootje in het
riet zonder zelfs maar van me te
verwachten dat ik daarbij assisteerde.
En zonder daarbij zijn minachting
te verhullen. Achteraf kan ik alleen
maar bedenken dat het tot nog toe
een tamelijk teleurstellende ervaring
voor beiden moet zijn geweest. Zwijgend legde opa acht enorme hengels
uit. Hij wees er naar vier en zei: “Van

vanwege de vishaakjes die daar per
ongeluk in terecht waren gekomen.
De zolder lag vol hengels. En er was
natuurlijk geen sprake van dat ik ooit
eens mee mocht het kanaal op. Totdat
het er na langdurige bemiddeling
van mijn moeder
en mijn oma, in
combinatie met
een zwak moment
van opa toch
nog van kwam.
Ik was negen.
En opa nam dus
voetstoots aan dat
ik alles wist van
zeilen en vissen.
En dat ik gewoon
- n 19 3 Opa links, dan ik als 9-jarige met de zojuist gevangen
snoek, mijn zusje en tante Ma, de tweede vrouw van opa. vanuit mezelf wist
wat ik moest doen.
jou. Opletten”. Dat was het enige dat
Maar Jezus mina. Toen we in zijn
hij in de daaropvolgende drie uur zou
bootje zaten had hij al na tien minuzeggen. Starend naar de dobbers heb
ten door dat ik er niks van kon. En
ik toen voor het eerst de overweldidat ik al helemaal niks wist van de
gende stilte van de Hollandse natuur
natuur. Ja. Hoe moet je dan ook dinleren waarderen.
gen van de natuur weten als je negen
En dan ineens Beet Aan een van
jaar in de bomen- en bloemenbuurt
m jn hengels. Niet alleen de snoek
in Den Haag
die eraan zat, maar ook opa liet alle
bent opgegroeid
reserves varen en, het moet gezegd,
Dus verzorgde
ineens ontpopte opa zich als een ware
hij verder in zijn
leermeester en liet mij, begeleid door
eentje zwijgend
zijn korte, afgemeten aanwijzingen
het almaar
de snoek binnen halen. Eerst zag ik
overstag gaan in
hem nog niet, natuurlijk. Maar ik
het kanaal. Dat
voelde hem wel. Ergens diep onder
duurde en dat
water. Steeds moest ik de lijn een
duurde terwijl ik
stukje opdraaien. En dan weer laten
me buitengewoon
vieren.
overbodig voelde.

itt k nt s
Hij was van het, laten we zeggen,
agriculturele soort. Hij bezat een
klein bootje waar je mee kon zeilen
op het Noord-Hollands kanaal. Maar
meestal gebruikte hij dat om in zijn
vrije tijd te vissen vanuit het riet. Hij
was een echte visser. Met tegenzin
moest ik steeds kijken naar de tientallen kleine littekens op zijn handen

- Opa Tjitse (met witte pet)

aan het vissen in het oord
-Hollands kanaal met een

‘Maak hem maar moe’, beet opa me
toe.
r kk n
Het leek uren te duren. Ik vroeg me
af of die snoek op den duur net zo
afgepeigerd zou zijn als ik. Eindelijk
zag ik hem boven
water komen. Ik
schrok zo van zijn
gespartel, dat ik
de hengel bijna
overboord liet
vallen. ‘Trekken ’, riep opa.
‘Trekken ’ Ik
trok wat ik kon.
Met de hengel,
die helemaal
krom stond,
steeds weer
naar achteren
en weer terug. Opa pakte een
vangnet aan een stok, schoof die
onder de snoek en haalde hem boven.
Zonder overdrijving kan ik stellen dat
het een grote snoek was. Tenminste
half zo groot als ikzelf. Nooit zal ik
het vergeten.
Achteloos gooide opa daarna de
snoek levend en wel in een piepklein
vooronder van het bootje dat van de
buitenlucht werd afgesloten door een
houten luikje. “Moet oma vanavond
maar eens heerlijk bakken”, bromde
hij tevreden en hij gebaarde me dat

vriend. -

ik op het luikje moest gaan zitten.
Waarom dat was werd me pas
duidelijk toen de snoek met zijn hele
vissenlijf tegen de onderkant van het
luikje ging bonzen om te ontsnappen.
Zodat ik me nog stevig moest vasthouden ook. Na een half uur werd
het stil onder me. Na
nog eens een half uur
was opa aan het knikkebollen in de late
namiddagzon. Kleine,
vurige tongetjes likten
aan de kabbelende
golfjes van het NoordHollands kanaal. Het
riet had het ruisen gestaakt. De roerdompen
hadden zich verstopt.
Stilte. Voor het eerst
wist ik, dat ik voortaan
niet meer zonder kon.
Wanneer leerde u van
de stilte genieten
Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

- Opa Tjitse uit het verre Pur

merend. -

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
1 0.000 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

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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SPECIALIST
IN ZITTEN

Héél véél modellen
in héél véél kleuren

999.normaal 2195.-

nu

799.-

699.-

normaal 1895.-

899.-

normaal 1695.-

nu

normaal 2095.-

nu

2,5+2 CARTER
Fraai bankstel met hoge rugleuning, wat zorgt
voor een ontspannen houding. In diverse
kleuren uit stofgroep C.

nu

2,5+2 REAGAN
Tijdloos bankstel in een sublieme afwerking.
De rechte lijnen zorgen voor een goed comfort,
in diverse kleuren uit stofgroep 2.

Sta-op fauteuil SMART
Voor echt comfortabel zitten, met een ideale lendeen armsteun. Dit is slechts één van de tientallen relaxmeubelen bij Seats and Sofas. In diverse kleuren stof.

CLEVELAND
2 ZITS + 2 LOSSE
FAUTEUILS
Fraai bankstel met hoge
rugleuning, wat zorgt
voor een ontspannen
zithouding. In diverse
kleuren Microvezel stof.
Ook als 2,5+2 zits
leverbaar voor 999.-

Fauteuil GRANT
Fauteuil met goede ondersteuning van de
rug en schouders door de hoge rugleuning.
In diverse kleuren Sussy.

2,5+2 KENNEDY
Karakteristiek bankstel met gecapitonneerde
rugleuning en bijpassende kussens. In diverse
kleuren uit stofgroep 2.

MAATWERK

199.normaal 495.-

nu

N
Fauteuil
CHARLESTON
Verkrijgbaar in
meerdere uitvoeringen.
Small, Medium en Max.

Ook verkrijgbaar
Sta-op fauteuil
APOLLO
Royale fauteuil met
comfortabele hoge
rugleuning. In diverse
kleuren Leder.

249.-

GRATIS
D
BEZORG

normaal 569.-

GRATIS THUIS BEZORGD
bij inlevering van deze advertentie

nu

ASSEN, Borgstee 7

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep

SLIEDRECHT, Conradstraat 8

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

DEVENTER, Essenstraat 15, de Snipperling

HENGELO, Wegtersweg 82

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

MAASSLUIS, Noordzee 10

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21

GOES, Marconistraat 17-19, Woonblvd Goes

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72

ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 307

MAANDAG T/M VRIJDAG 9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR. ZONDAG ALTIJD GESLOTEN
Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden.
Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties.
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n r ati

Hans
Roodenburg

De AOW is voor gepensioneerden de basis van hun bestaan. Ondanks alle geklaag over de aantasting van de koopkracht, blijven de uitkeringen ‘geïndexeerd’ (meegaan met de
inﬂatie). De nieuwe bedragen per 1 januari in een staatje, plus de fraudeaanpak. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

trengere aan ak

ra e

nd
r
rand rt ni t
n tt
aand itk ring gaat a ank i k an i d rs
p rs n i k sit ati p r an ari t ss n d
n
r
g
dat d itk ring n i n
g k pp d aan t
tt i k ini
n
t k pkra t r i s an d aagst ink
nsgr
p n
rdt i r
gr t nd s p rkt E n and r
i iging pakt ind r g d it ant i in
aar
rdt
t n aand ang r a t n
rdat d
ingaat pas n aand na
d
r aardag at aakt d
it an d as g i
ps
rting an d
ti d naar
aar in

vorm van fraude betekent een voordeel
van netto ruim 00 euro per maand voor
hen samen. De wetgeving verbiedt dat.

Voor vutters en mensen met prepensioen
is er een voorschotregeling. Het gat van
n maand wordt dus niet gedicht, maar
kan met een renteloze lening worden
ge nancierd als men die maand wachten
niet zelf kan bekostigen. De opschuiving betekent dat als iemand op 1 januari 2013 de leeftijd van 5 jaar bereikt,
zijn AOW pas op 1 februari ingaat. De
uitbetalingen van de AOW zijn volgend
jaar omstreeks de 22ste van de maand
gepland.

E n
ning
Samenwoners zijn 5-plussers, die meer
dan de helft van de tijd in n woning
verblijven, de kosten voor het huishouden delen óf voor elkaar zorgen. Daar
is in het verleden heel wat om te doen
geweest. Samen op vakantie gaan, wanneer men zelfstandig woont en de eigen
huishoudkosten voor het overgrote deel
zelf nanciert (niet deelt), is voor de Sociale Verzekeringsbank g n probleem.
Voor de AOW’ers die frauderen wordt
de boete verhoogd tot 100 procent van
het bedrag dat teveel is ontvangen en
zonder een maximum. Natuurlijk moet
ook het teveel ontvangen bedrag worden
terugbetaald.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Een andere regeringsmaatregel die in
het oog springt, is de strengere aanpak
van fraudeurs. We nemen aan dat
het bij de AOW weinigen betreft. De
bekendste fraude is het vormen van n
huishouden door gepensioneerden, die
vervolgens opgeven dat zij ieder zelfstandig wonen en daardoor allebei de
alleenstaanden-AOW ontvangen. Deze

geeft tot 1 februari een ieder de kans om
op grond van de oude (soepeler) regels
eventuele wijzigingen door te geven.
Het lijkt ons dat - als samenwoners nu
hun nieuwe AOW-situatie opgeven - zij
niet zo gauw worden gecontroleerd of
zij in het verleden al bewust een verkeerde opgave hebben gedaan.
De SVB zal waarschijnlijk vooral die
gevallen onderzoeken, waarvan men het
vermoeden heeft dat ze de boel blijven
belazeren. Beroering geeft nog steeds
de zogenoemde ‘tandenborstelcontrole’
bij ouderen.
Mocht men twijfelen over de vraag of
men voor de AOW vanaf een bepaalde datum als n huishouden wordt
bestempeld, dan kan men dat altijd
voorleggen aan de SVB. Dat schriftelijk
vastleggen lijkt ons erg verstandig in
twijfelgevallen.
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Gehuwden of partners
per persoon, ouder dan 5 jaar

707,9

Gehuwden met maximale toeslag
(partner jonger dan 5 jaar zonder
inkomsten)

12 0,54

Alleenstaand

1023,57

Het netto bedrag is inclusief de oopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming OB). e vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald.
ie bedraagt voor partners ieder bruto 9,3 per maand (netto hangt van uw belastinginhouding af), voor alleenstaande bruto 9,12 per maand en bij volledige
toeslag bruto 9 , 2 per maand.

rs
t ring
er 1 april dit jaar heeft al wel een
verslechtering in de AOW-uitbetaling
plaatsgevonden, omdat men die krijgt
met ingang van de datum waarop men
5 jaar (in 2013 dus na 5 jaar en n
maand) wordt. In voorgaande jaren was
de ingangsdatum altijd de 1ste van de
maand waarin men 5 werd. In veruit de
meeste gevallen leverde dat die maand
m r AOW op.
Over de verschillen in uitbetaling van
de AOW en het ingaan van het (aanvullend) bedrijfspensioen is ook veel te
doen geweest. We kunnen wel begrip

opbrengen voor enige synchronisatie
daarin. Overigens hanteren pensioenfondsen verschillende data voor ingang
van het aanvullend bedrijfspensioen.
Rest ons nogmaals erop te wijzen
dat met ingang van 1 januari 2015 de
toeslag voor de partner jonger dan 5
jaar helemaal vervalt. Vanaf 1 juli 2014
wordt de partnertoeslag beperkt voor
de inkomensgroepen die een aanvullend pensioen hebben van meer dan
50.000 euro bruto per jaar. Dat treft dus
de hoogste inkomens van de gepensioneerden.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals er recht , belastingen en andere inanci le zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail.nl o naar Postbus 2 4 , 2 2 G Den Haag. Graag met vermelding van rubriek Rechten en Plichten’.
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mi n ader ordt dan n an de inderen aarnemer oor on e ader
gaat dan het erp eeghuis a es rege en
oor mi n ader at is de rege ge ing
daarin
Meestal nemen de kinderen dan de
taken van hun moeder wat betreft hun
vader over. Als hij helemaal wilsonbekwaam is, moet hij onder bewind
of curatele worden gesteld (met een
uitspraak van de rechtbank; de kosten
daarvan vallen overigens wel mee).
Daarvoor kan een vertegenwoordiger van het verpleeghuis worden
aangesteld, maar ook hierbij is het
gebruikelijk dat een van de kinderen
daarvoor wordt aangewezen. Och, het
lijken ons pas zorgen voor de dag van
morgen
rd ring kind r n a
it ta n ng nstig
en edu naar met een angst e-

ende ru htge rui testament s
i op het indsdee aan de inderen
a ast a eta ingen i doen is dat
onde omdat a er re ht e asting
door mi oor hen is etaa d
i
ge rui ma en an uit eta ing an de
ri ste ingen in het s hen ingsre ht
oe moet i ast eggen dat het de
a eta ing an het er dee an moeder
etre t
Uw kinderen hebben een vordering op
u, omdat uw echtgenote is overleden. Die vordering komt normaal
gesproken tot uitbetaling als u bent
overleden. Dat is tegenwoordig ook
scaal aantrekkelijker dan tussentijds
bij leven al uitbetalen, mede door de
rente die op de vorderingen in rekening wordt gebracht en erbij wordt
geschreven.
U schrijft dat de erfbelasting over de
vordering al is betaald door u. We
nemen aan dat u dat kunt bewijzen. U
kunt wel al bij leven uitbetalen, maar
dan loopt u de kans dat er belasting
moet worden betaald vanwege ingewikkelde zaken als het vruchtgebruik
door u. Wilt u dat toch doen, overleg
dan eerst met de belastinginspecteur
over deze kwestie.
Het staat u natuurlijk wel vrij om
binnen de schenkingsvrijstelling uw
kinderen per jaar al een belastingvrije
donatie te doen van uw eigen vermo-

gen dat is vermengd met dat wat u
voor uw kinderen in beheer heeft van
uw echtgenote. Als u geld overmaakt
naar uw kinderen hoeft u dat niet in
een notariële akte te laten vastleggen.
De verklaring van de overmaking is
al voldoende bewijs. Het is misschien
wel handig dit soort overmakingen
schriftelijk bij te houden. Dat maakt
de uiteindelijke verdeling onder de
erfgenamen na uw overlijden een stuk
eenvoudiger en scaal verklaarbaar.
Is het allemaal te ingewikkeld voor
u, schakel dan een notaris in of een
nancieel deskundige. Dan gaat waarschijnlijk wel de kassa rinkelen

is a

ak n

a : t r g rd r n
an r
asting
e rma C ad erteert onder de
op r e asting o s hen e asting
etaa d is die nu terug i n us en
i he en dit aar samen o n
euro
er e asting etaa d op een de nitie e
s hi ing et i t dus interessant daar
op in te gaan hter C raagt
naast de pro ent no- ure-no-pa
rege ing nog
p us
oor de
t eede persoon raag mi a o dit rede i is ge ien de ans an s agen ie
u angt o e aardig at ins hri ge d aar nog niets tegeno er staat
ad ies graag

De Stichting Meldpunt Collectief
Onrecht (SMCO), waarachter handige
advocaten schuil gaan, stelt de zaak
wel erg ‘klantjeswervend’ voor. Bovendien gaat het om een ingewikkelde
kwestie - belastinghef ng na een erfenis uit bedrijfsvermogen - waarover
de Belastingdienst het gevecht tot in
hoogste instantie zal voeren. Wij hebben de indruk dat handige advocaten
van SMCO daarop inspelen en al
nanciers zoeken voor hun verdere
procedures die naar onze mening
nog jaren kunnen duren. Bovendien
kunnen na een de nitieve uitspraak
betrokken erfgenamen - volgens ons
gaat het om slechts een klein aantal
gevallen - alsnog pogen de te veel
betaalde belastingen terug te vorderen
als de Hoge Raad uiteindelijk ook de
klager in het gelijk stelt. Of het uiteindelijk een redelijke kans van slagen
heeft, kunnen wij niet beoordelen.
Daarvoor zijn belastingrechters. Zelf
zijn wij in ieder geval zeer terughoudend om met deze handige advocaten
in zee te gaan. Voor vele mensen geldt
de casus overigens niet.
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Als we even snel een rekensom maken, heeft u recht op circa 90 procent
van de AOW-uitkering in Nederland.
Die wordt ook gewoon in Griekenland
uitbetaald. Als u ook nog een Grieks
pensioen krijgt, dan kunt u regelen dat
u de AOW uit Nederland tegelijkertijd
krijgt uitbetaald. Zodra de Griekse
autoriteiten u benaderen over uw pensioen, kunt u opgeven dat u ook nog
een pensioen in Nederland zal krijgen.
Er zijn namelijk internationale verdragen tussen Nederland en Griekenland.
Anders moet u, enkele maanden voordat u 5 jaar wordt, contact opnemen
met de Sociale Verzekeringsbank in
Nederland. Het kan zijn dat die u ook
probeert op te sporen.
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KRANKZINNIG LAGE PRIJZEN!

facebook.com/
specsaversnederland

2e BRIL GRATIS
LAAT U VERRASSEN BIJ SPECSAVERS!
Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250
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Het bekende koor uit Zuid-Afrika heeft fans met
naam en faam: Nelson Mandela, Desmond Tutu en
Oprah Winfrey. Ze traden op met de grootste popsterren ter wereld, zoals Bono en ueen. Ze zongen
zich meermalen in de kijker tijdens het WK Voetbal
in 2010 en wonnen al twee keer een felbegeerde
Grammy.
Waar ter wereld ze ook zingen, overal laat het publiek
zich van aanvang tot en met het slotapplaus meesle-

pen in een overweldigende theaterbelevenis. Muziek,
zang, expressieve dans en kleurrijke kostuums zorgen
voor een zinderende, spirituele en vrolijk makende
avond.
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Lezers van de Oud Hagenaar kunnen het nieuwe jaar
feestelijk beginnen met een prachtige show van het
Soweto Gospel Choir. U ontvangt € 5,00 korting
op een eerste of tweede rang kaartje.
1e rang € 29,25 i.p.v. 34,25 2e rang
€ 24,75 i.p.v. 29,75 (inclusief kof e of thee voor
aanvang , pauzedrankje en garderobe). Reserveren:
070 00 333 onder vermelding van de actiecode
‘Oud Hagenaar’

Bij aankoop van elk montuur vanaf €79. U kunt uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met
hetzelfde type glazen. Dit geldt voor één persoon. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen.
Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar.
© 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl
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eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts.
Hebt u activiteiten te melden
Stuur uw gegevens op via e-mail naar agenda deoud-hagenaar.nl

Do. 20 t/m zo. 23 dec.

Vr. 28 tot zo. 30 dec.

rstr nd aart n
Salonboot Den Haag & Delft organiseert in
de dagen voor Kerstmis rondvaarten met de
sfeervol versierde antieke Salonboot Oriënt.
Vanuit het centrum van Den Haag vaart u via
de Goudriaankade en langs het voormalig
buitenhuis van Constantijn Huygens en Park
Vreugd en Rust naar de oude landhuizen
rond Voorburg. Aan boord van het overdekte
en comfortabel verwarmde schip geniet u
van glühwein, warme chocolademelk en de
duizenden lichtjes langs het water, terwijl
een gids verhalen vertelt. Afvaartlocatie:
Historische Haven, Zieken, afvaarttijden
17.00, 19.00 en 21.00 uur. Deelnameprijs
€ 19,95 inclusief twee consumpties. Vooraf
reserveren aanbevolen, telefonisch bij het
Haagse VVV op 0900-340 35 05 (€ 0,45 per
minuut) of via www.salonbootdenhaag.nl
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Vr. 21 t/m za. 23 dec.
rd in d
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Het kerstverhaal in een modern jasje. Want
wie heeft bedacht dat Agatha Christie in
dezelfde herberg verbleef als Jozef en
Maria? Wat vonden de Os en de Ezel van het
hele gebeuren? Ging die bevalling nu zonder
slag of stoot? En hoe muzikaal was Gabriël
eigenlijk? En wie werd er vermoord? Moord
in de Kerststal is een familievoorstelling
met zang en dans, geschreven door Arjan
Ederveen en gebracht door Spelegast, in een
regie van Jessica Fuchs. Theater Culturalis,
Hobbemastraat 120, 20.00 uur. Entree
€12,50, 65+'ers en Ooievaarspashouders €
7,50. Kaarten kunt u reserveren via www.
hoenu.nl of tel. 365 99 51.

Za. 22 en zo. 23 dec.
rst in aa d i k
Op wintersport gaan om te kunnen skiën is
niet meer nodig! In het knusse centrum van
Naaldwijk staat op zaterdag en zondag namelijk de populaire rolbaan waarop iedereen
gratis mag komen skiën onder begeleiding!
Zowel beginners als gevorderden zijn van
harte welkom! Ook zijn er een aantal gezellige kramen van winkeliers te vinden op het
Wilhelminaplein en wordt er op meerdere
plaatsen chocolademelk uitgedeeld. Op grote
vuurtonnen worden op het Wilhelminaplein
marshmallows en broodjes geroosterd,
dat zal lekker ruiken! Kinderen kunnen zich
zaterdag op het Wilhelminaplein tegen een
vrijwillige bijdrage laten schminken door ’t
Kapoentje. De gehele opbrengst van deze
dag gaat naar KWF Kanker Bestrijding. Ook
op zondag wordt er geschminkt: ditmaal
voor 3FM Serious Request! Kijk voor meer
informatie over deze activiteiten op www.
naaldwijkwinkelrijk.nl of volg ons op Twitter
@nwf_naaldwijk en Facebook @NaaldwijkWinkelrijk
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In oktober 2012 bestond het Paard
van Troje 40 jaar. Deze 40 jaar
hebben veel materiaal opgeleverd.
Het Haags Informatie Centrum toont
documenten, uiteenlopend van
affiches met een typisch Haagse
component tot maandoverzichten en
foto’s, en speelt oude filmbeelden en
geluidsfragmenten af. In De Affiche
Galerij worden affiches gepresenteerd die een beeld geven van 40
jaar Paard van Troje als nationaal en
internationaal podium.
Haags Informatie Centrum (Atrium),
maandag t/m vrijdag 7.00-19.00 uur,
donderdag tot 21.00 uur en zaterdag
9.30-17.00 uur. Affiche Galerij
(tramtunnel, station Spui), maandag
t/m zondag 6.00-24.00 uur.
Toegang gratis.

Vrijdag 21 december
De Koninklijke Zangvereniging Excelsior brengt u in kerststemming met lichte
barokke kerstmuziek: de Kerstnachtmis
van Charpentier, gebaseerd op Franse
kerstliederen, het Te Deum van Charpentier
en het Magnificat van J.S. Bach. Het koor
wordt begeleid door het RBO Sinfonia en
vijf professionele solisten, onder leiding
van dirigent Johan Sonneveld. Kortom een
avond vol. Agneskerk, Beeklaan 188, 20.00
uur. Entreekaarten: € 22,50, met Ooievaarspas € 12,50, incl. programmaboekje en
consumptie. Kijk voor alle informatie op
www.kzvexcelsior.nl. Telefonisch kaarten
bestellen kan via 391 19 87.
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Exposities in Den Haag

app

a s: ar n

De kunsten bloeiden in Den Haag in
de jaren vijftig. Het Gemeentemuseum
laat dat zien met de tentoonstelling
Happy Days. In Den Haag gebeurde
het. De kunstwereld was er tussen
1947 en 1967 bijzonder. De creatieve
Haagse geesten voelden zich anders
dan de kunstenaars in andere steden,
beter zelfs. Paul Verhoeven, Jan

Zondag 23 december
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Kerstconcert door de musici van Camerata
Delft en Luci Serene. Trompettist Floris
Onstwedde, sopraan Heleen Meijer, alt
Annette Stallinga en Camerata Delft spelen
en zingen werken van Händel, Bach, Torelli,
Charpentier, en kerstmuziek uit verschillende
landen. Het concert wordt afgesloten met
bewerkingen van traditionele kerstliederen
en carols, waarbij u uiteraard mag meezingen! Muzikale leiding: Andrew Clark. Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 15.00-16.30 uur.
Toegangsprijs € 17,50 inclusief Glühwein en
iets lekkers, 65+’ers € 15,-. Reserveren via
info@opmaat-producties.nl
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De expositie ‘Het landgoed “Ockenburgh” door de jaren heen’ biedt
informatie over archeologische
vondsten uit de Romeinse tijd, maar
ook over de geschiedenis van het
landgoed vanaf de 17e eeuw. De
arts Westerbaan bouwde er toen
een villa en liet vruchtbare grond
ontstaan, waar hij veeteelt en een
kruiden/moestuin (be)dreef. In 1931
kwamen villa en park in bezit van
de gemeente Den Haag. Die zette
de ‘barokke’ tuin voor het huis om
in weiland, ’s winters in gebruik als
ijsbaan. Waar nu de sportvelden
van Ockenburgh liggen, werd in
1938 een hulpvliegveld ingericht.
Tijdens WOII gebruikten de Duitsers
de villa en na 1945 werd deze een
jeugdherberg. Plannen om er een
vijfsterrenhotel en congrescentrum
te ontwikkelen zijn in een vergevorderd stadium. Loosduins Museum
‘de Korenschuur’, Margaretha van
Hennebergweg 2A, elke zaterdag en
eerste zondag van de maand, 13.0017.00 uur. Overige informatie.
www.loosduinsmuseum.nl

De mode van de jaren vijftig spreekt
tot de verbeelding en is onder moderne ontwerpers en jongeren actueler
dan ooit. Het Gemeentemuseum diept
deze ontwikkeling uit met de tentoonstelling ‘Fabulous Fifties – Fabulous
Fashion’. Een brede selectie originele
jarenvijftigkleding (haute couture,
droomjurken, trouwjaponnen, hoeden,
maatpakken, rebelse jeugdkleding,
een Amerikaans spijkerjasje en nylon
overhemden) weerspiegelt de tijdgeest
van optimisme en verandering, en de
contrasten tussen de Parijse couture
en de zwierige rock-‘n-rollmode. Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41,
dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur.

rst

De Egeländer blaaskapel Die Heckeländer
Musikanten uit Spoorwijk een unieke kerstzangmiddag. De middag zal plaatsvinden in
buurt-en-kerkhuis De Oase, van Meursstraat 1 Den Haag. Tien van de bekendste
christelijke kerstliedjes, een kerstboom, een
gezellig kerstverhaal en volop gelegenheid
om mee te zingen vormen de ingrediënten
van deze bijeenkomst. Gratis entree vanaf
14.30 u. en een gezellige nazit met een
drankje (betaalde consumpties) tot 17 u.
Iedereen welkom. Inlichtingen De Oase, tel.
070 3961224
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12.00-18.00. Meer informatie
www.gemeentemuseum.nl.

Woensdag 26 december
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Cremer en Paul van Vliet zetten er hun
eerste schreden tussen Posthoorn,
Pulchri Studio en boekwinkel Boucher.
Niet alleen kunst en vormgeving
komen aan bod in deze tentoonstelling, maar ook het dagelijks leven
met de Puchs, de jeugdcultuur en de
eerste demonstraties. Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, Geopend
dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur;
12.00-18.00. Kijk voor de toegangsprijzen etc. op
www.gemeentemuseum.nl
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Met Jan van Westenbrugge op het orgel.
Hervormde Kerk, Plein 9, Wateringen, 15.30
uur. Toegang vrij, collecte voor vrijwillige
bijdrage aan de uitgang.

Wo. 26 en do. 27 dec.
ntr
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Twee dagen festival, volledig in het teken van
country en linedance. Met een Countrymarkt
en diverse optredens. De Broodfabriek,
Volmerlaan 12, Rijswijk, 11.00-18.00 uur.
Entree: € 8,50. Kijk voor meer informatie en
het programma op
www.countrylinedancefestival.nl
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Zo zorgen de bruisende kerstelfjes Inkie
en Pinkie voor een explosie van vrolijkheid
en energie in het winkelcentrum. Ze lopen
rond met mandjes met snoep en mandarijnen en verzamelen kinderen op een
centrale plaats waar op bekende kerstliedjes lekker gedanst en gesprongen wordt.
De kerstelfjes doen volop spellen en
wedstrijdjes met de kinderen. Het echte
kerstgevoel is compleet als de Kerstman
arriveert en de kinderen een handje geeft.
Kinderen kunnen met de Kerstman op de
foto en natuurlijk al hun vragen over het
kerstfeest aan hem stellen.
Op het horecaplein wordt een optreden
verzorgd door Solid Christmas. De twee
zangeressen van Solid Chritsmas hebben
een sfeervol en uitbundig kerstprogramma
samengesteld, variërend van ‘White
Christmas’ en ‘Let it snow’ tot the ‘Christmas song’ en ‘Feliz Navidad’.

Carnivale - het is geen kermis en het is geen
circus. Wat is het dan wel? Carnivale is
beide - kermis én circus, en vooral veel origineel, ouderwets straatvermaak. Binnenkort
verschijnt het programma op http//carnivale.
nl/. Huygenspark, entree: € 6,50.

Zondag 6 januari
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Onderwatersportvereniging Baracuda houdt
een open dag voor mensen (zeker ook
50-plussers!) die willen leren sportduiken.
De dag begint om 16.30 uur met een
informatiebijeenkomst, in het clubhuis “De
Bunker”aan de Van Vredenburchweg 174 A,
2285 SE in Rijswijk (in het Overvoorde-bos,
auto-ingang via de Schaapweg). Aansluitend
wordt vertrokken naar het Sportfondsenbad
aan de Weteringlaan 1, 2613 WN in Delft,
waar onder begeleiding van een instructeur
een introductieduik gemaakt kan worden
tussen 19.00 en 20.00 uur. Zwemkleding
meenemen dus. Na de duik is er in het
zwembad gelegenheid om met instructeurs
en leden na te praten over onderwatersport,
de vereniging en de mogelijkheden om een
volledige opleiding te volgen tot gebrevetteerd sportduiker. Dat verruimt trouwens
niet alleen de mogelijkheden voor uw
buitenlandse vakanties, want ook in het Nederlands buitenwater (als in de Grevelingen
en de Oosterschelde) is bijzonder veel te
zien en te beleven. Daar worden regelmatig
duiken in clubverband gehouden.
Aanmelden voor de open dag op de 6de kan
via de website www.baracuda.info of stuur
een e-mail met uw contactgegevens naar
info@baracuda.info Algemene informatie
over sportduiken in Nederland vind u op de
site van de NOB www.onderwatersport.org

Maandag 7 januari
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Onder auspiciën van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer houdt de Genealogische Werkgroep Zoetermeer (GWZ) haar
maandelijkse inloopavond op maandag 7
januari a.s..
De wintermaanden zijn weer begonnen, is
het niet leuk om te starten met een onderzoek naar de oorsprong van uw familienaam
of familiewapen? Bij ons kunt u een professionele aanvang maken of verder gaan met
uw familieonderzoek. U wordt met raad en
daad bij gestaan door ervaren onderzoekers.
Wij hopen u op maandagavond, van 20.00
tot 22.00 uur, te mogen begroeten in het
Oude Huis aan de Dorpsstraat 7 (zij-ingang)
te Zoetermeer. U bent van harte welkom.

Donderdag 17 januari
ratis

Er zal tevens een Dickenskoor in het
winkelcentrum aanwezig zijn, die á capella
hun liederen te gehore brengt. Zij zullen
zich verplaatsen langs de winkels en de
schaatsbaan.

De activiteiten vinden plaats tussen 12.30
en 16.30 uur.
De schaatsbaan blijft geopend tot en met
6 januari. Er zijn kinderijzers, helmpjes en
schaatshulpen aanwezig.

din r

The Hungry Mind – ‘Het buurthuis van de
toekomst’ aan de Wijndaelerweg (ingang
tot sportpark Ockenburgh bij nr 5) – voor
de tweede maal een gratis diner aan. Het
is bedoeld voor buurtbewoners van 65 jaar
en ouder. Het diner begint om 18.00 uur en
eindigt rond 21.00 uur en wordt opnieuw
opgeluisterd met muziek. Een heerlijke
manier om het nieuwe jaar te beginnen! Tot
15 januari kunt u zich aanmelden bij The
Hungry Mind. Telefonisch: 070 – 3681804
of via de e-mail: activities@thehungrymind.
nl Houdt u er rekening mee dat The Hungry
Mind vanwege de Kerstvakantie gesloten is
van 15 december tot 8 januari.
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NU IN ONZE SHOWROOMS
DE NIEUWE FORDB-MAX
De compacte Ford met hoge zitpositie en
een unieke, brede instap van 1,5 meter
aar
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De Tandprotheek
Stap eens binnen bij onze moderne tandartspraktijk gelegen op de
Dedemsvaartweg 402 op de hoek van de Hengelolaan.
Wij zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en men kan gratis
parkeren voor de deur.
Onze specialisaties zijn:
• implantaten
• kunstgebitten
• mondhygiëne
en wij doen bijna alle tandarts behandelingen.

Openingstijden :
Ma
Di – za

Voor een kleine impressie
van onze praktijk kijkt u
zondag 23-12-12 rond 14.30
naar rtl 4 het programma
van “lifestyle experience”,
dat op de zaterdag na kerst
wordt herhaald op rtl 5.
Dit keer behandelen we de
implantaat behandeling.

: 10.00 – 17.00
: 9.00 – 17.00

Speciaal voor u zijn wij ook op de zaterdag geopend en
ook met de Kerst kunt u bij ons terecht (na tel. Afspraak )
De TandProtheek
Dedemsvaartweg 402
2545 AN Den Haag
070 - 3599995
praktijk@detandprotheek.nl

UNIEKE INSTAP: 1,5 METER

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
GRATIS First Edition Pack t.w.v. € 1.440,-*
*Dit pakket is GRATIS op Titanium modellen uit de introductie voorraad
Het pakket bestaat uit: • 17 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen • Active City Stop
• Gedeeltelijk lederen bekleding Torino • Elektrisch verwarmbare voorstoelen
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels • Elektrische voorruitverwarming
• Parkeersensoren achter

NU MET MAXXXINRUILPREMIE VAN € 1.500,-

AL VANAF

€ 17.295,-

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.
• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
Aftersalesdealer van
Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

Rotterdam • Capelle a/d IJssel • Dordrecht • Sliedrecht • Gorinchem

Go Further

Prijzen zijn incl. BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, leges, verwijderingsbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaardspeciﬁcaties.
Prijswijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de exacte voorwaarden.
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,6-25,0; liter/100 km: 4,0-6,4; CO2 gr/km: 104-149.

+

Promotie Haags Vrijwilligerswerk

+

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

+

Nieuwe PEP
voor Den Haag
PEP is nieuw, maar velen kennen ons
al lang … CIPO, HOF, Importante en
MantelZorg Den Haag vormen per
1 januari 2013 gezamenlijk PEP.
Deze afkorting staat voor Participatie
Emancipatie Professionals. Met u willen
we alle vormen van participatie en
emancipatie in Den Haag bevorderen.

Durven, willen en kunnen
meedoen. Daar maakt
PEP zich sterk voor.
De begrippen Participatie
en Emancipatie komen
niet voor niets terug
in onze naam.

Van kunnen ...
Emancipatie is het bewust worden
van je wensen, talenten en rechten
en de mogelijkheid om je leven zelf in
te richten zonder belemmerd te worden
door je sekse, afkomst, geaardheid,
cultuur of religie.

... naar meedóén!
Participatie is actieve deelname aan de
samenleving met als doel het welzijn van
je omgeving te bevorderen en je talenten
te ontwikkelen.

Actief en betrokken

methodieken voor u, geeft trainingen,
organiseert kennisevents en beschikt over

PEP wil van Den Haag een civil society
maken: een stad met gelijke rechten en
kansen, waarin betrokken burgers zich
actief inzetten voor de samenleving.
Een ambitieus doel dat we alleen met
elkaar kunnen realiseren. Samen kunnen we
initiatieven op het gebied van participatie
en emancipatie stimuleren. Of nieuwe
initiatieven starten. PEP faciliteert met
kennis en expertise. Interactie bevorderen
tussen organisaties en sleutelfiguren vinden
wij daarbij essentieel.

een interactief kennisportaal. Bij PEP treft
u sociale aanpakkers die innovatie,
duurzaamheid en diversiteit hoog in
het vaandel hebben. Neem contact met
ons op voor een oriënterend gesprek!
Bent u vrijwilliger, mantelzorger of 55plusser? PEP weet ook voor u de weg naar
passende informatie of ondersteuning.

ouderen, vrijwilligers, emancipatie en
mantelzorg. Als verbindende schakel
zal PEP informatie analyseren, vertalen,
bundelen en toegankelijk maken voor
zelforganisaties en professionals
uit welzijn, politiek en bedrijfsleven.

Vanuit een stevige basis

Samenwerken?

PEP is ontstaan uit de fusie van de
stichtingen CIPO Centraal Informatiepunt Ouderen, HOF Promotie Haags
Vrijwilligerswerk, Importante projectbureau
voor de vrouwelijke ambitie en MantelZorg
Den Haag. Zij brengen hun jarenlange
ervaring in uit de aandachtsgebieden

Neem contact op met PEP Den Haag:
Bezoekadres: Riviervismarkt 2
2513 AM DEN HAAG
Telefoon 070 – 302 44 44
info@pepdenhaag.nl
Volg PEP ook op www.pepdenhaag.nl
Twitter: @PEPDenHaag

U en Pep
Bent u een betrokken organisatie
of sleutelfiguur die zich sterk maakt voor
participatie en emancipatie? PEP ontwikkelt

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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E-mail uw vragen naar: info@haagseouderen.nl
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En n t di n pagina sprak st ast ak n it t d n
Wij van het Centraal Informatiepunt
Ouderen, CI O, maakten die pagina
elke twee weken en wij vonden dat
fantastisch. Het gaf ons de gelegenheid allerlei interessante onderwerpen
voor het voetlicht te brengen. In
elk nummer portretteerden we een
bijzonder Haags initiatief of project,
of bespraken we een belangrijk actueel
thema. Zo passeerden de Taxibus en
het Steunpunt Huiselijk Geweld de
revue, maar ook het Consultatiebureau
voor Senioren en de Burenhulpcentrale. Het ging over sport bewegen,
over dementie, over leren omgaan met
computers en over elektrische etsen.
Dat soort onderwerpen was de afgelopen twintig jaar en meer het pakkie-an
van CI O. We zijn destijds opgericht
om Haagse ouderen te informeren
over alles wat voor hen belangrijk is:
wonen, zorg, geldzaken, allerlei voorzieningen, vrijetijdsbesteding, gezondheid, enz. Voor vragen daarover konden 55-plussers bij ons langskomen,
achtereenvolgens aan de Torenstraat,
in het Stadhuis en in Het Nutshuis; of
ons bellen met hun vragen.
E n keer per jaar organiseerden we
er zelfs een speciale dag omheen: de
Haagse 55 Dag, begin juni in het
Atrium van het Stadhuis aan het Spui.
Dat was vaak een bijzonder druk
bezocht evenement, boordevol informatie, activiteiten en ontspanning.

ids n
Jarenlang hebben we dit soort
informatie ook op papier verzameld.
Dan brachten we de Haagse Seniorengids uit, een handzaam gidsje
met informatie over alle hierboven
genoemde onderwerpen. Een heel
bijzonder werkstuk, dat elke keer een
enorme hoeveelheid uitzoekerij meebracht, was de Sociale Gids. Die was
vooral bedoeld voor professionals en
organisaties: een echt naslagwerk rond
‘sociaal’ Den Haag. Deze Sociale Gids
was een begrip in Den Haag waar in
totaal 31 edities van zijn verschenen.
De laatste decennia was dat het werk
van CI O, maar de gids gaat al terug
tot de jaren vijftig.
Wat zeggen we De jaren dertig Al-

leen heette hij toen nog niet ‘Sociale
Gids’. De Oud-Hagenaar is een mooi
medium om daar even iets over op te
rakelen.
Vorig jaar kwam er een meneer
ermentier bij CI O binnenlopen, die
ons een omslag overhandigde met de
woorden: ‘Misschien vinden jullie
het wel aardig om dit te hebben.’ In
het omslag zat het boekwerkje ‘Gids
voor het Maatschappelijk Werk te ’sGravenhage’. Jaar van uitgave: 194 .

- Marco aane rechts op de foto, tijdens de succesvolle Haagse Seniorenbeurs van C PO in het stadhuis, op juni 2011. -

- oals het vroeger was Omslag ids
voor het Maatschappelijk erk 19 . -

Het voorwoord ervan noemde zelfs een
nog eerdere voorganger, de ‘Gids voor
het Maatschappelijk Hulpbetoon’; voor
het eerst verschenen in 1934 en vervolgens in 1944 jawel, onder auspiciën
van de Duitse bezetter.
We bladeren nog steeds graag door
deze historische uitgave, ons verbazend over de organisaties van toen.
Wat te denken van de ‘Vereniging
“Verstrekking van schoolpantoffels”’
of het ‘Gecombineerd Oude Mannen-,
Vrouwen- en Weeshuis te Scheveningen’. De hoofdredacteur van De
Oud-Hagenaar kan nog wel eens een
artikel tegemoet zien over deze wereld
van weleer.
nt rn t n
De laatste jaren zagen we de belangstelling voor die papieren Sociale Gids
toch wat wegebben. Wij vinden het
nog steeds handig: je pakt een gids,
je kijkt in het register waar staat
en in een paar seconden vind je de
gegevens daarover. Maar gegevens zijn
veranderlijk. Organisaties verhuizen,
telefoonnummers verdwijnen, en opeens is een gids verouderd en verliest
hij zijn waarde.
En toen kwam internet. Met die nieuwe informatiegodheid is dat allemaal
veel gemakkelijker te ondervangen.
Veranderende gegevens zijn altijd aan
te passen en eindeloos uit te breiden.

De mogelijkheden van internet zijn
dus enorm en laten bovendien toe dat u
zelf zoekt naar wat u hebben wilt. Ook
voor veel ouderen heeft dit medium
allang geen geheimen meer.
Vandaar dat CI O een website uit
de grond timmerde, www.haagseouderen.nl, die letterlijk een schat aan
informatie bevat over voorzieningen,
organisaties en mogelijkheden voor
ouderen. We bezorgen ook elke twee
weken een nieuwsbrief per e-mail, met
actualiteiten, tips en informatie over
activiteiten. Haagse ouderen gaan er
namelijk graag op uit.
Hier zit n maar aan: internet kan er
niks bij vertellen. Wie iets niet direct
begrijpt, of extra vragen heeft, kan
wel tegen de computer gaan praten,
maar die zegt niks terug. Dat was het
prettige van CI O: daar zaten echte
mensen die het graag uitlegden.
Internet knispert ook niet zo gezellig.
Want zeg nu zelf: het is toch altijd
reuze prettig om een krant uit de brievenbus te halen, of, in het geval van
De Oud-Hagenaar, uit een mand op te
halen Bij CI O hadden we ook een
stapeltje en elke twee weken kwamen
er wel mensen vragen of ‘het nieuwe
krantje’ er al was. We hoefden dan
niet verder te vragen: ze bedoelden De
Oud-Hagenaar.
a n rking
Toen de uitgever van dat ‘krantje’ ons
vier jaar geleden vroeg of wij daaraan
wilden meewerken, hoefden we ook
niet lang na te denken. CI O is er voor
alle oudere Haagse burgers en wij
dachten dat we velen van hen via dat
kanaal zouden kunnen bereiken. Niet
alle oudere Hagenaars zijn bovendien
handig met de computer of kunnen er
een betalen. En wij vonden dat wij er

ook voor die oudere Hagenaars moeten
zijn.
Vier jaar verder hebben we een hele
trits aan onderwerpen besproken op
‘onze’ pagina. Daarop was ook altijd
ruimte voor drie kortere nieuwsberichten, zodat we belangrijke feiten
en feitjes konden doorgeven. En de
laatste twee jaar hebben we de agenda
ErOpUit samengesteld. Daarnaast
hebben we een aantal keren samen
met De Oud-Hagenaar een themakrant
in elkaar gezet, onder meer over zelfEen uitgave van het Centraal
Informatiepunt Ouderen i.s.m. De
Oud-Hagenaar

Zelfstandig wonen,

gelukkig
wonen
Informatiekrant voor

Wat vindt u in
deze krant?

Wonen met het oog
op
de toekomst
• Levensloopbestendig
wonen,
wat houdt dat in?
• Een bezoek aan de modelwoning in Delft
• Hoe u uw woning kunt
aanpassen
• Domotica: verﬁjnde techniek
komt u te hulp
• Tests om zelf uw woning
te
beoordelen
Hulp in en om huis

• Welke hulpmiddelen bestaan
er
en hoe komt u eraan?
• Alleen wonen, maar niet
eenzaam
• Gemakkelijk: diensten
aan huis –
van maaltijd tot kapper
Een andere
(zelfstandige) woning
Wat zijn de mogelijkheden

als u wilt of moet verhuizen?
• Seniorenwoningen
• Aanleunwoningen
• Inleunwoningen
• Serviceﬂats
• Particuliere woonzorg
Nieuwe woonvormen
• Groepswonen
• Gestippeld wonen

Introductie

Wonen en een vertrouwd
huis behoren voor iedereen
tot de belangrijkste
gen van het leven. Zeker
dinals u wat ouder wordt,
is ﬁjn en goed wonen
waardevol. U bent dan
extra
doorgaans vaker en langer
thuis. Uit onderzoek
ken dat mensen op hogere
is gebleleeftijd ook niet meer
zo graag verhuizen.
sers zijn erg gehecht
50-plusaan hun woning en
de vertrouwde omgeving.
daar het liefst zo lang
Zij willen
mogelijk blijven. Verhuizen
brengt bovendien de
stress mee. Als het niet
nodige
nodig is, doen we het
liever niet.
Maar kunt u wel altijd in
uw huis blijven
koopwoning? Dan leest u
wonen? Wat als u minder
in
deze
krant
goed ter been
over de mogelijkheden van
wordt, of er zich andere
woningaanlichamelijke
passing, maar ook over
problemen voordoen? Dan
hulpmiddelen in
zijn er diverse
huis en over gemaks- en
mogelijkheden waardoor
hulpdiensten.
u toch zelfstandig
Die maken het vaak gemakkelijker
kunt blijven wonen. Daarover
om
gaat deze
zelfstandig te blijven.
krant.
• Toch lukt dat niet altijd.
Daarom gaat
deze krant ook over andere
Voor wie?
woningtypen
en woonvormen die voor
Deze informatiekrant is
u interessant
bedoeld voor iedere
kunnen zijn; van senioren50-plussers die nog ‘op zichzelf’
en aanleunwoont.
woningen tot groepswonen
• Woont u in een ‘gewone’
voor oudehuurwoning of
ren.

Internet nodig?
Vragen?

Geldzaken
• Vergoeding van woningaanpassing
• Vergoeding van verhuiskosten
• Huurtoeslag
• Verhuispremie grote woningen
Praktisch woongenot

Zelfstandig kunnen blijven
wonen
is ook een kwestie van:
• De juiste verlichting in
huis
• Valpartijen voorkomen
• Vocht en koolmonoxide
buiten de
deur houden

Haagse 50-plussers

Oplage 77.500 ex.

Deze informatiekrant bevat
zowel
algemene als praktische
informatie.
U wordt ‘bijgepraat’ over
actuele
ontwikkelingen op woongebied,
zoals domotica. Maar u
vindt er ook
voorbeelden in van woningaanpassing, ideeën voor hulpmiddelen
en
diensten aan huis, hoe
een ander
huurhuis te zoeken in Den
Haag en
tips over verlichting. En
last but not
least: informatie over geldzaken
met betrekking tot wonen.

Centrum
i-Shop Julianakerk,
Schalk Burgerstraat 217
tel. 424 80 90
i-Shop Gezondheidscentrum De Rubenshoek
V.d. Vennestraat 185
tel. 445 22 00

• Woont u al in een seniorenwoning
of
aanleunwoning? Ook voor
u kan de informatie over hulpmiddelen
interessant zijn.
Verder besteedt deze krant
aandacht
aan comfortabel wonen
en aan veiligheid in huis, zoals het voorkómen
van
valpartijen en een ongezond
binnenklimaat. Want als uw huis
niet veilig is, kan
zelfstandig wonen ook een
probleem
worden.
• Misschien woont u alleen.
En van ‘alleen’
naar ‘eenzaam’ is het maar
een kleine
stap. Mogelijk hebt u af
en toe al eens
het gevoel ‘buiten’ de wereld
te staan.
Daarom bevat deze krant
informatie over
activiteiten waarbij u onder
leeftijdgenoten bent. Ook zijn er in Den
Haag mogelijkheden voor groepswonen
samen met
leeftijdgenoten. Daarover
leest u meer in
een apart artikel.

Hebt u iets gezien in
deze krant, maar is daarvoor
internet nodig? Bijvoorbeeld
folder te bestellen of
informatie te bekijken?
om een
En hebt u geen internet?
Ga dan naar de i-Shop
in uw buurt. Bij een i-Shop
kunt u vragen stellen
hulp krijgen over wonen,
en informatie en
zorg en geldzaken.
Escamp
i-Shop Bouwlust
Eekhoornrade 215
tel. 323 18 60
i-Shop Moerwijk
Aagje Dekenlaan 51
tel. 388 50 52

Haagse Hout
i-Shop Mariahoeve
Ivoorhorst 155
tel. 347 00 41
i-Shop Bezuidenhout
Joh. Camphuysstraat 25
tel. 347 72 97

Laak
i-Shop Centrum
de Wissel
Betsy Perkstraat 14
tel. 396 00 00
i-Shop Jonckbloetplein,
Jonckbloetplein 24
tel. 307 00 50
i-Shop Cromvlietplein
Cromvlietplein 120
tel. 307 61 60
Leidschenveen/
Ypenburg
i-Shop Ypenburg

Plesmanlaan 217 A
tel. 319 60 60
i-Shop Leidschenveen
Harriët Freezerhof 201
tel. 320 50 32
Loosduinen
i-Shop De Henneberg
Tramstraat 15
tel. 397 60 01
i-Shop Houtwijk
Dr. H.E. van
Gelderenlaan 260
tel. 397 72 48

Scheveningen
i-Shop Het Trefpunt
Tesselsestraat 7
tel. 338 54 99
i-Shop Het Kalhuis,
Badhuisstraat 177
tel. 306 99 00
Segbroek
i-Shop De Regenvalk
Weimarstraat 69
tel. 346 95 43
i-Shop De Lijsterbes
Lijsterbesstraat 61
tel. 360 02 37

standig wonen en ter gelegenheid van
de Haagse 55 Dag. Voor CI O is de
samenwerking met De Oud-Hagenaar
altijd heel dankbaar en vruchtbaar
geweest.
i
start
U merkt het ongetwijfeld aan de toon
van dit artikel: we zijn aan het terugblikken. Misschien hebt u al gelezen
of gehoord dat CI O per 1 januari
2013 ophoudt te bestaan. Wethouder
Klein is van oordeel dat wij, ouderen
n organisaties, met onze tijd moeten
blijven meegaan; en dat deze tijd een
andere inspanning van ons vraagt.
Hij heeft vier Haagse organisaties
aangewezen die samen gaan werken

aan een nieuwe missie: participatie.
Den Haag moet een stad worden van
daadwerkelijk betrokken burgers. Zo
veel mogelijk inwoners moeten er
actief deelnemen aan de samenleving:
ouderen, vrouwen, migranten, jongeren, vrijwilligers, met elkaar en vooral
vóór elkaar. Zij kunnen zo trouwens
ook een woordje meespreken en zelf
van invloed zijn.
Dit wordt ook voor een aantal CI Omedewerkers een nieuwe taak. De vier
organisaties zijn inmiddels al bij elkaar gekropen: CI O, HO ( romotie
Haags Vrijwilligerswerk), Importante
(bureau voor de vrouwelijke ambitie)
en MantelZorg Den Haag. Aan de
Riviervismarkt 2 zijn ze samen bezig
het huis van E in te richten, want zo
gaat de nieuwe organisatie heten. E
staat natuurlijk voor de ‘pep’ die we
Den Haag gaan bezorgen, en letterlijk
voor articipatie Emancipatie rofessionals.
er 1 januari 2013 gaat CI O daarin
op, om hopelijk samen met de andere
drie fusiepartners als een phoenix te
herrijzen. Oftewel: u zult ons nog
wel eens tegenkomen. We gaan daar
niet in een ivoren torentje zitten. Er
zijn bijvoorbeeld plannen voor een
Haags E -evenement, waar van alles
over en voor ouderen, mantelzorgers,
vrijwilligers en emancipatie centraal
zal staan. En: binnenkort verschijnt er
een gloednieuwe editie van de Haagse
Seniorengids, een prachtig product
van het ‘oude’ CI O en het ‘nieuwe’
E.
En wie weet, komt u ons in 2013 ook
in een iets andere gedaante tegen in
De Oud-Hagenaar

Marco Daane

n daane pepdenhaag n
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- nterieur melkfabriek e Sierkan, Lulofsstraat, 192 . -

-

n van de bekendste en fraaiste melksalon van en Haag, e Landbouw aan de edempte Burgwal (gesloopt in 19 9 ), ca. 1900. -

Deze industrietak bestond naast melkfabrieken onder meer uit meelfabrieken, bakkerijen, bierbrouwerijen en
distilleerderijen, die verspreid over
de stad waren gevestigd. Bekende
namen van dit type bedrijven uit de
20ste eeuw waren onder andere Carels,
Willems, Hus, aul Kaiser, de ZHB,
de Ooievaar en Richters. Voor de
zuivelindustrie duiken altijd de nostalgische namen op van de grote Haagse
melkfabrieken als de Sierkan, Van
Grieken, Menken en Leerdam, maar
er waren er meer, zoals de Centrale,
de Hanze, Rhijnland en de Residentie
Melk Inrichting (RMI). De zuivel is
een interessante bedrijfstak die veel
mensen werk bezorgde van fabrieksarbeider tot de melkman aan de deur en
nog steeds tot de verbeelding spreekt.
De Stichting Haags Industrieel Erfgoed
verrichtte onderzoek naar deze sector
en schreef een boeiend verhaal waarin
veel persoonlijke ervaringen werden
opgetekend. Onder de titel Het leven
begin met melk werden deze verhalen
gebundeld in een publicatie.
an
kt t i
Melk is historisch gezien nog maar betrekkelijk kort een dagelijks voedingsmiddel. In de 1 de werd koeienmelk
als babyvoeding gebruikt wanneer
moedermelk niet beschikbaar was. Het
overgrote deel van de melkproductie
werd toen echter onmiddellijk na het
melken omgezet in boter en kaas. Tot
ver in de 1 de eeuw was bier en dan
met name het dunne bier met laag
alcoholgehalte, de meest algemene
drank bij de maaltijd. Melk werd wel
steeds meer als drank gezien maar
kende nog geen grote populariteit.
Het werd vooral als basiselement in
de bereiding van het voedsel gebruikt.
as in de tweede helft van de 19de
eeuw werd melk in de Nederlandse
steden een gangbaar voedingsmiddel,
dat direct door boeren uit de omgeving
werd geleverd. Een aantal factoren zijn
hiervoor aan te wijzen. In de eerste
plaats kwam onder invloed van de
zogenaamde hygiënisten oog voor de
voedingswaarde van het product en
ook de landbouwcrisis speelde een rol.
Doordat de graanprijzen daalden schakelden veel boeren over op veeteelt of
een gemengd bedrijf. Dit leidde echter

tot overproductie en daarmee tot dalende prijzen van de melk. In het laatste
kwart van de 19de eeuw kwam vanuit
de technische sector een ontwikkeling
op gang waardoor de melk langer te
bewaren was. De verwerking van melk
in de fabriek werd ook gemechaniseerd
waardoor de prijzen gingen dalen.
Zo kon rond 1900 melk tot een vast
bestanddeel worden van het dagelijkse
voedingsmiddelenpakket.
pk st ind stri
Vanuit de Vereeniging tot verbetering van de Gezondheidstoestand
te ’s-Gravenhage werd in 1 79 de
’s-Gravenhaagsche Melkinrichting
opgericht, de latere Sierkan. Het doel
van deze onderneming was om de
bevolking te voorzien van “zuivere,
onvervalschte, niet afgeroomde en
niet verdunde melk”. Daarmee legde
de rma precies de vinger op de zere
plek, want er werd wat afgerommeld
in die tijd met melk door boeren en
melkslijters. Behalve dat men de melk
‘aanlengde met water’, vaak niet van
al te beste kwaliteit, deed men er ook
meel, lijn- of hennepolie, eiwit, gela-

- Logo van e Sierkan, ca. 193 . -

tine of zelfs krijt bij om de witte kleur
te garanderen. Om verzuring tegen te
gaan mengde men soda of magnesium
bij. Ook met het schoonmaken van vaten en melkgereedschap werd het niet
zo nauw genomen. In de eerste jaren
van de 20ste eeuw veranderde hier
veel in doordat er zuivelorganisaties
ontstonden, die zich intensief gingen
bezig houden met de hygiëne en de
controle op de melk en haar producten.
aar d
ns
nt
In die periode kwam de boer al lang
niet meer met zijn melk de stad in.
Melkslijters, die de melk bij de boer
kochten, zorgden voor de verkoop
aan huis of in een eigen winkel. Een
aantal melkslijters ontwikkelde zich
tot melkfabrikanten. Er ontstonden

- Reclame van Joris rieprinter, ca. 19 .
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i e in strie

- e fabriek van e Sie
rkan CMC aan de Lul
ofsstraat,

de jaren 50 en 0 waren dit met
name de schoolmelkcampagnes
de eizerstraat12. - Tegeltableau e Sierkan in
en die van de Melkbrigadier
of M-brigadier. Later volgden
bekende slogans als: “Met
in de jaren 30 in Den Haag zo’n 15
melk meer mans”, “Ik drink melk, u
200 , vond de nale fusie plaats met
melkfabrieken van kleine tot grote
ook ” en “Melk de witte motor”. Ook
riesland oods tot de Koninklijke
fabrieken, zoals die van de Sierkan en
Joris Driepinter was een campagne,
riesland Campina NV. Waarmee de
van Van Grieken. Vooral de grotere
die velen zich nog zullen herinneren.
hele zuivelsector in Nederland in feite
rma’s zetten ook hun eigen distribuHet pientere en nergens voor terug
door n multinationaal bedrijf wordt
tienet op met winkels en melkbezordeinzende knulletje werd onlangs weer
gerund.
gers. De luxe winkels van de Sierkan
nieuw leven ingeblazen.
Door de teruglopende melkconsumptie
en de Landbouw met hun melksalons
In de tussentijd was er aan de verpakwas innovatie voor de sector van groot
werden een begrip in de stad. Zo her
king van al die producten ook het nodibelang. Steeds werden weer nieuwe
en der in de stad treft u de sporen er
ge veranderd. De losse melk verdween
producten aan het
nog van aan. Daarbij valt te denken
in de jaren 0
zuivelassortiment
aan de kleurrijke tegeltableaus aan de
geheel van de
toegevoegd.
Statenlaan, rederik Hendriklaan en de
markt en werd
Eerst was dat
Beeklaan.
vervangen door
op het terrein
de essen melk
van de melk
i na
met aluminium
zelf met magere
Na de Tweede Wereldoorlog vercapsules, later
en halfvolle
anderde het zuivellandschap sterk.
kwamen korte
melk, waarna ook
- Het M-mouwembleem dat menig moeder op
Mede door de nieuwe technologitijd, de niet zo
andere producten
een kinderjasje naaide, ca. 19 0. sche ontwikkelingen werden grotere
succesvolle plastic
volgden: Bulgaars
verwerkingseenheden van de melk van
zakken. De rma
yoghurt, vruchgroot belang. Er trad van lieverlede
Van Grieken was in 19 5 de eerste
tenyoghurt allerlei soorten pap en vla.
een concentratie op in de branche.
in Nederland hiermee. De consument
Natuurlijk werden ook frisse ideeën
Kleine bedrijven werden overgenomen
moest voor het gebruik van de melkbedacht om melkproducten te combiof sloten hun deuren. Langzaamaan
zak een plastic schenkkan aanschaffen
neren zo bedacht men de Vla- ip.
nam de Haagse Co peratieve Melk
om de glibberige zak in bedwang te
k rigadi r
Centrale, de CMC, de touwtjes in de
kunnen houden. Een groter succes was
Een zeer uitgebalanceerd en spraakregio in handen en werd vervolgens
de kartonverpakking, die vandaag de
makend reclamebeleid gaf dat de
vanuit de Sierkan
dag nog steeds in de schappen van
melkindustrie met toonaangevende
een nieuw zuivelimperium opgede supermarkt is te vinden. Voor de
campagnes het product melk in de
bouwd. Dit concern fuseerde in
melkproducten deden zich na de esjes
markt wist te brengen en te houden. In
19 9 met Campina en recenter, in

ca. 1990. -

ook vele varianten voor, meestal met
kunststof als basis.
i
rg d
Van de Haagse zuivelindustrie resteren verspreid
over de stad nog wel
diverse overblijfselen. Het zijn over het
algemeen de bijzondere elementen
van de meer ‘luxueuze’ rma’s.
Daarbij kunt u denken aan de
tegeltableaus van de Sierkan en de
Landbouw. U treft ze in de Keizerstraat, de redrik Hendriklaan,
Statenlaan., Antheunisstraat en
de Beeklaan. Ook van minder in
het oog springend erfgoed, zoals
restanten van fabrieken, zijn nog
enkele voorbeelden. Zo is de
gevelwand van de voormalige
fabriek van Van Grieken aan de
Loosduinseweg, hoek Regentesselaan, nog wel te herkennen. Of
de veel kleinere fabriek daar niet ver
vandaan van de Hanze aan de Rottemontstraat.
t n g at
Heeft u zelf nog aanvullingen op het
bovenstaande verhaal dan horen we
dat graag. Ongetwijfeld zult u als melk
drinkende kinderen, die inmiddels de
50 zij gepasseerd, nog verhalen hebben
over de Haagse melkindustrie. Laat het
ons weten. Daarmee kunnen wij onze

kennis van het industriële verleden weer verder uitbouwen.
In het door de Stichting
Haags Industrieel erfgoed
uitgebrachte boek Het
leven begint met melk
komen de hiervoor
beschreven aspecten ruim aanbod en
wordt dit verhaal gelardeerd met fragmenten van interviews van mensen die
in de melkfabrieken of in de melkwijk
hebben gewerkt. Een aanrader dus
en zolang de voorraad strekt - nu
ter gelegenheid van het 100ste nummer van de Oud Hagenaar - gratis te
verkrijgen wanneer u donateur wordt
van de stichting Haags Industrieel Erfgoed. Daarmee steunt u een goed doel,
namelijk het levend houden van het
arbeidzame verleden van Den Haag.
kin r ati
Het leven begint met melk. Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse
regio. Auteurs: A.G. van der Horst en
J.J. Havelaar
ISBN nummer: 97 -90- 04 71-3-2
rijs 14,95 en voor nieuwe donateurs
gratis.

Koos Havelaar
Voorzitter SHIE
shie hetnet n

i t ook e H ste nen

rdt dan n
r€
E n nt ang
t
k: t
n
d
rraad str kt
d

p r aar d nat r an
n gratis x p aar an
gint
t
k
ang

De Stichting Haags Industrieel Erfgoed stelt zich ten doel de
interesse voor het industrieel erfgoed van Den Haag en de regio
te stimuleren. De SHIE zet zich in voor:
behoud van industrieel erfgoed
vastleggen van alle aspecten van de economische geschiedenis
Als donateur ontvangt u het kwartaalbulletin Haagvaarder, de elektronische Nieuwsbrief, uitnodigingen voor presentaties en bedrijfsbezoeken en korting op SHIE-publicaties.

-

n van de bekende zuivelreclames, reclame van de rma Van rieken, ca. 1939. -

Meldt u vandaag nog aan

Voor meer informatie over de SHIE en het aanmelden als donateur kunt u terecht op onze website: www.shie.nl
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De nieuwste lms, het gevarieerde
aanbod (van toneel tot muziek en van
dans tot literatuur en jeugdvoorstellingen): Theater en lmhuis Dakota is
een aanwinst voor Escamp.
aarpr gra
a
De bewoners van dit stadsdeel, die
volgende week het jaarprogramma
ontvangen, maken kans op een jaar
lang twee gratis plaatsen bij elke theatervoorstelling.
Als de winnaar een keer niet kan, dan
kan hij zij de 2 plaatsen ook doorgeven aan familie, vrienden, buren etc.
Als de winnaar van de Gouden Stoel
bekend is, worden er twee speciale
stoelen ontwikkeld in de theaterzaal
met de naam van de gelukkige Escamper erop.
i r n sti k rs
Er zijn, naast n gouden sticker,
ook nog vijf zilveren stickers in de
jaarprogramma’s verstopt. Deze
zilveren stickers geven recht op twee
vrijkaarten voor een theatervoorstelling naar keuze.
Houd uw brievenbus dus in de gaten
en blader het programma van Theater
Dakota goed door. Als u een blinkende
sticker ziet, neem dan contact op via
070 32 5509 of kom langs bij de
kassa. Mocht u de brochure niet hebben ontvangen, dan kunt u deze bij
Theater Dakota ophalen.
aart rk p
aart er oop ia internet
theaterda ota n
e e onis h ia
aan de assa an heater a ota
heater a ota uid arenstraat
en aag
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De fotowedstrijd arkenroute is
uitgeschreven door de gemeente Den
Haag, de Haagse ietsersbond en
Biesieklette. De wedstrijd is bedoeld
om meer aandacht te krijgen voor de
arkenroute, een etsroute die langs
de mooiste plekjes in Haagse parken
en bossen voert. Er bleek veel animo
voor de wedstrijd, er werden circa 100
inzendingen ontvangen.
Alle inzendingen die aan de wedstrijdeisen voldoen, worden het komende
half jaar tentoongesteld in Biesieklette
de Laan. De tentoonstelling wordt be-

drn

gin 2013 ingericht. Ook zijn de foto s
te zien op de acebook pagina van de
gemeente Den Haag, www.facebook.
com DenHaag.
De arkenroute is samengesteld door
de Haagse ietsersbond. De route
bestaat al langer, maar onlangs werd
het bijbehorende informatieboekje
opnieuw uitgegeven en werden de
bordjes die de route aangeven, opgeknapt. Het boekje is verkrijgbaar bij
de VVV, de ietsersbond en te downloaden op de website van de gemeente
Den Haag.

ds an ad is rt

- innaar Le van der Moolen, met de winnende foto in zijn hand, ontvangt de prijs uit
handen van het hoofd van de afdeling Verkeer van de gemeente en Haag, Ren Teule. -
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‘We krijgen regelmatig meldingen dat
ouderen angst hebben om betalingen
op internet te doen. Toch kunnen
bijvoorbeeld veel bankzaken alleen
nog via de computer geregeld worden
of worden er extra kosten in rekening
gebracht als zaken niet digitaal
gebeuren. Omdat sommige ouderen
bang zijn opgelicht te worden, laten ze
internet links liggen.
Daarom komen we als OuderenOmbudsman met deze internettips”,
legt Jan Romme, directeur van het
Nationaal Ouderenfonds uit. “Ze liggen misschien erg voor de hand, maar
kunnen toch niet genoeg benadrukt
worden.”
nt rn ttips
Geef nooit via de mail persoonlijke
gegevens zoals bankrekeningnummer, pincode, BSN of creditcardgegevens. Banken of verzekeringen
vragen nóóit per mail om deze
gegevens, fraudeurs wel. Wantrouw
daarom mails van banken of de

i tt
rd n
ding n di inn nk
n i d
itk st n an r
nt nd r k i r it i kt dat d
t rs
dat n g naa d
nd r ikg
’ ind r
n
t int rn t
d r n
ds an k t daar
n n
ta ing n p n i ig
ani r k nn n d n

belastingdienst.
Open geen mailtjes van onbekenden. Hier kunnen virussen of
Trojaanse paarden zitten, waardoor
de fraudeur kan zien welke wachtwoorden u gebruikt.
Laat uw internetbankrekening niet
langer open staan dan strikt noodzakelijk. Log uit zodra u klaar bent.
Als u telebankiert vink dan niet
het vinkje aan met ‘onthoud deze
informatie’. Deze informatie kan
gekopieerd worden.
Check of internetadressen correct

gespeld zijn en beginnen met https: . De s staat voor beveiligd.
Daarnaast vindt u een veiligheidsslotje.
Gebruik een goed wachtwoord met
minimaal tekens, bestaande uit
hoofdletters, kleine letters en cijfers
en gebruik dit wachtwoord niet
voor andere zaken.
p nd r
“Het lijkt misschien een open deur
maar als u op internet gaat, moet uw
computer natuurlijk ook beveiligd

Kent u de OuderenOmbudsman?
Die wijst u de weg!

zijn met een goede
virusscanner en een
rewall”, vult Jan Romme
aan. “We hopen met deze tips de angst
onder ouderen weg te nemen zodat ze
met meer plezier op een veilige manier
gebruik maken van internet en lekker
kunnen shoppen vanuit hun luie stoel.”
Het ationaal Ouderenfonds, richtte
vijf maanden geleden de OuderenOmbudsman op om ouderen te
adviseren, door te verwijzen naar
goede instanties en om indien nodig
aan de bel te trekken. e OuderenOmbudsman (0900- 0 0100
cent min) is dagelijks bereikbaar
tussen 9.00 en 1 .00 uur.

0900 - 60 80 100 (5c. p/m)
www.ouderenombudsman.nl
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Haagse
ziekenhuisverleden op
tussen de Kempstraat en de Boerenpagina
.
door
straat. De huizen werden verhuurd
is
Woningbouwvereniging ‘Onze hulp
porin de naam des Heeren’. Boven een
die
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en het a eggen
twee
een winkeltje.
uitrustingsstukken:
drietal bomexplo-gasmas- de
wel
Er van een
die er woonden. Wij als kinderen speel-van
s a n r and r
trouwens regionale varianten.
is geworden en die nog elke week
afschuwelijke
ata
Gonny woonde
de ets of deeens
we kregen- en
scheweg 27. Het bestuur bestond uit
confrontatie
Neem zeker
1919schoenen
belang.
op n van die enge portot 193 En
metniet
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eentrekpleister
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zijn.Voor
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nog
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tweekwartjes
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kijkennaar
naarhet
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anderegebeurtenis
gebeurtenisisisdede
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Haagse
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bij,
dedetelevisie.
televisie.Tot
Totomstreeks
omstreeks191900
moet
moetdedetelevisie
televisiehet
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populariteitvan
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verwonderlijk.Door
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weekkan
kan
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slechtsenkele
enkeleuren
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worden,
worden,dat
datdoor
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kinderziekten
nog
nogvan
vanmatige
matigekwaliteit
kwaliteitisisook.
ook.
Midden
Middenjaren
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staanslechts
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aanhet
hetSpui
Spuiinin n nHaag
Haagvan
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radioprogramma’s:De
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DenHaag
Haagopop
het
hetSpui
Spuitegenover
tegenoverAsta.
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tegendede
00km
kmkunnen
kunnenworden
wordengehaald.
gehaald.InIn
1959
1959zijn
zijnereralaleen
eenmiljoen
miljoenbrom
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gaatniettemin
nietteminprofclub
profclubDen
Den
Haag
Haagvan
vanstart
startenenspeelt
speeltzijn
zijneerste
eerste
wedstrijd
wedstrijdtegen
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Een
van
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voorkeur
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DenHaag.
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Eenandere
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rage
van
vandedejaren
jarenvijftig:
vijftig:dedehoelahoep.
hoelahoep.
Honderden
Honderdenkilometers
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pvc-buisdie
die
voor
voordedeaanleg
aanlegvan
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wordengebruikt,
gebruikt,worden
wordeninin
dedeproductie
productievan
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hoepelsgestoken.
gestoken.
ErErkomen
komenzelfs
zelfswedstrijden
wedstrijdenvan.
van.
Het
Hetblijkt
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hartstocht.
hartstocht.
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Maar hij wilde, ook inMaar
vredeshij wilde, ook in vredeskan herinneren, slaagde
kan herinneren,
ik redelijk
slaagde
in ik redelijk
a in
a rs i trsn i t n
(want(want
3 jaar3 jaar
HBSHBS
waswas
toch
tochgelijk
gelijk
naam, wel zo’n ding. Ik
naam,
mocht
wel zo’n
‘m ding. Ik mocht
‘m Maar het
die opzet.
die opzet.
echteMaar
avontuur
het echte avontuur
En n, mijnEnpa n,wachtte
mijn pamet
wachtte
spanning
met spanning aan MULO
aan MULO) met
) met
zeerzeer
gemengde
gemengde
zelfs even lenen van “die
zelfsrooie”,
even lenen van “diemet
rooie”,
de UCH beleefde
met de ik
UCH
nietbeleefde
met ik niet het
met momenthetafmoment
waaropafikwaarop
mijn grote
ik mijn grote gevoelens
gevoelens
aanhoorde
aanhoorde
en en
natuurlijk
natuurlijk
zoals mijn schoolvriend
zoals
liefkomijn schoolvriend die
liefkovriendin, maar
diemet
vriendin,
een volgende
maar met een volgende
wens, het bezit
wens,van
het bezit
en rijden
van enoprijden
een op een trachtte
trachtte
dit voornemen
dit voornemen
uituitmijn
mijn
zend genoemd werd. Vanwege
zend genoemd
zijnwerd. Vanwege
zijn Waar ikvriendin.
vriendin.
trouwens
Waarnog
ik trouwens nogechte UCH,
echte
zouUCH,
verzilveren.
zou verzilveren.
Er wasEr washoofdhoofd
te praten.
te praten.
haarkleur vanzelfsprekend.
haarkleur
Ik mocht
vanzelfsprekend.
Ik mocht
steeds
mee getrouwd
steedsben,
mee getrouwd
nu al bijna
ben, nu almij
bijna
immersmij
min
immers
of meer
min toegezegd,
of meer toegezegd,
‘m dus even proberen‘m
endus
reedeven
er proberen en45
reedjaar.
er Die andere
45 jaar.
vriendin
Die andere
had ook
vriendin haddatookik bij overgaan
dat ik bij overgaan
van de 4evannaar
de 4e
denaar de r kr ringsasp
k ringsasp t tnn
meteen mee naar de banketbakker
meteen mee naar de banketbakker
wel iets met UCH’s,
wel ietsmaar
met ging
UCH’s,
later
maar ging
5elater
klas van5edeklas
HBS-B,
van de een
HBS-B,
2e hands
een 2e hands Dat lukte
Dat lukte
trouwens
trouwens
ookook
in ineeneenop de van Zeggelenlaan
op de
waar
vanmijn
Zeggelenlaan toch
waar mijn
met een ander
tochvriendje
met een ander
op een
vriendje op een
UCH zou mogen
UCH zoukopen.
mogen kopen.
a zou a zou drachtige
drachtige
samenwerking
meteen
een
samenwerking
met
toenmalig vriendinnetje
toenmalig
werkte.vriendinnetje
Om
werkte. Omnaar deKreidler
Kreidler
kermis.naar
oute
de kermis.
brom- outedie
bromvoorschieten
die voorschieten
en ik zouenhet
ik zou
dinghet ding personeelschef
personeelschef
vanvan
de de
toenmalige
toenmalige
te imponeren en voor tezover
imponeren
ik mijen voor zover
mij wij mer
merikvonden
UCH-fanaten
vonden wij UCH-fanaten
dat.
dat.
terugbetalen
terugbetalen
met de opbrengsten
met de opbrengsten
van van EnniaEnnia
(later(later
opgegaan
opgegaan
in in
dedeAegon).
Aegon).
een krantenwijk.
een krantenwijk.
Deze Deze
personeelschef
personeelschef
kende
kendehijhijvanuit
vanuit
Omdat ik nogal
Omdatwat
ik nogal
tijd besteedde
wat tijd besteedde zijn werk
zijn werk
bij het
bij Arbeidsbureau.
het Arbeidsbureau.
aan mijn vriendinnetje,
aan mijn vriendinnetje,
bleef er bleef
te er te Deze Deze
slaagde
er binneneen
eenhalf
half
man man
slaagde
er binnen
weinig tijdweinig
over voor
tijd over
mijnvoor
huismijn huisuur inuur
ominmij
om weer
mij weer
richting
richtingschool
school
werk. Ondanks
werk.alle
Ondanks
goedbedoelde
alle goedbedoelde te praten.
te praten.
Ik ben
Ik ben
hemhem
daar
daarnog
nogdankdankwaarschuwingen
waarschuwingen
en corrigerende
en corrigerende baar daarvoor.
baar daarvoor.
a besloot
a besloot
mijmijtoch
toch
opmerkingen
opmerkingen
van mijn van
vader.
mijnDie
vader. Die het voorschot
het voorschot
voorvoor
de deUCH
UCHtetegungunnaar mijn stellige
naar mijnovertuiging
stellige overtuiging
het het nen ennendus
en ging
dus ging
ik naar
ik naar
dedestalling
stallingop
op
leven veel leven
te series
veelnam.
te series
Ik had
nam. Ik had
de hoek
de hoek
Schoolstraat
Schoolstraat
Riviervismarkt.
Riviervismarkt.
andere ideeën
andere
over
ideeën
de verhouding
over de verhouding Waar Waar
immers
immers
ookook
2e hands
2e handsbrom
brom etettijdsbesteding
tijdsbesteding
tussen schoolwerk
tussen schoolwerk
en en sen werden
sen werden
verkocht.
verkocht.
Ik Ik
kocht
kochtvoor
voor
liefde. Metliefde.
als resultaat,
Met als resultaat,
dat ik bleef
dat ik bleef 175 gulden
175 gulden
(in die
(in die
tijdtijd
toch
tochheel
heelveel
veel
zitten. Tot teleurstelling
zitten. Tot teleurstelling
van pa, van
die pa, die geld) geld)
een fraaie
een fraaie
2e hands
2e handsUCH.
UCH.Een
Een
mijn daaropvolgende
mijn daaropvolgende
besluit om
besluit
danom dan zwarte,
zwarte,
met met
een een
“potje”.
“potje”.
DatDatlaatste
laatste
maar meteen
maar
eenmeteen
baan een
te zoeken
baan te zoeken was belangrijk.,
was belangrijk.,
want
want
hethet
“potje”
“potje”
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Rijden, in de zin van vooruit
Rijden, inkomen
de zin van vooruit
komen
op het
Soestdijkseplein
op het Soestdijkseplein
eerst plat eerst plat
deden die dingen natuurlijk
deden die
voor
dingen natuurlijk
naarvoor
rechts, dan plat
naar naar
rechts,links
dan plat
en naar links en
geen meter. Als je ze opvoerde
geen meter. Als je ze opvoerde
weer naar rechts,weer
richting
naar rechts,
Mientrichting Mient
kon je er gelijk een sleutelset
kon je erbij
gelijk een sleutelset
metbijeen giga-effect
met op
eenhet
giga-effect
toeren-op het toerenkopen, om ieder weekend
kopen,
deom
boel
ieder weekendtal.deJeboel
hoorde je baby
tal. Je dan
hoorde
gillen.
je baby dan gillen.
weer vast te draaien, want
weer anders
vast te draaien, want
anders
Dat
stepjesprobleem
Dat stepjesprobleem
had het fana- had het fanaikkerde zo’n uch uit ikkerde
elkaar. zo’n
Om uch uit elkaar.
Om van detieke
tieke deel
bevriende
der stam der
deel vanstam
de bevriende
dat te voorkomen kon dat
je zelfs
te voorkomen
aparte kon jeZundappers
zelfs aparte met Zundappers
hun K50 trouwens
met hun K50 trouwens
bouten kopen, in de sfeer
bouten
vankopen,
de in de sfeerook;
van hoewel
de
ze natuurlijk
ook; hoeweltoch
ze natuurlijk
net
toch net
‘anti-rammelset’ die kopers
‘anti-rammelset’
van een die kopers
een merk
het van
verkeerde
het verkeerde
reden en merk
eigen-reden en eigenSkoda-automobiel al bij
Skoda-automobiel
aanschaf
al bij lijk
aanschaf
geen recht van
lijkklagen
geen recht
hadden.
van klagen hadden.
werd aangeraden, als ze
werd
aangaven
aangeraden, als ze Duo-seats
aangaven voor jeDuo-seats
meisje, voor
waarje meisje, waarschool (“Arnold”)
school (“Arnold”)
die met een
die met
weleen wel
ook wel eens de snelweg
ook op
welteeens de snelweghebben
op te we het over
hebben
Opwehet
hetzadel
over Op het zadel
heel vreemdheel
ding
vreemd
reed,ding
eenreed,
Vespaeen Vespawillen.
willen.
van je Kreidler kon
van je Kreidler
er krap twee
kon je er krap twee
achtige Honda.
achtige
Die
Honda.
scheurde
Die scheurde
ons ons
Ton heeft het over ‘spaken’
Ton heeft
diehet over ‘spaken’
die naar huis
achterop
achterop
brengen
naarvanaf
huis brengen
de vanaf
metdeeen gangetje
met eenvan
gangetje
0 p.u.,
van als
0 p.u., als
braken. Tsja. Opgetuigde
braken.etsen
Tsja. OpgetuigdeMarathon
etsen of het Marathon
Milva-kamp;
of hetdubMilva-kamp; dubhet moest, allemaal
het moest,dik
allemaal
voorbij
dik op
voorbij op
dus. Mijn Kreidler (diep
dus.Oranje,
Mijn Kreidler (diepbele
Oranje,
kansen Alhoewel
bele kansen
zo’nAlhoewel
grote zo’n grote
z’n scooter.z’n
Soms
scooter.
metSoms
de juffrouw
met de juffrouw
matzwart en chroom) matzwart
had er precies
en chroom) hadintegraalhelm
er precies hetintegraalhelm
zoenen in de
hetweg
zoenen in de weg
rans achterop
rans achterop
dat gaf tedat
denken.
gaf te denken.
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te dromen

are anit maakte met zijn bijdrage
r
van De E k aar ni
over Scala in het vorige nummer
er een nieuwe revue
treurnis “Ieder jaar werd
speare.”
Oud-Hagenaar nogal wat los. De
gelanceerd in Scala en menig Haags
voor
per jaar
over de teloorgang van Scala is
gezin bezocht minstens n keer
at r
ra
k t
gezin,”
veel oud(ere) Hagenaars niet minder
dit populaire theater. Zo ook ons
“Louis jr. zocht het in het lichtere
hedan die over de brand die het gebouw
schrijft Donker. “We woonden wel
in 19 4
genre en speelde in de revues. Deze
bracht
van Kunsten en Wetenschappen
lemaal in Rijswijk, maar de tram
van het
Bouwmeester was ook eigenaar
verwoestte. Maar dat was overmacht.
waar we langs
Markt,
ons naar de grote
gebouw Scala en van het loratheater
Wat Scala betreft zijn mensen ook
naar Scala
de altijd fraaie etalages van de Bijenkorf
- uizenden Hagenaars kwamen
in de Wagenstraat, waarvan nu nog
speeljr.
gewoon nog steeds boos. ‘Het Haags
jeugd
mijn
In
rst ing
aatst
het
naar Scala liepen.
bij de uitvaart van Louis Bouwmeester
voor
resten zijn bewaard in de gevel en
ging
gemeentebestuur had er een stokje
( oto Simon Smit) “De laatste voorstelling in Scala
den daar de revue van Ren Sleeswijk
erg
Er zit tegenwoordig een grote
interieur.
waren
oftewel
kunnen steken. Maar slopen raakte
Snap,
en
Snip
op 7 februari 195 . Optredenden
Diens
dertig met de vedetten
Chinese meubelzaak in het pand.
(Jan
in eind jaren vijftig. Dat heeft wel
“Vlak bij ons woonde ook een andere
Stoethaspel, samen met Doodle
Willy Walden en iet Muyselaar.”
op
het
zoon, ook Louis geheten, woonde
In
jaar geduurd, die neiging om onder
beroemde artiestenfamilie: de Van
rins), Lou Bandy en Heintje Davids.
Hij
onze Geestbrugweg in Rijswijk.
een bevaandel van de vooruitgang onherste
Hemerts. Willy van Hemert was
i d ring n i k
datzelfde jaar werd het theater gesloopt
drank en overleed nog vóór
de
aan
was
van
oom
de
en
en
are er eteringen ter hand te nemen.’
met
kende televisieregisseur
na verkoop van alle rekwisieten
“In de fraai beschilderde zaal
diens zoon, intusieck, de zijn veertigste. Ook
de kleinzoon van Louis Bouwmeester.
schilderijen. Het einde van een intens
paneelschilderingen van Henri
heette Louis,
generatie,
vierde
de
en
sen
d a s asin
leeftijd
mijn
deze
Dochter Ellen was van
theaterleven dat 55 jaar lang op
vader van Anton, vol met roze naakte
1 4
maar werd als kind Loekie genoemd.
behad
Op de geschiedenis van Scala, in
zat bij mij in de klas. Zij werd een
plek zoveel plezier en ontspanning
nimfen, oprijzend uit hemelsblauwe
bij mijn zusje
veertig
als
jaren
gebouwd
eind
zat
stijl’
Hij
acteur
de
van
in ‘eclectisistische
kende actrice en trouwde met
gebracht.”
en
zeeën genoten we van de muziek
er
in de klas. Ze waren dikke maatjes
casino, naar voorbeeld van de Berlijnse
Coen link. Na haar huwelijk werd
het orkest, de showdansen, de acrobanaar
keer
Loekie nam mijn zusje vaak mee
maar
Wintergarten, komen we nog een
weinig meer van haar vernomen,
arend an on er
tiek en nog het meest van de grappen
Scala om er kattenkwaad uit te halen:
nader terug in de krant.
herenduo in travestie.
haar man heb ik nog gezien als Hamlet
inden p anet n
door
en over van het komisch
middagrepetities verstoren, lekker
het
Voor dit keer genoeg gemopperd
bij de Haagsche Comedie.”
Het was het uitje van het jaar voor
passen en
die
mee- de gangen hollen, kostuums
om aa
naar de mooie herinneringen, want
eer theater-herinneringen aan
hele gezin. Een andere komiek die
alles tot
daaraan de lichtknoppen zitten. Dit
de
houden ons vooral bezig. We laten
ia
an
an ans ranse op pagina
Maar
speelde in de revue was Stoethaspel,
aan het
grote woede van de toneelmeester.
over verder arend an on er
van Louis Bouwmeester
“Even verderop op de Geestbrugweg
artiestennaam
ontzien.
je
moest
mooi
al
ja, een Bouwmeester
woord, die in het vorige nummer
jr., zoon van ‘senior’, de grote acteur,
het Rembrandt Theater herdacht.
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Eind jaren ’ 0 werd de kwestie van
door
‘troostmeisjes’ naar voren gebracht
Haar
professor Jung Ok oon uit Korea.
vele
aandacht voor dit onderwerp hielp
vrouwen uit Korea, China, de ilippijnen
eerst
en Nederlands-lndië - om voor het
na bijna vijftig jaar met hun verhaal
de
naar buiten te komen. Onder hen
die in
Nederlandse Jannie Ruff-O’Herne
vrouw
december 1992 als eerste Westerse
troosttijdens een proces van Koreaanse
meisjes, de Japanse regering aanklaagde.
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die reBinnenhof bij zo’n 0 militairen,
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De Nederlandse Veteranendag start
zijn teruggekeerd,
in Den cent van een uitzending
juni om 10.25 uur in de Ridderzaal
voor vredesopeKonink- de herinneringsmedaille
Haag. In aanwezigheid van Zijne
in
raties uitgereikt. De plechtigheid
ruim
lijke Hoogheid de rins van Oranje,
medailde Ridderzaal en de ceremoniële
en
via
driehonderd veteranen, autoriteiten
le-uitreiking op het Binnenhof kunnen
korte
een
wordt
tientallen schoolkinderen
door
een groot scherm op het Malieveld
plechtigheid gehouden.
iedereen rechtstreeks worden gevolgd.
Een aantal sprekers voert het woord,
waaronder premier mr. dr. J. . Balkenende
i n past
en twee veteranen. Aansluitend worden
van het
Om 13.10 uur vertrekt het de l
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, op het
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Malieveld en met een rijdend publieksNet
programma in de Haagse binnenstad.
als verleden jaar verwacht de organisatie
meer dan 50.000 bezoekers.
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Nostalgie is het trefwoord. Het aparte
(archieffoto) deze krant is dat nieuws op de tweede
Radio Veronica in Scheveningen
paats om
de ordeney van piratenzender
april 19 3 strandt het zendschep
plaats komt. Het gaat in de eerste
- en nostalgisch moment in
vijfwerken) zit dus geen grote of bekende
- in
de herinnering aan vroeger. De jaren
nadrukkelijk geen advertentiebladen
de krant
eeuw
uitgeverij, het gaat om klein particulier
is
spreidingspunten in Rotterdam is
tig, zestig en zeventig van de vorige
r
de traditionele zin. Een vaste stelregel
tt rda ging
van
se beter
initiatief in ouderwetse zin.
in drie dagen uitverkocht - bij wijze
vooral. Niet omdat alles toen per
succesDe Oud-Hagenaar is geënt op de
gratis bijvoorbeeld dat het advertentievolume
steeds
bij
nog
eens
is
nog
krant
er
de
om
want
wel
was dan nu, maar
die al spreken,
van elk nummer ondergeschikt (minder
formule van De Oud-Rotterdammer
te
t aags initiati
natuurlijk. Vandaar een succesformule
stil te staan, om er van na te genieten,
door
dan 50 procent) is aan de hoeveelheid
weer ruim vier jaar terug werd gelanceerd
er van
In Den Haag is de uitdaging opgepakt
bedenken hoe het toen was en wat
journalist red Walredactionele tekst van lezers, columnishebben door zijn bedenker, de
Constant Martini, die de rol van wegberein ad rt nti ad
De
is gekomen. Heel veel 50-plussers
den IJssel. Een
Hij
ten, servicerubrieken en dergelijke.
die zo
En ze last uit Nieuwerkerk aan
der en uitgever op zich heeft genomen.
Het spreekt voor zich dat een krant
daar hun eigen verhaal en idee over.
blijft voorop
op dat er
van
schot in de roos Wallast merkte
vangt van aardigheid van de uitgaves
is vooral bekend als oud-wethouder
grif aftrek vindt ook de aandacht
doen daarvan zelf relaas in De Oud-Hagede havenstaan, het commerciële aspect is daaraan
medeook in groeikerngemeenten rondom
Den Haag - en van voor die tijd als
adverteerders, ook door de zeer concurrenaar, het is een krant voor maar vooral
Hij
ondersteunend. En niet andersom.
stad veel Oud-Rotterdammers woonden
oprichter van de Haagse Wetswinkels.
rende prijsstelling trouwens in vergelijking
door de lezers.
de beide kranten in de regio’s RotAchter
medeals
die hun vorige geboorte- en of woonplaats
trouwens
Oud-RotDe
begon zijn loopbaan
met andere media. Maar
terdam en Den Haag (die nauw samennode misten, vooral 50-plussers met
zijn
werker ouderenbeleid bij het toenmalige
terdammer en de De Oud-Hagenaar
in
warme herinneringen aan hun tijd
ministerie van CRM.
jaren
van
Rotterdam, met name de na-oorlogse
Voor de redactie tekent rans Hoynck
gevoel
vijftig, zestig en zeventig. Op dat
apendrecht, oud-redacteur van wijlen
en
wilde Wallast met De Oud-Rotterdammer
het Haagse dagblad Het Vaderland
in de
bij
inhaken. En dat sloeg aan, niet alleen
nadien onder meer verantwoordelijk
ook in
en), het
plaatsen rondom Rotterdam, maar
MUG (voor uitkeringsgerechtigd
lokale
de stad zelf en tot ver daarbuiten.
huis-aan-huisblad NU en de Haagse
eerste
Op 4 oktober 2005 verscheen het
omroep (Lokatel).
in
Oud-Rotterdammer,
De
schoenummer van
Aarzel niet, kruip in de pen, haal
en een
uit de
een oplage van 70.000 exemplaren
nendozen met foto’s van vroeger
met
omvang van 1 pagina’s.
kast en laat van u horen. Alleen samen
van
Nu, ruim vier jaar later is de oplage
u kunnen we er iets moois van maken.
tot
De Oud-Rotterdammer gestegen
pa120.000 exemplaren en ook het aantal
van architect
Veel leesplezier met het eerste nummer
- Perspectief op de Hoftoren
tot een
in 19 9 de Romeinse Schans,
meter en 29
gina’s per nummer is verdubbeld,
ohn Pedersen o , met 1 9
uitgever van deze krant, opent
Verkerk) - Oud-wethouder Constant Martini,
de skyline
Op
oudere Hagenaars ( oto Cees
etages het hoogste gebouw aan
gemiddelde van 32 pagina’s per editie.
een groepswonenproject voor
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wonen
huis weer eens iets anders.
nog geen 20 meter voor je Vine
‘saneren’. Haagse binnenstad, is dit op
Lisdodde- en Leliewortels te
tegen gevels aankijken in de
met am bievoertuigen om de
- a 30 jaar verkeerslawaai en
ens per jaar komen er mannen
0-dubbelplus vind ik het wel

ben ik er
van de zeer oude kreek ‘de Gantel’
met waaiend riet
Veld was Zomers aan de overkant
zelfs een beetje trots
as toen ik eenmaal in Wateringse
opulair door gefascineerd en
bekraagd, en ongebruikelijk breed.
voor
beetje te
neergestreken, begon ik me een
op. Altijd goed, dan zorg je er beter
komen
Opgewekt
bij zwanen, die aan de voordeur
de zee via
verdiepen in de historie ervan.
Circa 500 jaar voor Christus brak
reitrouwens:
bedelen; drie soorten ganzen, vissende
brede monding van de
door het spitten in de achtertuin
gebruikelijke de toen nog immens
en glas uit
gers, soms een aalscholver, de
Monster,
in de bovenlaag veel baksteen
Maas het achterland binnen, bij
en
werden
variëteit aan eenden, veel meerkoetjes
ook nog
de tijd dat er nog prachtige druiven
iets verderop dan Naaldwijk, toen
diep vooral soms een fuut. Compleet is het kijkplezier
door
geteeld hier, maar tot een meter
stroomde
water
Het
een kustplaats.
krijgen,
ook veel schelpen, waaronder behoorlijk
als die allemaal ook weer kleintjes
een wijd
tot voorbij Delft en er ontstond
toch een
het zelfs als
wat mosselen trouwens. En dat
vanaf april. Spectaculair wordt
vloed,
en
eb
met
getijdegeulen,
schelpen,
stelsel van
van hun
knap eind van zee af. Kalkrijke
de jonge zwanen vliegles krijgen
vaak buimaar
klei,
wisselend laag en hoog water, dat
de straat- Het is nog te vroeg voor vlieglessen,
in een gemeleerde grond van vette
ouders. De sloot wordt dan over
laag zand en
me toen al
in optocht zwemmen is ook leuk.
ten de oevers trad en een dikke
kabaal.
dooraderd met zand. Er begon
lengte gebruikt, met klapwiekend
van de
klei afzette op de oude veengrond.
klei. Zout
wel iets te dagen over het succes
het zout in gootjes van gedroogde
‘salaris’
Westlandse groente- en fruitteelt.
an g ti d kr k n
was zeer kostbaar toen, ons woord
t s
op
in n i r
aar
zoutgootjes
Door de ramen van mijn werkkamer
dat ‘onze sloot’ niet zomaar
is ervan afgeleid. Van die dure
weet
ik
Sinds
die verzou
Als onze achtertuin kon praten
is
zolder kijk ik uit op wat ik aanvankelijk
een mooie sloot is, maar een overblijfsel
die er ooit
sloot. ’s
tellen over vreemde snoeshanen
vooral beschouwde als een mooie
rede
van
rondhingen. In de Romeinse tijd
na het begio (van 50 voor Christus tot 300
gebied dat
gin van onze jaartelling) was het
goeddeels
nu het Wateringse Veld is alweer
werden
verland. Op de zand- en kleiruggen
door Cananefaten (Bataafse immigranten)
vee, ze
boerderijen gebouwd, ze hielden
wat handel
verbouwden groenten en dreven
Hadriani
met de Romeinen, die in orum
(het huidige Voorburg) hun hoofdvestiging
voor
hadden. De Cananefaten gebruikten
uit
de handel o.m. zeezout dat ze wonnen
Gantel. Ze
de nog als getijdekreek actieve
lieten het water verdampen en bewaarden
tot plezier van de buurt.
in ateringse Veld. r ligt ijs
- nder winters stukje antel

alle Stressles fauteuils

71
Informatie: 070 - 346 95
366 3000
Spoedgevallen: 0800 -

in
vonden archeologen er bij de nieuwbouw
Wateringse Veld nog veel terug.
stukjes
Bij de aanleg van de wijk zijn vele
bij ons
van oude Gantel ‘gefatsoeneerd’,
de kreek,
voor de deur gelukkig niet. Van
nog een
zoet water nu natuurlijk, is thans
de Monstuk van , kilometer over, van
rond de
stersevaart in ‘s Gravenzande tot
Sinds
Keukenho aan in Wateringse Veld.
het oudste
de annexatie in ‘94 is de Gantel
Haag. De
natuurlijke binnenwater van Den
Hofvijver,
Haagse Beek, van Kijkduin tot
stamt pas uit de elfde eeuw na Christus.
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Om zijn liefde voor de muziek en zijn sociaal
liberale gedachtegoed levend te houden is de
Hans Dijkstal Stichting opgericht. Met een
aantal jaarlijks terugkerende projecten wil
deze stichting kansarme jongeren in contact
brengen met muziek.
ip p
r
Een voorbeeld van de projecten van de Hans
Dijkstal Stichting is de HipHop Summerschool. In samenwerking met theater Dakota
zijn jongeren uit de Haagse wijk Escamp in
de zomervakantie een aantal dagen bezig geweest met workshops op het gebied van rapp,

iek

r n sax nist
i k as i
i k

dance en muziek. Deze jongeren met een
zeer gevarieerde afkomst zijn gedurende
deze dagen samengesmolten tot een hechte
groep. Met een spetterende voorstelling in
de goed gevulde theaterzaal van Dakota is
het project afgesloten.
Een ander project van de stichting is de
tour door de wijken van Den Haag met de
meedoe-voorstelling Bob Louis op Tapatoes uare. Hierbij richt de stichting zich op de
jongere kinderen. In een gratis voorstelling
worden de kinderen meegenomen op reis

door de muziek. Meezingen en mee
swingen is een essentieel onderdeel van de
voorstelling.
( oto: Joost Hubeek)

Vriend worden van
de stichting à € 40
Voelt u zich aangetrokken tot het
gedachtegoed en het doel van de
Hans Dijkstal Stichting? U kunt Vriend
worden voor minimaal € 40,- per jaar. U
ontvangt dan onze digitale nieuwsbrief
en uitnodigingen voor onze relatie-evenementen.

U kunt een email sturen naar vrienden hansdijkstalstichting.nl onder vermelding van Vriend
worden. We nemen dan contact met u op voor de
inschrijving.
Daarnaast is de Hans Dijkstal Stichting voortdurend op zoek naar partners en sponsoren. Heeft
een relatie die ons daarbij kan helpen of een goede
tip voor ons
Bel dan Anouk Dijkstal op 0 - 43 54 33 30 of
stuur een e-mail naar: info hansdijkstal.nl
Meer info

Voor meer informatie over de Hans Dijkstal Stichting en alle verschillende initiatieven activiteiten
kunt u op internet kijken:
www.hansdi kstalstichting.nl

- im uijken in het midden met de troffee, ge ankeerd door minister Ronald Plasterk (links) en voorzitter Thom de raaf. ( oto
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Deze oeuvreprijs is op 19 november 2012
voor het eerst uitgereikt aan deltacommissaris

n an

Wim Kuijken. De award is een waardering
voor topambtenaren die gedurende hun car-

ri re een essentiële bijdrage leveren aan de
kwaliteit en zichtbaarheid van de publieke
sector. De Hans Dijkstal Award moet de bekendheid bevorderen van het werk binnen de
collectieve sector en van de mensen die deze
functie vervullen. De prijs is dit jaar voor het
eerst uitgereikt en zal tenminste een keer in
de vijf jaar worden toegekend.
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Begin 2012 is deze beweging opnieuw gelanceerd.
Een grote groep vooraanstaande oud gediende
politici vanuit een breed politiek spectrum,
meer dan 7000 ondertekenaars van het
bijbehorende manifest en nu anno 2012 een
inke groep volgers op facebook en LinkedIn
illustreren dat ook anno 2012 het onderwerp
tolerantie zeer actueel.

ils van Houts) -

ranti
Uitgangspunt van ‘ n land n samenleving’
is dat de Nederlandse samenleving sterker,
rijker en interessanter wordt met de aanwezigheid van mensen met diverse culturele en
etnische achtergronden. Het is een feit dat
door de eeuwen heen immigratie de sociale
en economische kracht van voortvarende
landen in de wereld heeft vergroot; ook

in Nederland. Nieuwkomers hebben een
toegevoegde waarde. En om dat tot zijn recht
te laten komen zijn respect en tolerantie een
basisvoorwaarde.
Samenleven in eenheid n verscheidenheid
heeft een positief rendement. Samen leven en
samen werken vraagt ruimte en begrip voor
elkaars achtergrond en waardering voor een
ieders toegevoegde waarde.
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Elke zwerver belichaamt een leven
vol tragiek. Soms is terugkeer in de
‘normale’ maatschappij mogelijk,
een enkele keer is het letterlijk
sterven in de goot. Zelfs in ons nog
steeds welvarende land, met hulp- en
opvanginstellingen voor elk lichamelijk, psychisch of sociaal probleem,
meestal bekostigd uit algemene middelen, leven nog zwervers. Dit zijn
mensen, die door de samenleving
zelf noch door de overheid bereikt
kunnen worden.

Stichting van een maaltijd en een
bed voorzien. Een ander deel slaapt,
ook bij hevige kou, onder viaducten
en bruggen, in portieken en voorportalen of op parkbankjes. Dat is ook

Den Haag, die mooie stad achter de
duinen. Het onuitstaanbare is dat
niemand dit wil ; dat vele Hagenaars,
beroepshelpers en vrijwilligers,
zouden willen helpen, maar dat het

g rd s is
Ze zijn allen mensen met een triest
levensverloop en weinig perspectief.
In Den Haag zijn er enige honderden. Een deel van hen wordt ’snachts bij opvanginstellingen zoals
het Leger des Heils en de Kessler

n

ons collectieve onvermogen is om
daadwerkelijk te kunnen helpen. Ze
zijn vrijwel onbereikbaar.
n
st an g aar
Bij het leven onder zo’n viaduct onttrekt de werkelijkheid van vandaag
zich geheel aan hun waarneming.
Ze zijn permanent bezig het hoofd
boven water te houden en volgen
totaal niet de gebeurtenissen in stad,
land of wereld. Zij zijn zich dan ook
het gevaar niet bewust dat op hen afkomt. De zeer ernstige economische
en nanciële crisis zal diepe sporen
nalaten over de gehele wereld en dus
ook in Nederland. Grote toename
van het aantal werkelozen, toename
van de armoede, groei van het aantal
mensen met problemen van allerlei
aard en dus ook toename van het
aantal mensen, dat de aansluiting
met de maatschappij zal verliezen.

In de politiek heeft men te lang de
ogen gesloten gehouden. Het kabinet
liet aanvankelijk in het najaar weten
dat het allemaal wel meeviel en dat
ons land wel tegen een stootje kan.
De politieke partijen menen nog
steeds hun politieke stokpaardjes te
kunnen berijden. Langzamerhand
dringt het besef door dat er ingrijpende maatregelen noodzakelijk
zijn, die pijn zullen gaan doen. Het
kabinet voert zeer zware gesprekken
in eigen kring en zal daarna lastige
besprekingen moeten houden met het
parlement en met maatschappelijke
partners. Het zij zo, maar kunnen
we dan misschien afspreken dat
we de verschoppelingen van onze
samenleving, de zwervers, niet zullen vergeten

i t rg t n
Het is belangrijk dat we ons dat realiseren in de komende zware tijden.
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Dit jaar lag over de herdenking en de
viering de schaduw van de dramatische gebeurtenis op Koninginnedag
in Apeldoorn. In wat voor tijden
leven we, verzuchten veel mensen.
Het antwoord moet helaas zijn dat het
sombere tijden zijn. In hoog tempo
lijken we veel waardevols verloren
te hebben. Let wel, er is geen enkele
reden om terug te verlangen naar
vroeger; naar de roerige jaren ’ 0 en
’70, naar de koude oorlog, inclusief de kruisrakettendiscussie, naar
de relletjes, naar de terroristische

ns

acties van toen. Het is er echter niet
veel beter op geworden. Zeker niet
na de aanslagen in New ork en
Washington op de elfde september
2001. Sindsdien zijn de geesten uit de
es. In ons land zijn daar politici als
ortuyn, Verdonk en Wilders mede
verantwoordelijk voor.
raagt k ns
Asociaal gedrag, agressiviteit, bedreigingen, grofheden en minderheden
als zondebok beschouwen zijn aan de
orde van de dag. Dat geeft de samen-

leving al een gevoel van onveiligheid
en grote onzekerheid genoeg. Daar
komt dan nog een nanciële en economische crisis over heen, die zeer
ernstig is en verstrekkende gevolgen
heeft voor veel mensen. Nu en in de
komende jaren.
Waarom doet niemand daar iets
tegen Waarom wordt er zo weinig
over gezegd Waarom horen en zien
we daar zo weinig over op televisie
Wie waagt parallellen te trekken
met de Tweede Wereldoorlog en met
name met de vooroorlogse Nazitijd
wordt scherp bekritiseerd. Dat valt
niet goed te begrijpen. Er kan veel
geleerd worden uit die tijd. Sterker
nog, de grote betekenis van de herdenking op de vierde mei is nu juist
om telkens weer lessen uit het verleden te trekken en er voor te zorgen
dergelijke vreselijke gebeurtenissen
niet meer voor zullen komen. Wie
een blik naar het Midden-Oosten, Somalië, Congo of Soedan werpt, weet

ei
hoe ver we nog van een vreedzame
wereld zonder gruwelen af zijn.
rant
rd i k id
Onlangs waren er twee lms over
Hitler op de televisie. De n was een
Amerikaanse lm, getiteld ‘Hitler,
The Rise of the Evil’en de ander een
Duitse, ‘Die Untergang’.
Het angstige in beide lms is niet
zozeer, dat n waanzinnige zoveel
kwaad kan doen.
De geschiedenis kent daar vele voorbeelden van. Zoals ook in Apeldoorn
n waanzinnige
zoveel leed kon veroorzaken. Het
onthutsende van beide lms is dat
velen er bij waren, het gezien hebben,
geweten hebben dat het zo verkeerd
was en daar niets over gezegd hebben
dan wel daar niet tegenin zijn gegaan.
Als dat voor veel burgers, die zelf
met honger en ellende geconfronteerd
waren, teveel gevraagd is, hoeft
dat toch niet te gelden voor leiders,
die verantwoordelijkheid dragen
Waarom hebben de toenmalige
politici, bestuurders, ondernemers,
vakbondleiders, kerkleiders, leiders
van belangrijke maatschappelijke instellingen en gezaghebbende

burgers in de wereld van wetenschap en cultuur in zo grote getale
gezwegen Waarom hebben zij niet
gewaarschuwd Waarom hebben
zij zich niet verzet De dramatische
uitkomsten kennen we.
Ook vandaag doet die vraag zich
voor, ook al is de context minder
dramatisch. Waarom verzetten we
ons niet meer tegen de populisten,
die zo risicovol de emoties van de
mensen bespelen Waarom treden
we in onze eigen omgeving niet
meer op tegen asociaal gedrag en
hufterigheid Waarom komen we niet
massaal op voor die nieuwe medeburgers, die zo grof als tweederangs
burgers bestempeld worden De les
uit de geschiedenis en de les van de
jaarlijkse dodenherdenking moeten
zijn, dat we ons dienen te verzetten
als de rechtstaat in het geding is, de
samenleving verloedert en dubieuze
machtshebbers op de loer liggen.
ud
- o umnist ans i sta
as o m oud- ethouder an assenaar oud-minister an innen andse
a en i e-premier en geta enteerd
a sa o onist en er ent hon a er
i tor s in en aag
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Met goed loot u mee naar n van de
9 boeken van Casper ostmaa en naar 9
‘mystery-prijzen’. Achttien winnaars dus
dit keer
Natuurlijk moet U als gebruikelijk moet
weer op zoek naar de cijfers in de grijze
vakjes van de Sudoku’s. De vakjes staan
op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet
u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van negen
cijfers. Bijvoorbeeld: 3-1-4-5- -3-2-4-7.
De nul (0) doet dus niet mee u mag er
ditmaal drie fout hebben. U mag als u het

niet weet op een bepaalde plek ‘eerlijk’
een vraagteken invullen, maar slim is dat
niet: u kunt beter op zo’n ongewisse plek
een getal ‘gokken’
ri s innaars
In De Oud-Hagenaar nr. 25 van 11 december presenteerden we vier Sudoku’s,
waarvoor u maar tot en met 17 december
de tijd kreeg. U had heel weinig tijd. Toch
hadden bijna 100 oplossers het binnen
dagen gepiept. De juiste reeks luidde 5-39-9. We trokken vijf prijswinnaars.
Zij krijgen allen het mooie boek thuisge-
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Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl

n nd n
Om een prijs te winnen met de onderstaande Sudokus (9 boeken van ostmaa
9 Mysteryprijzen) moet u uw oplossing
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Erica Jacobsz, te Den Haag
Ben Schotel, te Den Haag
C.M.W. van der ol, te Maassluis
Joop en Wil van Markwijk,
te Voorschoten
rans Versluis, te Benthuizen
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(9 cijfers waarvan er goed moeten zijn)
inzenden tot en met, uiterlijk:

stuurd van Casper ostmaa ‘Eerst Napels
zien ’.
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Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders
Ad Patres

Inget Mati
In het sjieke en fraai gelegen Haagse Statenkwartier is, aan de
Frederik Hendriklaan 7, de vereniging Inget Mati gevestigd.
Inget Mati Heeft tot doel ervoor te zorgen
dat de sfeer en cultuur die de mensen uit
“Ons Indië” hebben meegebracht, bij een
overlijden gehonoreerd kunnen worden.
Steeds meer wordt er tegenwoordig
aandacht besteed aan de speciale mogelijkheden en wensen die mensen hebben bij een
overlijden.
Indische Hagenaars en Indo’s zijn hierbij
wat op de achtergrond geraakt, omdat ze
volledig zijn opgenomen in de Haagse
samenleving.
Herkenbare en passende uitvaarten
Bij een overlijden wil Inget Mati een sfeer
en een omgeving bieden die herkenbaar is
en past bij de achtergrond van de familie.

In de gemeenschap
Dat Inget Mati er ook voor de gemeenschap wil zijn moge blijken uit de
volgende oﬃciële tekst over het Indisch
Monument:
“Al voor de onthulling van het Indisch
Monument is ‘Inget Mati’ de grondlegger
geweest van het neerleggen van bloemen
na een uitvaartplechtigheid. Dit dankzij
de goede contacten die met de Indische
gemeenschap in Den Haag worden onderhouden”. Indien gewenst, worden de bloemen bij
door Inget Mati verzorgde uitvaarten na de
plechtigheid kosteloos bij het Indisch Monument neergelegd.

Het Indisch Monument

Meer informatie
Voor een wensencodicil of meer informatie
over de verzorging van een uitvaart in geheel
Indische stijl, kunt u contact met ons opnemen
via telefoonnummer (070) 355 64 27 of e-mail
info@adpatres.nl.

Leg uw wensen vast
Heeft u speciale wensen? Dan kunt u die bij ons
vastleggen zodat er te gelegener tijd rekening
mee kan worden gehouden.

U kunt ook onderstaande coupon invullen en
zonder postzegel naar ons opsturen.

Uit vervlogen tijden: chique rouwstoet met paarden

Ik wil graag:
 Gebeld worden voor informatie
 Een wensencodicil aanvragen

Voorletters:
Familierouwhuis op de Frederik Hendriklaan

Het statige herenhuis aan de Frederik Hendriklaan biedt hiertoe alle mogelijkheden.
In samenwerking met Ad Patres verzorgt
Inget Mati uitvaarten die geheel op maat
gesneden zijn naar uw wensen.

 Informatie toegstuurd krijgen
 Een afspraak maken

Achternaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Stuur deze coupon zonder postzegel naar:
Ad Patres uitvaartondernemingen, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

Voor informatie of overlijdensmeldingen, bel (070) 355 64 27
www.ingetmati.nl
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us was eens een groot begri in en aag. e fabrie waar i als ind veel s eelde
stond in de a ob atsstraat de a ter ant wa uit in de i swi sestraat. enige a
genaar vond er i n wer in de fabrie als ba er ban etba er of o de bli en older en
niet te vergeten als broodbe orger. ie wa bi de lanten t uis. aar oo als auffeur
o vra twagen o de vele win els te bevoorraden waar i in o tober
als leerling
leerling ver oo ster begon.
De werktijden van de vijfdaagse
werkweek waren van acht tot zes. De
eerste kennismaking met liaalhoudster: An de Groot en de verkoopsters
mevrouw Hoedenmaker, bijgenaamd
Hoedje, Riet de Mos, bijnaam Mosje,
Dicky latje, die had haar naam
al mee en een oudere vrijgezelle
hulpverkoopster, juffrouw IJsackers,
bijgenaamd IJsje, was voor mij als
vijftienjarige, een hele belevenis,
maar voelde gelijk goed.
Mijn eerste taak was de koekjes,
bonbons en chocolaatjes bij te vullen.
Het water liep uit mijn mond bij al
die lekkernijen die door mijn handen
gingen, maar ik dorst uit mezelf geen
koekje of chocolaatje te nemen (Toen
ik er eenmaal wat langer werkte liet ik
het mij goed smaken).
’s Middags mocht ik, zenuwachtig,
aan mijn eerste klant een

- n de winkel -

half Tiptop broodje verkopen en
afrekenen. Het Tiptop brood was al
gesneden en verpakt in de fabriek.
recies in het midden moest je je
duimen zetten en zo het papier door
midden scheuren om vervolgens het
halfje in een passend zakje te doen,
wat een zekere handigheid vergde.
Het halve broodje kostte 35 cent. Dat
bedrag moest je dan aanslaan op de
nationale kassa met z’n prachtige

- Links de Hus broodfabriek aan de Jacob Catsstraat -

- Op vijftien jarige leeftijd, startte ik mijn loopbaan in het liaal van Hus aan de
Jan Luykenlaan . e Jan Luykenlaan lag in een nieuwbouwwijk van de jaren 0 -

versiering van smeedwerk. De kassa
telde alleen de dagopbrengst op. Dus
niks telmachines. Gewoon hoofdrekenen of potlood en papier
en dan maar optellen.
ig
Het brood werd bezorgd
in zware ijzeren kratten. Het eerste uur was
het ink aanpoten om
het brood en gebak op z’n plaats
te leggen. Ook het oventje voor de
saucijzen en ragoutbroodjes, die overigens heerlijk waren, moest aangezet
worden.
Dan volgde de lijst met klanten
waarvoor het brood moest worden
weggelegd.
Daarna was het kof e drinken in het

- v.l.n.r. Juffrouw Jsacker, Silvia Platje, ikky Platje,
illy van der Salm -

- e broodbezorger met zijn ijzeren hond -

knusse keukentje. Dat waren de gezelligste minuten van de dag. Menig
vrachtwagenchauffeur die een heerlijk
bakkie meedronk met ons.
De feestdagen waren het
gezelligst om mee te maken.Vooral met de Kerst
was het hard werken in
de winkel met de verkoop
en de vele bestellingen.
De liaalhoudster kookte
speciaal voor ons, als warme lunch,
macaroni, op het eenpits gastoestelletje in het keukentje. Als in de stampvolle winkel niemand reageerde op
ons: “Wie is er aan de beurt”, dan was
de clou om te roepen: “Wie het laatste
is binnengekomen, wordt geholpen.”
Dan werd ineens iedereen wakker en
was er even consternatie waar wij als
verkoopsters veel lol om hadden.
p
aas
Met Sinterklaas werden er, om het
lekker naar speculaas te laten ruiken,
speculaaskruiden onder de deurmat
gestrooid. Trouwens de speculaasjes
van Hus mochten er zijn, net als de
vele andere producten die gemaakt
werden zoals: de harde mokka’s,
die alleen in het weekend
verkocht werden en de maat
hadden van een taartje,
moorkoppen, tompouces,
het Zeeuwse bruinbrood, de
kaneelbeschuitjes, parijsebollen, allerhande krentenkoekjes, bitterkoekjes, de
roombotercake, citroencake
en niet te vergeten de bussen
Haagsche koeken. Het assortiment
was teveel om op te noemen. Hoewel
ik alles even lekker vond, haalden
sommige mensen er toch de neus voor
op, die kochten liever bij de duurdere
en veel chi uere bakkerijen.

ing rn
In 19 5 toen Nederland z’n twintigjarige bevrijding vierde,
introduceerde Hus het Zweedse witte
brood van King Corn. Het brood
vloog over de toonbank. De smaak
van dat brood uit de hongerwinter
wilde iedereen weer proeven. Volgens
de verhalen van mijn ouders moet het
toen naar cake gesmaakt hebben.

een keer terug met een zakje koekjes,
waar het gewicht niet van klopte. Het
was twee of drie gram te weinig, zij
had het gewogen op de weegschaal in
hun winkel. Vanaf die tijd deden wij
maar een koekje meer in het zakje.
Dat was een van de leuke dingen die
je meemaakte bij Bakkerij Hus, eens
een begrip in ons Haagje, waar menig
Hagenaar iets over kan vertellen.

Ook voor de broodbezorgers, met hun
elektrische karretjes, was het brood
niet aan te slepen. Later kwam ook het
bruin brood King Corn Stout.
De slogan daarbij luidde: ‘Vers tot op
het kapje. Het enige dat u weggooit is
de verpakking’.
- ikky Platje koekjes afw
ege

n-

Op iedere Haagsche ontbijttafel was wel een product van Hus
te vinden. Wat is er nog van over In
mijn geval de jne herinnering en wat
foto’s van mijn eerste baan, waar ik
het van leerlingverkoopster, op mijn
vijftiende, bracht tot liaalhoudster op
mijn achttiende.
- Slagerij van ongen Jan Luijkenlaan -

Ook kwam er een nieuw soort gebak
uit: de sneeuwster.
Cake gevuld met advocaat en slagroom die met poedersuiker was bestrooid. Een
heerlijke traktatie.
n
st r
Elke week waren er nieuwe reclames, die wij altijd
aan de klanten probeerden
aan te prijzen, omdat wij
op provisiebasis werkten.
Dus hoe hoger de omzet des te meer
in je loonzakje. Een keer per jaar kon
je V D-cadeaubonnen verdienen
door je omzet te verhogen.
De Jan Luykenlaan was een gezellige
laan met veel kleine winkels.
Naast ons zat slagerij van Jan van
Dongen, een man
met veel humor.
Zijn vrouw kwam

Hoedemaker Rie
- illy n de root Mevr.

t de Mos -

Voor mij waren het Tiptopjaren.
Bedankt mijnheer Hus.
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root begrip in Den Haag

o i iteren

tober
. oor et eerst ga i als
arige solli iteren
als ver oo ster bi us broodfabrie en. et antoor is in de
an stadestraat. olli iteren a oe doe e dat
eet i veel.
Onderweg kom ik langs mijn tante en
oom in de Doedijnstraat. Zij hebben
elf kinderen, dus altijd een drukke,
maar gezellige boel. Het touwtje
hangt uit de klepperbus. Om tijd te
rekken, ga ik naar binnen. De heerlijke lucht van tomatensoep komt mij
tegemoet. Alles speelt zich altijd af in
de keuken.
“Zo Willy kom je op de lucht van
soep af, je lust zeker ook wel een
bordje ”
“Ja lekker tante Dina, ik ben een
beetje zenuwachtig, want ik ga solliciteren bij Hus als verkoopster.”
“Zo, dus nu ga je jn centjes verdienen.”
“Ja, het lijkt mij hartstikke leuk verkoopster te zijn.”
Mijn nichtje Connie vraagt: “Zal ik
even met je meegaan Willy.”
“Is dat dan niet gek, net of ik niet
alleen durf.”
“Welnee joh, ik ga niet mee naar binnen, ik wacht buiten op je.”
“Ok , graag dan” geef ik toe en denk,
‘vind ik wel leuk en dan is het net of
het niet zo eng is’.
De soep is lekker, maar door de spanning geniet ik er niet zo van. Dan ga
ik samen met mijn nichtje op pad.
Hoewel ze pas elf is, ben
ik blij met haar aanbod
mij bij mijn eerste sollicitatie een beetje te
ondersteunen. Keuvelend
en etalages bekijkend
zijn we zo in de Van
Ostadestraat.
“Hier moet ik zijn Connie, kijk maar.” We lopen
de trap op, mijn knieën
knikken.
“Zie jij iemand Con ” “Nee helemaal
niemand.”
“Zal ik op die deur daar kloppen ”
“Ja Wil, doe maar, misschien is er
iemand.”
Zenuwachtig, stilletjes hopend dat er
niemand is, tik ik zachtjes tegen de

deur. Het liefst was ik direct naar huis
gegaan.
“Binnen”, horen we aan de andere
kant. Bang als een klein kind duw
ik voorzichtig de deur op een kiertje
open. Achter een bureau zit een stevige man met een grove bril.
“Ja, komen jullie maar binnen”, zegt
hij, gebarend dat we binnen moeten

Willy ”
“Nee meneer, toen ik 14 werd ben ik
van school gegaan.”
“En al die tijd bij je moeder thuis
geweest ”
“Ja meneer, ik heb mijn moeder in
het huishouden geholpen, ik heb
nog drie broertjes en een zusje,
maar nu wil ik graag werken.”
“Wel je kan als leerling-verkoopster bij ons beginnen, lijkt je dat
wat ”
“Ja meneer heel graag.”

- Simon de it hoek oed
ijnstraat Hoefkade jare

vervolgt de heer Kooiman en dan mag
je maandag beginnen in het Husliaal aan de Jan Luykenlaan 7 . Weet
je waar dat is ”
“Nee meneer, niet echt.”
Hij legt het mij uit en ik merk dat het
niet ver van huis is.
“Je krijgt een vast bedrag aan weekloon plus provisie.”
rovisie , provisie , wat is dat nou
weer.
Maar ik knik hem begrijpend toe, net
alsof ik wel weet wat provisie is. Op-

komen. Connie loopt mee naar binnen.
“Dag meneer”, zeg ik benepen, “ik
kom op de advertentie, in de Haagsche Courant af, voor verkoopster.”
“Zo dat kan, hoe oud ben je als ik
vragen mag ”
“Afgelopen mei ben ik 15 geworden

meneer.”
Hij stelt zich voor als mijnheer Kooiman en vraagt: “Hoe heet jij ”
“Mijn naam is Willy van der Salm
meneer en dit is mijn nichtje, ze is
voor de gezelligheid even mee.” Zo,
dat is eruit.
“Heb je al eens eerder gewerkt

“Hier, vul dit formulier maar in, dan
zal ik je zo vertellen wat je verdiensten zijn, en bij welke winkel je gaat
werken.”
Ik denk, oh wat eng, een formulier
invullen, wat zal er allemaal opstaan.
Maar het valt mee. Ik vul mijn naam
en andere gegevens in.
Dan moet ik wat rekensommetjes uitrekenen;
gelukkig ben ik daarin
niet de stomste. Ik merk
op dat ik niet meer
zenuwachtig ben en het
allemaal eigenlijk wel
mee valt.
Meneer kijkt het formulier na en knikt mij
vriendelijk toe: “Nou
Willy, je bent aangenomen hoor.”
Ik had er niet op gerekend dat alles zo
vlot zou verlopen en denk: ‘Ja, wat
moet ik daar nou op antwoorden’. Ik
knik vriendelijk terug en kijk even
naar mijn nichtje. Ze geeft mijn een
bemoedigend knipoogje.
“Je krijgt nog een bevestiging thuis”,

- Hoek links caf Jan Boelee, rechts Hus hoek Jacob Catsstraat Hoefkade -

staand geeft hij ons een hand en zegt:
“Nou tot ziens Willy, ik roep je nog
een keer op voor werkbespreking.”
Werkbespreking Jeetje, wat een
gedoe. “Ja meneer, dag meneer.”
Eindelijk buiten heb ik weer praatjes.
“Bedankt h Con dat je bent mee
geweest.”
“Ach joh, graag gedaan hoor. Het was
best een aardige man h Wil ”
“Ja maar ben toch blij dat het achter
de rug is.”
In gedachten loop ik verder. Maandag
al beginnen.
Raar eigenlijk dan
kan ik zeggen: ‘ik
ga naar mijn werk’.
Hoewel, ik moet dan
wel vroeg mijn bed
uit. En ik moet ook
kostgeld betalen zei
m’n moeder. Nou ja
we zien wel. We lopen
via de Hoefkade terug.
In de verte zie ik de

n 19

-

mooie
Huswinkel op de hoek van de Jacob
Catsstraat.
Iets verder in de straat, weet ik, is de
fabriek van Hus. In het Koningslaantje wonende speelde ik vaak met de
buurkinderen rond de fabriek van
Hus. Ome Nelis de banketbakker van
Hus aan de Rijswijksestraat was een
gulle en aardige man. Van hem kregen
wij vaak wat lekkers. En nu ga ik zelf
bij deze rma werken. Een blij gevoel
maakt zich van mij meester. Ik begin
aan mijn eerste echte baantje.
“Con, ga mee, gauw je moeder
vertellen dat ik aangenomen ben,
mijn moeder zal er nu ook wel zijn.
Half rennend snellen we even later de
Doedijnstraat in.
Ach mijn vrolijke nichtje Connie.
Over mijn eerste baantje viel later
een grote schaduw. Hoewel ze pas 11
jaar was en ik al 15, stond ze mij toch
bij in een voor mij nieuwe ervaring
in mijn leventje. Ik denk hier altijd
met een weemoedig gevoel aan terug.
Mijn lieve nichtje is nooit ouder
geworden dan 11 jaar
Door een noodlottig ongeval is zij
drie maanden na mijn sollicitatie om
het leven gekomen.

In herinnering
Connie rauenfelder
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Oud-burgemeester van Den Haag,
A.J.E.Havermans typeerde hem zo,
in de inleiding van Simon Smits fotoboek ‘Den Haag Vertel mij wat’:
“Simon Smit kende heel Den Haag.
En heel Den Haag kende hem. as
als Simon Smit er was en alles naar
zijn hand had gezet, kon het feest
beginnen. Simon zat immers nooit
om woorden verlegen. Als hij er was
dan w s hij er ook”. Simon Smit ten
voeten uit.
Hij maakte niet alleen foto’s, hij
‘organiseerde’ ze ook. Ik heb hem
in een tijd dat het gezag nog met
een grote G werd geschreven bijna
onbetamelijk aan hoogwaarheidsbekleders zien trekken en sjorren tot
ze eindelijk goed stonden voor het
plaatje. Niemand anders kon zich dat
permitteren, hij kwam ermee weg.
Wat zijn foto’s betreft, zal hij altijd
de man blijven van De Tandem-foto.

E E E
i n p r is
Voor anderen misschien raar, maar
toen ik het hoorde verscheen op mijn
gezicht een glimlach. Simon (9 jaar)
is er niet meer. Ik dacht: Je hebt vast
gedacht: het is mooi geweest Aan
jou denk ik met louter plezier. Van
jou, Simon, heb ik ‘Het Vak’ geleerd.
Dankzij jou ben ik een van de laatste
der Mohikanen, die het vak nog in de
praktijk heeft geleerd: op straat, vaak
naast jou in jouw, voor mij onuitwisbaar gele Opel Manta; op straat, waar
het nieuws ligt - en waar nieuws thuishoort. Ik dank je hiervoor van harte,
Simon. Dit heeft mij ver gebracht. Ik
wens jou een heel góede reis toe. Wat
mij betreft ben jij d oud-Hagenaar.

Guus van Baar

guus on uus gmai om
----------------------------------------------E t
ning r
Mijn naam is Arie ronk, de naam
zegt alles, 9 jaar en een echte Scheveninger. Dus ik ben ook Oud Hagenaar.
Ik woon nu ruim 10 jaar in het mooie
Noordwijk waar ik terecht ben gekomen na mijn scheiding en waar ik op
mijn 2e jaar opnieuw getrouwd ben
en waar ik mijn geluk heb gevonden.
Dit is natuurlijk niet de reden van mijn
schrijven aan u. De Oud-Hagenaar,
een geweldig blad, krijg ik altijd via
mijn ex die nog in Scheveningen
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- e foto van Juliana en Bernard
op de tandem -

De net verloofde rinses Juliana en
Bernhard op 1 september 193 in
de aleistuin. Zij voorop, Bernhard
erachter. De foto ging de hele wereld
over. Bernhard wilde Simon nog
bedanken voor dat mooie cadeau
van de Haagse burgerij, maar Simon
wilde z’n tandem terug. Want hij

E E

had hem voor een half uur gehuurd
bij een rijwielhandel in de Oude
Molstraat.
Er zijn nog een aantal beroemde
foto’s: die van twee nonnen op een
nachtkastje op een dak in Delft,
kijkend naar de taptoe. Eerste
nationale fotoprijs, tweede van wat
later de World ress hoto werd.
Of die prachtige van Mini en Maxi
in paterkostuums pootjebadend in
Scheveningen met de pier op de achtergrond. En nog een prijswinnaar:
een blinde man die door omstanders uit het water van de Veenkade
gered wordt met behulp van een
reddingsboei. Zilveren Camera en
beste Nederlandse persfoto bij World
ress hoto. Simon wil het verhaal
had die blinde man kort daarvoor
zelf nog de weg gewezen. Waar of
niet waar, de anekdotes en de foto’s
lopen bij hem warrig door elkaar.

- Simon Smit ten voeten uit, met de camera aan het oog en zijn bril op het voorhoofd. -

Maar terugkijkend is het allemaal
puur Den Haag: de piepjonge Koot
en Bie in de Kazernestraat voor
caf De Sport. De beroemde foto’s
van het concert van de Stones in het
Kurhaus anno 19 4. Vóór en n het
uit de hand lopen ervan. ia Beck
achter de piano op de puinhopen van
wat eens haar ‘Vliegende Hollander’
was, Zwolsman wandelend over
het Gevers Deynootplein met op de
achtergrond het Scheveningen dat hij
zou aanrichten in aanbouw.
Maar Simon Smit was meer. Hij
werd het uithangbord voor dagblad
Het Binnenhof waar hij zich na
de oorlog als n van de eersten
aanmeldde. Na gewerkt te heb-

ben bij olygoon en persbureau
Vaz Dias. Simon E. liet tot op hoge
leeftijd iedereen versteld staan als
hij zich weer in z’n blootje meldde
voor de Nieuwjaarsduik de ijskoude
Noordzee in. Want de zoon van een
kastelein uit de Hobbemastraat was
supergezond, dronk niet, rookte niet.
Zijn foto’s vertolkten een tijdperk en
hijzelf werd een coryfee in de stad.
Geen fotograaf zal dat nog lukken.

Bert Jansma

ud ourna ist et innenho

it in memoriam erd eerder
gep aatst in ee rant
en aag Centraa

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.
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of brieven@deoud-hagenaar.nl

woont. Over Scheveningen gesproken ik ben de oudste van 5 kinderen,
en die vijf kinderen hebben zelf 12
kinderen waaronder 4 van mij, die op
hun beurt weer 14 kinderen kinderen
hebben waarvan er van mij zijn.
Opmerkelijk is dat niemand hiervan
in Scheveningen of Den Haag woont
op een kleinkind van mijn broer Joop
na, die nu 7 is. Deze broer zullen veel
oudere Scheveningers wellicht nog
wel kennen uit zijn voetbaltijd bij SHS
oftewel Scheveningen Holland Sport,
RVC en VUC. Hij voetbalt nog steeds
bij Nationale Nederlanden, een echte
liefhebber dus, jammer dat hij een fan
van Ajax, is terwijl ik voor eyenoord
ben, net als mijn zonen. Zelf heb ik
ook gevoetbald, bij Scheveningen en
Duindorp sv maar wel op bescheiden
nivo. Verder wil ik van mij nog wel
kwijt dat ik van mijn 14e tot mijn 54e
bij tante pos heb gewerkt, waarna ik
met de VUT (vervroegd uittreden
ben gegaan op vrijwillige basis. Doel
van de regering hiervan was om plaats
te maken voor jongeren om op de
arbeidsmarkt te verschijnen een achteraf peperdure ingreep. Ook voor mij
trouwens want nu ik gepensioneerd
ben is mijn pensioen een stuk lager
dan ik gedacht had. Spijt heb ik er
trouwens niet van want ik had serieuze
gezondheidsproblemen, waarvan ik
overigens pas 7 jaar van verlost ben,
dankzij dure medicijnen. Ik ben altijd

sociaal bewogen geweest en heb veel
vrijwilligerswerk gedaan , waarvoor ik
ook nog De goudvink heb gekregen uit
handen van de naamgever wijlen iet
Vink o.a wethouder van sportzaken.

Arie ronk

Noordwijk
ariepron
iggo n
----------------------------------------------p n rg
In de Oud-Hagenaar van dinsdag
27 november 2012 stond een artikel
over “Vaandrager, de laatste boer van
penburg”. Wat daar niet in stond,
maar wel vermeldenswaard is, is dat
kort na de oorlog de varkensstallen van Hoeve penburg gebruikt
werden door de padvindersgroep die,
uiteraard, de Hoeve penburggroep
heet. Ik ben daar in 194 begonnen
bij de welpen onder leiding van akela
Van Ravenstein-Oliver, met hulp van
baloe Nijveld en raksha Van ijlen.
Later stapte ik over naar de verkenners onder leiding van hopman reek
van Ravenstein, de echtgenoot van de
akela. Ik heb hun huwelijk nog meegemaakt. Ik heb daar bij de verkenners een geweldige tijd meegemaakt.
Iedere patrouille had een eigen ruimte
(voormalige varkenskot). Je had de
azanten, de Houtduiven, de Herten
en . Ik heb het nog tot patrouilleleider van de Houtduiven gebracht. De

activiteiten waren erg op overleven
gericht, wat te maken had met het
oorlogsverleden van de hopman. In de
weilanden achter de boerderij maakten
we houtconstructies met sjorringen.
Beroemd waren de oefeningen op de
ets en de nachtoefeningen in Meijendel (verzamelen op de Witte Brug). De
zomerkampen waren ook geweldig.
Ik herinner me nog Chris Hartog, Lou
Waardenburg en Jaap Vermeulen; met
de laatste heb ik nog steeds contact.
De zoon van de boer, Jaap Vaandrager,
heeft ook nog een tijd met ons meegedaan. We hebben eens een re nie
gehad, waar ik nog verslagen van mijn
hand in oude logboeken terugvond.
Ik hoop dat het nog eens gebeurt. De
groep bestaat nog steeds en is nu gevestigd aan de Sir Winston Churchillaan in Rijswijk, zie www.hyg.nl

Hans van der Spiegel

Harmelen
h ds da is n
-----------------------------------------------

In de jaren ’50 was er buiten het
voetbal in het Zuiderpark nog een
plek waar wij onze vrije tijd konden
doorbrengen. Namelijk het CJMV
Christelijke jonge mannen vereniging.
De precieze locatie weet ik niet meer,
het was in ieder geval in een grote
kelder in Moerwijk. Wij konden daar

o.a. spelletjes doen , tafeltennis spelen
en guurzagen. Dit o.a. onder leiding
van de Heer Lammerts van Bueren,
die ook een niet onverdienstelijk
amateurbokser was. Op hele mooie
dagen nam hij ons ook wel mee naar
Overvoorde, waar wij spoorzoekertje
deden. Ook brachten wij een bezoek
aan de bunkers , waar wij spulletjes uit
de oorlog zochten. Na een aantal jaren
veranderde mijn interesses , mede omdat er alleen maar jongens aanwezig
waren. Ook het guurzagen was aan
mij niet besteed, ik was kampioen in
het breken van de zaagjes toch al met
al een gezellige tijd gehad.

Jan Baan

Zoetermeer
ri a aan gmai om
---------------------------------------------E ai i
d and rk
In De Oud-Hagenaar van 11 december
2012 is in de oproep voor gegevens
over de stichting Goed Handwerk
van mevrouw T. M.J. van Spanningvan Oosterom bij vergissing haar
e-mailadres verkeerd vermeld.
Dit adres moet zijn:
t anspanning s ar et n
tel. 070-3251310
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Laten we eens wat (eenvoudige) voorbeeld-opgave geven.
- ‘Die stoot zich niet drie keer aan dezelfde steen.’
Antwoord: ezel
- ‘Vis in de mond ’
Antwoord: tong
- ‘Kamertrut in de regering’.
Antwoord: MarkRutte (letteromzetting van ‘kamertrut’).
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Velen van u zullen het nog nooit hebben geprobeerd om zo’n
cryptogram op te lossen. Maar laat u de eerste keer dan eens
helpen door een bevriende puzzelaar of een reeds verslaafd
familielid.
Extra de moeite waard dit keer, omdat u dan meedingt naar de
hoofdprijs van de puzzels in deze De Oud-Hagenaar: 100
Zie voor info over uw inzending meer op pagina 44.

BUZING Puzzels
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ri ntaa
N A R E D E
E M A I L
R O rti
U G aa
E
E Z E L I N
R
N
A
O
O1. Bij
N iemand
C
LlangsRgaan,
C of langs iets gaan. - 2. Een tijdelijk gebruik in
13. Er op ‘n andere manier een eind aan maken. - 14.N EenL geglazuurd
O L I E
M O G E N
R O T A N
H A N G S N O R
Limburg.
3.
Voor
haar
komt er geen eind aan - 4. Als u rent is goed te zien,
bericht. - 15. Hier krijg je een kleur van. - 1 . Vrouwelijke
standaard
- 17.
O
E
A
E
V
I
E
E
V
E
T
T
meestal
De samenwerking bij het duo liep gesmeerd. - 1 O
. IsPhet
E toegestaan,
N E N
R dat
O E D E
Sdat
A slanke
L V O mensen
R O E
P I Atoch sneller gaan. - 5. Beroepsschoonmakers.
E
T- . Kan ook
G
S
N - 7. Krijgen ook de ratten post van de kerk - .
vergaan
zijn.
men klein opgenomen geld uitgeeft - 19. Het is bedorven
na E‘t gebruikGvan
A N T E N N E
V E L D W A C H T E R
I M M E R
- 9.
HijUkan al niet vliegen ook. - 10. Gerechtsdienaars. - 11. Hij
sterke en taaie stengels. - 20. Staat dat haar niet - 21. HetT beginnen
vanRde R NOndergang.
T
L
E
L
E
zal
wel
weer
achteraan
- 12. Een rookstel. - 2 . Zonder oordeel is
ontsluiting. - 22. Maatstaf. - 23. Toen ze met z’n allen
schoten,
was
de
vos
al
L A S S O
D A N S P A R T N E R
V E N S T eindigen.
E R
N
A
S
N
N
R
T
het letsel een kunstwerk. - 2 . Een theebus. - 29. Dit krijgt een forens. - 31.
gauw geraakt. - 24. De roem van de ezel wordt in het oosten duur betaald. B I E Z E N
T A B A K
S N E R T
B U K K E N
Als Nhij isAoverleden,
kunN je er iemand toch nog vrolijk mee maken. - 32. Het
25. Opvanginrichting. - 27. Vogelverschrikker. - 30.MDe Ier
nam
‘n
maat,
die
E
O
G
E
W
O
I
O
in
om weer een opdracht te aanvaarden. - 33.
voor altijd bij hem zou zijn. - 34. aktouw. - 3 . Walsmaat.
G E M E E- 37.
N THet
E is ons
K W A A Lverlies
W Ilag
L te
D vers
E
R ‘t
I geheugen,
S T
I nog
V wel,
E of G
LHeeft
E ‘n M
D
Nvleugels
B
gier beide
nodig om respect af te dwingen - 35. Heeft het
streven later niet te veel voor het raam te zitten. - 40.R WeAbezien
M E R R I E
E I N D E
E D E L E
I D E A A L
meisje
nou
wel
of geen
goede manieren - 3 . Het voer hieruit valt als een
we ze pakken. - 42. Men heeft er genoeg van gerookt
- 44.
Waardeloze
soep.
N
M
M
R
D
N
N
R
N
G
T
K
baksteen op m’n maag. - 39. Is in Lugano niemand naamloos - 41. Baai met
- 4 . Zich buigend onderwerpen. - 4 . Laagte. - 49. Een hoeveelheid stroom
weinig water. - 43. Als je ‘t gedaan hebt, is je mondslot verdwenen. - 44. Een
maakt de vis ziek. - 50. De schoonmaker ging behoorlijk tekeer met ‘n dweil.
V Eonprettig
R G E Edier.
T - O P loopje
A
E nemen
N
Omet
M Asollen - 45. Je mag die mantel wel wat sneller aandoen. - 51. Zakt niet tijdens het eten ervan - 52. Dit is ‘s nachts een
N I E T
M E T
K E R S T
47. De vaandrig kon ter plaatse een deuntje blazen.
53. Geweldig slot - 54. Een standhouder. - 55. Onverbeterlijk.
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Dinsdag 1 uni 2010
Dinsdag 1 uni 2010
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Hoe Hoe
een een
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digheid was een keurig gedetailleerde
Tegen het eind van de middag was
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digheid was een keurig gedetailleerde
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ant
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sta pi t
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had gedrukt. Dat had
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maandag
daarop
De maandagDe
daarop
wilden
wewilden
Marc we Marc
rs aring
aan aring
en zijn
uitlegverdwijning
over zijn verdwijning rs aan
bij de voornaam
wistentekst
we en uitlegtekst
Zo was
daar bijvoorbeeld
de
die
over
bijman
de voornaam
noemde
wisten noemde
we
Zo was daar bijvoorbeeld
de man
die
Omdat
ik de plaatsvervanger
van Marc
het zeker:
wij gingen
zijn maar vragen
limonadefabriekje
gaanwij gingen
de plaatsvervanger
van Marc
die wasmaar
onsdie
te was
vlugons
af teenvlug af enOmdat ik
het zag
zeker:
hier onder
zijn hier ondervragen
zijn limonadefabriekjezijn
failliet
zag gaan failliet
wasikkreeg
ookforse
een forse
aanvaring
zelf het“Waar
initiatief.
“Waar waren was kreeg
leiding fortuin maken
de ex-visserman
van stoker
ook ikeen
aanvaring
nam zelf het nam
initiatief.
waren
fortuin maken
en de ex-visserman dieenzich
van stoker die zichleiding
met de marechaussee.
Die hadden
ging het
eventoilet,
naar het toilet,met de marechaussee.
kort bestek dejullie
gang nou, ikjullie
viatotbode
had opgewerkt totMarc
schrijver.
Die hadden
allesalles
gingnou,
eveniknaar
legde ons inMarc
kort legde
bestekonsdeingang
via bode had opgewerkt
schrijver.
meegenomen,
de genummerde
kwam
nog tegen
een kennis
van zaken
uit. Je kon op verschillende
bij ons
wasuit. Je kon
ook deook
genummerde
kwam nog een
kennis
waartegen
ik waar ik meegenomen,
zaken
op verschillende
En dan natuurlijk MarcEndiedanbijnatuurlijk
ons wasMarc dievan
blanco reisopdrachten,
het hele
even meeheb
gesproken
heb en jullie blanco reisopdrachten,
belast
het verzorgen van
buiten- gokken:manieren
zodatzodat
het hele
even mee gesproken
en jullie
manieren
winnend,gokken:
plaats,winnend, plaats,
belast met het verzorgen
vanmet
buitenreisgebeuren
Ik kreeg
van de
in geen
velden meer
of wegen meer reisgebeuren
duo,Jekoppel
en trio.
Je koos een waren
paard in geenwaren
landse
dienstreizen voor hetduo,
technische
stil lag.stilIklag.
kreeg
van de
velden
of wegen
koppel en trio.
koos een
paard
landse dienstreizen voor
het technische
Secretaris
opdracht
naarmarede mareof paarden,
bepaalde
de manier,testortte
personeel.
Reisopdracht, voorschot,
opdracht
naar de
bekennen te” bekennen
We wisten” We
dat wisten
het nietdat het niet Secretaris
of paarden, bepaalde
de manier,
stortte
personeel. Reisopdracht,
voorschot,
op de Raamweg
te gaan
konhadden
zijn maar
hadden er geen chausseechaussee
bij een
loket jedaarvoor
inzet en kreeg daarvoor
op de Raamweg
te gaan
en en
deviezenvergunning,
valuta,
waar kon zijnwaar
maar
er geen
bij een
loket je inzet
en kreeg
deviezenvergunning, vreemde
valuta, vreemde
terug teterug
halen.
Ik meldde
De oploseenmee.
ticket.
de blanco’s
te halen.
Ik meldde
declaratie, hij had het er
druk mee.
Hethet er druk
plausibelevoor.
verklaring
voor. De oplos- de blanco’s
een ticket.ons
Hijteadviseerde ons teplausibele verklaring
declaratie,
hij had
HetHij adviseerde
me daarme
bijdaar
de portier
die mij
een een
beginnen met de eenvoudigste
bijzondere aan Marc, een
beminnelijke
bij de portier
dienaar
mij naar
beginnen met demanier,
eenvoudigste manier,
bijzondere
aan Marc, een beminnelijke
kamer
verderop
in
de
gang
verwees.
Ik Ik
dus
‘winnend’
waarbij
je
alleen
maar
Indische jongen van een
jaar
of
dertig,
kamer
verderop
in
de
gang
verwees.
dus ‘winnend’ waarbij je alleen maar
Indische jongen van een jaar of dertig,
klopte
op
de
deur
en
hoorde
een
soort
hoefde
te
voorspellen
welk
paard
als
was zijn driedubbele achternaam.
Vanklopte op de deur en hoorde een soort
hoefde te voorspellen welk paard als
was zijn driedubbele achternaam. Vandierlijk dierlijk
gegromgegrom
dus ging
binnen
eerste
over de streep
ging.
wege de privacy zal ikwege
ze niet
dus naar
ging naar
binnen
eerste
overBovendien
de streep ging. Bovendien
de noemen
privacy zal ik ze niet
noemen
en
zei
vriendelijk
“goedemiddag”
was
hij
door
ingewijden
getipt
welk
want dat geslacht is nog
lang
niet
uiten zei vriendelijk “goedemiddag”
was hij door ingewijden getipt welk
want dat geslacht is nog lang niet uittegen detegen
mandedieman
in die
uniform
achter
paard
de race absoluut
ging
gestorven. Niemand had
ooit aandacht
in uniform
achter
paard de
racewinnen
absoluut ging winnen
gestorven.
Niemand had ooit
aandacht
zijn
bureau
zat.
Een
tweede
grom
kon kon
dus
we
wisten
genoeg.
We
gingen
aan die namen geschonken
tot
op
een
zijn bureau zat. Een tweede grom
dus we wisten genoeg. We gingen
aan die namen geschonken tot op een
er
nog
net
af.
Hij
liet
me
gewoon
staan
in
de
rij
voor
het
loket
en
dag iemand vroeg hoe dag
hij toch
aan
er nog net af. Hij liet me gewoon staan
in de rij voor het loket en
iemand vroeg hoe hij toch aan
en was druk
legden alle
drie namen kwam. “Nou
zei “Nou gewoon,”
en wasbezig
druk om
bezigmet
omeen
metpincet
een pincet
legden alle drie een
driegewoon,”
namen kwam.
zei drie een
de
snippertjes
van
een
brief
als een
gulden
in.
Marc “omdat ik van adel
ben.”
de snippertjes van een brief
als een
gulden in.
Marc “omdat ik van adel ben.”
legpuzzel
in elkaar
te passen.
Met Marc
legpuzzel
in elkaar
te passen.
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OmdatOmdat
de brief
ar n n a niar ts
de kennelijk
brief kennelijk
zochten
n n a ni zochten
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uit meerdere kantjes had
we
Dat was nieuws. Ieder liet het werk
uit meerdere kantjes had
we
Dat was nieuws. Ieder liet het werk
bestaan was dat best
rusten en de eerste grap werd gemaakt.
bestaan was dat best
rusten en de eerste grap werd gemaakt.
moeilijk. OnwilDus jij bent “Baron von Habenichts”.
moeilijk. OnwilDus jij bent “Baron von Habenichts”.
lekeurig ga
Marc antwoordde onverstoorbaar dat
lekeurig ga
Marc antwoordde onverstoorbaar dat
je mee
hij een jonkheer was. Uitgedaagd dat
je mee
hij een jonkheer was. Uitgedaagd dat
te bewijzen bracht hij een paar dagen
te bewijzen bracht hij een paar dagen
later inderdaad een document mee
later inderdaad een document mee
waaruit bleek dat aan een van zijn
waaruit bleek
voorvaderen de titel “jonkheer”
wasdat aan een van zijn
voorvaderen
verleend. Omdat hij met dit bewijsde titel “jonkheer” was
verleend. Omdat hij met dit bewijs
bij ons het predicaat ‘betrouwbaar’
bij onsaan
het zijn
predicaat ‘betrouwbaar’
verwierf twijfelde niemand
verwierf
twijfelde
woorden toen hij op een maandag- niemand aan zijn
woorden
ochtend achteloos vertelde
dat toen
hij hij op een maandagochtend
achteloos
vertelde dat hij
zaterdags op de renbaan Duindigt
zaterdags op
honderd gulden had gewonnen.
Datde renbaan Duindigt
honderd
gulden
herhaalde zich een week
later met
eenhad gewonnen. Dat
herhaalde
zich een week later met een
winst van twintig gulden.
Wij werden
winst
van twintig
staan puzzelen en toen
onrustig. Was iets extra’s
verdienen
zogulden. Wij werden
puzzelenmet
en zijn
toen pincet op
de man staan
nadenkend
eenvoudig We stakenonrustig.
met drieWas
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man nadenkend
metwist
zijn ik
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een leegdevakje
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watop
sing kwam een paar weken later.
eenvoudig
Weofstaken met drie man de
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zeiteiktikken
en ikwist
weesik wat
Vroeg in de ochtend
kwamen
hij niet namens ons ietskoppen
kon inzetten.
een“Dat
leeg daar”
vakje zat
sing kwam
een paardrie
weken later.hij zocht.
bij elkaar en vroegen Marc of
aan. zei ik en ik wees
potige marechaussees
secretarie
Geen probleem en dushij
lapten
wij tienons iets kon inzetten.
hij zocht.stukje
“Dat daar”
Vroeg in dedeochtend
kwamen driehet betreffende
niet namens
binnen, arresteerden
en namende secretarie
eenwij
plaatsje
gulden bijeen. En zie, het
ge-en dus lapten
het betreffende stukje aan.
potige Marc
marechaussees
Geenwonder
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tien langs de baan, het
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startschot
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keerdebijeen.
hij ons
binnen, arresteerden
langs
de baan, het zijn hele administratie
En zie, het wonder
ge- viel en een
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als bij de
Eenhij
neuroot
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gulden
t tegen
r i zijn
r verlies,
zijn hele administratie
in beslag. De man kon slecht
startschotdoor
viel enorme
en daar ging het spul.
schiedde.
‘s Maandags keerde
ons schreeuwde
kwaad
en ging
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tekeer
krijgsmacht of
hetterministerie
iets mis
uit. Wij waren niet meer
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De man
kon slecht
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Even
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Een neuroot schreeuwde door enorme
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dat
een
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En
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van
de
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kortom
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onder
dat een aantal stukjes die hij met
is wordt niet de politie of recherche invia microfoons langs de baan klonk
dit moesten we zelf meemaken. En
Het leek
mij veihier was watgeschakeld
mis, Marcmaar
werddeverdacht
een lekker
dat was
danhoeven, kortom
leiding van Marc met de
naarwe op een zaterdag
moeite op hun plaats
had gekregen
marechaussee. Enweer wegwapperden.
gedonder
van de
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trokken
onder sfeertje.hetMaar
liger
om
ook
maar
te
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Duindigt. Uit voorzorg,leiding
de gokduivel
weer wegwapperden. Het leekdus
mij veihier was wat mis, Marc werd verdacht
een lekker sfeertje. Maar dat was dan
van Marc met de bus naar
zonder
iets
liepteikverdwijnen;
de kamer dus
twaalfduizend
gulden.
De
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kwam
Toen
de
uitslag
door
de
inmiddels
gemocht eens toeslaan, hadden
we
alleligerteomzeggen
ook maar
van verduistering, naar later bleek van
ook alles.
Duindigt. Uit voorzorg, de gokduivel
uitteenzeggen
was opgelucht
aange-het rollentwaalfduizend
toen hij metgulden.
een inke
kalmeerde
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drie niet meer dan tienmocht
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liep ik de kamer
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we alle- speakerToen
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ik
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op
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Wij
wilDe genoemde bedragendrie
klinken
misen het gebouw uit zat.
en was opgelucht
aan het rollen toen hij met een inke
kalmeerde speaker werd omgeroepen
niet meer dan tien gulden bij ons.
Terug op kantoor meldde ik me bij de
iemand die bij hem thuis een kamer
den Marc vragen hoe dat in godsnaam
schien belachelijk laag maar je moet
toen ik weer op de ets zat.
borrel op zijn probleem opbiechtte aan
was ‘ons’ paard daar niet bij. Wij wilDe genoemde bedragen klinken misSecretaris en zei dat de Marechaussee
huurde. Toen hij er aan toevoegde dat
mogelijk was maar hij was nergens
ze wel zien tegen de achtergrond van
Terug op kantoor meldde ik me bij de
iemand die bij hem thuis een kamer
den Marc vragen hoe dat in godsnaam
schien belachelijk laag maar je moet
de papieren niet aan mij wilde geven
hij van plan was zelfmoord te plegen
te bekennen. We zochten hem overal
een maandsalaris van totaal . 23 ,74
Secretaris en zei dat de Marechaussee
huurde. Toen hij er aan toevoegde dat
mogelijk was maar hij was nergens
ze wel zien tegen de achtergrond van
maar dat ze het op prijs zouden stellen
raakte zij in paniek en belde zijn chef
maar toen dat niets opleverde besloten
bruto (zegge tweehonderdzesendertigde papieren niet aan mij wilde geven
hij van plan was zelfmoord te plegen
te bekennen. We zochten hem overal
een maandsalaris van totaal . 23 ,74
als hij persoonlijk even langs kwam.
op. Die wist er ook geen raad mee en
we op eigen houtje verder te gaan. Het
gulden en vierenzeventig cent)
maar dat ze het op prijs zouden stellen
raakte zij in paniek en belde zijn chef
maar toen dat niets opleverde besloten
bruto (zegge tweehonderdzesendertigDat was niet waar maar ik gunde hem
belde de secretaris op. Dat was een
was verbazend hoe we, niet gehinMochten we nog twijfelen aan de
als hij persoonlijk even langs kwam.
op.
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geen
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mee
en
we
op
eigen
houtje
verder
te
gaan.
Het
gulden en vierenzeventig cent)
van harte eenzelfde behandeling en
ijskoude en naar later uitlekte was
derd door enige kennis van zaken, de
goede a oop dan werd die twijfel bij
Dat was niet
maardatik die
gunde hem
belde
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op. Dat was een zou er desnoods
wasene
verbazend
we, niet gehinwe nog twijfelenhele
aan demiddag met dat
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tientjehoe
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snel weggenovan
harte
eenzelfde
behandeling
ijskoude
en
naar
later
uitlekte
was
derd
door
enige
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van
zaken,
de
goede
a
oop
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werd
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twijfel
bij
woesteling dat gezegd had. Ik weet en
overleeft schakelen we de marechausrunning bleven. We kozen de paarden
men. De portier groette Marc uiterst
zougegaan
er desnoods
op zweren
dat die
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beslissing:
“als
hij
het
weekend
hele
middag
met
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aankomst
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snel
weggenoniet of hij
is maar
een paar
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beleefd, een keurige heer nam groewoesteling
dat
gezegd
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Ik weet
overleeft
schakelen
we
de
marechausrunning
bleven.
We
kozen
de
paarden
men.
De
portier
groette
Marc
uiterst
dagen later kreeg ik de formulieren.
uiteindelijk veroordeeld tot een jaar
bij het inlopen een kwieke indruk
tend zijn zwarte gleufhoed voor hem
niet
of
hij
gegaan
is
maar
een
see
in”.
Hij
overleefde
het
dus
en
werd
omdat
ze
een
leuke
naam
hadden
of
beleefd,
een
keurige
heer
nam
groeHoe liep het verder af met Marc paar
gevangenisstraf waarvan vier maanden
maakten, we wonnen wat en verloren
af en toen een jockey in vol ornaat,
uiteindelijk
veroordeeld
tot
een
jaar
bij
het
inlopen
een
kwieke
indruk
tend
zijn
zwarte
gleufhoed
voor
hem
Goed. dagen later kreeg ik de formulieren.
voorwaardelijk. Verzachtende omstandat prompt weer in de volgende race.
laarzen, zweepje en pet hem joviaal
Hoe liep het verder af met Marc
gevangenisstraf waarvan vier maanden
maakten, we wonnen wat en verloren
af en toen een jockey in vol ornaat,
Goed.
voorwaardelijk. Verzachtende omstandat prompt weer in de volgende race.
laarzen, zweepje en pet hem joviaal

Een paar jaar later maakte ik samen
Een paar jaar later maakte ik samen
met mijn vrouw een wandeling in het
met mijn vrouw een wandeling in het
Zuiderpark toen ik in een man die
Zuiderpark toen ik in een man die
in deverte
verteopopeen
eenbankje
bankje zat,
in de
zat, Marc
Marc
meende
te
herkennen.
Hij
meende te herkennen. Hij leek
leekererwel
wel
maarererwas
wastoch
toch iets
iets vreemds
vreemds aan
op op
maar
aan
hem.Om
Omzekerheid
zekerheidtete krijgen
krijgen gingen
hem.
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hemafafenenikikzei
zei vragend:
vragend: “Marc
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opophem
“Marc
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maar de
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knul
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paar
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haargeworden.Hij
geworden.Hij had
spierwit
hadons
onsalal
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lopen maar
maar dacht
in de
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vleugel
waar
alleen
geplaatst in een vleugel waar alleen
witte-boorden
zaten.
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en
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Rangen en standen waren daar
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en
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van
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volk.
bankdirecteur en nog wat van dat volk.
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werd tewerk gesteld op een afdeling
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waar de bekende postzakken van de
waar de bekende postzakken van de
.T.T. werden gestikt. Stof g werk en
.T.T. werden gestikt. Stof g werk en
omdat hij ooit iets aan zijn longen had
omdat hij ooit iets aan zijn longen had
gehad werd hij al snel overgeplaatst
gehad werd hij al snel overgeplaatst
naar de afdeling elektronica.
naar de afdeling elektronica.
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de
sociale dienst voor zijn vrouw
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gezorgd,
dievoor
overigens
trouw
was had
gezorgd,
die overigens
trouw
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gewacht.
In de tijd
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had had
gewacht.
In de tijdgeen
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ze eindelijk
dat hij wegDaarvoor
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eindelijk geen
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omdat
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salaris innatuurlijk
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maal uitkeerde
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betaalde
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de eerste uit
maaleigen
uitkeerde
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uit De
eigen
zak, om
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Vanwege
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de schijn
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te houden.
De verrassing
ander
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gratie had
gekregen.
jubileum
hij ook
Toen
hij
vrij
kwam
werd
hij
door
nog twee maanden gratie gekregen.de
reclassering
Hijdoor
kreeg
Toen hij vrijopgevangen.
kwam werd hij
de
werk
bij
het
Ministerie
van
Verkeer
reclassering opgevangen. Hij kreeg
en werk
Waterstaat
en zat in zijn
proeftijd
bij het Ministerie
van Verkeer
in een
hokje
langs
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drukke
weg
en Waterstaat en zat in zijn proeftijd
hetinvoorbijkomende
verkeer
te
tellen.
een hokje langs een drukke weg
Na drie maanden kreeg hij een vaste
het voorbijkomende verkeer te tellen.
aanstelling op een bureau en werd
Na drie maanden kreeg hij een vaste
ingeschaald als Administratief Ambaanstelling op een bureau en werd
tenaar C1. Met deze rang ging hij het
ingeschaald als Administratief Ambgros van zijn oude collega’s voorbij.
tenaar C1. Met deze rang ging hij het
Toen ik op de Secretarie verslag uitgros van zijn oude collega’s voorbij.
bracht over mijn ontmoeting met Marc
Toen ik opeen
de van
Secretarie
verslag uitverzuchtte
die collega’s
dan
bracht
over
mijn
ontmoeting
met Marc
ook: “valt er hier nog wat te jatten,
ik
een van
die collega’s
dan ”
wilverzuchtte
ook wel eens
bevorderd
worden
ook: “valt er hier nog wat te jatten, ik
wil ook
wel eens bevorderd
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tot op hoge
jarenlang
leeftijdtotinop
hethoge leeftijd in het
Als ik later met betraand
Als ik later
gezicht
metinbetraand gezicht
k innaar r d k anaar
r
r d a jarenlang
r
gedeelte van
tweede
de Zoutmanstraat
gedeelte van de Zoutmanstraat
de klas plaats namde
enklas
de onderwijzer
plaats nam en de onderwijzer
In de jaren dertig waren
In de jaren
er in dertig
de grote
waren er intweede
de grote
de sportschool Nakada
de sportschool
(opgerichtNakada
in
(opgericht in
mij vroeg wat mij mij
scheelde,
vroeg zweeg
wat mij scheelde,steden
zweegvan Nederland
steden
verschillende
van Nederland verschillende
1937). Van der Bruggen
1937).werd
Van der
laterBruggen
9de werd later 9de
ik. De dader die voor
ik. De
mijdader
in de die
bankvoor mij insportclubs
de bank waar hetsportclubs
jiujitsu werd
waar het jiujitsu werd
Dan
Kendo. Net alsDan
bij Kendo.
Van NieuwenNet als bij Van Nieuwenzat, keek mij grijnzend
zat, keek
en gemeen
mij grijnzend
aan en gemeen
aan Er was
onderwezen.
onderwezen.
zelfs een jiujitsu
Er was zelfs een
jiujitsu
huizen was de sfeerhuizen
daar enigszins
was de sfeer daar enigszins
en uisterde bijna en
geluidloos:
uisterde“als
bijnaje geluidloos:
“als je van Nederland:
kampioen
kampioen
Maurice
van Nederland: Maurice
elitair.
elitair.
Bruggen
Johanzag
vanikder Bruggen zag ik
iets zegt ga ik je weer
iets pijn
zegt doen”.
ga ik je Na
weer pijn doen”.
Na
van Nieuwenhuizen.
vanHij
Nieuwenhuizen.
stond voor de Hij stond
voorJohan
de van der
vaak bij lorencia vaak
in debij
Torenstraat
lorencia in de Torenstraat
zo’n pestdag rendezo’n
ik napestdag
schooltijd
rende ik na schooltijd
held die vele Nederlandse
held die jongensharvele Nederlandse jongensharkof Bos.
e drinken en op
kofzijn
e drinken
dames etsje
en op zijn dames etsje
richting Zoutmanstraat
richting
naarZoutmanstraat
het rins
naarten
hetsneller
rins deed kloppen:
ten sneller
Dickdeed
Bos.kloppen: Dick
naar
zijn
sportschool
naar
peddelen.
zijn
sportschool
peddelen.
Hendrikplein waarHendrikplein
in een kleinewaar
kioskin een kleine
kiosk die vlak
De generatie
De generatie
na de oorlog
die vlak na de oorlog
het nieuw uitgekomen
het nieuw
boekjeuitgekomen
lag van boekje
lag van verslondopgroeide
opgroeide
de stripverhalen,
verslondofde stripverhalen, of
zette het judo
d’Ag
op zette het judo op
mijn held Dick Bos.
mijn
Vanheld
de vrienDick Bos. Van de ‘beeldboekjes’
vrienzoals
‘beeldboekjes’
ze toen heetten.
zoals ze toenNauwelaerts
heetten. d’AgNauwelaerts
programma vanhetdeprogramma
sportschoolvan
die de sportschool die
delijke meneer mocht
delijke
ik meestal
meneerhet
mocht ik meestal
het als Misdaad
Met titels
Met in
titels
de Bocht,
als Misdaad in dehet
Bocht,
zelf direct
oprichtte
na de oorlog oprichtte
boekje even vasthouden
boekjeeneven
doorblavasthouden en doorblaSporen in het ZandSporen
en Dick
in Bos
het Zand en Dick hij
Boszelf direct na dehijoorlog
in Bloemendaal. Die
in Bloemendaal.
school bestaatDie school bestaat
deren, want 50 centderen,
hadden
want
jongens
50 cent hadden Bedrogen.
jongens
Bedrogen.
nog
en er wordt nog
nogsteeds
en erjudoles
wordt nog steeds judoles
Dorpsstraat
te geven aan
judoles
een te geven a
Bluming, een leerling
Bluming,
van opa
eenSchutte.
leerling van opa
Schutte. judolesDorpsstraat
De tekenaar van deDeDick
tekenaar
Bos verhalen,
van de Dick Bos
verhalen,
gegeven.
een groteHij
promotor
werd een groteHij
promotor
aantal jongens en meisjes
aantal jongens
en op deen meisjes en o
trainde in 1950Hij
aantrainde
het Koreaans
in 1950 aan het Koreaans
Alfred Mazure, leerde
Alfred Mazure,
leerdeHij werdgegeven.
vanvan
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in het
Nederland
judo, zowel
als in Nederland
als
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uren aan grotere
laterejongens.
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Seoel onder
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op het instituut vanop het instituut
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van Choi In-Do
leidingenvan
wijdde
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nog wat moeilijker
vloer nog
maakte.
wat moeilijker
De
maa
Dan200
in Bo-Jitsu
enDan
tal van
in Bo-Jitsu
hoge graden
en tal van hoge
waarmee zijn heldwaarmee
al
zijn verdiensten.
held al
zeswereld
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Niet alleen dan. Niet alleen
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or aan te trekken
beleven; ze werden als ‘vieze boekjes’
over en weer uitgeleend en thuis verstopt en stiekem gelezen.
as eind jaren zestig normaliseert de
publieke opinie een beetje over het
‘lezen’ van stripboeken, al blijven ze
verdacht. Zelfs anno 2010 moet het
C NB (de club van boekverkopers
in Nederland) nog promotiemateriaal
verspreiden in winkels, met een uitlegverhaal voor de consument waarom er
niks mis is in literaire of kunstzinnige
zin met de ‘graphic novel’ of beeldroman. Al gaat het dan niet om Suske
en Wiske, maar bijvoorbeeld om het
oorlogsverhaal Maus, a Survivor’s Tale
van Art Spiegelman.

staan. Dat werd
Mazure door de
bezetter kwalijk
genomen: alle
Dick Bos-boekjes
moesten vervolgens
van de Duitsers uit
de winkels worden
gehaald en Mazure
werd verboden nog
verder te werken aan
zijn reeks. De bezetter
beschouwde de boekjes
nu als verkapte Engelse
propaganda. De uitgever en Mazure
kregen bovendien beiden een boete
omdat de boekjes niet tijdig genoeg
uit de kiosken verdwenen. Het eerste
nummer van de Dick Bos-reeks,
Het geval Kleijn, verscheen in het
voorjaar van 1941 en was trouwens
geen verkoopsucces. Het was een
beeldroman ter grootte van een
pakje sigaretten en kostte 30 cent.
Net iets te duur waarschijnlijk
voor die tijd. De latere nummers,
voor een kwartje, liepen wel.
Tot aan het verbod door de Duitsers
verschenen er 15 edities.

t
inist r
Na de oorlog wordt de reeks weer
voortgezet en verschijnen de deeltjes
1 tot en met 2 . In 194 verhuist
Alfred Mazure naar Engeland. Hij
probeert ook daar Dick Bos te gaan
uitgeven. Uiteindelijk geeft Litary
ress Ltd. aan uitgeverij Ten Hagen
de opdracht om twee Dick Bos-titels
te drukken (oplage 25.000 stuks). Het
worden de verhalen Het geval Kleyn
en Texas, maar vertaald als The case
of Dr. Watton en Dick Boss in Texas.
De serie wordt geen succes en stopt na
de tweede uitgave. Ook andere landen
worden benaderd voor uitgave, echter
zonder resultaat. Alleen in België, een
land met een traditioneel vrijzinnige
waardering voor beeldverhalen, verschijnen de eerste twee titels nogmaals,
met een 10 frank opdruk.

In 194 krijgt Mazure een nieuwe
tegenslag. Er ontstaat in Nederland een
door het kabinet Beel opgezette hetze
tegen de beeldroman en ook Dick Bos
moet het ontgelden. KV -minister van
Onderwijs prof. Dr. Jos Gielen schrijft
een brief aan alle schoolbesturen in
Nederland, waarin hij er voor waarschuwt “ dat het gewenst is toe te
zien, dat de leerlingen de beeldromans
niet in de school brengen of onder hun
makkers verspreiden. ( ). Waar de
omstandigheden dit wenselijk maken,
waren de leerlingen te wijzen op het
zeer oppervlakkige karakter van deze
lectuur en op de talrijke boeken, die
hun belangstelling meer waard zijn.”
Tsja. Overigens steunden de kranten
in hun commentaren doorgaans die
visie, net als de directies van de meeste
bibliotheken. Met als gevolg dat het de
jeugd in menig gezin er niet bepaald
makkelijk op werd gemaakt om z’n
enthousiasme voor de Dick Bosjes te

rdr kk n
Vanaf 1952 wordt de serie van Dick
Bos al wel weer herdrukt. Dit keer zijn
de verhalen ingekort tot 192 bladzijden. Deel 1, 2, 1 en 17 worden niet
herdrukt, omdat er uit de vorige reeks
nog voldoende voorraad is. Een nieuw
deel verschijnt er wel in 1953, getiteld
Soho.
De herdrukken worden in 19 2 verzorgd door uitgeverij ‘Nooitgedacht’ in
Hilversum
(5de serie). De eerste 27 (originele)
deeltjes worden in een willekeurige
volgorde opnieuw uitgebracht, maar
vaak met een andere titel. Zo heet
de eerste herdruk bij Nooitgedacht
bijvoorbeeld Dick Bos in Actie, terwijl
het origineel werd uitgebracht als De
Raaf.
In deze periode van heruitgaven door
Nooitgedacht ben ik de schrijver van
dit artikel, Jaap Arends - de nieuwe
herdrukken gaan verzamelen. Mijn
oudste zoon Michel, geboren in 19
heeft ze in zijn puberperiode stuk gelezen en tot nu toe zorgvuldig bewaard.
Onlangs las ik dat voor een herdruk
uit 19 3 Knock Out 1000 werd

gevraagd en voor Judo eveneens uit
19 3 500. Een beetje bizar wellicht,
maar NRC Handelsblad berichtte nog
onlangs over veilingprijzen tot ver
over de 100.000 dollar voor sommige
originele Batman-, Superman- en
Spiderman-comics in onbeduimelde
staat.

i k s ni
sti
In deel 29 verschijnt plotseling een
nieuwe Dick Bos. Alfred Mazure heeft
gekozen voor een nieuwe directe en
snelle tekenstijl. In tegenstelling tot
de oude, met zwarte schaduwvlakken gevulde stijl die hij hanteerde in
de veertiger jaren. De wat hoekige
tekeningen zijn nu veel losser en wat
zwieriger. Ook zijn de verhalen wat
ingekort (1 0 blz.)
Dick Bos woont nu in
Londen en heeft een blonde
secretaresse, Sheila. In deze
stijl tekent Mazure nog 44
nieuwe verhalen ( de serie).
Dan stopt de standaardreeks in
19 . In 19 9 verschijnt er nog
een speciale uitgave, genaamd
Glashard. Het is een reclameuitgave voor Vegecon beautyglass, een moderne gordijnstof.
In 19 wordt ook nog het ‘Groot
gedenkboek van de jaren vijftig’
uitgegeven.
Behalve tekenen, schrijft Mazure
ook een aantal boeken. In 19 1
publiceert hij de eerste uit een
serie van romans en detectives.
Ook schrijft hij voor verschillende
tijdschriften, in Nederland o.a voor
de ‘Wereldkroniek’.
Na een lange tijd gewoond te hebben

in diverse landen keert Mazure terug
naar Engeland. Hij zit vol ideeën en
plannen. In Engeland wil hij Dick Bos
weer oppakken en er zijn zelfs gesprekken om lms van Dick Bos te gaan maken. Uiteindelijk komen deze plannen
niet van de grond. Zijn oudste dochter
komt in 1972 door een verkeersongeluk
om het leven. Deze klap is te veel voor
hem en later dat jaar wordt hij getroffen
door een hartaanval. In februari 1974
overlijdt Alfred Mazure, op 59 jarige
leeftijd. Daarmee komt helaas een
einde aan het leven van n van Nederlands grootste striptekenaars.

Jaap Arends

ruisa ers
ie er
aap arends te e n

- Mazure met onderscheiding -
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te voet naar het Malieveld voor ons
te voet naar het Malieveld voor ons
allereerste bezoek aan de kermis.
allereerste bezoek aan de kermis.
Al bij het station Staatsspoor schalde
Al bij het station Staatsspoor schalde
de muziek en het lawaai je tegemoet.
de muziek en het lawaai je tegemoet.
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Bij de ingang zogen de luidruchtige
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werd getrokken, met ballen tegen
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op het Malieveld. -

- Voorjaarsfeest in 193 in de Haagse ierentuin, de voorloper van de kermis
- Voorjaarsfeest
193 in de
Haagse
de voorloper van de kermis
op hetinMalieveld
( oto
193 H.ierentuin,
Berssenbrugge).op het Malieveld ( oto 193 H. Berssenbrugge).-

probeerden stoere jongens uit het puprobeerden stoere jongens uit het publiek met eigen brommers en op eigen
bliek met eigen brommers en op eigen
risico, te evenaren hoe onverzekerde
risico, te evenaren hoe onverzekerde
medewerkers - waarvoor het publiek
medewerkers - waarvoor het publiek
werd gevraagd van bovenaf een kleine
werd gevraagd van bovenaf een kleine
bijdrage naar beneden te storten - met
bijdrage naar beneden te storten - met
levensgevaar op ronkende motors
levensgevaar op ronkende motors
tegen de steile wanden crosten.
tegen de steile wanden crosten.

i nd kind r n
i nd kind
r n huilende
In de botsautootjes
werden
In
de
botsautootjes
werden
huilende
kinderen met kapotte lippen door
kinderen
met
kapotte
lippen
door
moeders getroost met een luchtballuchtballonmoeders
en voor getroost
de kraammet
meteen
de grijparm
lon
en
voor
de
kraam
met
de grijparm
probeerde een in lompen gehulde
probeerde
een
in
lompen
gehulde
man met begerige blik een blinkend
man met
begerige
een blinkend
horloge
te scoren.
Bijblik
de ronddraaihorloge
te
scoren.
Bij
de
ende vliegtuigjes bracht mijnronddraaivader
mijn vader
metende
eenvliegtuigjes
pijltje zoveelbracht
voltreffers
toe
een pijltje hem
zoveel
toe
datmet
de exploitant
na voltreffers
de vijfde prijs
dat
de
exploitant
hem
na
de
vijfde
dringend verzocht door te lopen. Ter- prijs
door Lola
te lopen.
wijldringend
er in de verzocht
tent van Miss
heel Terwijl
er
in
de
tent
van
Miss
Lola
wat te grijpen viel, mocht je slechtsheel
wat te grijpen
viel, mocht
je dame
slechts
toekijken
hoe ‘s werelds
dikste
toekijken
werelds
dikste
haar
armen zohoedik‘sals
dijbenen
hief,dame
zo dik alsdedijbenen
omhaar
metarmen
een centimeter
omvanghief,
van
omenorme
met eenknieën
centimeter
de omvang van
haar
te meten.
haar enorme
knieën
te meten.
Terwijl
de achtbaan
gillende
mensen
Terwijlsleurde,
de achtbaan
gillende de
mensen
omhoog
schommelden
omhoog sleurde, schommelden de

d a
a ’ an n aag
d a i ad in n aaag kr’ g inan
nn ’8 aag
gr t
d ar n
ra and i k

tar
kt rndi id d rtar
d dgr t nstrati
n gkr gdinn d ar
gr n tst n ’8t r i ra nand
a i ki
a i s di
d in r n rdaag
p
kt
g gn p aatsing
kn ndt gidrsd rnd
d pdaats nstrati
s di r r 8 rdt n
d n an
grk rn
tst ap ns
t rini d nr and
a
i
n t g rs nd p aats p
kt
r 8 t g n p aatsing an k rn ap ns in d r and
graven. Hierdoor ontstond de grasvlakte,
Oorspronkelijk was het Malieveld onderdiegraven.
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deel
van
het
Haagse
Bos.
Aan
het
begin
Hierdoor
grasvlakte,
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van de Tachtigjarige Oorlog werd echter
spel,
golf en te
crospelen.
uet, Dit
een
Den Haag
bou- om
heteen
spelvoorloper
Malie (ofvanalmalie)
eenstadswal
deel vanrond
het Haagse
Boste gekapt
was
populair
onder
de
Engelse
en
ranse
wen.
Omdat
de
Spanjaarden
Den
Haag
spel, een voorloper van golf en cro uet,
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van het grond
hetingekort
spel. Rond
werd het Malieveld
de vruchtbare
Haag.
rinsessegracht
werd verlengd
Malieveld
meer
In
inkDe
ingekort
door de uitbreiding
van Den
weg en isnooit
het bos
opteruggekomen.
de plaats van het
en werd de nieuwe grens van het Malie1594 werd daarom besloten het Malieveld
Haag. De rinsessegracht werd verlengd
Malieveld nooit meer teruggekomen. In
veld. (Bron: Wikipedia).
(dat nog uit duinen bestond) verder af te
en werd de nieuwe grens van het Malie1594 werd daarom besloten het Malieveld
- Maliespeler veld. (Bron: Wikipedia).
(dat nog uit duinen bestond) verder af te
- Maliespeler -

volle gondels van het reuzenrad ons
volle gondels van het reuzenrad ons
naar boven waar we een adembenenaar boven waar we een adembenemend uitzicht hadden over onze stad.
mend uitzicht hadden over onze stad.
“Kijk daar is,” riep mijn moeder en“Kijk daar is,” riep mijn moeder enthousiast, wijzend op het silhouet van
thousiast, wijzend op het silhouet van
de Haagse Toren die zich in de verte
de Haagse Toren die zich in de verte
aan ons prijs gaf.
aan ons prijs gaf.
In de invallende duisternis waar de
In de invallende duisternis waar de
lichtjes een zee van geschitter vormzee vanmassa
geschitter
denlichtjes
leek de een
krioelende
tussenvormden
leek
de
krioelende
massa
tussen
de kramen en kleurige attracties onder
de
kramen
en
kleurige
attracties
ons, alle besef van tijd verloren te onder
ons, alle besef van tijd verloren te
hebben.
hebben.
In de
rupsbaan werd de sterrenhemel
In de rupsbaan
de sterrenhemel
buitengesloten
doorwerd
het groene
canvas
buitengesloten
door
het
waaronder verliefde stelletjesgroene
even canvas
verliefdekleding
stelletjes
laterwaaronder
met verfomfaaide
en even
later
met
verfomfaaide
kleding
en
verhitte gezichten vandaan klommen.
gezichten
klommen.
Bij verhitte
de draaimolens
zagvandaan
ik mijn slome
Bij de draaimolens
ik mijn
slome
buurjongen
die, voor eenzagaantal
dagen
buurjongen
die,
voor
een
aantal
in dienst van een kermisexploitant, dagen
dienst van een
eeninmetamorfose
leekkermisexploitant,
te hebben
een
metamorfose
leek te hebben
ondergaan.
Voorondergaan.
een paar kwartjes per avond
een aan
paardekwartjes
perdeavond
hingVoor
ie stoer
stang van
hing ie stoer
aaneen
de stang
van de
draaimolen
om met
rare basstem
draaimolen
met een
rarede
basstem
en een
gewichtigomgezicht
tussen
op
en
een
gewichtig
gezicht
tussen
en neer gaande paarden de muntjes tede op
en neer gaande paarden de muntjes te
incasseren.
incasseren.
ik rd
r
In een grotei tent
k rvocht
d een jonge
r
passagierende
zeeman
met
een
ouwe
In een grote tent vocht
jonge
gemuilkorfde
beer
die
het
ophitsende
passagierende zeeman met een ouwe
publiek
vanuit de beer
ring met
eenophitsende
vergemuilkorfde
die het
moeide
blikvanuit
aanschouwde.
publiek
de ring met een verIk was
voorblik
de beer.
De rest voor de
moeide
aanschouwde.
zeeman,
die
als
beloning
eenrest
geldbeIk was voor de beer. De
voor de
dragzeeman,
en een pluchen
exemplaar
die als beloning eenvan
geldbezijndrag
tegenstander
ontving.exemplaar van
en een pluchen
Temidden
der herrie en
opwinding,
zijn tegenstander
ontving.
veilig
ingeklemd
ouders,
Temidden
dertussen
herrie mijn
en opwinding,
werdveilig
mijningeklemd
hart vervuld
van
vreugde.
tussen mijn ouders,

werd mijn hart vervuld van vreugde.
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Niet alleen om de gewonnen beer of
Niet alleen om de gewonnen beer of
zuurstok.
zuurstok.
Maar op die avond leerde ik een nog
Maar op die avond leerde ik een nog
geheel onbekende kant van mijn opgeheel onbekende kant van mijn opvoeders kennen. Gekleed in de grauwe
voeders kennen. Gekleed in de grauwe
jassen en hoofddeksels van die tijd,
jassen en hoofddeksels van die tijd,
leken ze net als de rest van de volwasleken ze net als de rest van de volwassenen, in mijn kinderogen al heel jong
senen, in mijn kinderogen al heel jong
oud. Maar daar, op het Malieveld,
oud. Maar daar,
het Malieveld,
transformeerden
ze totopmijn
verruktransformeerden
ze
tot mijn verrukking in twee onbezorgd lachende
in twee
lachende
jongeking
mensen
die onbezorgd
net als de rest,
met
jonge
mensen
die
net
als
de rest, met
een enorme intensiteit alle opgekropte
een enorme
opgekropte
gevoelens
van eenintensiteit
heel jaar alle
moeizaam
gevoelens
van
een
heel
jaar
moeizaam
ploeteren en zorgen van zich afgooiploeteren
en
zorgen
van
zich
den. Die uitbarsting van vrolijkheidafgooiden.
Die uitbarsting
van vrolijkheid
gaf de
anders
zo grauwe Haagse
massa
gaf
de
anders
zo
grauwe
Haagse
kleur. Een beeld dat ik die avond
voor massa
Eennaar
beeldhuis.
dat ik die avond voor
altijdkleur.
meenam
altijd meenam naar huis.

r at n gras d
at onafwendbaar.
n gras d Op een
Maar hetr was
Maar
het
onafwendbaar.
dag ronkten dewas
vrachtwagens
die Op een
ronkten
de vrachtwagens
die
hoogdag
waren
opgetast
met onderdelen
hoog waren en
opgetast
onderdelen
van draaimolens
anderemet
attracties,
van draaimolens
langzaam
de stad weerenuit.andere
Op hetattracties,
de stad weer
uit.slechts
Op het
kaal langzaam
vertrapte grasveld
restten
kaal
vertrapte
grasveld
restten
achtergelaten kaartjes, suikerspin- slechts
achtergelaten
kaartjes,vertrapte
suikerspinstokjes,
papieren servetjes,
toeters,
afgehapte
oliebollen
en een
stokjes,
papieren
servetjes,
vertrapte
verdwaalde
die vergeten
toeters, handschoen
afgehapte oliebollen
en een
op deverdwaalde
grond lag. handschoen die vergeten
Nog op
herinner
ik me
de grond
lag.het gevoel van
verlies.
Met
het
vertrek
kermis
Nog herinner ik mevan
hetde
gevoel
van
verdween
ookMet
diehet
heerlijke
verlies.
vertreklichtheid
van de kermis
weerverdween
uit mijn bestaan.
Den lichtheid
Haag,
ook dieWant
heerlijke
stad weer
van mijn
jeugd,bestaan.
trok voor
eenDen
heelHaag,
uit mijn
Want
jaar lang
haar
grijze,
calvinistische
stad van mijn jeugd, trok voorjas
een heel
weerjaar
aan.lang haar grijze, calvinistische jas
weer aan.

Lucy Naberman
a Lucy
- o iggo
n
Naberman
a -o

iggo n
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Ik ken de bezorger of bezorgster
niet, of bezorgster niet,
daag eens niet
zouden
vastlopen.
Soms Soms
Ik ken de bezorger
daag
eens niet
zouden vastlopen.
want hij daar houd ik het even op
was je om halfzeven ’s avonds nog niet
want hij daar houd ik het even op
was je om halfzeven ’s avonds nog niet
- vindt het ook niet nodig om tegen
op pad; en mobiele telefoontjes be- vindt het ook niet nodig om tegen
op pad; en mobiele telefoontjes behet einde van het jaar zijn fooi op te
stonden nog niet, om je ouders te laten
het einde van het jaar zijn fooi op te
stonden nog niet, om je ouders te laten
komen halen. Ik vind dat jammer, want
weten dat je “wat later” thuis zou zijn.
komen halen. Ik vind dat jammer, want
weten dat je “wat later” thuis zou zijn.
zo wordt mij de kans ontnomen om
Op zulke dagen was de krantenwijk
zo wordt mij de kans ontnomen om
Op zulke dagen was de krantenwijk
mijn waardering uit te spreken voor
echt een slecht betaalde hondenbaan,
mijn waardering uit te spreken voor
echt een slecht betaalde hondenbaan,
zijn uiterst regelmatige bezorging. Ik
zeker als het dan ook nog eens regende,
zijn uiterst regelmatige bezorging.
Ik
zeker als het dan ook nog eens regende,
- e oude vaak haperende persen van de HC
kan hem niet eens voordragen voor de
koud
was en in de maanden van het
-toen
e oude
vaaknieuw
haperende
persen van
de HC
aan
de
agenstraat,
ze
nog
waren
kan hem
niet eens voordragen voor de
koud was
en inwerd.
de maanden van het
wedstrijd ‘beste bezorger’.
Misschien
de agenstraat,
toen ze nog nieuw
jaarwaren
dat het vroeg
donker
( oto193aanPolygoon).
- Het Vaderland wordt bezorgd in de illemstraat ( oto 19
ico aeff). wedstrijd
‘beste
bezorger’.
Misschien
jaar
dat
het
vroeg
donker werd.
(
oto193
Polygoon).
- Het Vaderland wordt bezorgd in de illemstraat ( oto 19
ico aeff). zou dat anders zijn als de krant ’s
zou
dat
anders
zijn
als
de
krant
’s
avonds of aan het eind van de middag
Binnenhof en Het Vaderland. En ook
r
nd in ass
Melis Stokelaan en Troelstrakade,
soms behoorlijke acrobatiek beheersen
avonds
het eind vanhetdeVrije
middag
Het Vaderland.
EnBegin
ook jaren zestig
r wasndje als
in bezorger
ass
en Troelstrakade,
beheersen
zou worden bezorgd, dan
zouofikaan
hem
Volk, deBinnenhof
Telegraaf,enTrouw
en
inclusiefMelis
alle Stokelaan
straten daartussenin
en inomsoms
niet behoorlijke
in het wateracrobatiek
te donderen.
Maar
zou
worden
bezorgd,
dan
zou
ik
hem
het
Vrije
Volk,
de
Telegraaf,
Trouw
en
Begin
jaren
zestig
was
je
als
bezorger
inclusief
alle
straten
daartussenin
en
inom
niet
in
het
water
te
donderen.
kunnen aanspreken, en afspreken dat
de Waarheid hadden nog aangepaste
ook nog een soort van eigen onderneclusief de woonboten aan de Moerweg
fooien aan het einde van het jaar Maar
of bij
en afspreken
datedities die
de Waarheid
ookiknog
van eigen
clusief de woonboten aan de Moerweg hetfooien
aan van
het einde
van het jaarabonof bij
hij rond de kerst even kunnen
aanbeltaanspreken,
voor
regionale
moestenhadden
wordennog aangepaste
mer, waarmee
doeleenopsoort
de taak
die onderne-en de Troelstrakade.
ophalen
de wekelijkse
rond de kerst
voor
editieshad
die moesten
worden
waarmee ik
op de taak die Met name
en de
Troelstrakade.
het
ophalen
van
de
wekelijkse
aboneen absoluut verdiendhij
extraatje.
Ik even aanbelt
rondgebracht.
Eenregionale
krantenwijk
je
je had om hetmer,
wekelijkse
( )doel
abonnehet bezorgen aan de Moernementsbedragen, zorgden voor een
een absoluut
verdiend extraatje.
rondgebracht. Een krantenwijkmentsgeld
had je
je had
om het wekelijkse
( ) abonne-weg wasMet
bezorgen
de Moer- stevige
nementsbedragen,
een
weet niet wat die jongens
of meisjes
dus zo.Ik
zelf
te incasseren,
meestal
welname
eensheteen
ramp, aan
als het
compensatiezorgden
van allevoor
ongemakweet
niet
wat
die
jongens
of
meisjes
dus
zo.
mentsgeld
zelf
te
incasseren,
meestal
weg
was
wel
eens
een
ramp,
als
het
stevige
compensatie
van
alle
ongemakvandaag de dag verdienen met het
Ik ging na schooltijd ‘s middags doorop vrijdag of zaterdag. Op jouw beurt
gesneeuwd had of ijzelde moest je
ken.
vandaag
dag verdienen met het
Ik ging na schooltijd ‘s middags doorop vrijdag of zaterdag. Op jouw beurt
gesneeuwd had of ijzelde moest je
ken.royaal waren de mensen in deze
bezorgen van dagbladen,
maardehet
Want
dagbladen,
maar het
Want royaal
mensen
in deze
zal net als vroeger bezorgen
niet veelvan
zijn.
Ik
volksbuurt
wel.waren
Metdename
de bewoners
zal net als vroeger
wel. Met
name de bewoners
bedoel te zeggen: het bezorgersloon
zal niet veel zijn. Ik
vanvolksbuurt
Kolenhandel
Oosterveer,
gevestigd
te zeggen:
je niet linea recta in debedoel
hoogste
scalehet bezorgersloon zal
van Kolenhandel
Oosterveer,
in een
grote woonboot
vlakbijgevestigd
de brug
schijf doen belanden. je niet linea recta in de hoogste scale
vaninhet
wel
eenVeluweplein,
grote woonbootschoten
vlakbij nog
de brug
Soms hoor ik zijn brom
ets.doen
Hetbelanden.
zal
eens
uit
hun
slof.
schijf
van het Veluweplein, schoten nog wel
toch wel een ‘hij’zijn;Soms
jongehoor
meisjes
ik zijn brom ets. Het zal
eens uit hun slof.
horen zo vroeg niet optoch
straat.
hoor jonge meisjes
E n iss rt
aar
wel Dan
een ‘hij’zijn;
ik hem aankomen, hij horen
zet zijn
Eigenlijk
ik, dat de
zo brommer
vroeg niet op straat. Dan hoor
E n hoop
iss rt
aartoenmalige
op de standaard en laatikde
motor
lopen.hij zet zijn brommer
abonnees
deik,
genoemde
driehoek
hem
aankomen,
Eigenlijkvan
hoop
dat de toenmalige
Je hoort de krant in deopbus
en en
hijlaat de motor lopen.
metabonnees
tevredenheid
terugkijken
op mijn
de vallen
standaard
van de genoemde driehoek
vervolgt zijn weg. Ik weet
niet
hoeveel
toenmalige
bezorginspanningen.
En ik
Je hoort de krant in de bus vallen en hij
met tevredenheid terugkijken op mijn
klanten hij in onze straat
heeft,
maar
ik
hoop
dat
ze
mij
die
ene
winteravond
vervolgt zijn weg. Ik weet niet hoeveel
toenmalige bezorginspanningen. En ik
denk eerlijk gezegd niet
zoveel.
vergeven,
omene
halfnegen
nog
klanten
hij in onze straat heeft, maar ik
hoop dattoen
ze mijikdie
winteravond
bezig
was,
veel
huiswerk
had
voor
denk eerlijk gezegd niet zoveel.
vergeven, toen ik om halfnegen nog de
ri r gi krant n
volgende
dagveel
en huiswerk
besloot om
bezig was,
hadhet
voorlaatste
de
De dagelijkse act van mijn
blok
van dedag
Troelstrakade
een
ri krantenber gi krant n
volgende
en besloot ommaar
het laatste
zorger doet mij ook terugdenken aan de
keer over te slaan. Ook een kranDe dagelijkse act van mijn krantenbeblok van de Troelstrakade maar een
tijd dat ik zelf een krantenwijk had, in
tenbezorger is een enkele keer niets
zorger doet mij ook terugdenken aan de
keer over te slaan. Ook een kran19 0 en ’ 1.
menselijks vreemd. Mea culpa
tijd dat ik zelf een krantenwijk had, in
tenbezorger is een enkele keer niets
Toen ik op de middelbare school zat
19 0 en ’ 1.
menselijks vreemd. Mea culpa
Ton
van Rijswijk
werd ik door a verblijd met een heuse
Toen ik op de middelbare school zat
a anri s i
pnp anet n
UCH, maar ik werd wel geacht zelf
- Bezorgster
Ton van Rijswijk
werd ik door a verblijd met
een heusevan de HC, met Puch en makkelijk wijkje, want dit is de edempte Burgwal waar ook een uitgiftepunt zat. ( oto 19 9 Haagsche Courant). de benzine te betalen en ook nog iets af
a anri s i pnp anet n
UCH, maar ik werd wel geacht zelf
te lossen als eigen bijdrage. Wat krangaans meteen door- Bezorgster
naar de van
uitgiftebalie
je het
verschuldigde
bedragBurgwal
dan waar ook een uitgiftepunt zat. ( oto 19 9 Haagsche Courant). de HC, met Puch moest
en makkelijk
wijkje,
want dit is de edempte
de
benzine
te
betalen
en
ook
nog
iets
af
ten betreft was het toen wel even een
van de expeditie van de Haagsche
weer afdragen aan de krant. Volledig,
te lossen
als eigen bijdrage.
Wat krangaans meteen
door naar
het verschuldigde
andere tijd in Den Haag
en omstreken.
Courant
aan de Gedempte
Burgwal.
Dede uitgiftebalie
ook het geldmoest
van deje abonnees
die nietbedrag dan
ten
betreft
was
het
toen
wel
even
een
van
de
expeditie
van
de
Haagsche
weer
afdragen
aan
de
krant. Volledig,
Er waren maar liefst drie regionale
bezorgers kwamen daar tezamen in de
thuis waren of die je vroegen maandag
andere
tijd
in
Den
Haag
en
omstreken.
Courant
aan
de
Gedempte
Burgwal.
De
ook
het
geld
van
de
abonnees
dagbladen: de Haagsche Courant, Het
(vaak ijdele) hoop, dat drukpersen vannog eens terug te komen. Het (tijdelijk)die niet
Er waren maar liefst drie regionale
bezorgers kwamen daar tezamenincassotekort
in de
thuis
die jerisico
vroegen maandag
waswaren
voor of
eigen
dagbladen: de Haagsche Courant, Het
(vaak ijdele) hoop, dat drukpersen
vannog
eens
terug
te
komen.
van de bezorger, althans zo was hetHet
bij (tijdelijk)
wasbijkomend
voor eigen risico
de Haagscheincassotekort
Courant. Een
van devan
bezorger,
althans zo was het bij
vervelend aspect
dat incasseren
Haagsche
Courant.
Een bijkomend
was dat je indealle
portieken
helemaal
de
vervelend
aspect
van
dat
incasseren
trap op moest naar boven, ook waar je
was datdagen
je in alle
portieken
helemaal de
de krant op andere
gewoon
in de
trap op moest
naar boven,
ook waar je
brievenbus beneden
kon doen.
Centrale
de krant
op erandere
gewoon in de
belinrichtingen
waren
in diedagen
tijd nog
niet, anders had
je via zo’n
bumifoonbrievenbus
beneden
kon doen. Centrale
tje nog kunnen
vragen of de
abonnees
belinrichtingen
waren
er in die tijd nog
er misschienniet,
evenanders
voorhad
naarjebeneden
via zo’n bumifoonzouden willen
tje komen.
nog kunnen vragen of de abonnees
De krantenwijk
die ik had
was
eigener misschien
even
voor
naar beneden
lijk te groot,zouden
ik moest
zo’nkomen.
220 kranten
willen
- Vlak voor de sloop in, het papierpakhuis anne uitgiftepunt van de Haagsche Courant aan de
bezorgen in de
edempte Burgwal. ( rchieffoto 19 1). De driehoek
krantenwijkMoerweg,
die ik had was eigen- Vlak voor de sloop in, het papierpakhuis anne uitgiftepunt van de Haagsche Courant aan de
edempte Burgwal. ( rchieffoto 19 1). -

lijk te groot, ik moest zo’n 220 kranten
bezorgen in de driehoek Moerweg,
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ds kr is
rdraads
Het antwoord van deze puzzel moet
worden uitgedrukt in een getal, nl. het
aantal keer dat de letter ‘W’ voorkomt
in alle gevonden woorden.
ag inn n
Bij het cryptogram en het Groot Kerstkruiswoordraadsel gaat het erom dat
u (op de bekende wijze) vindt welke
slagzinnen worden gezocht, door
letters over te nemen in de onder de
puzzels staande balk.
nsdag an ari
Gebruik bij het inzenden van meerdere puzzeloplossingen maar één
briefkaart of e-mailbericht.
Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl
Of per briefkaart:
De Oud-Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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ri n inn n
Met het cryptogram, het Zweeds kruiswoordsel en het Grote kruiswoordraadsel
op de pagina rechts zijn per puzzel drie
geldprijzen van 35 euro te winnen en nog 3
mysteryprijzen per puzzel.
Voor de Suduko’s geldt een aparte prijzenregeling - bij de opgaves vermeld.

dpri s
De hoofdprijs is - hoe kan het anders in dit
100ste nummer van De Oud-Hagenaar - een
geldprijs van 100 euro. Die wordt verloot
onder de goede inzenders van alle drie de
bijzondere puzzels. Dus van zowel het
cryptogram, het Zweeds kruiswoordraadsel, als het kruiswoordraadsel hiernaast

ri ntaa
1. Logopedist - 10. Verzorgingsproduct - 20. Zoogdier - 21. Raad eens - 23. Zeevis - 24. Rakel - 25. Stop - 27. Mop - 29. Sporter 32. Zonder geld - 33. Geloof - 34. Zeer - 3 . Werelds - 3 . Genieting - 39. Natuurlijke vlotheid - 41. Voorkeur - 42. Lichaamsdeel
- 44. Regionale Omroep Oost - 45. Kattenvoer - 47. Theaternummer - 4 . Dwarsligger - 49. Vorm - 51. Oude munt - 53. Hoofddeksel - 55. Aartsbisschop - 5 . Loofboom - 57. Kindermeisje - 5 . Aanschaf - 59. Hachelijk - 0. Rekenkundige term - 3. Klein
kind - 5. Kier - 7. Korte pieptoon - . Rijtuig - 70. Hetzelfde - 72. Aanwensel - 74. Groot succes - 7 . Metaallegering - 77.
Uitroep om aandacht - 7 . Gesloten - 79. Mikpunt - 0. Afvoerbuis - 1. Karakter - 2. Cilinder - 3. Diersoort - 5. latzak - .
Effectieve paardenkracht (afk.) - . Sjalot - 9. Slot - 90. IJzer (afk.) - 91. Eerwaarde Moeder (afk.) - 92. Scheur - 94. Russische
staatsman - 95. Ratelpopulier - 9 . Arabisch opperhoofd - 9 . Defensiegemeenschap - 100. Vlijt - 102. Deel van het oog - 104.
Amsterdamse Tijd - 10 . Kunststof - 10 . Indien - 109. Saus bij borrelhapjes - 111. ries riviertje - 112. Speelgoed - 114. Deel
van de voet - 115. Oogje van garen - 11 . Bij voorbaat dank (afk.) - 117. God van de liefde - 119. Vogelverblijf - 122. Algemene
Inspectiedienst - 123. Vleesstokje - 124. Sierverpakking - 12 . Roem - 12 . Bezieling - 130. Snijwerktuig - 131. Groente - 133.
Keurmerk - 134. Dik - 135. Verwijderdheid - 137. Boom - 13 . Vruchtbare plek - 140. Dierengeluid - 141. Militair hoofddeksel - 143. Drank - 145. Beroep - 14 . Vis - 147. Erfdeel - 149. Bejaard - 150. Kaartspel - 152. Slordig - 154. Spaanse titel - 155.
Oude Testament - 15 . Mening - 15 . Zijne Koninklijke Hoogheid - 1 0. Europees staatje - 1 2. irma (afk.) - 1 3. Echter - 1 4.
Aanspreektitel - 1 . Schriftelijk stuk - 1 7. Bosproduct - 1 9. Graafwerktuig - 171. Eenheid van trilling - 173. Wending - 17 .
Gehoorzaam - 177. Spaanse uitroep - 179. Overtijd - 1 0. Kinderlijk - 1 1. Iers Republikeins Leger - 1 2. Zware klus - 1 3.
Zeegod - 1 4. Strohalm - 1 5. Roofvogel - 1 . Nuttig - 1 . Vod - 190. Kreet - 191. Hoeveelheid - 193. Schildersgerei - 195.
Meelproduct - 19 . Griekse letter - 197. Deel van schip - 199. Eenheid van vermogen - 200. Inwendig orgaan - 202. Matroos
- 203. Soort onderwijs - 204. Betaalwijze - 205. Vetlaag - 207. lant - 209. Biersoort - 210. Bladzijde - 212. Kaliber - 214. Wig 21 . ranse plaats - 21 . Haarverzorgingsproduct - 219. Betrekking - 221. Noot - 222. Wilde haver - 224. Zwak - 22 . Algemene
Loterij Nederland - 227. Boksterm - 229. Ooruil - 231. Voortdurend - 233. Nieuw - 234. Eerwaarde heer - 235. Raam - 23 . Beleefd - 239. As - 241. Lengtemaat - 242. Afspraakje - 243. Gewoonte - 244. Deel van schip - 24 . Omroep - 24 . Bespraakt - 249.
Scherpe blik.
rti aa
1. Deugniet - 2. Noot - 3. Artsen Zonder Grenzen - 4. Tijdperk - 5. Gereed - . Daar - 7. Soldatenkost - . Oppervlaktemaat - 9.
Roerend - 11. laats in Noord-Holland - 12. Ontkenning - 13. Moed - 14. lus - 15. Steenslag - 1 . Rondrit - 17. Wilde haver - 1 .
Kosten koper - 19. Voorschriften - 22. Riskant - 2 . Sterrenbeeld - 2 . Beroeps - 30. Gasvormig element - 31. ikante saus - 32.
Gereedschap - 33. Toespraak - 35. Slachtoffer - 37. Steekwapen - 40. Groot in lengte - 41. Onmeetbaar getal - 43. Inentstof - 45.
antalon - 4 . Wapen - 4 . Nederlands dichter - 50. Luchtstrijdkrachten - 52. Gehoororgaan - 54. Boom - 55. Gebogen neus - 0.
Boorplatform - 1. Verenigde Staten - 2. Uitbundig - 4. Gezang - . Aftrek - 7. Hip - . Vogel - 9. Zuivelproduct - 71.
Klank - 72. Verdraagzaamheid - 73. Gezamenlijke klanten - 75. ilmkomiek - 7 . Dwaze beuzelpraat - 77. Wervelwind - 79. Optocht - 2. Bedwelming - 4. Brandverf - 7. Rechtsgeding - 92. Bijzonder onderwijs (afk.) - 93. Waterstand - 97. Militaire olitie
- 99. Voltcoulomb - 101. Zo God wil - 103. Spoorwegen - 105. Kever - 107. Sportartikel - 110. Teken - 111. Eventueel (afk.) - 113.
Hard schot - 11 . Soort suiker - 11 . Loopstok - 120. Stellig - 121. el - 123. Reeks - 125. Uitgebreid technische school - 127.
Twijg - 129. Bijbelse guur - 130. Klap - 132. Windrichting - 135. Velerlei - 13 . In allerijl - 139. Geluidsleer - 141. Vaartuig 142. Beslissende klap - 144. Voetbalterm - 145. Lomperik - 14 . Omgekeerd - 14 . Bedrijfsvorm - 150. Desondanks - 151. Hoogste vorstentitel - 152. Ochtendmaal - 153. Zegeteken - 15 . Onderof cier - 157. Leraar - 159. Bergkristal - 1 0. Aankomend - 1 1.
Uitroep van pijn - 1 3. Om het genoemde - 1 5. En dergelijke (afk.) - 1 . Drietenige luiaard - 1 . Gunstig gezind - 170. Stel
- 172. Italiaanse omroep - 174. Bekoorlijk - 175. Liefkozen - 17 . Tokkelinstrument - 1 . Bouwgerei - 1 7. Afgezonderd - 1 9.
Aanwijzend vnw. - 192. Bij elkaar - 193. Verstotene - 194. Melaatsheid - 19 . Hoofddeksel - 19 . Noot - 199. Keg - 201. Koor
- 202. Kledingstuk - 204. Staatsiekleding - 20 . Hard geluid - 20 . Tuin - 210. Doopvader - 211. Bijbelse guur - 213. Luchtig
weefsel - 215. Godsdienstige - 217. Gulden (afk.) - 21 . Infectieziekte - 220. Drank - 223. Woudrund - 225. Eikenbast - 227. Deuk
- 22 . Kletskous - 230. Openbaar vervoer - 231. Stand - 232. Niets - 235. Vogel - 237. laats in Gelderland - 23 . Bijbelse guur 240. aleis bij Apeldoorn - 242. Lidwoord - 243. ersoonlijk vnw. - 245. Dwarsmast - 247. Numero.
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Jac ues Meijer (1934) wist het dagelijks leven van de stad Den Haag op treffende
Jac ues Meijer (1934) wist het dagelijks leven van de stad Den Haag op treffende
wijze vast te leggen. oto’s van wandelaars in het park worden afgewisseld met
wijze vast te leggen. oto’s van wandelaars in het park worden afgewisseld met
die van mensen op weg naar het werk. Hij fotografeerde op kantoren, in het
die van mensen op weg naar het werk. Hij fotografeerde op kantoren, in het
parlement, de broodfabriek en op straat. De foto’s van debatterende politici en de
parlement, de broodfabriek en op straat. De foto’s van debatterende politici en de
ceremoniële activiteiten rondom rinsjesdag laten zien dat de tijd in Den Haag
ceremoniële activiteiten rondom rinsjesdag laten zien dat de tijd in Den Haag
soms stil lijkt te staan. Ruim 90 foto’s van Den Haag en Scheveningen uit de
soms stil lijkt te staan. Ruim 90 foto’s van Den Haag en Scheveningen uit de
periode 1955-19 5 worden op royaal formaat getoond. De geëxposeerde foto’s
periode 1955-19 5 worden op royaal formaat getoond. De geëxposeerde foto’s
komen in de vaste collectie van het museum.
komen in de vaste collectie van het museum.
ublicaties DEN HAAG 1955-19 5, 1 0 agina’s, 27,50. ISBN 97 -90ublicaties
DEN HAAG 1955-19
5, 1 5,0 2 agina’s,
ISBN
97 97-90-9101-57-0
en SCHEVENINGEN
1955-19
agina’s,27,50.
24,50.
ISBN
9101-57-0
en
SCHEVENINGEN
1955-19
5,
2
agina’s,
24,50.
90- 9101-5 -3. Verkrijgbaar in de Museumwinkel of bij de boekhandel. ISBN 97 90- 9101-5 -3.
Verkrijgbaar
in de Museumwinkel
entoonstelling
HHM,
Korte Vijverberg
7, Den Haag. of
T: bij
070de3 boekhandel.
4 9 40
entoonstelling
HHM,
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T:
070
3 4 9 40
Entree: Volwassenen: 5,-- Meer info: www.haagshistorischmuseum.nl
Entree: Volwassenen: 5,-- Meer info: www.haagshistorischmuseum.nl
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Voor veel oudere Hagenaars biedt
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te zijn. Je woont gewoon thuis, maar
je weet je van hulp verzekerd in
geval van nood. Het tarief voor
2013 bedraagt voor een alleenstaande ,20 en voor samenwonenden 11, 0 per maand.
U sluit het abonnement af met de
locatie van uw keuze:

Tegen inlevering van
deze waardebon:

ratis

nnisma ings

ran

- e 1e editie van e Oud Hagenaar (februari 2009) wordt nog eens nagelezen door het
directieteam van Humanitas oonzorgplus en Haag (vlnr) directeur zorg en welzijn Pam Hobbelman, bestuurder Joost Happel en directeur services atasja van der roon. -

De toekomst an de ouderen org lijkt erg on eker Door orse be uinigingen is er steeds minder bud
get oor org Daardoor is het ook moeilijker om een indicatie oor org te krijgen erder is het oor
eel ouderen moeilijk an ege inge ikkelde regels
Men zit met vragen als: hoe krijg ik
huishoudelijke hulp, wanneer is er
plaats voor mij in het zorgcentrum,
ik kan na ziekenhuisopname eigenlijk niet naar huis, boodschappen
doen en koken wordt moeilijk voor
mij wat nu
Talloze vragen die onoplosbaar
lijken. Maar dat probleem hoeft
er niet te zijn voor de Hagenaars
rond CoornhertCentrum, Duinhage
en Wijndaelercentrum. Met al uw

- Humanitas oonzorgplus heeft drie
uitgiftepunten voor e Oud Hagenaar.
edere editie wordt e Oud Hagenaar
weer enthousiast ontvangen -

Werken bij Humanitas Woonzorgplus is werken met verhalen.
Want alle mensen die wij zorg bieden, vertellen hun bijzondere
en karakteristieke verhaal. Daarom kiest Humanitas
Woonzorgplus voor kleinschalige, kwalitatieve woonzorg
waarin bewoners zichzelf zo lang mogelijk blijven ‘vertellen’.

ing

eciaal voor le ers van
e ud agenaar is het
abonnement eker huis voor
nieuwe abonnees
de eerste maand

Wij zoeken dus verzorgenden en verpleegkundigen die weten
hoe je aandachtig naar zo’n verhaal luistert en het vertaalt in
individuele zorg.

gratis

CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

werkmeteenverhaal.nl

rasmus lein
Den Haag
in

rnhert entrum nl

De a rnin hmanlaan
Den Haag
in

duinhage rg

in

CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum

wijndaeler entrum nl

HUMANITAS
WOONZORGPLUS

i Humanitas Woonzorgplus
i
n
m
r rs
activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
1 0.000 maaltijden per jaar
400 plaatsen wonen met zorg
verpleeghuiszorg

atharina an ennesstraat
Den Haag

vragen over zorg en diensten aan
huis of in het woonzorgcentrum
kunt u zonder kosten een afspraak
maken met onze medewerkers. Bel
het telefoonnummer bij de locatie
van uw keuze (zie elders op deze
pagina). De medewerkers van ons
wijkservicepunt ontvangen u graag
en beantwoorden zo nodig uw vragen. Natuurlijk kunt u ook gewoon
binnen lopen voor een kopje kof e.
Welkom

gezocht:
Verzorgende
met oog voor
een verhaal

ex-krijgsgevangene
van de japanners

zeker
an i

in maan
anuari
a imaa n onsumptie per on
oor e ers an e ud agenaar
in de restaurants an umanitas
oon orgp us dage i s an
uur

u r nzorg in
n l
i t i u in
uurt

Escamp

CoornhertCentrum in stadsdeel
Escamp (070 330 39 03);
Duinhage in de stadsdelen Segbroek
en Loosduinen (070 325 4 40)
en Wijndaelercentrum in stadsdeel
Loosduinen (070 447 02 00).

on

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

in

Den Haag
humanitasw n rg lus nl
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De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De Volharding
is er voor u!
Word ook GRATIS lid en
proﬁteer van diverse voordelen!
€ 210 cadeau op een depositorekening

Een eenvoudig testament voor slechts € 200*

Als lid van De Volharding krijgt u altijd € 210 korting op uw
uitvaart. Indien u ervoor kiest om voor uw uitvaart te sparen
door een depositorekening bij ons te openen, dan krijgt u deze
korting direct op uw depositorekening gestort. Zo ontvangt u
dus ook nog eens elk jaar rente over uw uitvaartkorting!

Iedereen die wil afwijken van de wettelijke regels van het
erfrecht heeft een testament nodig. De Volharding helpt haar
leden bij het regelen van de eigen uitvaart. Denk daarom
eens na of een testament in uw geval gewenst is. Voor de
prijs die wij voor u hebben geregeld hoeft u het in ieder geval
niet te laten!

Voor meer informatie over een depositorekening kunt u contact
opnemen via (070) 32 40 221 of kijk op www.mijn-volharding.nl

Kijk voor meer informatie op www.mijn-volharding.nl
* exclusief btw

Gratis advies van onze uitvaartspecialisten

Voordeel in de online Volharding Winkel

“Denk eens na over uw uitvaart” is een kreet die regelmatig
in commecials van uitvaartverzorgers langskomt. De Volharding
vindt dat u dit nadenken niet alleen hoeft te doen. Onze uitvaartspecialisten helpen u graag en geheel vrijblijvend om
uw uitvaart qua verloop en financiën in kaart te brengen.

De Volharding Voordeelwinkel is een internetwinkel met artikelen die het u thuis comfortabeler en veiliger maken. De
artikelen zijn al gunstig geprijsd, maar als lid van De Volharding krijgt u ook nog eens 10% extra korting op al uw
bestellingen.!

Voor een afspraak kunt u contact opnemen via (070) 32 40 221
of kijk op www.mijn-volharding.nl

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

Wensen vastleggen in uw Internet Kluis

Schrijf u nu gratis in en ontvang ...

De Internet Kluis is uw eigen plek op het internet waar u uw
uitvaartwensen kunt vastleggen. Wilt u opgebaard worden, en
begraven of gecremeerd? Ook uw muziekkeuze (uploaden),
lijst met genodigden en nog veel meer, u kunt het allemaal
vastleggen in uw Internet Kluis. Na overlijden kunnen alleen
door u gemachtigden en onze medewerkers uw kluis openen.

Ja, ik wil GRATIS lid worden van De Volharding en ontvang als cadeau het boek “Napels zien...”
van Casper Postmaa. Tevens ontvangt u de meest recente editie van ons ledenblad De Zandloper.

Word lid en vraag via onze website een inlogcode aan!

Geboortedatum:

Voorletter(s):
oorletter(s):

m

v

Achternaam:

Adres:
Postcode

Korting op spirituele begeleiding
Begeleiding, training en advies op het gebied van ethiek,
spiritualiteit en zingevingszorg kan zinvol zijn bij de verwerking
van een verlies, of bij het organiseren van een afscheid.

Woonplaats:

Telefoonnummer:
E-mailadres:

Handtekening:

Als lid van De Volharding krijgt u korting op spirituele begeleiding
door Good Heavens, een specialist op dit vakgebied.
Kijk voor meer informatie op www.mijn-volharding.nl

T. (070) 32 40 221 | www.devolhardinguitvaartzorg.nl

Stuur deze coupon - zonder postzegel - op naar Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.
U ontvangt uw inschrijfbevestiging, De Zandloper en het boek “Napels zien...” zo snel mogelijk thuis.

