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aag e ievaar i  eer hele aal terug
oe mee aan de ‘wintertelling ooievaars’ in het weekend 1  en 1  januari

ls er n vogel is die 
Hagenaars nauw aan 
het hart ligt  dan is het 
natuurlijk de ooievaar. 
Hoog op de poten  dun 
in de veren  en een 
grote bek. inds 1 1  
in de ranse tijd  bij de 
gratie van apoleon 

onaparte  siert het 
dier het Haagse ge
meentewapen. ond 
1 0 nog werd voor het 
uitsterven van de vogel 
in ederland gevreesd  
maar hij is weer hele
maal terug. ever een 
bijdrage  doe mee aan 
de telling in het aan
staande weekend

STOR , de  Stichting Ooievaars Research 
 nowhow, vraagt belangstellenden om 

in het weekend van 12 en 1  januari 201  
ooievaars te tellen.
Daarbij gaat het niet alleen om Den Haag, 
maar om heel ederland. Waar u ook woont 
of wil gaan wandelen in het komend week-
end, al uw waarnemingen zijn van belang. 
De bedoeling van deze telling is om vast te 
stellen hoeveel ooievaars er inmiddels in 

ederland overwinteren. Trek- en overwin-
teringsgedrag veranderen. Steeds minder 
ooievaars, lijkt het, voelen noodzaak om 
jaarlijks op Afrika te pendelen.

w eigen bijdrage
Voor wie het tellen’ als fenomeen allemaal 
nieuw is, is het misschien een idee om  dit 
jaar eerst eens een keer langs te gaan op 
zondag 1  januari tussen 1 .00 en 1 .00 
uur bij STOR  en de Haagse Vogelbescher-
ming, die dan met advies telescopen en 
kijkers  voor u klaar staan op het weiland 
naast Paleis Huis ten Bosch, aan de Be-
zuidenhoutseweg 0 in Den Haag - begin 
Reigersbergenweg.  
Al meer ervaren vogelaars c. . tellers gaan 
natuurlijk gewoon al direct op zaterdag de 
12de hun eigen weg in Den Haag e.o..

Meldingen doorgeven
De bedoeling in het weekend is het vol-
gende  dat u het aantal ooievaars dat u heeft 
waargenomen noteert, met de plaats en het 
tijdstip en de dag. 
Wie zelf een telescoop bezit of een goede 
verrekijker is misschien zelfs in staat om 
eventuele  ringgegevens aan de poten van 

de dieren waar te nemen. 
Uiteindelijk gaat het erom uw waarnemin-
gen door te geven aan STOR . Dat kan 
door op de website www.ooievaars.eu te 
klikken op de keuze Meldformulier Win-
tertelling’ of door een e-mail te sturen met 
verslag van uw waarnemingen op in het 
weekend niet van andere data . U stuurt 
dat e-mailtje naar  
wintertelling 0 ooievaars.eu

Mooie V  
Wie zondag 1  januari langs gaat op de 
locatie bij Huis ten Bosch, kan daar onder 
meer op DVD de prachtige documen-
taire Ooievaars atuurlijk’ kopen. Die is 
onderdeel van een onlangs geremasterde 
heruitgave van een casette met vijf natuur-
documentaires van de Haagse cineasten an 
van den Ende en Moni ue van den Broek, 
met verder als onderwerpen lingendael, de 
Haagse duinen en andere mooie Haagse en 
natuurlijke topics. 

lang en geen paling 
In 1 1  terwijl apoleon zich stukliep op 
een veldtocht tegen Rusland ontving het 
Haags gemeentebestuur een, volgens de 
wens van de keizer zelf geformuleerde oor-
konde, die het wapen beschreef  Van goud 
met een ooievaar in natuurlijke kleuren, 
houdende in de snavel een zwarte slang, 
met het schildhoofd der goede steden, dat is 
van rood met drie bijen faasgewijs geplaatst 
in goud.’ Een originele keuze had apoleon 
trouwens niet gemaakt. De ooievaar werd 
al, in vrije heraldiek’ zullen we maar zeg-
gen, sinds begin 1 de eeuw als beeldmerk 
met Den Haag verbonden. 
Velen denken, niet onlogish, dat de Haagse 
ooievaar een paling in z’n bek draagt. Maar 
het is toch echt een slangetje, met gespleten 
tong  Dat past eigenlijk perfect bij de stad, 
die ook het andere Den Haag’ huisvest

Op de Vis hmarkt 
Dat de ooievaar als zodanig trouwens het 
centrale element van het Haagse wapen is 
geworden lijkt makkelijk verklaarbaar. Het 
waren de grootste vogels die van oudsher 
voorkwamen in de  Haagse regio, ze nesten 
jaarlijks bovenop de daken van het Binnen-
hof-comple  en de burgers waren goed met 
ze vertrouwd, op het toenmalige platteland 
van Den Haag  maar ook middenin de 
stad, gekortwiekt op de Vischmarkt. Daar 
verrichtten de ooievaars goede diensten als 
opruimers’ van het afval. De gemeente trok 

geld uit voor hun verzorging, zo blijkt al 
uit een kwitantie van 1 . Tot begin 20ste 

eeuw bleven de steltlopers ambtelijk’ actief 
op de vismarkt aan de Schoolstraat.

rans M. Ho nck van Papendrecht
o n @ eo a enaar.nl

-   Dit ooievaarpaar is gefotografeerd door im van Nee van www.ooievaars.eu en RK. Doe zelf mee aan de fotowedstrijd ‘ verwinterende
 ooievaars in Nederland’  met in de  jur  naast im  rof. Mr. ieter van Vollenhoven en top-natuurfotograaf Jasper Doest. ie de website. -
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-  Dit is het meest recente of ci le gemeentewapen van Den Haag  sinds  september   
toen bij Koninklijk Besluit het devies ‘Vrede en Recht’ werd toegevoegd. ie ook pagina . - 

HTMCHTMC
Al 25 jaar persoonlijke service

Tel. 070-3907722

TAXICENTRALE

-  een briljante foto natuurlijk  geschoten met m’n M-telefoontje op  november rond het
 middaguur op een veldje aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk  waar ik langs kwam. Maar ik 
was zo verbaasd dat ze daar waren  tegenover een at  met druk verkeer nabij. (Foto: FHv ).  - 

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

Een uitvaart 
zoals u dat wenst...

Off ers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag 070 397 91 71
www.off erswoonidee.nl
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WEGENS SUCCES VERLENGD !

by Skalma

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Kapot óf Heel, Wij geven veel!



op Horneman volgens mij
Eerst een woord van dank voor de 
bijzonder mooie uitgave van De Oud-
Hagenaar. De 100ste editie. Geweldig 
goed blad. eest gemakkelijk. Wordt 
in onze  at graag gelezen. Schijnbaar 
komen dus veel mensen uit Den Haag 

 hier bij ons in Rijswijk.
Maar nu de oplossing, zoals staat bij 
opgave  op de middenpagina 2 2  
Insturen voor 1  juli  Hm, da’s een 
beetje vreemd. Een achterhaalde da-
tum. Ik neem aan dat het een artikel is 
die in het verleden is geplaatst. Maar 
dan toch kan ik u nog wel iets over de 
foto zelf vertellen. 
Volgens mij is dat een foto uit het ur-
haus. Genomen ten tijde van het optre-
den van de Rolling Stones. Begin jaren 

0 dus. Wat leuk was om te zien, 
was de man pontifi caal in het midden. 
Een stille. Een agent in burger dus. 
Die man die ken ik  Pop Horneman. 
Werkte bij de politie. In Den Haag. 
Onder andere op het Ale anderveld. 
Wat weet ik nog meer van die man  
Pop is geboren in Ulrum. riesland. 
Getrouwd met I da. 
Hebben vier kinderen. Ab  getrouwd 
met Marianne van oon. Helaas een 
paar geleden overleden. Haar geboor-
tehuis stond in de Maas straat. Of heet 
dat Maaswijkstraat  Op Scheveningen. 

or was de oudste zoon. or was lijf-
wacht, ik weet niet hoe ik het anders 
kan vernoemen, van Prins laus. 
Dan waren er de dochters Hilda en 
Tineke. Het gezin woonde eerst in de 
Herenstraat in Voorburg. Boven de 
bekende – beruchte slager Scholten s . 
Ten tijde van pensionering, bij de 
politie mag je weg met  jaar, ging 
I da en Pop wonen aan de ange 
Beestenmarkt in Den Haag. Hij werd 
daar Beheerder. Tot dat  de kanker 
toesloeg. Pop overleed. I da verhuisde 
naar Zoetermeer. 
Maar als het goed is  is dus de 
oplossing  Relletjes ten tijde van het 
optreden van de Rolling Stones in het 

urhaus op Scheveningen. Begin jaren 
0. Voor de rest wens ik u allen goeds 

toe. Met het blad, maar bovenal een 

goede gezondheid gewenst in 201  

A. . . van revelen 
a lvan revelen@ etnet.nl

a ri t re a tie ol en on ee t
et al oe at e in er aa o e

pri vraa etre t it nr. van .
et a in er aa ti en et optre
en van e tone in et r a .
aar e an ie et i ar e aar
aa t i vol en on i pre ario a l

et ie et on ert or ani eer e.
e en i et i e a an

o ie o voor ooie erinnerin .

azzia 1
Onlangs berichtte De Oud-Hagenaar 
uitgebreid over de razzia in 1 . Ook 
ik herinner het mij nog goed. Ik was 
1  jaar en thuis ondergedoken. Door 
het verzet was mijn persoonskaart 
uit de burgerlijke stand verwijderd. 
Oorspronkelijk zou de razzia eerder 
gehouden worden. Door een oom van 
mij die in het verzet zat, waren we 
gewaarschuwd dat er een razzia zou 
komen. Er was toen geen elektriciteit, 
maar het verzet wist dat als de razzia 
werd gehouden, de elektriciteit weer 
zou worden ingeschakeld. Het advies 

luidde dan ook om de stofzuiger aan 
te zetten en alle lichten op aan te 
zetten. Zodat je tijdig wist dat de raz-
zia eraan kwam. Dus op de bewuste 
ochtend gingen zowel de stofzuiger als 
de verlichting aan. Op zolder was een 
grote kast die in verbinding stond met 
een ruimte achter de lambrizering, ik 
kroop door dat gat en plaatste daarin 
een luik, dat gelijk was aan de rest van 
de kast en zodoende was dat gat dus 
afgedekt. 
Een jongeman die naast ons woonde, 
had geen onderduikplek. Toen mijn 
vader hem in de achtertuin zag ver-

scholen zitten achter een struik, riep 
hij hem naar binnen en ging hij samen 
met mij in die ruimte zitten. Wij 
hadden een kaars aangestoken, doch 
na enige tijd ging die uit door gebrek 
aan zuurstof. Inmiddels stonden er 
wel hier en daar mannen buiten, die 
door soldaten werden afgevoerd. Bij 
ons heeft men nooit aangebeld en ik 
ontsnapte zo de dans.

Gerard Woortman
. oort an@ pn ail.nl

----------------------------------------------
ndre agrouw

Al een tijdje ben ik aan het proberen, 
het adres te achterhalen van Andre 

agrouw, vroeger wonende in de 
Wassenaerstraat te Voorburg net als 
ik. Andre zal nu 0 of 1 jaar jaar oud 
zijn, schat ik. Ik ben erg benieuwd of 
iemand mij kan helpen.

Hans lune
an en reet@ ot ail. o

----------------------------------------------
Meisjes takenburg
Ik ben al jaren op zoek naar twee 
vriendinnetjes van vroeger  Anneke 
en Greetje Stakenburg. Zij woonden 
vroeger Bij de Westermolens in Den 
Haag. ater zijn zij verhuisd naar 
de Reinkenstraat, waar hun ouders 
een sigarenzaak zijn begonnen. Ik 
woonde zelf in de Wateringsestraat. 
Ik heb leuke herinnerring aan die 
twee meisjes. Ik kwam er vaak over 
de vloer, hun moeder speelde piano, 
en wat ik mij kan herinneren was dat 
het er altijd gezellig was, zeker met 
verjaardagpartijtjes. Ik heb er nog 
leuke foto’s van.
Misschien is dit zo belangrijk voor 
mij dat ik hun wil vinden, omdat zij 
mij misschien onbewust  door een 
moeilijke tijd hebben gesleept. Ik was 
 jaar toen mijn vader overleed en zij 

speelden toen een belangrijke rol in 
mijn jonge leven. Wij zaten op dezelf-
de kleuterschool, de Zonnnehoek op 
de ’s-Gravenzandelaan in Den Haag, 
bij juffrouw Berkhout. Wie weet waar 
Anneke en Greetje zijn gebleven  Ik 
zou het ontzettend leuk vinden om hen 
weer eens te ontmoeten.

Paula van Osch - Rehnsch
Zoetermeer
.vano @ a e a.nl
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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!
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Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia

ieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

dverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer oplage 122.000 , De Oud-
Amsterdammer 120.000  en De Oud-Utrechter 
oplage . 00 . Er zijn aantrekkelijke adverten-

tiecombinaties mogelijk.

istributie:
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 0 nummers per editie. Een displa  
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

e Oud Hagenaar op internet
Website  www.deoud-hagenaar.nl

acebook  www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter  twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail  webmaster deoud-hagenaar.nl

onta t in ormatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl 0 0  2 0
Advertenties info is-ac uisitie.com  0  - 2 00 2
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl 0 0  2 0

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

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del  and, eidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker- ootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 2.000 e emplaren, 
via circa 0 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar voor het buiten-
land gelden aparte tarieven .

Hoo dreda teur  dire teur
rans M. Ho nck van Papendrecht

ho nck deoud-hagenaar.nl

l
n

ank: heerlijk leesbaar 100ste nummer
at een heerlijk leesbare krant was de 100ste. e eli iteerd met 

dit pra htige resultaat en natuurlijk ook een heel goed en reatie  
01  gewenst. Ik heb wat rea ties n.a.v. een paar mooie artikelen 

in het jubileumnummer.

Ook bij ons in Spoorwijk kwam 
de Sierkan melkbezorger ome aap 
dagelijks aan de deur. Met paard en 
wagen. Het paard Marietje wist de 
volgende klant feilloos te vinden. Als 
het wachten wat lang duurde dan ging 
zij gewoon er naar toe. Als het touwtje 
uit de deur hing dan maakte zij vaak 
de deur al open in de hoop op een 
lekker hapje. Vaak heb ik op zaterdag 
geholpen en mocht ik na een tijdje 
ook het paard mennen. Wat voelde 
ik mij dan trots. ater zijn het paard 
en de wagen vervangen door een 
handkar met zo’n mechanische hond 
er onder. Het begin van het einde.
Ook was er op de hoek Beetsstraat en 
Stastokstraat een Sierkan melkwinkel 
waar je volgens mij ook een glas 
melk kon kopen. Zo’n winkel met 
mooie koperen melkkannen in de 
etalage.
Veel melkbezorgers gingen met een 
bakfi ets door de wijk. Een aantal had-
den een melk anne  kruidenierswin-
kel. Bij een paar werd er melk van 
het merk STEROVITA  verkocht. 
Vond ik niet lekker.

M brigadier
Ook bakker HUS kwam aan de deur 
maar met handkar. In zijn mand het 
brood en het e tra’s dat hij in de 
aanbieding had. ekker dat Zeeuws 
tarwebrood. Dat ing orn-brood 
vond ik net stopverf. Goed genoeg 

voor de Amerikaanse soldaten in 
Duitsland. Ook deze bezorger ging 
met zijn tijd mee en kreeg een mooi 
elektrisch karretje.
In de jaren 0 ben ik ook nog een keer 
op het Malieveld geweest waar een 
tentoonstelling was over melk. In een 
grote tent was daar alles over melk en 
de producten ervan te vinden. Daar 
heb mij als melkdrinker aangemeld 
als M brigadier na het invullen van 
een soort uiz. Mijn moeder naaide 
het embleem op de mouw van mijn 
jas. Was een leuke en leerrijke ten-
toonstelling. Omdat ik na schooltijd 
vaak bij een boer ging helpen wist ik 
wel waar de melk vandaan kwam.
De melkbezorger die we later in 
Morgenstond hadden had ook van 
glibberige plastic melkpakken. Als 
hij een gekke bui had dan gooide hij 
het pak naar vier hoog en ving mijn 
moeder het op. In het buitenland ben 
ik dat soort verpakkingen nog wel 
tegengekomen. 

agje 
De herinnering van de Sint’ Ruub 
Petov aan W is ook die van mij. 
Een Zwarte Piet die ieder jaar optrad 
met een lied en een gitaar en het 
volgende complot  aankondigde. 
Zo afgezaagd dat zelfs wij kinderen 
er niet om konden lachen. a a  oop 
werd je afgescheept met een paar 
borstplaatjes en een sinaasappel. Was 

geen succes maar je was met je klas 
een dagje uit en had je een ritje met 
de tram of bus.
In 1  was ik in militaire dienst en 
was met de kerst paraat. Pas tegen de 
jaarwisseling mochten we naar huis. 
Vanaf het Staatsspoor liepen mijn 
maatje en ik naar de Turfmarkt. Op 
de ophaalbrug van de Zwarteweg 
bleven we staan om de restanten van 
het eens zo mooie W te aanschou-
wen. Herinneringen kwamen terug en 
kregen, stoer als we waren, tranen in 
de ogen. Zo’n mooi theater was ver-
loren. og steeds krijg ik de kriebels 
als ik er aan terug denk en ben er niet 
van overtuigd dat de geachte heer  
Zwolsman er niet de hand in heeft 
gehad. Een prachtig theater was voor 
Den Haag verloren gegaan. Eigenlijk 
is er niet veel bijzonders voor terug 
gekomen.

Rob Reimerink
ro .rei erin @ ail. o
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Z  ik iet  en  en ik een agenaar 

Heel 01  in het teken van het 1 0ste geboortejaar van roman ier ouis ouperus

oo ik iets ben  ben 
ik een Hagenaar. Van 
Holland ken ik z o wei
nig  dat ik mij nu voor 
neem  in het voorjaar  
met een aedeker  
een reis te maken van 
eeland tot roningen 

toe. msterdam ken ik 
hoogst oppervlakkig  

otterdam eigenlijk in 
het geheel niet.
o begint de beroemd

ste Haagse s hrijver 
aller tijden  ouis ou
perus 1   1   
het verhaal Een Hage-
naar terug in Den Haag 
in de bundel ‘ reede 
portretten’ uit 1 1 .

Een Hagenaar,  vervolgt ouis ouperus 
zijn verhaal. die als klein jongentje, een 
beetje overduveld door al zijn groote bro rs en zusters, zoetjes wandelde aan de hand 
van zijn kindermeid, aroline, langs de 
lanen der Haagsche Boschjes, of geheim-
zinnige spelletjes bedacht in de hoeken der 
muurkasten, spelletjes, die reeds zijne aller-
eerste romans s mbolizeerden en waarvan 
noch zijne ouders, noch broeders en zusters, noch aroline ooit iets begrepen. Een klein Hagenaartje dus, een erg vroom Hage-

naartje, die plechtig zijn kinderbijbeltje 
las  een hoofdstuk er uit  v or hij naar bed ging, maar ook, in bed, een gestolen 

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, v or hij, negen jaar, met de 
heele familie naar Indi  vertrok.

Jubileumprogramma
Op 10 juni 201  is het precies 1 0 geleden 
dat ouis ouperus werd geboren, aan de 
Mauritskade nr. 11 thans nr. , als de  
jongste telg van elf kinderen van Mr. ohn 
Ricus ouperus, gepensioneerd raadsheer 
uit het toenmalige ederlands-Indi , en 
jonkvrouwe atharina Geertruida Re nst. 
Het in 1  opgericht ouis ouperus 
Genootschap herdenkt dat feit volgend jaar met een keur van activiteiten, in samenwer-
king met tal van andere organisaties, zowel in als buiten Den Haag.
Zo kan men nu al terecht in het ouis 

ouperus Museum in Den Haag voor de 
e positie Toen ik een kleine jongen was’  
zijn er vanaf 1 januari bijzondere o pe
r arran e enten te boeken in het et-
terkundig Museum en is in de naastgelegen 

oninklijke Bibliotheek de tentoonstelling 
o per in an en te zien. 

iteraire wandelingen
Het ouis ouperus Genootschap orga-
niseert het gehele jaar door een literaire 
wandeling door Den Haag, die u onder lei-
ding van deskundige gidsen voert langs alle plekken die in het leven en werk van ou-
perus een belangrijke rol hebben gespeeld. 
De wandeling begint bij het borstbeeld van de schrijver in de Surinamestraat en brengt u vervolgens langs ouperus’ geboortehuis aan de Mauritskade en de woonhuizen 

waar de familie ouperus verbleef na 
terugkomst uit ederlands-Indi , zoals het 
huis aan de Surinamestraat, waar ouperus 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 owe uit De 
boeken der kleine zielen’ woonde en de 

assaulaan, waar de oude heer Takma uit 
Van oude menschen...’ iedere dag zijn oude liefde Ottilie bezocht.

n nog veel meer
Maar er vindt in 201  nog veel en veel 
meer plaats ter herdenking van ouis 

ouperus. De jubileumagenda vermeldt nu al zo’n 0 bijzondere gebeurtenissen, als de uitgave van speciale publicaties, lezingen, 
e posities, plechtigheden, en theatervoor-
stellingen. 

www.louis ouperus.nl
Wat er in 201  allemaal rondom ouis ou-perus 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 ge nteresseerd in het 
leven en werk van deze fameuze Haagse 
schrijver. Wie al ouperusfan is, vindt 
er trouwens ook alle informatie over de 
Online veiling van ouperiana’ die op 1  

januari s avonds live via atwiki  wordt 
gehouden op internet. Interessant voor 
zowel verzamelaars als verkopers.

-  ouperus was een ‘kattenman’ - die soms heel lelijk over honden schreef. Maar in het jaar van ziijn dood in  ging hij overstag en kocht een 
grote hond  Brinio  bij k noloog .M. . oepoel  die ook een boksschool had in de Johannes amphu sstraat. ouperus was dol op het dier. -

erbetoon aan  
ans ijkstal 
 zijn missie
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Informatie: 070 - 346 95 71Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

Een uitvaart 
zoals u dat wenst...

Off ers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315Den Haag 070 397 91 71
www.off erswoonidee.nl

  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMA    RK •  MADE IN DENMARK •  MADE

€ 

WEGENS SUCCES VERLENGD !

by Skalma

Parkstraat 93 | 2514 JH  ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

-  ouis als kleine jongen op de arm van zijn moeder  jonkvrouwe atharina Re nst. -

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Kapot óf Heel, Wij geven veel!

-  ouperus (midden) in  aan het obameer in umatra. m in den brode te voorzien schreef hij ook reportages voor tijdschriften en kranten  als de Haagse ost en Het Vaderland. -

et melk 
meer mans 
in en aag         
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Meneer Bennik

a de vertoning van de videobood-
schap van Ban i-Moon nam de Haagse 
burgemeester ozias van Aartsen het 
woord voor zijn traditionele nieuwjaars-
toespraak. We geven hem hier volledig 
weer – met her en der een toegevoegd 
tussenkopje voor de overzichtelijkheid.

oespraak
Beste stadgenoten, dames en heren, 

van harte welkom  Op de woorden 
van de Secretaris-Generaal van de V  
kom ik nog terug. Vrijwilligers, en al 
diegenen die de stad stutten, goed d t u 
er bent. Veel dank voor al het werk dat u 
voor de stad verricht  Dit is het moment 
in het jaar om U te bedanken voor wat 
U hebt gedaan en U te vragen  Zoudt 
U het stadsbestuur ook in 201  willen 
helpen
Die Haagse saamhorigheid – dat Haagse 
samen gevoel – is vitaal in de stad 
aanwezig en maakt de stad socialer. De 
Amerikaanse socioloog Barber zei in 
een interview in de Volkskrant  de stad 
wordt belangrijker dan de staat .  De 
toekomst is aan de steden . De steden 
zijn de belangrijkste democratische 
pijlers in een globaliserende wereld.

ee  steden regie
Dat is ook het signaal dat de collega-
burgemeesters van Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en ik afgaven aan 
de makers van het abinet. De steden 
zien kansen voor een doorbraak. eem 

de woningbouw. Door die weer aan 
te zwengelen, komt de ederlandse 
economie weer op gang.
Dus willen wij met de ontwikkelaars, 
investeringsfondsen en de Rijksover-
heid de bouw stimuleren.     
De toetreding van jongeren op de 
arbeidsmarkt is in het belang van hun 
toekomst en van de samenleving als 
geheel. Dus doen we een beroep op het 

abinet bij alle decentralisatieplannen 
in het sociale en zorgdomein de armslag 
van onze steden te vergroten.
Geef ons de regie, passend bij onze rol 
als eerste overheid. Binnenhof  wees 
niet zo benauwd voor e perimenten en 
doe niet aan politiek micromanagement.

een doemdenken
De Amerikaanse president uit de crisis-
jaren ’ 0 van de vorige eeuw - ranklin 

Delano Roosevelt – kreeg zijn land aan 
de gang met een ew Deal . Geen 
doemdenken, maar elan, gericht op 
groei en werk. Dat hebben we nu ook 
nodig. Hier in de steden n in het land.
Geen somberheid, maar een beetje op-
timisme  zin in e periment, zin in actie, 
handen uit de mouwen       
Wij hoorden zojuist de Secretaris-
Generaal van de Verenigde aties. De 
Verenigde aties zijn het geesteskind 
van President Roosevelt. a ew ork 
is Den Haag de 2e V -stad, omdat 
wij met het Internationaal Gerechtshof 
en het Hof van Arbitrage  het enige 

hoofdorgaan van de V  buiten ew 
ork in huis hebben. Het wemelt hier in 

de stad van aan de V. . verbonden orga-
nisaties. Den Haag is het juridisch anker 

van de wereld, en wereldcentrum van 
vreedzame geschillenbeslechting.
Dit jaar bestaat het Vredespaleis 
honderd jaar. Het Vredespaleis is het 
s mbool van onze roeping, het internati-
onaal recht te borgen. We zullen er eind 
augustus een groot feest van maken

Op heveningen
Het jaar 201  markeert ook het 200-ja-
rig bestaan van ons oninkrijk. Op 0 
november 1 1  begon een nieuw hoofd-
stuk uit onze vaderlandse geschiedenis. 
Op 0 november a.s. zullen we op Sche-
veningen – waar anders  – beginnen 
met de viering van 200 jaar oninkrijk. 
En ik hoop dat de tweets  op de 1e 
december hetzelfde kunnen melden als 
de ’s Gravenhaagsche ourant uit 1 1  

de toeloop naar Scheveningen 
was zeer groot en het vreugdegejuich 
der menigte onbeschrijfelijk .  Op de 
site www.200jaarkoninkrijk.nl kunt U 
zich aanmelden om mee te doen aan 
die heropvoering van de landing op 
Scheveningen van onze latere oning 
Willem I.
Op Scheveningen ook luidden we aan 
ons aller geliefde strand het nieuwe jaar 
in. Met 0.000 biologisch afbreekbare 
ballonnen en vredesduiven passend bij 
de wapenspreuk op ons stadswapen. 
Een prachtig, optimistisch beeld tijdens 
de Haagse jaarwisseling

anpak vuurwerk 
De grimmigheid van de Haagse traditie 
is meer en meer naar de achtergrond 
verdwenen. Het sinds enige jaren 
ingezette zero tolerancebeleid’ in 
combinatie met de gebiedsverboden, is 
succesvol. De Mobiele Eenheid hoefde 
in Den Haag niet te worden ingezet. Het 
aantal in brand gestoken auto’s daalde 
fors van  naar 2 . Mijn dank gaat uit 
naar de politie, alle medewerkers van de 
hulpdiensten en de vele vrijwilligers
Ondanks dit positieve beeld werd de 
stelling van professor Pieter van Vol-
lenhoven dat het gebruik van zwaar en 
illegaal vuurwerk nu eindelijk moet 
worden aangepakt, bevestigd. Ook deze 
jaarwisseling bleek dat het afsteken 
hiervan tot levensbedreigende situaties 
kan leiden. Ik roep het abinet daarom 
op om, in lijn met Van Vollenhoven, 
de invoer van dit levensgevaarlijke 
vuurwerk te stuiten. 
Wij willen immers allemaal op een 
veilige en leuke manier het nieuwe jaar 
inluiden en niet vanuit een ziekenhuis-
bed. Wij, de leden van de gemeenteraad 
en het college van burgemeester en 
wethouders, wensen u allen een geluk-
kig, een veilig en een vredig 201 . Als 
we er samen onze schouders onder 
zetten, wordt het, een mooi, actief en 
harmonieus jaar.

e nieuwjaarsre eptie van het gemeentebestuur voor de be
volking  op woensdag  januari in het trium van het Haagse 

tadhuis werd opgeluisterd met een videoboods hap van V  
se retaris generaal an i Moon. Hij roemde en Haag als stad 
van internationaal re ht  die in 01  het 100 jarig bestaan viert 
van het Vredespaleis. ‘ aten we die gelegenheid aangrijpen 
om elkaar te beloven nog harder te werken aan een toekomst 
waarin alle mensen hun onvervreemdbaar re ht kunnen doen 
gelden op vrijheid  re htvaardigheid en vrede.’

V  se retaris generaal an i Moon eli iteert en Haag met 100 jaar Vredespaleis

urge ee ter vraagt p nieu jaar re eptie 
 at pti i e en dankt alle vrij illiger  

 - Burgemeester Jozias van Aartsen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak: ‘
De toekomst is aan de steden. (Fotograaf Joost Hubeek) -

 - VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon 
roemde de belangrijke rol die Den Haag 

speelt als internationale stad van Vrede en 
Recht. (Videocaptatie Joost Hubeek) -

 - De Haagse bevolking genoot van de 
goede sfeer op de receptie en natuurlijk van 
de rijkelijk beschikbare ‘natjes en droogjes’. 

(Fotograaf Joost Hubeek) -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26
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 PREMIUM

Dynamisch elegant

 

Stijlvol sportief

Energiek

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.

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

 STUUR MIJ INFO OVER DE BROMMOBIELEN VAN AIXAM.

De heer / mevrouw:    

Adres:    

Postcode:    Woonplaats:  

Ja!

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

0
0

2

WWW.AIXAM.NL

Nog steeds grote opruiming bij Vreugdenhil!

2,  - 1 en 1 sta- op fauteuil 
,- nu € 4 9 ,-

Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47, ‘s Gravenzande, t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Nog steeds grote opruiming bij Vreugdenhil!

asteelbank engels ge-
bloemd 2 ,- nu € 9 0,-

kasteelbank 2,  zits € 9,- 
-

e e n 27  2533  en aag
e . 7  3 8 8

a. van 13  /  17 3  . /  v . 9  /  17 3
a.van 9   17

Nu kortingen 

tot 50%
Kostuums al vanaf 

99.95!!!

Wij ruimen op!

S TA T E N L A A N  2 4        

2 5 8 2  G M   D E N  H A A G

L A A N  VA N  WA T E R I N G S E  V E L D  9 0 5        

2 5 4 8  B R    D E N  H A A G

T  0 7 0  3 0 6  0 4  5 7

I N F O @ N O T A R I A AT D E G I E R . N L

W W W. N O TA R I A AT D E G I E R . N L

N A L AT E N S C H A P P E N

O N R O E R E N D  G O E D

P E R S O N E N -  E N  FA M I L I E R E C H T

O N D E R N E M I N G S R E C H T

Specialist in:
•  Voor al uw VVE Onderhoud, 

al uw voorkomend onderhoud, 
aanbouw en dakopbouw

• Tevens gespecialiseerd in het  
 opplussen van uw woning in 
 het kader van de WMO   
 woningaanpassingen

Kantoor en 

werkplaats 
Orionstraat 2 Den Haag

tel: 070-3814221

fax: 070-3835122

AANNEMERSBEDRIJF

‘MORGENSTOND’ b.v.

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

slechts € 12,50

Biologische kip
930 gram

Plofkip
2.350
gram

Het best bewaarde supermarktgeheim
95% van alle kip in de 
supermarkt is plofkip.

Zo’n dier kan soms
nauwelijks meer lopen.

www.wakkerdier.nl



ot en met  ebruari

po ilver rrows verlengd 
in het ouwman Museum
Het Louwman Museum in Den Haag verlengt 

de expositie over de legendarische Merce-

des-Benz Silver Arrows (‘Silberpfeile’) tot en 

met 3 februari 2013. De tentoonstelling over 

de Duitse Grand Prix racers die furore maak-

ten in de autosport in de jaren dertig werd 

tot nu door 25.000 bezoekers bezocht. Het 

is voor het eerst na bijna 80 jaar, dat deze 

iconen in een speciale thematentoonstelling 

te bezichtigen zijn buiten Duitsland.

De vaste collectie van het museum is 

tijdens de expositie eveneens toegankelijk. 

De collectie toont de geschiedenis van de 

automobiel in al zijn verschijningsvormen en 

uit alle tijdperken. Ruim 250 auto’s van meer 

dan 100 fabrikanten geven een overzicht 

van de verschillende carrosserievormen en 

technologische vernieuwingen, met name uit 

de vorige eeuw.

Het Louwman Museum is geopend van 

dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 

17.00 uur. Maandag gesloten. 

Entreeprijzen: € 13,50 p.p., 

groepen (min. 20 personen) € 11,- p.p.,  

kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., 

kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren € 5,-.

Louwman Museum, Leidsestraatweg 57, 

2594 BB  Den Haag, Tel.: 070 – 304 7373

Vana  vrijdag 11 januari

tart ursus in ranoul:
e pressionisme 1 0   1  
Vanaf vrijdag 11 januari 2013, zal kunsthis-

torica Anne Marie Boorsma een 12-delige 

cursus kunstgeschiedenis geven over het 

Expressionisme (1905 – 1945) in Theater 

Branoul. De cursus start op vrijdag 11 

januari 2013 en wordt gegeven in Theater 

Branoul, Maliestraat 12 te Den Haag. De 

laatste les is een excursie. In week 9, tussen 

25 februari en 3 maart, worden er geen les-

sen gegeven, vanwege krokusvakantie. De 

lessen zijn van 10.00 tot 11.30 uur. Kosten: 

De cursus kost 125 Euro voor 12 lessen. 

Aanmelding informatie: Drs. Anne Marie 

Boorsma, 070-3822130 of 

annemarieboorsma@gmail.com of 

www.annemarieboorsma.nl 

Op de laatstgenoemde website vindt u meer 

informatie over de inhoud van de lessen.

Vrijdag 11 januari

‘ a h o  geen a h’ 
in de utherse kerk.
Het duo Matthias Havinga (orgel) en Hester 

Groenleer (blokfl uit)  brengt een aantrek-

kelijk programma met werken van Johann 

Sebastian Bach zelf én van werken die lange 

tijd aan hem werden toegeschreven. Op 

het programma staan o.a. een orgelsolo 

van Bach, een 'apocriefe' cantate en een 

Moderne improvisatie op het thema B-A-C-H 

door Hester Groenleer. 

Om 17.00 uur in de Lutherse kerk, aan de 

Lutherse Burgwal 8 in Den Haag (Centrum). 

Kaarten aan de kerk; € 10,00 studenten en 

CJP tot 27 jr gratis.

rida  ight Jazz 
in Muzee heveningen
In oktober 2012 trad het trio Rob van 

Kreeveld op in Muzee Scheveningen. Voor 

dit eerste Friday Night Jazz concert in het 

museum bestond direct al veel belangstel-

ling. Vandaar dat de serie in 2013 wordt 

voortgezet met optredens, die telkens zullen 

plaatsvinden op de tweede vrijdag van de 

maand. Op vrijdag 11 januari is het de beurt 

aan twee swingende dames: Ellister van 

der Molen (trompet) en Heleen Schuttevaer 

(piano/zang). Zij worden begeleid door Bart 

Tarenskeen (bas) en Hans Braber (drums). 

Aanvang concert: 20.00 uur. 

De entreeprijs bedraagt 15 euro. 

Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de 

receptie van het museum, 

Neptunusstraat 90-92 in Scheveningen. 

Zie voor de openingstijden www.muzee.nl

ot zaterdag 1  januari

ieb oetermeer
zoekt vrijwilligers
De Bibliotheek zoekt nieuwe vrijwilligers. 

Mensen die affi niteit hebben met literatuur 

en het prettig vinden om te werken met 

ouderen. Sinds 2008 wordt er namens 

de Bibliotheek in diverse woonzorgcentra 

voorgelezen aan ouderen. Aan de hand 

van thema's lezen de vrijwilligers literaire 

fragmenten voor aan bewoners en gaan met 

hen in gesprek over de teksten. Het project 

heet Luisteren naar mooie verhalen wordt 

op verschillende locaties in Zoetermeer 

verzorgd. De Bibliotheek werkt met een team 

van 19 geschoolde vrijwilligers. Vanwege 

het vertrek van enkele voorlezers en de start 

van nieuwe locaties zijn er nieuwe voorlezers 

nodig.

Na aanmelding en selectie krijgen vrijwil-

ligers een cursus aangeboden door de 

Bibliotheek. In deze cursus wordt aandacht 

besteed aan het selecteren van verhalen en 

gedichten, voorleestechnieken, gesprekslei-

ding en omgang met ouderen. Na de cursus 

gaan vrijwilligers zelfstandig aan de slag in 

duo’s, op een eigen locatie. De functie vergt 

inclusief voorbereidingen gemiddeld 6 uur 

werk per twee weken.

Heeft u interesse in de vrijwilligersfunctie 

dan kunt u tot 12 januari contact opnemen 

met Emmy Rijsdijk, 

consulent cultuur en educatie volwassenen 

Bibliotheek Zoetermeer: 3438191 

of rijsdijk@bibliotheek-zoetermeer.nl

ondag 1  januari

ieuwjaars on ert 
in hotel el ir 
Onder de titel ‘Inspiratie’ hebben de drie 

musici van het Prisma Strijktrio zich voor 

dit concert laten inspireren door zes eeuwen 

muziek; van Renaissance tot nu, met als 

middelpunt een Weense Klassieker. Jan-

neke van Prooijen (viool), Elisabeth Smalt 

(altviool) en Michiel Weidner (cello) zijn 

drie gelouterde musici die elkaar feilloos 

aanvoelen en als ensemble garant staan 

voor virtuoos, hartstochtelijk en stijlbewust 

spel. Sinds de oprichting in 2002 krijgt 

Prisma enthousiaste kritieken. Het trio was 

te horen op Nederlandse festivals zoals het 

Grachtenfestival en het KlankKleurFestival en 

op onder meer de podia van het Concertge-

bouw, De Doelen en op Radio 4. 

Op het Nieuwjaarsconcert van Bel Air Con-

certs speelt het Prisma Strijktrio prachtige 

arrangementen van composities uit de 

Renaissance, een origineel Frans trio en mu-

ziek die geïnspireerd is op volksmuziek. Als 

stralend middelpunt klinkt een compositie 

van een Weense Klassieker.

Concert: 11:00 uur € 17,50 inclusief koffi e/

thee vanaf 10:30 uur. Kinderen halve prijs.

Brunch: 12:15 uur € 17,50 (apart reserve-

ren) Reserveren via 

www.belairhotel.nl/belairconcerts 

of via: info@belairconcerts.nl

of via de receptie van het hotel 

(070 - 3 52 53 41) Worldhotel Bel Air, 

Johan de Wittlaan 30, 2517 JR, Den Haag

Vo ale routekaart
in sneltreinvaart

Sopraan Christina Völtl, mezzosopraan 

Natascha Morsink en pianist Andrew Clark 

presenteren een muzikale reis door Europa 

vol humor en melancholie. Het publiek reist 

mee via liederen, duetten en improvisaties 

waarin volkse ritmes en oude melodieën 

(opnieuw) worden gebruikt. Andrew Clark 

schreef voor deze voorstelling bovendien 

een op Engelse volksmuziek gebaseerd a 

cappella duet, gevolgd door een ondeugend 

en niets aan de verbeelding overlatend 

coupletlied uit Ost-Friesland.

Het programma begint om 15.00 uur bij de 

Stichting Podiumkunsten Emmakade,

aan de Koningin Emmakade 139, 2518 JJ in 

Den Haag.  Zaal open vanaf 14.30 uur. 

Prijs: € 15 p.p. inclusief koffi e of thee en een 

goed glas wijn. Boeken via de website 

www.podiumkunstenemmakade.nl 

of telefonisch: (070) 427 55 37.

amerata el t in
Muzee heveningen
In januari 2013 viert het professionele 

kamermuziekensemble Camerata Delft 

zijn eerste lustrum met een bijzonder 

concertprogramma onder de titel ‘Oud & 

Nieuw’ en doet daarbij ook Scheveningen 

aan. Het is de tweede keer dat Camerata 

Delft in Muzee Scheveningen te horen is; in 

januari 2012 trad het ensemble er al op met 

het sprankelende programma ‘Fantasie’, vol 

instrumentale en vocale muzikale fantasieën. 

Dit keer staan op het programma oude èn 

nieuwe composities, er wordt opgetreden 

op oude èn nieuwe locaties, gespeeld op 

oude èn nieuwe instrumenten, indachtig het 

motto van het ensemble: ‘nieuw geluid in 

oude muziek’. 

Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92, 

2586 GT Den Haag. Kaarten: aan de zaal 

€17,50 inclusief toegang tot het museum, 

in de voorverkoop €15,- verkrijgbaar aan de 

kassa van Muzee (25- en 65+ betalen €2,50 

minder). Reserveren: tel. 06-20328700 

of via reserveren@cameratadelft.nl 

aterdag 1  januari

Orgel on ert
etlehemkerk

Aarnoud de Groen een orgelconcert met 

medewerking van Alice Gort, zang en blok-

fl uit in de Bethlehemkerk aan de  Laan van 

Meerdervoort 627.

Aanvang van dit concert 20.00 uur, 

toegang 5 euro. 

ondag 0 januari

ezing ethelkerk:
Italiaanse ar hite tuur
Vanaf 14.00 uur staat in de Bethelkerk te 

Loosduinen de koffi e klaar voor een mooie 

middag met een lezing over Italiaanse archi-

tectuur. De lezing met prachtige voorbeelden 

wordt gegeven in de sfeervolle zaal die 

ontworpen is door architect W.Ch.Kuiper. 

Er zijn interessante glas in lood ramen en 

art-deco lampen. 

Marjolijn van Delft geeft de lezing en u kunt 

zich opgeven via kunstlijn@hetnet.nl  

De kerk is te vinden aan de Traviatastraat 25 

in Loosduinen. Bereikbaar met bus 23 en 

tram 3, halte Hoefbladlaan.

Vana  vrijdag  januari

oze ouderensalon
maandelijks in el t

De stichting Pieter van Foreest heeft samen 

met de Delftse ouderenverenigen en de 

DWH het iniatief genomen de Roze Salon te 

starten. Zo volgen zij andere gemeenten en 

zij hebben in de voorbereiding ook veel ad-

viezen mogen ontvangen uit Rotterdam en 

Den Haag. Bezoek wordt zeer gewaardeerd 

en toont betrokkenheid. Het is nadrukkelijk 

de bedoeling om het isolement van roze 

ouderen te voorkomen en daar hebben allen 

een verantwoordelijkheid. 

Vrijwilligers zijn van harte welkom, ook 

eenmalige initiatieven zijn belangrijk! 

De Roze Ouderen Salon is er iedere 4e 

vrijdag van de maand in Delfs Hove, Vor-

rinkplein 99 Te Delft (16.00 tot 19.00).

aterdag  maart

alonbootvaart
‘Ontdek de Vliet’
Ook voor 2013 is er weer een heel pro-

gramma opgesteld voor vaarten van de Sa-

lonboot in Den Haag en Delft. Een overzicht 

daarvan kunt u vinden op de website www.

salonbootdenhaag.nl Het hele jaar door zijn 

er tal van verschillende soorten rondvaarten. 

De authentieke en sfeervolle Salonboot 

uit 1925 biedt unieke mogelijkheden voor 

rondvaarten met kleine groepen en gezel-

schappen met afvaartmogelijkheden vanuit 

Den Haag, Delft, Rijswijk en Leidschendam-

Voorburg. De Salonkruiser "Oriënt" is 

opgenomen als Varend Monument® in het 

Nationaal Register Varende Monumenten en 

was hiermee de eerste rondvaartboot van 

Den Haag met dit predicaat.

Op 9 maart staat als eerste een vaart op het 

programma met de naam ‘Ontdek de Vliet’. 

Een vaartocht op de Vliet biedt historische 

doorkijkjes op oer-Hollandse landschappen 

en de 'achtertuinen' van Leidschendam-

Voorburg, Rijswijk en Den Haag.

Uw gids neemt u mee vanuit het Haagse 

centrum (historische haven aan het Zieken, 

hoek met Bierkade) in de richting van de 

Vliet en vertelt u onderweg over de rijke 

historie van Den Haag en Leidschendam-

Voorburg. U passeert tijdens de rondvaart 

het Havenkantoor met de Haagse ooievaar 

aan de Goudriaankade, Kasteel De Binck-

horst, Forum Hadriani, Huize Dorrepaal, 

Huygensmuseum Hofwijck en park Vreugd 

en Rust.

De rondvaart begint om 13.00 uur en duurt 

circa anderhalf uur. Reserveren kan via de 

genoemde website of telefonisch: 

(070) 2116105. Prijs € 16,95 p.p. 

inclusief een goed glas wijn aan boord.
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Wonen in een rijksmonument met een industrieel verleden? In Neherpark is het  

mogelijk. Het voormalige Neherlab, waar de PTT haar grootste ontdekkingen deed, 

herbergt nu een wereld aan wooncomfort met vele extra’s.  

Het Neherpark ligt in een rustige groene wijk op loopafstand van ov en  

winkelcentrum Leidsenhage.

Slechts enkele appartementen te huur! 

- drie- en vierkamerappartementen vanaf ca. 102 m2 

- met complete Siematic-keuken en balkon of terras 

- gratis gebruik van de Health Club: zwembad, sauna en fitness 

- restaurant met bewonerslounge (speciale kortingen voor bewoners)

TE HUUR  vanaf € 1.059,- per maand 

www.hureninneherpark.nl

Kijk voor huur op www.vesteda.com
  voor ons volledige woningaanbod  

of bel (070) 313 18 00

Eigentijds wonen in industrieel erfgoed  
Neherpark, Leidschendam-Voorburg

OPEN DAG 

10 en 24 januari

van 13.00 uur tot 15.00 uur

Neherpark 93 (ingang Ruysdaellaan)

n g e e an  en e an e ng e - en
g e nen  ve gen een v f a  g e n e en
n en aag v  en en ven e 55 aa .
e e en va en nnen e a e e  en n e e  

v  en en e  aange en v e en  e f an g  aa  
  e aa  e en  e en nen.   a  v   

ee  an v  nf a e f n v ng n a   e  n-
g e e an  e . 88 921 1  a  n. a gge
n g.n .  nf a e ve  g e nen n   n a  

ne en e  e  e . 7  3912595 - a  nf g.n . 

ooncentrum agen age bevindt zich in de a
genstraat, middenin het centrum van en aag. 

oor de vele tram  en buslijnen die door het cen
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. lle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
r zijn  woningen en er is een grote daktuin. 

Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
parkeerplaatsen huren.

e e age is gelegen aan de chermerstraat. 
et het openbaar vervoer is het comple  makkelijk 

te bereiken. e belangrijkste winkels zijn om de 
hoek, in de Betje olffstraat. et wooncentrum 
heeft  driekamerwoningen van ca.  m
verdeelt over drie etages

ooncentrum n a gge  ligt aan de
octurnestraat, halverwege het oude dorpscen

trum van oosduinen en ijkduin. Op loopafstand 
bevinden zich winkels. r is parkeergelegenheid 
rondom het wooncentrum. et centrum heeft  
woonlagen en bevat  twee  en

 driekamerwoningen.

e nne e  is gelegen aan de Beresteinlaan, 
in de wijk Bouwlust. et het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar. Belangrijke 
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op 
loopafstand gelegen. et gebouw bevat  twee
kamerwoningen.

ooncentrum a a  a e a bevindt zich aan 
de ak van oortvlietstraat. et openbaar vervoer 
bevindt zich op korte afstand van het comple . e 
belangrijkste winkels zijn op ongeveer  minuten 
loopafstand. et wooncentrum heeft  drieka
merwoningen van ca.  m  en drie tweekamer
woningen van ca.  m .

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 088 - 9210410 

E-mail klantenservice: 

simon.carmiggelt@woonzorg.nl 
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    Aan koffi edik kijken over de toekomst 
van deze ouderenkranten doen we 
niet. Wel anal seren we de mogelijke 
gevolgen voor de al jaren in gang 
gezette ontwikkelingen in de papieren 
media. We kunnen meteen stellen 
dat de ouderenkranten, waarin deze 
opinierubriek meegaat, een van de 
weinige succesnummers in papieren 
uitgaven is gebleken.
Waar alle papieren oplages en resulta-
ten van dagbladen gratis en betaald  
en de meeste gratis huis-aan-huisbla-
den onder zware druk staan vanwege 
digitalisering van de informatievoor-
ziening, weten deze ouderenkranten 
zich te handhaven of zich zelfs te 
vergroten. Hoewel ik op mijn ste 
een digitaal dier’ ben geworden, vind 
ik het nog steeds heerlijk mijn papie-
ren kranten in mijn eigen hoekje in de 
kamer rustig te kunnen doornemen. 

           Start     en groei  
Eind 200  is uitgever hoofdredacteur 

red Wallast in Rotterdam gestart met 
De Oud-Rotterdammer’. Vervolgens 

kwamen in Den Haag De Oud-Hage-
naar’ en in Utrecht De Oud-Utrech-

ter’ erbij. Deze twee kranten, die zich 
eveneens op de 0-plusmarkt richten, 
hebben respectievelijk een oplage 
van 2.000 e emplaren en . 00. 

eurig netjes staat op de voorpagina 
van de kranten de oplage vermeld. 

unnen de dagbladen nog wat van 
leren  Vervolgens is in november 
2011 nog De Oud-Amsterdammer met 
120.000 e emplaren van start gegaan. 
Daardoor hebben de oud-kranten in 
totaliteit een dekking - in de adver-
tentiewereld wordt uitgegaan van het 
aantal mensen dat de krant bereikt 
- van circa n miljoen lezers in de 
randstad. Het is niet geheel toevallig 
dat drie van de vier kranten hun basis 
hebben in de randstadsteden waarin 
bundelingen plaatsvonden in de dag-
bladsector van het Algemeen Dagblad 
met de regionale kranten Rotterdams 
Dagblad, Utrechts ieuwsblad en 
Haagse ourant.

     Gratis  
De formule van de gratis op te halen 
kranten is bij alle vrijwel hetzelfde  
zich richten op ouderen die boor-
devol verhalen zitten over vroeger 

en tegenwoordige ouderenkwesties 
behandelen, zoals op deze pagina in 
deze rubriek. Een krant voor en van 
de ouderen dus  We hebben wel eens 
gegniffeld dat de ouderenbonden 
A BO, BO en P OB  nauwe-

lijks meer informatie geven voor 
het lidmaatschap waarvoor ouderen 
ongeveer 0 tot 0 euro per jaar 
betalen. Ze geven wel allerlei aanvul-
lende services, maar daarvoor moet 
in het algemeen e tra betaald worden. 
Bovendien kampt met name de oude-
renbond A BO met een afsplitsing uit 
onvrede over het te voeren beleid.
Voor onze’ ouderenkranten hoeft 
- als men ze ophaalt of na verloop 
van tijd op internet leest - helemaal 
niets te worden betaald. Dat is 
natuurlijk alleen mogelijk dankzij de 
advertentie-inkomsten en het beperken 
van de kosten voor de vaste kleine  
kernredacties, het overige personeel, 
de uitgaven voor zetten, drukken en 
papier en de distributie. 

       Dekking  
De vier kranten trekken op com-
mercieel gebied gezamenlijk op. 

Voor alle kranten is n aantrekkelijk 
combinatietarief voor advertenties 
mogelijk. Het spreekt voor zich dat de 
redactionele inhoud bij alle is gericht 
op de regio waarin zij verschijnen.
Opvallend is wel dat ondanks de grote 
dekking die deze randstadkranten 
hebben - meer dan bijvoorbeeld het 
dagelijks uitkomende AD in de vier 
grote steden - de grote landelijke 
adverteerders de oud-kranten nog nau-
welijks zien staan. Daarover heb ik, 
opgegroeid in de dagbladsector, wel 
een mening. Het zijn de grote lande-
lijke inkoopbureaus van advertenties 
voor nationale merken en diensten die 
de media kunnen maken en breken. 

og afgezien van de hoge provisies 
die zij opstrijken denken vele jonge 
managers nog steeds dat koopkracht 
voornamelijk bij jongeren zit en dat zij 
de advertenties daarop moeten richten. 
Echter allerlei onderzoekingen ook 
van het Sociaal ultureel Planbureau  
tonen aan dat de huidige ouderen van 
tussen de 0 en  jaar over m r 
koopkracht en vermogen beschikken 
en zeker in een fase verkeren waarin 
zij, weliswaar voorzichtig, aardig wat 
kunnen uitgeven.
De kleinere adverteerders - winkeliers 
en dienstverleners in de respectie-
velijke steden - hebben heel goed in 
de gaten dat aan de ouderen wat te 

verkopen valt of aan hen diensten zijn 
te verlenen. 

       Toekomst  
Hoe het in de toekomst verder zal 
gaan met de papieren ouderenkranten 
valt niet te voorspellen. Wel zal de 
digitalisering van deze producten 
toenemen. Prognoses zijn al gemaakt 
dat over pakweg tien tot vijftien 
jaar de dagbladsector geheel zal zijn 
gedigitaliseerd. Of dat ook voor deze 
papieren ouderenkranten geldt, weten 
we niet. Tenslotte nog iets over de gra-
tis huis-aan-huisbladen die het thans, 
onder invloed van de veranderingen in 
de media, heel moeilijk hebben. Het 
enige dat wij daarover in deze opinie 
kwijt willen, is dat zij ooit alleen zijn 
opgezet als advertentiefuiken’. Se-
cundair was de kwaliteit van de lokale 
berichtgeving die vaak niet verder 
ging dan de plaatselijke per wijk of 
deelgemeente  berichtjes en nieuwtjes 
die veelal nog door anderen werden 
aangeleverd. Die rol wordt steeds 
meer overgenomen door de snelle 
sociale media, waaronder Twitter. 
Daarom belanden we nu op het punt 
dat we onze bescheidenheid even laten 
varen  de oud-kranten zijn ontstaan 
om ouderen kwalitatieve nostalgie en 
informatie te bieden. Zoals we stelden  
v n en v r de lezers.              

 Tijd om in het nieuwe jaar aandacht te besteden aan de functie en kwaliteiten van deze ouderenkranten. Bijna iedereen is ervan overtuigd dat hiermee een gat in de markt is aange-
boord op (onafhankelijk) mediagebied. Een analyse op deze pagina van mediaspecialist Hans Roodenburg. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar 

hansroodenburg@kpnmail.nl       

 Een krant voor en van de oudere lezers   

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar 
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

  Erf- en schenkingsrecht 

   Teruggave voor alle erven 
 n een a ilie aarin e na eli

et el aar o aan vaa e en e
el ele aal een onta t eer
et el aar e i et overli en en
e nalaten ap van i n oe er

a e i el . aarop e i toe ele
on er eer oor een ter tortin
voor rtoe la el te etalen. ot

i n ver a in ri i n eri t at
e ela tin ien t o tree
il ter torten. ter e re enin

van i n oe er i al e in i .
il e ela tin ien t et alleen aar

op i n re enin torten al i een
an te enin van alle an ere erven
an aantonen. e ien on e it atie

l t i at niet. ete ent et at e
ela tin ien t aar oor et e ra
el o t  

  Hoewel u alle formaliteiten van uw 
overleden moeder hebt gedaan, zijn 
toch alle - in dit geval wettelijke 
- erfgenamen gezamenlijk verant-
woordelijk voor de afwikkeling van 

de nalatenschap. Vaak wijzen wij 
erop dat de uitvoerder - in dit geval 
u - verantwoording moet a  eggen 
voor al zijn of haar daden. Heel be-
langrijk daarbij is een staat van baten 
en lasten na de overlijdensdatum die 
voor rekening van de overledene zijn 
gekomen en de relatie tot het totale 
vermogen spaargeld  op de overlij-
densdatum. Hoewel binnen families 
het niet gebruikelijk is, kan degene 
die de afwikkeling doet ook kosten 
voor zichzelf in rekening brengen. 
Uit uw brief begrijpen we dat u de 
erfgenamen niet op de hoogte hebt 
gesteld van de baten en lasten bij de 
afwikkeling van de nalatenschap. 
Integendeel, u bent eraan tekort 
gekomen door nog zaken voor uw 
moeder te betalen.
Wilt u de belastingteruggave 
opstrijken om eerdere uitgaven voor 
uw moeder te dekken, dan is het dus 
zaak aan alle andere erfgenamen een 
staat van baten en lasten te sturen en 
hen toestemming te vragen, bijvoor-
beeld door een akkoord op uw brief, 

dat dit bedrag op uw rekening wordt 
gestort. Als u kunt aantonen dat u er 
in totaal aan tekort bent gekomen, 
zullen de anderen daar geen proble-
men mee hebben. Zeker niet als u 
bereid bent tot nadere uitleg van uw 
posten. Problemen gaan pas ontstaan 
als u niet duidelijk aangeeft waarom 
u uitgaven voor uw moeder hebt 
gedaan. Een goede administratie is 
noodzakelijk om onderlinge con  ic-
ten te voorkomen. ukt het u niet, 
dan zal de Belastingdienst inderdaad 
zo lang mogelijk het bedrag voor de 
erven’ reserveren.

         Consumentenzaken   
   Garantie   en geen vervanging 
 i een oto aa e i voor i n lein
o ter een ototoe tel e o t et

een e tra arantie voor rie aar voor
. en paar aan en later e

i e len ter reparatie aan e o en
ant et a to o tee ratel e er .
et erepareer e toe tel vervol en
eer op e aal . en paar aan en

later ee i et el e e vel voor in
ern ti er ate. e in elier ei i

at it i it toe tel eer voor a .
e e toen e e at i een

vertro en eer in e len a en
een an er toe tel il e. i ee t e
len ter eoor elin en reparatie in
ontvan t eno en. at i n i n
re ten in e e tra repareren e e
o e len eer en over een ti e e
i eer et el e pro lee .

e  westie is nogal eenvoudig  een 
leverancier is vanwege garantiebe-
palingen verplicht mankementen aan 
een apparaat te herstellen. Mocht - in 
het uiterste geval - blijken dat het 
apparaat niet meer te repareren is, 
moet men u een ander apparaat aan-
bieden of uw koopsom terugbetalen. 
Dus u zult de winkelier toch nog een 
keer de kans moeten geven het appa-
raat te repareren. Tenzij de winkelier 
met een andere oplossing komt. u 
al claimen dat u een ander apparaat 
wil, kan nog niet. Overigens zijn wij 
geen voorstander van het kopen van 
e tra garantie een soort verzeke-
ring  ,omdat men daarvoor erg veel 
moet betalen en omdat die ook pas 
na de reguliere garantie ingaat. We 

vinden het handiger na a  oop van 
de garantieperiode het risico zelf te 
nemen. Bovendien blijkt dat als het 
apparaat na de normale garantie-
periode normaal werkt de kans op 
mankementen daarna ook niet zo 
groot meer is. Dus u betaalt erg veel 
voor een e tra garantie, terwijl het 
misschien fi nancieel handiger was 
geweest dat geld te laten renderen 
voor bekostiging van een eventuele 
reparatie later. Of gewoon het risico 
lopen        

 Voorspellingen, vaak waanzinnige, voor de toekomst zijn in de media niet van de lucht. Het bontst 

was de ‘mediahype’ rond de Maya-kalender, waarbij werd voorspeld dat de wereld 21 december 

2012 zou vergaan. Als dat soort verhalen volop met grote ironie waren gebracht, kunnen we er nog 

in komen. Maar kranten en televisieprogramma’s maakten er nu wel erg veel ophef over.       

De ud- agenaar - De rant voor de 50-plusser Dinsdag 8 januari 2013 pagina 

WBS ontruimingen
Bezemschoon opleveren van woning en 

bedrijfspand na overlijden, verhuizen, grote 
schoonmaak enz.? Bij ons staan kwaliteit, 
discretie en precisie nog in hoog vaandel.  

Ouderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs.

Gelijk duidelijkheid, géén verrassingen achteraf. 

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

Geen moeilijke woorden en kleine lettertjes, 
wij houden het simpel en duidelijk, 

één telefoontje en wij komen gratis langs om 
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen. 

Betalingen altijd achteraf.



Op een mooie zonnige Herfstdag, 
loop ik richting Zuiderpark. Met 
wat brood en mijn camera besluit ik 
eerst naar de kinderboerderij te gaan. 
Zittende op een bankje, dwalen mijn 
gedachten af naar vroeger. In een  its 
zie ik alles weer aan me voorbij gaan.

Er komt een meisje naar me toe, 
vragende of ik meega naar de schapen 
en de geitjes. We gaan samen naar de 
ruif met het stro. Ze legt wat stro in 
mijn hand. Een geitje begint het gretig 
op te eten. Ze kijkt naar mijn camera. 
Mag ik een foto maken  a hoor, zeg 
ik. Terugkijkende op mijn camera, 
zie ik dat ze een mooie foto heeft 
gemaakt, van het stro het geitje en 
mijn hand. We lopen terug, en ze gaat 
weg, vragende, kom je morgen weer  
Dan gaan we naar de konijntjes. 
Misschien zeg ik. Ik kijk haar na en 
kijk naar de lieve foto die ze maakte.
Ik denk terug aan de tijd dat ik veel 
op de kinderboerderij was met mijn 
kinderen en kleinzoon. Eigenlijk is er 
niets veranderd. Mijn blik valt op de 
varkens die heerlijk in het zonnetje 
liggen. Weer dwalen mijn gedachten 

terug naar 0 jaar geleden. Ook toen 
waren er varkens alleen zat er geen 
hek om zoals nu.

Die dag was ik met Riet mijn vriendin 
op de kinderboerderij. Mijn dochter 
die wel een paar stapjes al zette maar 
liever kroop, haalde ik trots uit de 
wagen om het rose jurkje wat ik had 
gebreid te laten zien. Even later roept 
Riet An, arin zit tussen de varkens. 
En ja daar zat ze in de modder. Het 
jurkje vele malen gewassen maar het 
werd steeds kleiner, en uiteindelijk 
werd het een poppenjurkje.
 

evrijding 1
aar het weidje kijkende, denk ik 

terug aan de zomer na de bevrijding 
1 . Toen ging ik met mijn vader 
naar de kinderboerderij. En eigenlijk 
heeft de tijd daar stil gestaan. In 
gedachte verzonken loop ik richting 
Heuvel. Het paadje waarop ik mijn 
eerste stapjes zette. Het paadje wat 
mijn moeder altijd gebruikte om 
foto’s te maken. Ze had een oto 
toestel, en als je op een knopje drukte, 
kwam er een soort harmonica uit. Dat 

toestel was haar 
heiligdom, en in de 
oorlogstijd lag het in een luik, 
bij ons in de gang onder de grond. 
Ze trok altijd een streep op het paadje 
en als je dan aan kwam lopen, moest 
je lachen. Over iedere foto werd 
nagedacht.
Aan het einde van het paadje sta ik 
stil bij een plekje waar een oto van 
ons trouwen werd gemaakt.

Toch wel een beetje weemoedig 
wordende, laat het verleden me ineens 
niet meer los. 

e Heuvel
Ik besluit om naar boven te gaan op 
de Heuvel. Hier speelde een groot 
deel van mijn kinderjaren zich af. 

aar beneden kijkende zie ik de sloot 
voor de Vreeswijkstraat. Ook kijk 
ik naar mijn ouderlijk huis dat net 
is te zien door de bomen. Even pak 
ik de boom vast waar we tikkertje 
speelden. We wandelden met onze 
poppen wagens speelden rovertje, 
en reizigertje. Vroeger mocht je niet 
van de paden, en er liep altijd een 

boswachter 
rond. We speelden 
vaak beneden aan de heuvel. 
Als iemand van ons hem aan zag 
komen  oot ie en dan gingen we snel 
achter een boom staan en wachten 
tot hij weg was. Op een keer had hij 
zich ook verstopt, en toen we boven 
kwamen zette hij ons het park uit.
 
Met Paula mijn jeugdvriendinnetje 
beleefde ik spannende avonturen in 
het park. Maar daar kom ik later op 
terug. De Heuvel a  opende besluit ik 
naar de speeltuin Ot en Sien te gaan. 
Vroeger was er een vijvertje met heel 
vies water, maar toch leuk om erin 
te gaan.

Ot en ien
Mijn blik valt op de mooie 
vernieuwde beeldjes van Ot en 
Sien. Bij Ot en Sien heb ik ook veel 
voetstapjes liggen. Ik wilde altijd al 

graag moeder worden, en ging veel 
met de kinderen van mijn buurvrouw, 
naar de speeltuin, in de zandbak 
maakte ik dan mijn huiswerk. Ik 
had een ring met een steentje en die 
draaide ik altijd om en deed dan net 
of ik moeder was. Van dat huiswerk 
kwam vaak niet veel terecht. Mijn 
ouders beide bij het onderwijs, 
werden kwaad als ze me overhoorden 
en ik weinig wist. Maar ik vond het 
veel leuker vond met de kinderen 
van mijn buurvrouw te spelen, dan 
te leren. Soms kreeg ik dan straf 
voor mijn tekortkomingen en mocht 
ik op mijn vrije middag niet met de 
kinderen weg. Het begint al laat te 
worden, en ik loop terug van Ot en 
Sien, via de Heuvel, naar de uitgang. 
Bij de uitgang gekomen kijk ik naar 
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Ook dat: ‘Ineens sprong er een man met een zwarte jas uit de bosjes. Hij deed zijn jas open en daaronder had hij niets aan.’

75 jaar veel genieten van het Zuiderpark

onende in de Vreeswijkstraat  
speelde een groot deel van mijn leven zi h a  in het park. Ik zette 
er mijn eerste stapjes  belee de er leuke dingen en ook spannende

75 jaar veel genieten van het Zuiderpark



het slootje waarop we schaatsten, 
soms ook op de bevroren vijver. De 
Vreeswijkstraat had vroeger een brede 
middenweg en een brede stoep. Er 
waren toen nog weinig auto’s, en we 
rolschaatsten op de middenweg. Op 
de stoep maakten we een hinkel baan, 
gingen touwtje springen.

Vrouw van 101 
In de Vreeswijkstraat woont een 
oude buurvrouw, ze is nu 101 jaar. 
Ze vindt h et altijd leuk als ik kom 
en dan drinken we thee en ze heeft 
altijd lekkere bonbons.  Bij de 
oversteekplaats, en in gedachten 
verzonken loop ik door het rode 
licht. Uitkijken , roept iemand. 
Geschrokken loop ik naar mijn huis 
in de Harmelenstraat.  Zittende op 

de bank dwalen mijn gedachten toch 
weer terug. Ineens zie ik weer voor me 
mijn nieuwe schoenen met spekzolen. 
Dat waren zolen, van een soort wit 
rubber, ook daar zette ik mijn eerste 
stappen mee in het Zuiderpark. Iedere 
dag keek ik onder de zolen of ze nog 
mooi waren.

Moederpark
Toen ik zelf kinderen kreeg, ging ik 
met mijn vriendin Riet, iedere dag 
naar het park. We zaten dan met onze 
kinderen op de speelweide en wij 
op een kleed. We breiden truitjes, 
soms als we het voor en achterpand 
af hadden, moesten we wachten, 
we hadden dan geen geld om wol 
te kopen voor de mouwtjes. Op de 
Dierenselaan was een wolwinkeltje, 
en die schreef dan de kleur op. Als we 
dan weer geld hadden haalden we een 

knotje, en konden verder breien aan 
de mouwtjes. Soms gingen we een 
zondagje met onze mannen naar het 
park, namen eten en drinken mee, en 
waren gelukkig op ons kleedje.

Ook gingen we vaak naar de pauwen, 
waar ik ook al toen ik klein was met 
mijn moeder kwam. Bij de pauwen 
was het altijd gezellig, veel bankjes, 
en in die tijd veel moeders met 
kinderwagens. Er werd dan altijd druk 
gesproken over de kinderen en elkaars 
kinderen bewonderen net geboren. 
Aan het einde van het paadje stond 
een ijsboer, en we kochten dan een 
ijsje van een dubbeltje. De kinderen 
moesten vaak delen. toen was een 
dubbeltje al veel geld.
 
Jongensloeren
Paula en ik waren zo ongeveer 
11 jaar. we hadden intussen ons 
zwemdiploma, gingen zwemmen in 
het openluchtzwembad. Soms moest 
je uren in de rij staan, om er in te 

komen. Eindelijk 
binnen, de badhokjes en de 

kledinghaken. Heel gedoe allemaal. 
En eindelijk konden we het water in. 
Vroeger was er een jongens- en een 
meisjesbad.

Dat was in het midden afgescheiden 
door een soort doek. Het was een 
sport van ons om achter het gordijn te 
loeren naar de jongens. En de jongens 
ook weer naar ons. Vaak merkte de 
badmeester het en dan werden we 
eruit gezet. 

Ons 2de avontuurtje was wat 
spannender. Op een ochtend ging ik 
met Paula richting speelweide. Aan 
het einde van het paadje waren bosjes. 
Ineens sprong er een man met een 
zwarte jas uit de bosjes.Hij deed zijn 
jas open en daaronder had hij niets 
aan. Geschrokken renden we weg, het 
park uit. We gingen op de portiek bij 
de fi etsenwinkel zitten. We spraken af 
dat het ons geheim was en we het aan 
niemand zouden vertellen. De andere 
dag gingen we weer naar de plek, en 
hij stond er weer. Ik geloof dat we nog 
enkele keren zijn geweest. Maar op 
een goede dag stond hij er niet meer.

Het geheim van de potloodventer is 
altijd ons geheim gebleven – maar nu 
deel ik het met u.

Dit waren mijn meest markante 
belevenissen in het Zuiderpark. 
 
An Portier - Boddingius
anportier@live.nl
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Ook dat: ‘Ineens sprong er een man met een zwarte jas uit de bosjes. Hij deed zijn jas open en daaronder had hij niets aan.’

75 jaar veel genieten van het Zuiderpark
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Gelukkig zijn er dan grote  sponsoren 
die bekende kunst als vanzelfsprekend 
ondersteunen. In het boek worden uit 
die tijd talentvolle kunstenaars genoemd 
zoals  ohannes Bosboom, Hendrik 
Willem Mesdag, Willem Maris, Anton 
Mauve, acob Maris, Willem Roelofs, 
Paul osephus en onstant Gabriel.
Zomaar een aantal schilders, die de weg 
naar bekendheid hebben gevonden en 
de hofstad in zich hebben opgenomen. 
Maar laten wij niet vergeten dat ook an 
Mankes in Den Haag zijn sporen heeft 
achter gelaten. De meesten van deze 
kunstenaars schaarden zich onder de 
vlag van de bekende Haagse school. 

aamsbekendheid
Wanneer zo’n uitgebreide kunstten-
toonstelling wordt georganiseerd, vraag 
ik mij altijd weer af waarom is de n 
bekender dan de ander. Heeft het te 
maken uit welk milieu men voortkomt 
of is het een kwestie van arm of rijk  

atuurlijk helpt het wanneer een 
kunstenaar onbekommerd kan werken 
en e perimenteren zonder zich druk te 
maken om fi nanci le zaken. Maar men 
zal een kunstenaar toch eerder moeten 
roemen om zijn werk. Gek genoeg is 
naamsbekendheid bij veel mensen een 
pr . Of zou een bepaalde stroming of 
stijl in de schilderkunst de doorslag tot 
succes en bekendheid geven  Soms wel 

maar vaak ook niet.
Geruime tijd zijn mijn zwager Ben van 
Donselaar en ik de leefomstandigheden 
aan het uitzoeken van mijn overgroot-
vader. Hij was eveneens een Haagse 
kunstschilder, Adriaan Marinus Geijp 
Andr  en leefde van 1  tot 1 2 , 
trouwens geen onbekende op kunstvei-

lingen .
In de zoektocht naar zijn verleden zijn 
wij via naaste familieleden, galeriehou-
ders, archieven en internet heel veel 
werken van deze productieve schilder 
tegengekomen. Ruim 00 afbeeldingen 
hebben wij tot nu toe kunnen achter-
halen en de zoektocht gaat nog steeds 
door. In de familie doet het verhaal de 
ronde dat hijzelf ooit heeft gezegd dat 
men met al zijn schilderijen het gehele 
Malieveld zou kunnen bedekken. En 
gezien ons onderzoek komen wij al een 
heel eind.

 Haagse jaren
Aangezien onze overgrootvader Andr  
Geijp zoveel werk heeft nagelaten wer-
den wij steeds nieuwsgieriger en vroe-
gen ons af hoe hij dit alles, in ruim  
Haagse werkzame jaren van zijn leven, 
heeft klaargespeeld. Zeker ook wanneer 
wij ons inleven in zijn gezinssituatie en 
woonomstandigheden in de centraal ge-
legen volksbuurt van Den Haag. Daar te 
midden van zijn tijdgenoten, de eerder 

genoemde kunstschilders, 
die wellicht onder betere 
omstandigheden hebben 
gewerkt en gewoond. 
Andr  is op 2  jarige 
leeftijd met zijn vrouw 
Margaretha enneke autz 
en hun twee zoontjes ustinus en ohan 
mijn grootvader  vanuit Middelburg 

vertrokken en vestigde zich offi cieel op 
1 april 1 0 in Den Haag. Hij begon 
op de ieuwe Haven 121 en later op 
nr. 12 . Verhuisde vervolgens naar de 
Schedeldoekshaven , naar de Mal-
lemolen  en uiteindelijk had hij zijn 
atelier aan de ieuwe Hekkelaan op 
nummer .

e tijdgeest
Via de vaderlandse geschiedenis en 
genealogie van de familie kregen wij 
zoveel materiaal in handen, dat wij be-
sloten verder te gaan en een boek samen 
te stellen met de subtitel

 DE GES HIEDE IS RO D DE 
U STS HI DER A. M. GEI P E  

ZI  AMI IE VA A  1 1 TOT 
HEDE . 

Hiermee willen wij Geijp een podium 
geven tussen al zijn beroemd geworden 
tijdgenoten.
In ons boek, dat nog in de steigers staat 

en nog lang niet drukklaar is, schetsen 
wij zijn tijdgeest en omstandigheden 
waarin hij zijn schilderijen maakte. Hij 
had naar de maatstaven van onze tijd 
een groot gezin. Vijftien kinderen zijn 
in de hofstad geboren en slechts drie 
ervan behaalden de leeftijd van -plus. 
Evenals zijn ouders was Andr  uthers 
gezind.
Verder weten wij nu meer van zijn f -
sieke gesteldheid, mede door de inbreng 
en fantastische hulp van Toon ranken 
van het Zeeuwse Archief in Middelburg. 
Ook via de Rotterdamse kunsthandel 
van Driel en de kerkelijke archieven 
weten wij meer van Andr . Verder 
werden veel vragen duidelijk zoals  wie 
kocht zijn schilderijen en hoe kwam de 
prijs van kunstwerken tot stand  Maar 
ook wat is er gebeurd op  maart 1  
toen men het Haagse Bezuidenhout 
bombardeerde  

Tijdens het uitdiepen van vele vragen 
kwamen wij tot leuke veronderstel-
lingen.
Zoals  Breitner heeft in 1 2 Vin-
cent van Gogh ontmoet, met wie hij 
regelmatig door de volksbuurten van 
Den Haag zwerft om te tekenen. Zou 
Andr  dit koppel ook hebben gezien 
toen zij aan het schetsen waren  Wij 
mogen aannemen dat de jonge Andr  
als nieuwsgierige kunstenaar die schet-
sende vrienden op de ieuwe Haven, 
Zwarteweg of Hekkelaan heeft kunnen 
waarnemen.
Andr  was autodidact en had zijn talent 
van zijn voorvaderen. Zijn vader gaf les 
aan de Teekenacademie  in Middel-
burg, maar daarover in ons boek later 
meer. 

Hoge opbrengst 
Doormiddel van ondersteunend 
beeldmateriaal willen wij ons boek 
ruimschoots gaan illustreren. Het door 
ons verzamelde materiaal zal zeker niet 
onderdoen aan de inhoud van het ver-
schenen boekwerk over Isaac Isra ls in 
Den Haag. De lezer zal zich een beeld 
kunnen vormen van de levenswandel 
van Andr , die gezien zijn oeuvre 
zeker een plek heeft verdiend tussen de 

grootheden . 
Maar ook willen wij al zijn wer-
ken in het boek opnemen. Het digita-
liseren van zijn schilderijen is nog een 
heel karwei. Onderwerpen, zowel op 
paneel als op linnen, zijn ondermeer 
schapen, koeien, stads- en bosgezichten, 
stillevens, personen, molens, winterse 
taferelen en vissers. 
Een onlangs bij veilinghuis hristies te 
Amsterdam aangeboden schilderij 
van Andr , het asteel Oud Was-
senaar, bracht  .2 0 op. En dat is 
eigenlijk niet vreemd wanneer men 
heden ten dage een doek van zijn hand 
aantreft. Wij hebben gemerkt dat er 
heel wat mensen zijn die werk van 
hem verzamelen, mogelijk uit een 
oogpunt van geldbelegging. Maar het 
zijn vooral liefhebbers die het werk 
van mijn overgrootvader naar waarde 
weten te schatten. Vreemd genoeg is er 
waarschijnlijk niet eens een schilderij in 
een museum van mijn overgrootvader, 
maar wel bij heel veel particulieren in 
binnen- en buitenland. Vooral emigran-
ten, die destijds een stukje Holland naar 
hun nieuwe vaderland meenamen in de 
vorm van een schilderij, voorstellende 
een landschap met koeien en molens.

Oproep: help zoeken
Mede namens mijn zwager en familie-
leden, die ons ondersteunen, willen wij 
de lezers vragen of u of wellicht een 
bekende van u een schilderij van mijn 
overgrootvader A.M. Geijp in bezit 
heeft. Wij zouden daar dan graag een 
foto van willen maken. Of zou u mij 
een foto willen mailen, bij voorkeur met 
een hoge resolutie  Uit een oogpunt van 
veiligheid nemen wij in ons boek geen 
gegevens op van de eigenaar van het 
schilderij of waar het doek zich bevindt. 
Het zou geweldig zijn als wij een zo 
compleet mogelijk overzicht kunnen 
samenstellen van het uitgebreide oeuvre 
van mijn kunstzinnige overgrootvader.

Han Geijp
01 - 1
han.geijp ipact.nl

ot eind september konden kunstlie hebbers gedurende vier maanden genieten van werk van de bekende kunst
s hilder Isaa  Isra ls. Maar lie st vier Haagse musea hadden thematis he werken tentoongesteld. at noem ik nog 
eens uitpakken. en raai boekwerk dat men i.v.m. deze tentoonstelling voor een redelijk prijs kon aans ha en is 
door illemien de Vlieger Mol met passie over de kunstenaar ges hreven. o kan men thuis nog eens nagenieten 
van het werk en over het leven van deze bekende Haagse s hilder. 

peurto ht naar onbekende s hilderijen van mijn overgrootvader .M. eijp

euvre dat een plek verdient
tu en dat van de gr theden 

- en schilderij dat Andr  eijp maakte van de cheveningseweg in de winter. -

- elfportret van overgrootvader Andr  eijp uit . -
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Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

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.

Mijn opklapbed
Het bed waar je als kind insliep. aar kan geen ander bed tegenop. ooit 
meer sliep je zo diep en zo zorgeloos als toen. ant toen wist je bijvoor
beeld nog niet  dat je er een halve eeuw later drie tot vier keer per na ht 
uit zou moeten om te plassen.

Het bed waar ik van mijn vierde 
tot mijn vijftiende in sliep was een 
opklapbed. iet zo’n logeerbed of 
vouwbed op wieltjes dat je opklapt en 
wegrijdt in een kast. Ook geen bank 
of bed dat je met een soort gespannen 
veer vanaf het voeteneind omhoog 
tegen de muur duwt als je klaar bent 
met slapen. ee. Ik sliep in een echt, 
ouderwets, degelijk opklapbed. e 
klapte zo’n bed in de breedte tegen 
de muur zodat het bed met matras, 
spiraal en pootjes en al in een houten 
ombouw terecht kwam. En vervol-
gens schoof je de gordijntjes dicht. 

laar. iemand zag meer dat het een 
bed was. Zeker niet als je bovenop de 
ombouw een rijtje boeken neerzette. 
Of een foto van je vriendinnetje.
Waarom al dat gedoe, zal een met 
ruimte verwend kind uit het begin 
van de 21ste eeuw vragen. Waarom 
had je geen gewoon bed  Dat is toch 
veel handiger  

a. ijk. Snotapen. Moet ik jullie 
dan alles weer opnieuw uitleggen  
Hebben jullie dan niet opgelet tijdens 
de geschiedenisles  Weten jullie 
dan niet, dat er vlak na de Tweede 
Wereldoorlog woningnood was  En 
dat er veel huizen moesten worden 

gebouwd  Goedkope huizen  En 
dat dat nodig was omdat iedereen na 
de oorlog van blijdschap zo nodig 
een wipje moest maken  En dat dat 
leidde tot een e plosie van babies 
omdat bijna niemand toen nog van 
condooms had gehoord  Zodat er 
weinig ruimte in die kleine na-oor-
logse huizen was voor bedden  En 
dat ze de bedden toen, na het slapen 
tegen de muur opklapten  Zodat er 
overdag weer ruimte was voor andere 
dingen  

ekbed hier onbekend
Mijn opklapbed bestond uit een 
spiraal met poten, een matras, een 
onderlaken, een bovenlaken, een 
deken en een kussen. Eens in de 
week maakte mijn moeder van het 
bovenlaken een onderlaken en deed 
het onderlaken in de was. Dat schone 
onderlaken deed na een week dus 
weer dienst als bovenlaken. Van 
dekbedden hadden we nog nooit ge-
hoord. Dat kwam later pas. Toen we 
met z’n allen voor het eerst op vakan-
tie naar Scandinavi , Oostenrijk en 
Zwitserland gingen. Daar hadden ze 
wel dekbedden. En wij dachten toen  
jemig, dat is handig zeg. Dat willen 
wij hier in ederland ook. En zo zijn 
de dekbedden in ederland gekomen. 
Maar toen nog niet. De hele handel 
van matras, molton, lakens, dekens 
en kussens moest je eerst met twee 
dikke riemen bijeen binden voordat 
je je bed omhoog klapte. Anders zou 
de hele zaak in opgeklapte toestand 
natuurlijk gewoon op de grond zak-
ken. Hoe het kussen bleef zitten weet 
ik niet meer. Waarschijnlijk door 
een wonder. Want wonderen waren 
in de tijd van de opklapbedden heel 
gewoon. Zo kon het indertijd ook zo-

maar ineens geschieden dat ik, voor-
dat ik insliep, op twaalfjarige leeftijd, 
eenzaam en alleen in mijn opklapbed 
aan mijn vriendinnetje lag te denken. 
En dat er een wonder geschiedde. Ik 
wist werkelijk niet wat mij gebeurde 
en geraakte volkomen van slag. 
Over de aard en de omvang van die 
gebeurtenis durfde ik de volgende 
dag absoluut niet te informeren bij 
mijn ouders. Voor die dingen hebben 
ze later de VSH uitgevonden. Wij 
willen weten’ heette de rubriek in het 
tijdschrift Verstandig Ouder-
schap van de VSH. ou. Toen 
dat blad ook bij ons op de mat 
viel was het te laat. Ik wist al-
les al van vriendjes. Dat dacht 
ik toen tenminste.

huilplaats i k os
Ik dwaal af. Het ging over de kleine 
ulius in een opklapbed. Ik was in die 

tijd erg handig en knutselde allerlei 
zaken in en rondom mijn bed die van 
pas kwamen als ik niet in slaap kon 
komen. Zo had ik aan de binnenkant 
van de ombouw een geheim vak 
gemaakt waar mijn verzameling 
Dick Bossen een veilige schuilplaats 
vonden. Dat dacht ik tenminste. Want 
nooit zal ik het moment vergeten, 
dat mijn moeder me ineens overviel 
met de mededeling  Zeg, ik heb bij 
het opruimen van je kamertje een 
paar van die boekjes van Dick Bos 

gevonden. Ik heb ze maar wegge-
gooid, want dat zijn stripverhalen en 
die zijn absoluut niet goed voor je 
ontwikkeling.’ 
Ook luisterde ik graag in mijn bed 
naar mijn zelfgemaakte kristalont-
vanger, waarmee je behalve geblieb, 

gekraak en an-
dere Me icaan-

se hond ook allerlei geluiden uit de 
buitenwereld kon ontvangen. ekker 
knus diep onder de wol in je eigen 
opklapbed. Helemaal perfect was het 
dan als je er een boek bij las. Maar 
daar was dan weer een lamp voor 
nodig. Die knutselde ik ook onder de 

ombouw met gevaar voor elektro-
cutie als het snoer bij het opklap-
pen van het bed tussen de in elkaar 
grijpende stangen zou komen. En 
ach. Dan kwam mijn moeder ineens 
binnen om te kijken of ik al sliep en 
zag me liggen met mijn leeslampje, 
mijn koptelefoon en mijn boek. Een 
genante vertoning, zo vond ik zelf. 
Waaraan ik snel een eind dacht te 

maken door in de gang, voor de 
deur van mijn kamertje, onder het 
zeil een soort relaisschakelaar te 
maken waardoor mijn leeslampje 
uitging als mijn moeder daarop 
stapte voordat ze de deur van 
mijn kamertje opende.

Heet leeslampje
Maar mooi dus niet. Want moeders 
zijn en blijven moeders. Zorgzaam 
tot in het oneindige. Toen ze voor de 
eerste keer op die schakeling trapte 
ging geheel naar wens mijn lees-
lampje uit en duwde ik de koptele-
foon en het boek snel diep onder wol. 
Zodat mijn moeder me in diepe slaap 
in een stikdonkere kamer aantrof. 

iks aan de hand, zou je zeggen. 
Maar wat doet m jn moeder weer  
Ze voelt aan het leeslampje, brandt 
bijkans haar hand, en zegt, na me een 
zoen op mijn voorhoofd te hebben 
gegeven  om kerel. ou moet je 
toch echt gaan slapen hoor.’

Ook herinneringen aan of rondom 
het kinderbed  Mail het naar
 ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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Wijndaelercentrum
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atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

 activiteiten en cursussen
  wijkrestaurants
 1 0.000 maaltijden per jaar
 00 plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

- pgeklapt tegen de muur. p de 
afdekplank kon je gezellige dingen 

neerzetten. -

- Met een opklapbed kon zelfs de gang tot slaapvertrek worden omgetoverd. -

- n de jaren ’  werd in menig ‘modern’ 
huisgezin Verstandig uderschap van de 

NV H gelezen. 
(Foto Ben van Meerendonk). -

Heet leeslampje

- hilips verkocht vanaf  bouwdozen 
om zelf een kristalontvanger in elkaar te 

knutselen. -
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Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders

Inget Mati

Ik wil graag:

  Gebeld worden voor informatie   Informatie toegstuurd krijgen    

  Een wensencodicil aanvragen    Een afspraak maken

Voorletters:   Achternaam:  

Adres:  

          

Postcode:   Woonplaats:  

Telefoon:   E-mail:  

Stuur deze coupon zonder postzegel naar:

Ad Patres uitvaartondernemingen, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

Inget Mati Hee�  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 mogelijk-

heden 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. 

Het statige herenhuis aan de Frederik Hen-

driklaan biedt hiertoe alle mogelijkheden.

In samenwerking met Ad Patres verzorgt 

Inget Mati uitvaarten die geheel op maat 

gesneden zijn naar uw wensen.

Voor informatie of overlijdensmeldingen, bel (070) 355 64 27

www.ingetmati.nl

In het sjieke en fraai gelegen Haagse Statenkwartier is, aan de 
Frederik Hendriklaan 7, de vereniging Inget Mati gevestigd.

In de gemeenschap

Dat Inget Mati er ook voor de gemeen-

schap wil zijn moge blijken uit de 

volgende offi  ciële 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 onderhou-

den”.  Indien gewenst, worden de bloemen bij 

door Inget Mati verzorgde uitvaarten na de 

plechtigheid kosteloos bij het Indisch Monu-

ment neergelegd.

Leg uw wensen vast

Hee�  u speciale wensen? Dan kunt u die bij ons 

vastleggen zodat er te gelegener tijd rekening 

mee kan worden gehouden. 

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. 

U kunt ook onderstaande coupon invullen en 

zonder postzegel naar ons opsturen.

Ad Patres

Uit vervlogen tijden: chique rouwstoet met paarden 

Familierouwhuis op de Frederik Hendriklaan 

Het Indisch Monument



Het buurtje rond de Van der Ven-
nestraat en de Heemstraat was 
eigenlijk een nette volksbuurt waar 
overwegend arbeiders woonden. Een 
stukje van de grote Haagse Schil-
derswijk, waar het redelijk vertoeven 
was. Allemaal huurwoningen die in 
dezelfde kleur waren geschilderd.
De Snijdersstraat, vernoemd naar de 
schilder rans Snijders 1 -1 , 
werd in twee n gekliefd door de Van 
der Vennestraat, waar lijn 12 doorheen 
reed. Wat konden de wielen van de 
tram een schurend geluid maken,  
herinnert orrie nog. Het ging door 
merg en been.  De huizen waren van 
eind 1 de eeuw en zagen er van buiten 
best wel toonbaar uit. Binnen was de 
plee iets wat we nu niet meer kunnen 
voorstellen. Een klein kamertje met 
een bank erin waarin een gat. Op die 
poepdoos ging je zitten om de etens-
resten uit het lichaam te laten glijden. 
Dan de deksel erop, want er kwam 
een stanklucht uit dat kamertje dat we 
heden niet meer zouden aanvaarden  
De gemeente kwam om de zoveel 
tijd het riool leegmaken. En dan geen 
pagezacht toiletpapier om je achterste 
af te vegen, maar vellen papier aan 
een touwtje gebonden.  Zelf gemaakt 
van oude kranten. Zo kon je inderdaad 
de krant lezen op de plee. 
Hoewel het licht niet optimaal 
was  Wel inmiddels elektrisch 
licht aanwezig, maar de 
leiding voor de gaslamp was 
in de woonkamer nog aan het 
plafond te vinden. Trouwens 
buiten liep in die tijd nog de 
lantaarnopsteker om de gaslan-
taarns te laten branden.
 

okosmatten
De huizen telden weinig stopcontac-
ten  elektrische apparaten waren er 

ook nauwelijks. Op de grond lag een 
taaie kokosmat, waar het vuil en stof 
zo gemakkelijk in kon huizen. De 
huisvrouw had een dagtaak aan het 
schoonmaken en als er kinderen waren 
ook nog het verzorgen van man en 
kinderen. Een drukte van belang. Maar 
je wist niet beter, want zo was het bij 
de buren ook  En twee straten verder 
ook  Met stoffer en blik werden de 
kokoslopers schoongemaakt. En natte 
theebladen in het blik, zodat het vuil 
er niet uitvloog.
In de winter als het vroor  de bloemen 
op de ruiten. En dat ene kolenkacheltje 
dat ’s ochtends aangemaakt moest 
worden. Uit bed vloog je naar de war-
me kamer. Wat was het een vreugde 
daar te vertoeven. Deur dicht  riepen 
vader en moeder in koor, want het was 
niet de bedoeling dat de warmte zou 
ontsnappen. Wat is er toch veel ten 
goede veranderd. Ook al klagen we 
graag steen en been, maar dat zal onze 
volksaard wel zijn.
 
euke hoekwinkels

Ouderwetse Haagse portieken, die 
soms wel eens wat steil waren en 
ging je met de fi ets naar boven dan 
moest je je wel goed aan de leuning 
vasthouden. Maar wat waren er leuke 

winkeltjes overal op de hoeken van 
de straten, zoals de dameshoedenzaak 
van Heetkamp vlakbij het politiebu-
reau in de Van der Vennestraat, waar 
dochter Rietje met vriendinnetjes 
achter het huis speelde. Een slager, 
waar jongens uit de buurt hielpen, 
een bakker een kruidenier. De laatste 
heette De Wilde, een reuze aardige 
kerel. Bij hem kon je een stofzuiger 
huren, wat een geweldige nouveaut  
was. Maar voor de meeste bewoners 
was zoiets nog te duur en bleef het bij 
de mattenklopper. In de buurt kochten 
veel gezinnen op de pof. Eind van de 
week afrekenen als de man met het 
loonzakje thuis kwam, leek meer regel 
dan uitzondering. Volgens mevrouw 
Schuit hebben haar ouders altijd con-
tant betaald. Boter bij de vis
En dan had je op de hoek van De 

Heemstraat de fi rma Mortelmans, een 
steendrukkerij en cartonagefabriek. Er 
waren ook wel mensen uit de buurt die 
daar werkten zoals ene Waasdorp. Een 
man die opviel omdat hij mank liep. 
Zullen er nog mensen zijn die zich 
hem herinneren

De straat was van de kin-
deren. De auto’s speelden 
nauwelijks een rol en zeker 
had niemand in d e buurt 
een wagen in eigendom. 
Daarvoor was het de tijd 
nog niet. ongens en meisjes 
genoten van knikkeren, 
tollen, touwtje springen, 
hoepelen, hinkelen en noem 
verder maar op. Ook veel balspellen. 
Wie weet zelfs wat straatvoetbal, maar 
dan volgens eigen regels. aten we 
trouwens niet vergeten dat het voetbal-
spel in die tijd nog erg pril was
 

haatsbaan
Geloof het of niet, maar op de plaats 
van de huidige markt was een heuse 
schaatsbaan in de winter. Wat een 
ijspret viel daar te beleven  Met een 
koektent erbij konden jong en oud 
volop genieten van het bedrijven van 
de oer-Hollandse sport op de ijzers. 

inderen die aan de hand van hun 
ouders of achter een stoel de eerste 
voorzichtige bewegingen maakten. 
Openlucht schaatsen trok altijd 

massa’s mensen, maar ook 
kattenkwaad. Geen nood, want het 
politiebureau was vlakbij. Bovendien 
gebeurde het ook wel dat ijverige 
dienders met de schaatsen onder, een 
oogje in het zeil hielden.

adion
Op straat viel van alles te beleven. 
Voor de jeugd was het een paradijs. 
De steltlopers van Radion, die reclame 
maakten voor het wasmiddel, maakten 
veel indruk. Moet je voorstellen dat 
die kerels op hun hoge stelten toch zo 
door de ramen van n hoog keken  
Dat was even schrikken. En dan was 
er nog zo’n liedje Mijn moeder wast 
met Radion, Radion, Radion en de 
was is helder als de zon. Allemaal 
om de was wit te krijgen en daarnaast 

nog groene zeep en zakjes 
blauwsel van Reckitt. 
Zeer arbeidsintensief voor 
moeder de huisvrouw
 
Hobbemaplein
De bevolking was over-
wegend katholiek en twee 
godshuizen stond hen in 
de nabije buurt tot hun 
beschikking  de H. Mart-
hakerk aan de Hoefkade en 

de H. Hartkerk aan de Hob-
bemastraat. Daar, vlakbij zat 
ook de kledingzaak van Van 

es, waar voor de jongens drollenvan-
gers werden gekocht. Drollenvangers  
a, zo werden de pofbroeken genoemd 

die in die tijd gedragen werden. Een 
nieuwe broek die vervolgens door 
diverse opvolgende kinderen werd ge-
dragen. Een beetje stoppen, een beetje 
innemen, een lapje erop en de broek 
was weer als fonkelnieuw
In de jaren ’ 0 maakte de sloophamer 
een einde aan deze tijd en volgde er 
nieuwbouw. De oorspronkelijke bewo-
ners waren nagenoeg verdwenen.

. .A.M. van der Helm
el i @ i o.nl
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en bank met een gat erin  dat was de plee  en krantenvelletjes aan een touwtje als papier 

l e en p de ruiten  ie kent e n g
orrie huit hee t het allemaal nog meegemaakt. e is  jaar geleden geboren in de nijders

straat  vlakbij de Heemstraat. Inderdaad: vlakbij de plaats waar nu de Haagse Markt is geves
tigd. e markt verhuisde in 1  van de rinsegra ht en orrie is van 1 . Het was toen anders 
in en Haag  h l anders

l e en p de ruiten  ie kent e n g

- evel van kruidenierswinkel De ilde in de jaren ’ . -

- orrie chuit ( ) herinnert zich de vooroorlogse jaren in de Haagse childerswijk nog als de dag van gisteren. -

- De nijdersstraat in de tijd van orrie chuit haar jonge jeugd. -

- Radion  een bijzonder 
populair wasmiddel 

vroeger. -

- De Heemstraat medio jaren ’  gezien vanaf het Hobbemaplein  met links palend aan de nijdersstraat de  rma Mortelmans. Rechts boven is nog vaag iets te zien van de stoomtram die er destijds langs reed. -

- en ouderwetse plee  zoals gewoon 

was in veel huizen in de childerswijk. -
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pl ingen
Oplossing weedse puzzel

S P R A A K L E R A A R T A N D E N S T O K E R
E E L R A R A L M E U N P O O K E

H O G R A P T E N N I S S E R B L U T P G
E R G A A R D S G E N O T F L A I R P R E
L I E S R O O B R O K E S A T B I E L
M O D E L F L O R I N A L P I N O A E E S

N U R S E K O O P V E E G B R E U K
U P U K L R E E T B E E P K O E T S M
I T E M T I K N A L L E R B R O N S H E
T O E D O E L D R A I N A A R D R O L
G O R D E L D I E R R U T E P K E S L O O K
E N D F E E M B A R S T L E N I N E S P
L E M I R N A V O E I V E R L E N S O
A T P L A S T I A L S D I P S A U S E E
T O L E N K E L T R E N S B V D
E R O S T I L H A I D S A T E
N E T U I E R E E L A N M E S R

B I E T E N I K V E T V E R T E
S E L S O A S E I A K E P I E G
P O R T K O K R G A A L E R V E
O U D T A R O K O N N E T D O N
O T O O R D E E L K H A N D O R R A F A
R D O H S I R E W A K T E H O U T D
S P A H E R T D R A A I B R A A F O L E
L A A T N A I E F I R A H I S N E R E U S
A A R G I E R B A T I G T O D D E G I L
G R O S S K P E N S E E L M I E B E T A
S M A S T W A T T N I E R E A N G

V H M O G I R O S P E K V A R E N
G E E L P A G I N A B O R I N G K E G V
A G E N G E L A M B T L A A A T T E E R
A L N B R E A K O E H O E A L A A N N E O
R D R U I T W E L L E V E N D S P I L K M
D D A T E E D E E R O E R I K O N E

W E L S P R E K E N D A D E L A A R S O O G

D E O U D H A G E N A A R W E N S T A L L E
L E E R S E E N V O O R S P O E D I G E N

G E O N D N I E U W A A R

A G P T B G P T P K E N
N A R E D E E M A I L R O U G E E E L I N

N L R N A O O N L R
O L I E M O G E N R O T A N H A N G S N O R

O E A E V I E E V E T T
O P E N E N R O E D E S A L V O R O E P I A

E E G T G S N
A N T E N N E V E L D W A H T E R I M M E R

T T L R R N E L E U
L A S S O D A N S P A R T N E R V E N S T E R

N A S N N R T
B I E E N T A B A K S N E R T B U K K E N

M E O G E W O N A I O N
G E M E E N T E K W A A L W I L D E R I S T

R A I V E G L E M D N B
M E R R I E E I N D E E D E L E I D E A A L

N M M R D N N R N G T K

V E R G E E T O P A E N O M A
N I E T M E T K E R S T

T O B G
H A A N K A N O

B R T A A R
M E E S W R A T

E N T N L
P D E M D D
O T M A M A

N B L O E D W S R E S T S W
P A K S E T B R E T A G N E L A K E I
F R A T S T E N U E E E R E I R E L

E R A T O R E S E R V E D R E L I L L
D O P L A E D E E L S E L L E N D E

B E S E F D I N G U N I E K T E N G E R
E E R M A P
V L E T I R A K

N U G A
E G E L B I E R

R E S N
L O B H A P

L E T R E P
M L R D L T S K E R P S

M E T A D E R E R M E L O T E E L T D
N U R K S R O D E O N U N O D A L E

B E E T S G A L E R I E B O L D E R I K
E D E I L U P O O R T M E E T G E

V L E R K E R W T G R E E P A L S D A N
N E E A R A
A R E S K O U S

E L L O
O S L O G A A L

P P M I
E I R E B O R D

N A R R E E

W

Oplossing ruiswoordraadsel

Oplossing r ptogram

 
een 
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udoku                                 udoku                                  udoku 

8 5 4
1 4 5

3 7 6
7 6

8 2 7
2

3 6
6 7 2 4

9

udoku                                 

eel ple ier et de ud ku  in 

rijswinnaars

Onder de Sudoku’ers werden  
boeken verloot van asper Post-
maa Eerst apels zien ’  en  
M ster prijzen u zult het zien bij 
de post .
De goede antwoordenreeks a t m i  
luidde  - - - -2- - - -
De boeken werden gewonnen door

 oop ommissaris, te Zoetermeer
 Ad van Os, te Voorburg

 Gerard Vreeburg, te Voorburg
 Harold Roozeboom, te Den Haag
 Riet Verboom - Wielders, 

  te Den Haag
 ees en Anneke Bank, te Den Haag
 Harr  Thoenes, te Blaricum
 Richard Plaizier, te Wateringen
 annie Diepeveen, te Wateringen

De m ster -prijzen werden gewon-
nen door
 Ruud van Velzen, te Oegstgeest

 Ada Visser – Brouwer, te Moerkapelle
 Toos wakernaat, te Voorburg
 an okker, te Den Haag
 Mw. A. Hondrop, te Den Haag
 R. . van Enk, te Den Haag
 Diana Ruwaard, te Den Haag
 Wil van Markwijk, te Voorschoten
 e  van Zimmeren, te Dordrecht

Omdat we dit keer heel veel prijzen 
moeten toesturen van de Sudoku’s 
en de erstpuzzels , zal het langer 

duren dan normaal voor u ze in huis 
hebt. Dus wees niet ongerust dat u 
wordt overgeslagen. Voor het eind 
van januari moeten we alles op de 
post kunnen hebben.  

ieuwe opgaves
Zoals altijd moet u in de vier nieuwe 
opgaves weer op zoek naar de cijfers 
in de grijze vakjes. Voor de puzzel 
van deze week worden weer vijf 
e emplaren van Eerst apels zien 

 verloot onder goede  inzen-
ders. Vermeldt uw postadres bij uw 
inzending  
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
uiterlijk binnen hebben op

onderdag 1  januari

Stuur per e-mail naar
puzzel deoud-hagenaar.nl 

er e mail en per brie kaart  bij elkaar opgeteld  kwamen er ongeveer 00 inzendingen binnen met oplossingen van de 
erstpuzzels in jubileumnummer 100 van e Oud Hagenaar. Ongeveer een derde van de mensen waagde zi h ook aan de 
udoku’s. at waren er  hoewel het goed oplossen van  daarvan genoeg was om mee te dingen naar een prijs. 

2 4 6
1 4 9
9 6 2

2 9
8 1 7 5

7 4 1 3
7 6 4

4 9
5 2 3

6 2
3 2 7

8
7 6

1 5 9
2 4 3

2 7 5
8 4 1

9 4 3

7 6
2 4 5

9 3 1
5 8

9 8 4
1 4

9 3 1 4
6 2
3 7 1

r is link gepuzzeld rond kerst en oud en nieuw. Van de ongeveer 00 inzendingen kwa
men er zo’n 00 in aanmerking om mee te dingen naar de hoo dprijs  omdat zij de goede 
oplossing vonden van het rote ruiswoordraadsel  het weedse raadsel n het r pto
gram. Hoewel dat niet nodig was voor de hoo dprijs  was er ook nog eens een heel klein 
aantal inzenders dat er eveneens in slaagde om daarnaast alle  udoku raadsels goed 
op te lossen. Heel goed

innaars en oplossingen jubileumnummer 100 e Oud Hagenaar 

er tpu el  vielen in de aak 
men er zo’n 00 in aanmerking om mee te dingen naar de hoo dprijs  omdat zij de goede 

er tpu el  vielen in de aaker tpu el  vielen in de aak
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BUZING Puzzels

e Oud Hagenaar  ver

s hijnt met ingang van 

ebruari 00  twee keer per 

maand  gratis mee te ne

men bij meer dan honderd 

verspreidingspunten in en 

Haag en de regio  waaron

der de entrale ibliotheek 

aan het pui in en alle wijk

bibliotheken in en Haag. 

e naam van de krant is 

dubbelzinnig. Hij is bedoeld 

voor Hagenaars boven de 

0  maar vooral ook voor 

e Hagenaars die inmiddels 

elders wonen en nog steeds 

iets spe iaals hebben met 

de stad.

ostalgie is het trefwoord. Het aparte aan 

deze krant is dat nieuws op de tweede 

plaats komt. Het gaat in de eerste paats om 

de herinnering aan vroeger. De jaren vijf-

tig, zestig en zeventig van de vorige eeuw 

vooral. iet omdat alles toen per se beter 

was dan nu, maar wel om er nog eens bij 

stil te staan, om er van na te genieten, te 

bedenken hoe het toen was en wat er van 

is gekomen. Heel veel 0-plussers hebben 

daar hun eigen verhaal en idee over. En ze 

doen daarvan zelf relaas in De Oud-Hage-

naar, het is een krant voor maar vooral ook 

door de lezers. 

otterdam ging voor

De Oud-Hagenaar is ge nt op de succes-

formule van De Oud-Rotterdammer die al 

weer ruim vier jaar terug werd gelanceerd 

door zijn bedenker, de journalist red Wal-

last uit ieuwerkerk aan den I ssel. Een 

schot in de roos  Wallast merkte op dat er 

in groeikerngemeenten rondom de haven-

stad veel Oud-Rotterdammers woonden 

die hun vorige geboorte- en of woonplaats 

node misten, vooral 0-plussers met 

warme herinneringen aan hun tijd in 

Rotterdam, met name de na-oorlogse jaren 

vijftig, zestig en zeventig. Op dat gevoel 

wilde Wallast met De Oud-Rotterdammer 

inhaken. En dat sloeg aan, niet alleen in de 

plaatsen rondom Rotterdam, maar ook in 

de stad zelf en tot ver daarbuiten.

Op  oktober 200  verscheen het eerste 

nummer van De Oud-Rotterdammer, in 

een oplage van 0.000 e emplaren en een 

omvang van 1  pagina’s.

u, ruim vier jaar later is de oplage van 

De Oud-Rotterdammer gestegen tot 

120.000 e emplaren en ook het aantal pa-

gina’s per nummer is verdubbeld, tot een 

gemiddelde van 2 pagina’s per editie. Op 

bijna alle van de inmiddels ruim 00 ver-

spreidingspunten in Rotterdam is de krant 

in drie dagen uitverkocht - bij wijze van 

spreken, want de krant is nog steeds gratis 

natuurlijk. Vandaar een succesformule

een advertentieblad

Het spreekt voor zich dat een krant die zo 

grif aftrek vindt ook de aandacht vangt van 

adverteerders, ook door de zeer concurre-

rende prijsstelling trouwens in vergelijking 

met andere media. Maar De Oud-Rot-

terdammer en de De Oud-Hagenaar zijn 

nadrukkelijk geen advertentiebladen - in 

de traditionele zin. Een vaste stelregel is 

bijvoorbeeld dat het advertentievolume 

van elk nummer ondergeschikt minder 

dan 0  procent  is aan de hoeveelheid 

redactionele tekst van lezers, columnis-

ten, servicerubrieken en dergelijke. De 

aardigheid van de uitgaves blijft voorop 

staan, het commerci le aspect is daaraan 

ondersteunend. En niet andersom.

Achter de beide kranten in de regio’s Rot-

terdam en Den Haag die nauw samen-

werken  zit dus geen grote of bekende 

uitgeverij, het gaat om klein particulier 

initiatief in ouderwetse zin.

Het Haagse initiatie

In Den Haag is de uitdaging opgepakt door 

onstant Martini, die de rol van wegberei-

der en uitgever op zich heeft genomen. Hij 

is vooral bekend als oud-wethouder van 

Den Haag - en van voor die tijd als mede-

oprichter van de Haagse Wetswinkels. Hij 

begon zijn loopbaan trouwens als mede-

werker ouderenbeleid bij het toenmalige 

ministerie van RM. 

Voor de redactie tekent rans Ho nck van 

Papendrecht, oud-redacteur van wijlen 

het Haagse dagblad Het Vaderland en 

nadien onder meer verantwoordelijk bij 

MUG voor uitkeringsgerechtigden , het 

huis-aan-huisblad U en de Haagse lokale 

omroep okatel .

Aarzel niet, kruip in de pen, haal schoe-

nendozen met foto’s van vroeger uit de 

kast en laat van u horen. Alleen samen met 

u kunnen we er iets moois van maken.

Veel leesplezier met het eerste nummer

rati  krant nee t 5 plu er ee  

terug naar nvergetelijk en aag
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- en nostalgisch moment: in april  strandt het zendschep de Nordene  van piratenzender Radio Veronica in cheveningen (archieffoto)  -

- erspectief op de Hoftoren van architect 

Kohn edersen Fo  met  meter en  

etages het hoogste gebouw aan de sk line 

van het nieuwe Den Haag 

(Foto: ogg canuck Dreamstime). - LENING OF HYPOTHEEK
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een groepswonenproject voor oudere Hagenaars (Foto: ees Verkerk)  -
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ustrum Veteranendag op zaterdag  juni in en Haag

er et n aan trijder  v r vrede

Op zaterdag  juni wordt 

in en Haag voor de vij de 

maal de ederlandse 

Veteranendag gevierd. e 

Veteranendag is een eerbe

toon aan alle ederlandse 

veteranen  jong en oud

man en vrouw  die zi h 

hebben ingezet in dienst 

van de vrede. Het Malie

veld  de idderzaal en een 

deel van de Haagse binnen

stad zijn het toneel van een 

gevarieerd en eestelijk

programma.

Veteranen komen tijdens het programma 

nadrukkelijk aan het woord en in beeld,

o.a. in de Ridderzaal, in het defil , op het 

Malieveld en met een rijdend publieks-

programma in de Haagse binnenstad. et 

als verleden jaar verwacht de organisatie 

meer dan 0.000 bezoekers.

rogramma

De ederlandse Veteranendag start op 2  

juni om 10.2  uur in de Ridderzaal in Den 

Haag. In aanwezigheid van Zijne onink-

lijke Hoogheid de Prins van Oranje, ruim 

driehonderd veteranen, autoriteiten en 

tientallen schoolkinderen wordt een korte 

plechtigheid gehouden.

Een aantal sprekers voert het woord, 

waaronder premier mr. dr. .P. Balkenende 

en twee veteranen. Aansluitend worden 

in aanwezigheid van Z. .H. de Prins van 

Oranje en de minister van Defensie op het 

Binnenhof bij zo’n 0 militairen, die re-

cent van een uitzending zijn teruggekeerd, 

de herinneringsmedaille voor vredesope-

raties uitgereikt. De plechtigheid in

de Ridderzaal en de ceremoni le medail-

le-uitreiking op het Binnenhof kunnen via 

een groot scherm op het Malieveld door 

iedereen rechtstreeks worden gevolgd.

e il  en l past

Om 1 .10 uur vertrekt het defil  van het 

Malieveld richting het defileerpunt op de 

neuterdijk.

Vanaf 1 .20 uur wordt het defil  op het 

defileerpunt door Z. .H. de Prins van 

Oranje afgenomen. Aan het defil  nemen 

ruim 000 veteranen en bijna 00 actief 

dienende militairen deel. Zij worden 

begeleid door o.a. 1  muziekkorpsen, een 

selectie historische  militaire voertuigen, 

een regiment Gele Rijders en de deelne-

mers van de jubileumfietstocht.

Gedurende het defil  wordt een -past 

uitgevoerd met historische en moderne 

vliegtuigen en helikopters.

rins ernhard

De ederlandse Veteranendag vindt sinds 

200  jaarlijks plaats rond de geboortedag 

van Z. .H. Prins Bernhard der ederlan-

den. Op 2  mei 200  heeft de minister-

raad besloten de ederlandse Veteranen-

dag tot nationaal evenement uit te roepen. 

De Veteranendag is een eerbetoon aan 

de ederlandse veteraan. ederland telt 

ruim 12 .000 veteranen. Van Tweede 

Wereldoorlog-veteranen tot en met mili-

tairen ingezet bij de vredesmissies van nu. 

De ederlandse Veteranendag draait om 

erkenning en waardering voor veteranen 

en dient het onderlinge begrip tussen de 

ederlandse samenleving en de

veteranen te vergroten. De Veteranendag 

geeft een gezicht aan alle mannen en 

vrouwen, jong en oud die veteraan zijn.

ie ver er pa ina .

- Beeld van de start van het de l  in  bij het Malieveld  vrouwen en mannen van alle generaties die streden voor de vrede lopen mee 

(foto: omit  Nederlandse Veteranendag).   -
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Eind jaren ’ 0 werd de kwestie van 

troostmeisjes’ naar voren gebracht door 

professor ung Ok oon uit orea.  Haar 

aandacht voor dit onderwerp hielp vele 

vrouwen uit orea, hina, de ilippijnen 

en ederlands-lndi  - om voor het eerst 

na bijna vijftig jaar met hun verhaal 

naar buiten te komen. Onder hen de 

ederlandse annie Ruff-O’Herne die in 

december 1 2 als eerste Westerse vrouw 

tijdens een proces van oreaanse troost-

meisjes, de apanse regering aanklaagde. 

In de tentoonstelling omfort Women 

– an unfinished histor ’ worden deze 

misdaden toegelicht aan de hand van drie 

verhaallijnen, deels aan de hand van per-

soonlijke getuigenissen. De eerste twee 

delen betreffen de ervaringen van ore-

aanse en ederlandse troostmeisjes  in 

stations van het apanse legereenheden 

v r en tijdens de Tweede Wereldoor-

log in Azi  en die van hun lotgenoten 

in dergelijke stations in het voormalige 

ederlands-Indi  tijdens de apanse 

bezetting. Het derde deel betreft de 

gedwongen seksarbeid in de concentratie-

kampen van de azi’s v r en tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.

De tentoonstelling is nog tot en met de 

Veteranendag, zaterdag 2  juni, dagelijks 

te zien in het Atrium van het Haagse 

stadhuis, aan het Spui 0 in de Haagse 

binnenstad.

Bij de informatiestand is het tentoonstel-

lingsboek verkrijgbaar Vrouwelijke 

slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog’.
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ltijd eerst even ellen  s o roo  op 
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ala a  d  i te ultuurte pel
Vari t  entrepeneur avant la lettre: ouis ouwmeester jr. en zijn theaters

‘ estuurlijk masso

hisme ’ s hrij t een 

lezer  terwijl een an

der het hee t over ‘ ul

tureel vandalisme’. e 

brieven gaan over de 

a braak eind jaren ‘ 0  

van het ala heater 

aan de agenstraat  

volgens velen de mooi

ste ultuurtempel die 

en Haag rijk was. 

‘ ala werd gesla ht

o erd voor de uitbrei

dingsplannen van wa

renhuis e ijenkor  

maar dat kwam nooit 

verder dan een lullig 

bijgebouwtje en een 

parkeerplaats.’

arel anit maakte met zijn bijdrage 

over Scala in het vorige nummer van De 

Oud-Hagenaar nogal wat los. De treurnis  

over de teloorgang van Scala is voor 

veel oud ere  Hagenaars niet minder 

dan die over de brand die het gebouw 

van unsten en Wetenschappen in 1  

verwoestte. Maar dat was overmacht. 

Wat Scala betreft zijn mensen ook 

gewoon nog steeds boos. Het Haags 

gemeentebestuur had er een stokje voor 

kunnen steken. Maar slopen raakte erg 

in eind jaren vijftig. Dat heeft wel dertig 

jaar geduurd, die neiging om onder het 

vaandel van de vooruitgang on er tel

are ver eterin en ter hand te nemen.’

ebouwd als asino

Op de geschiedenis van Scala, in 1  

in  eclectisistische stijl’ gebouwd als 

casino, naar voorbeeld van de Berlijnse 

Wintergarten, komen we nog een keer 

nader terug in de krant.

Voor dit keer genoeg gemopperd en over 

naar de mooie herinneringen, want die 

houden ons vooral bezig. We laten daar-

over verder aren an on er aan het 

woord, die in het vorige nummer al mooi 

het Rembrandt Theater herdacht.

lk jaar nieuwe revue

Ieder jaar werd er een nieuwe revue 

gelanceerd in Scala en menig Haags 

gezin bezocht minstens n keer per jaar 

dit populaire theater. Zo ook ons gezin,  

schrijft Donker. We woonden wel he-

lemaal in Rijswijk, maar de tram bracht 

ons naar de grote Markt, waar we langs 

de altijd fraaie etalages van de Bijenkorf 

naar Scala liepen. In mijn jeugd speel-

den daar de revue van Ren  Sleeswijk 

met de vedetten Snip en Snap, oftewel  

Will  Walden en Piet Mu selaar.

hilderingen ie k

In de fraai beschilderde zaal met 

paneelschilderingen van Henri Pieck, de 

vader van Anton, vol met roze naakte 

nimfen, oprijzend uit  hemelsblauwe 

zee n genoten we van de muziek van 

het orkest, de showdansen, de acroba-

tiek en nog het meest van de grappen 

van het komisch herenduo in travestie.  

Het was het uitje van het jaar voor het 

hele gezin. Een andere komiek die mee-

speelde in de revue was Stoethaspel, de 

artiestennaam van ouis Bouwmeester 

jr., zoon van senior’, de grote acteur, 

-  ‘ nip  nap’  de artiesten iet Mu selaar (links) en ill  alden (rechts) als portier bij cala  om fooien te innen tijdens een actie voor ‘

de Kinderzorg’ in . emidden van hen humorist Johan Buziau. (Foto: tokvis)  -

beroemd om zijn  Sh lock vertolking in 

de oopman van Veneti  van Shake-

speare.

Ook het lora heater

ouis jr. zocht het in het lichtere 

genre en speelde in de revues. Deze 

Bouwmeester was ook eigenaar van het 

gebouw Scala en van het loratheater 

in de Wagenstraat, waarvan nu nog 

resten zijn bewaard in de gevel en het 

interieur. Er zit tegenwoordig een grote 

hinese meubelzaak in het pand. Diens 

zoon, ook ouis geheten, woonde op 

onze Geestbrugweg in Rijswijk. Hij 

was aan de drank en overleed nog v r 

zijn veertigste. Ook diens zoon, intus-

sen de vierde generatie, heette ouis, 

maar werd als kind oekie genoemd. 

Hij zat eind jaren veertig bij mijn zusje 

in de klas. Ze waren dikke maatjes en 

oekie nam mijn zusje vaak mee naar 

Scala om er kattenkwaad uit te halen  

middagrepetities verstoren, lekker door 

de gangen hollen, kostuums passen en 

aan de lichtknoppen zitten.  Dit alles tot 

grote woede van de toneelmeester. Maar 

ja, een Bouwmeester moest je ontzien. 

Mijn zusje vertelde er opgetogen over 

aan tafel .  

Vlak bij ons woonde ook een andere 

beroemde artiestenfamilie  de Van 

Hemerts. Will  van Hemert was een be-

kende televisieregisseur en de oom van 

de kleinzoon van ouis Bouwmeester. 

Dochter Ellen was van mijn leeftijd en 

zat bij mij in de klas. Zij werd een be-

kende actrice en trouwde met de acteur 

oen link. a haar huwelijk werd er 

weinig meer van haar vernomen, maar 

haar man heb ik nog gezien als Hamlet 

bij de Haagsche omedie.

Johan uziau

Even verderop op de Geestbrugweg 

woonde humorist ohan Buziau, die 

in Scala voor de oorlog triomfen had 

gevierd  in de Bouwmeesterrevues. a 

de oorlog wilde hij niet meer het toneel 

op. Hij had tijd genoeg om bij ons thuis 

boeken te lenen uit de uitleenbibliotheek 

die mijn  vader op de parterre van ons 

huis hield. Ik heb hem vaak met boeken 

onder zijn arm bij ons zien binnenkomen 

en vertrekken. Hij stierf in 1 , eigen-

lijk al vergeten.

aatste voorstelling 

De laatste voorstelling in Scala ging 

op  februari 1 . Optredenden waren 

Stoethaspel, samen met Doodle an 

Prins , ou Band  en Heintje Davids. In 

datzelfde jaar werd het theater gesloopt  

na verkoop van alle rekwisieten en 

schilderijen. Het einde van een intens 

theaterleven dat  jaar lang op deze 

plek zoveel plezier en ontspanning had 

gebracht.

Barend Jan Donker

lin en @planet.nl
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etaalbare crematie of begrafenis 

Al 75 jaar zonder winstoogmerk 

-  Duizenden Hagenaars kwamen naar cala 

bij de uitvaart van ouis Bouwmeester jr. 

(Foto: imon mit)  -
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Een vertrouwd begrip

(Bezoek aan huis mogelijk)
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 maar men stelt de 

grote dag liever nog 

even uit.  el gaat 

men alvast samenwo

nen en kinderen zijn 

ook al welkom. ie de 

vindt ook een uitweg 

in sle htere tijden.

Het uitstellen van de grote dag heeft alles 

te maken met het feit dat men van deze dag 

ook echt iets bijzonders wil maken. En als 

ik alleen al naar mijn buren aan beide kan-

ten kijk, kloppen deze gegevens helemaal. 

Mijn buurmeisje van links trouwde v r 

de recessie. Ze gaf haar ja-woord aan haar 

ederlandse vriend in het bijzijn van hun 

1-jarig zoontje. Zij deed dat op een e co-

tisch eiland, een uur varen van Hong ong 

waar zij tegenwoordig woont, in een jurk 

van een heuse ontwerper van naam. Welke  

Dat ben ik even vergeten.

reatie  organiseren

Zo een bruiloft organiseren is lang geen si-

necure. e hebt dan ook een creatieve geest 

en organisatietalent nodig om alle feest-

gangers een week lang onder te brengen en 

bezig te houden. Want dat familie en vrien-

den voor n dag naar de andere kant van 

de wereld komen is natuurlijk ondenkbaar. 

Maar ook het offici le deel was tamelijk 

ingewikkeld. De kerkvader daar was niet 

lichtgelovig. Hij eiste behalve het offici le 

doopbewijs ook offici le stukken van het 

bisdom waartoe haar kerk behoort. Hulp 

van familie in ederland was onontbeerlijk. 

Dat alles toch in kannen en kruiken kwam 

bewezen de foto’s.

Mijn andere buurvrouw, die van de rechter 

kant dus, trouwt volgend jaar, inderdaad na 

de recessie, want die is nu immers voorbij, 

zoals de journaallezer vrolijk opmerkt  Al 

bijna een jaar is ze bezig met de voorberei-

ding. De jurk wordt in Portugal gemaakt. 

Scheelt enorm in vergelijking met de 

ederlandse prijzen  Iedere week wordt 

er wel ergens gegeten onder het mom  

We checken even de locatie , waardoor 

zijn beurs omgekeerd evenredig groeit 

met haar omvang. In september hebben ze 

hoogst persoonlijk de champagneboeren in 

rankrijk bezocht en na een zeer gedegen 

keuring de beste champagne ingeslagen. 

Scheelt enorm in vergelijking met de 

ederlandse prijzen.  In januari vliegt ze 

weer naar Portugal om de jurk, die dan 

inmiddels pasklaar zou moeten zijn, aan 

een kritische blik te onderwerpen. Met een 

benauwd gezicht vroeg ze me onlangs of 

hij nog wel zou passen. Tja, dat zal ze snel 

genoeg weten.

Voerinkje tegen de doorkijk

Geamuseerd luister ik naar al die verhalen. 

Weer alleen gaan mijn gedachten terug 

naar 1 , toen ik zelf trouwde. Wat ging 

alles simpel, stress voor de grote dag was er 

absoluut niet.

Op een zaterdagmiddag kocht ik in een 

boetiekje mijn trouwjurk’, zo maar, heel 

toevallig. Mijn moeder keek wel wat sip 

toen ik met het ding thuiskwam. Weg 

droom om gezellig samen een trouwjurk 

uit te zoeken  Bij nader inzien scheen hij 

iets te veel door. Geen probleem hoor, ik 

naai er wel even een voerinkje in , riep ik 

enthousiast. Dat mocht ik inderdaad z lf 

doen, terwijl mijn moeder coupeuse was  

Mijn haar zou ik ook zelf doen want goede 

ervaringen met kappers had ik niet. Dat 

waren altijd van die personen die veel te 

graag knipten

’s Avonds gingen mijn vriend en ik rond 

de tafel zitten en bedachten wat er nodig 

zou zijn  ’s morgens ontvangst thuis, dus 

koffie met gebak, auto’s om op het stadhuis 

te komen, een locatie voor de receptie en 

het diner en o ja, een fotograaf erbij is ook 

wel leuk.

Als hulpmiddel gebruikten we de Gouden 

Gids’. Van een Huwelijksbeurs’ of 

tegenwoordig ook wel ove and Marriage’ 

beurs geheten had in die tijd niemand nog 

ooit gehoord. Alleen de Huishoud- en de 

Postzegelbeurs waren bekende begrippen. 

Enfin, de Gouden Gids volstond als vraag-

baak. We vonden een offici le stadhuisfo-

tograaf.

euze voor de Javastraat

Tegenwoordig kan men trouwen waar men 

wil. De enige keuze die wij hadden, anno 

1 , was of het nieuwe stadhuis aan het 

Burgemeester De Monch plein of het oude 

aan de avastraat.

Om nog enig cachet aan onze dag te geven 

kozen wij voor het oude stadhuis.

Dit pand, nr. 2 , werd gebouwd tussen 

1 2-1  en de zes herenhuizen aan 

weerszijden in1 , in opdracht van .W. 

Arnold die als miljonair was teruggekeerd 

uit ederlands-Indi . Tussen 1 1 en 1  

was hier de ’s-Gravenhaagsche Pension 

Maatschappij gevestigd. Van 1 -1 02 

was mr. W.H. de Beaufort eigenaar, die het 

huis als minister van Buitenlandse Zaken 

bewoonde. In 1 02 kwam het in bezit van 

W.R.A. . graaf van Rechteren imburg die 

het op zijn beurt in 1 10 aan de gemeente 

verkocht. Van 1 12 tot 1 2 vonden hier de 

vergaderingen van de gemeenteraad plaats. 

Tevens deed het pand toen ook al dienst 

als trouwzaal. iet alleen de buitenkant 

is indrukwekkend, ook de interieurs in 

verschillende neostijlen naar ontwerp van 

architect H.A. Reus te Dordrecht 1 02  

mogen er zijn.

een ordeprobleem

In het statige trappenhuis hadden mijn 

leerlingen – ik was toen onderwijzeres 

– zich met bloemenbogen ge nstalleerd. 

De trouwzaal met hoge spiegels boven 

marmeren schoorsteenmantels was zo 

indrukwekkend dat iedereen vanzelf stil 

werd. Geen ordeprobleem dus  Wel zo 

prettig in aanwezigheid van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand  Wat de goede man 

allemaal heeft gezegd of gevraagd weet ik 

niet meer, maar mijn belofte van trouw ben 

ik niet vergeten.

De dag werd afgesloten met een receptie, 

waar nog volop gerookt werd getuige het 

kostenpostje rookartikelen  f 2 ,-  op de 

nota van halet Ockenburgh’. Het woord 

chalet doet chi uer klinken dan dat het er in 

werkelijkheid uitzag. Zeker nu ik de foto’s 

terugzie  onmiskenbaar jaren 0 behang – 

bruin met oranje ornamenten

a het diner reden mijn kersverse man en 

ik met mijn broer, die wel een auto bezat 

en wij niet, naar Brabant. Daar betrokken 

we een atje. De wittebroodsweek – tevens 

mijn paasvakantie – hebben we al fietsend 

doorgebracht. We vonden het nog leuk ook 

– ja, kei-gaaf

Magda Verhagen- van der Bie

pierre.ver a en@ ot ail. o

eraa plee e literat r r ite t r

i van en aa .

. . . o en er o.a.

-  ierre Verhagen en Magda van der Bie trouwden op  april  aan de Javastraat  het huwelijk baarde twee prachtzoons: uido ( ) en jors 

( ). Bijgaande foto stuurden ze als bedankje aan de gasten: Mede door uw belangstelling is onze trouwdag voor ons overgetelijk geworden
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Een betaalbare crematie of begrafenis 

Al 75 jaar zonder winstoogmerk 
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er te a er  ude er eni  van de elgen
owieso stemmen op  maart  Maar waar gaat het nu eigenlijk om

Op  maart zijn er ver

kiezingen voor ‘ rovin

iale taten’. e vorige 

keer  in 00  kwam er 

maar  pro ent opda

gen van alle stemge

re htigden. Voor veel 

mensen is het onduide

lijk waar die verkiezin

gen nou eigenlijk over 

gaan. Ook begrijpt niet 

iedereen wat de erste 

amer ermee hee t te 

maken. e verwarring 

is dit keer groter dan 

ooit  nu de politiek zel  

de indruk wekt dat het 

in wezen zou gaan over 

het regeringsbeleid.    

Elk van de twaalf ederlandse provincies 

heeft z’n eigen bestuur, al is het trouwens 

heel veel mensen niet duidelijk waar dat 

zich eigenlijk mee bezighoudt. Zo blijkt 

elke vier jaar opnieuw als onderzoeksbu-

reaus het vragen aan mensen. 

Grappig daarbij is dat de meesten van die  

mensen zeggen dat ze aan de andere kant 

niet willen dat de Provincies worden op-

geheven. Het gevoel’ een Zuid-Hollander 

te zijn bestaat, al wordt die provinciale 

identiteit niet overal in het land even sterk 

gevoeld. Van riezen met zelfs hun eigen 

taal mag het voor zichzelf spreken, bij de 

randstedelingen is het minder. Maar zelfs 

levolanders blijken eraan te hechten - en 

dat terwijl levoland pas in 1  officieel 

de status provincie kreeg. 

elatie met erste amer 

De volksvertegenwoordigers die op 2 maart 

worden gekozen in de staten van alle twaalf 

provincies dat zijn er in totaal , kiezen 

op hun beurt later dit jaar op 2  mei  de  

leden van de Eerste amer. Dat zijn dus zo-

genaamde getrapte’ verkiezingen  de leden 

van de Eerste amer worden dus niet direct 

door de bevolking gekozen. Weliswaar 

staat het alle leden van Provinciale Staten 

vrij om hun persoonlijke keuze te maken 

bij die Eerste amerverziezingen  maar in 

het algemeen kunnen kiezers er veilig van 

uitgaan dat hun stem van 2 maart daarbij 

doorklinkt. Een statenlid van een bepaalde 

partij zal in de regel voor de Eerste amer 

op een vertegenwoordiger van diezelfde 

partij stemmen. Helemaal 1 op 1 werkt het 

echter niet. In de verschillende provincies 

worden immers ook vertegenwoordigers 

gekozen van regionale partijen, die niet in 

de landspolitiek op het Binnenhof meedoen. 

Zoals de r ske asjonale Partij. En zo 

is er nog een aantal, zoals bijvoorbeeld de 

Drentse Ouderenpartij. 

De belangrijkste van die regionale partijen 

hebben zich samen, voor wat de vertegen-

woording in de Eerste amer betreft, ver-

enigd in de Onafhankelijke Senaatsfractie 

OS . Met z’n allen hebben de regionale 

partijen op die manier al sinds 1  een ei-

gen vertegenwoordiger in de Eerste amer. 

De afgelopen vier jaar ir. Henk ten Hoeve, 

afkomstig van de r ske asjonale Partij. 

Een zeer goede senator trouwens, afgaand 

op wat de parlementaire pers in de kranten 

over hem schrijft en op de radio zegt. Toch 

kent bijna niemand hem, alleen in riesland 

is hij beroemd.

Verenigd oninkrijk

Vanaf halverwege 1 1  tot 1 0 vormden 

ederland en Belgi  voor eventjes n 

land, het Verenigd oninkrijk der eder-

landen, onder gezag van Willem I. Dat was 

zo een beetje afgedwongen door de echt 

machtige landen in Europa, als Engeland. 

De Belgen eisten, ongeveer naar Brits mo-

del, dat de adel’ een vaste vinger in de pap 

van het landsbestuur zou krijgen. 

In 1 1  werd daar werk van gemaakt door 

de volksvertegenwoordiging te splitsen in 

een Eerste en een Tweede amer.

Op verzoek van de oord- ederlanders 

ons land zoals dat nu is, zonder de Belgen  

werd de Eerste amer niet beperkt tot de 

adel, want die hadden we hier niet veel. 

In toom houden

Afgesproken werd dat de oning, Willem 

I 1 2 - 1  toen dus zelf de Eerste 

amerleden kiezen uit hen die door dien-

sten aan den Staat bewezen, door hunne 

geboorte of gegoedheid onder de aanzien-

lijksten van de lande behoren .

De Eerste amer had simpel gezegd ook 

de functie om de Tweede amer die het 

recht op wetgeving had  wat in toom te 

houden. Of zoals het in de Grondwet werd 

opgenomen  Ten einde alle overijling in de 

raadplegingen te voorkomen, in moeielijke 

tijden aan de driften heilzame palen te 

stellen, en  den troon te omringen door een 

bolwerk waartegen alle partijen afstuiten.  

adat de Belgen weer voor zichzelf waren 

begonnen, in 1 0, bleef de Eerste amer 

in de oorderlijke’ ederlanden toch 

nog bestaan  decennia lang werd er over 

gehakketakt’.

Belangrijke beslissingen waren in de 

loop der jaren dat de leden van de Eerste 

amer niet meer  door de oning werden 

aangewezen, maar gekozen werden door 

vertegenwoordigers van Provinciale Staten 

- zoals het nu nog steeds is. Een andere 

regel was aanvankelijk dat niet iedereen tot 

lid van de Eerste amer kon worden geko-

zen, maar slechts die ederlanders die in 

de hoogste schaal  der belastingen’ vielen. 

Een ingenieuze en aparte manier, om toch 

de elite aan de macht te houden. 

Tegenwoordig is daar trouwens geen sprake 

meer van. In beginsel kan inmiddels elke 

meerderjarige met de ederlandse nationa-

liteit worden gekozen in de Eerste amer. 

Wat de functie van de Eerste amer betreft 

geldt echter nog steeds dat het een beetje in 

toom houden van de Tweede amer een be-

langrijke taak is. Of zoals minister Donker 

urtius in 1  al opmerkte, de functie er-

van ligt niet in het stichten van het goede, 

maar in het voorkomen van het kwade . 

Die wijsheid wordt de Eerste amer nog 

steeds toegedicht, om te voorkomen dat de 

Tweede amer en de regering zich teveel 

overgeven aan de waan van de dag. iette-

min vinden verschillende politieke partijen 

dat opheffen van de Eerste amer beter is, 

zoals de SP, de PVV, Groen inks en D . 

Verwarrende ampagne

Alle landelijke politieke partijen reppen dit 

jaar bijna met geen woord over de regionale 

onderwerpen - die in wezen toch bij de 

verkiezingen van Provinciale Staten voorop 

staan. Dat komt doordat er zo’n wankele 

basis onder het kabinet van VVD-premier 

Mark Rutte ligt  zonder meerderheid in de 

Tweede amer en gedoogd’ door de PVV 

van Geert Wilders. Als dat kabinet straks, 

op 2  mei, ook geen meerderheid in de 

Eerste amer krijgt wordt het erg moeilijk 

ermee verder te regeren. 

temwijzers

Op de website van de Provincie Zuid-

Holland  www.zuid-holland.nl  is veel 

informatie te vinden over de taken van het 

provinciebestuur. iet alleen over actuele 

kwesties, ook over de geschiedenis - die 

terugvoert tot de negende eeuw  

Via de website kunt u ook terecht komen 

bij Stemwijzer’, ieskompas’ en Wie 

ies jij’. Drie mogelijkheden om, door het 

beantwoorden van vragen over bepaalde 

stellingen, uit te vinden welke politieke 

partij of zelfs welke individuele kandidaat  

het beste lijkt te passen bij uw persoonlijke 

opvattingen. Heel handig voor wie twijfelt 

over de keuze die op 2 maart gemaakt kan 

worden in het stemhokje. 

rans Ho nck van Papendrecht

o n @ eo a enaar.nl

-  temmen met gratis kof e en thee en een kleine verkiezings foto-e po op  maart in de bibliotheken van penburg en eidschenveen. - 
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Een vertrouwd begrip

(Bezoek aan huis mogelijk)
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e pinvlieg t nt dui tere erkelijkheid 
Hugo apperom tekent Haags verzetsmilieu in O II van binnenuit

e weede ereld

oorlog blij t ons be

zighouden. Ieder jaar 

zijn er do umentaires 

op V en vers hijnen 

er boeken  nieuwe 

details en gegevens 

blijven opduiken. Onze 

zu ht naar verhalen 

over deze tijd is niet te 

stillen. at geldt voor 

mensen die de oorlog 

hebben meegemaakt  

maar ook voor hun na

zaten. Hagenaar Hugo 

apperom werd jaren

lang beziggehouden 

door zo’n verhaal.

De zoektocht van Hugo Wapperom leidde 

tot het opmerkelijke boek De Spinvlieg’. 

Hugo had altijd geweten dat zijn vader, 

Piet Wapperom, tijdens de oorlog iets’ had 

gedaan, maar terwijl hij opgroeide werd hij 

daar maar weinig wijzer over. Veel later, 

toen zijn vader niet meer leefde, wees zijn 

broer hem op een bijzondere nalatenschap. 

Bij die broer stond een grote kist vol 

brieven en andere documenten. Het was het 

begin van die lange zoektocht.

De brieven en dagboeken waren bijna alle-

maal geschreven in naoorlogse gevangen-

kampen, waaronder twee in Den Haag  de 

ellenbarakken en amp Duindorp. Daar 

werden na de bevrijding vooral BS’ers 

en andere collaborateurs opgesloten, in 

afwachting van hun berechting. Piet Wap-

perom was letterlijk en fi guurlijk een witte 

raaf tussen deze zwarten’, maar het heeft 

hem, zijn vrouw en zijn advocaat bloed, 

zweet en tranen gekost om dat aan justitie 

duidelijk te maken.

Dat verhaal, en alles wat eraan voorafging, 

is het onderwerp van De spinvlieg’. Hugo 

Wapperom maakte er een roman van, 

omdat dat hem de kans bood het verhaal 

te vertellen vanuit het perspectief van 

n persoon. Die ene persoon zorgt voor 

samenhang,’ legt hij uit.

 
Verraad

Piet Wapperom werd tijdens de oorlog lid 

van een Haagse communistische verzets-

groep rond het blad De Vonk’. Aanvan-

kelijk ontwikkelde die zich tot een van 

de belangrijkste verzetsgroepen van ons 

land, die niet terugdeinsde voor de hardste 

middelen  li uidaties van hoge Duitse func-

tionarissen. Enkele ervan beschrijft Hugo 

Wapperom in detail, zoals de moordaanslag 

op SS-generaal Hendrik Se ffardt aan de 

Van ecklaan in Duinzigt. Idem de dubbele 

moordaanslag op de SB-secretaris-gene-

raal van volksvoorlichting Reichskommis-

sar Hermannus Re don en diens vrouw in 

Voorschoten.

ekende namen

Met de groep waren enkele zeer bekende 

namen van verzetsfi guren verbonden  Ger-

rit astein, Gerben Wagenaar – en ook An-

ton van der Waals. Wie iets weet van oorlog 

en verzet, beseft bij het zien van die laatste 

naam meteen dat er rottigheid dreigde. Van 

der Waals was de meest beruchte dubbel-

spion’ en verrader binnen het ederlandse 

verzet. Ook bij De Vonk speelde hij die 

dubbelrol, gebruikmakend van een van zijn 

vele schuilnamen, uc’. Hij lekte geheime 

afspraken van de verzetsgroep naar de 

Duitsers en mogelijk heeft dat geleid tot de 

arrestatie van Piet Wapperom, in februari 

1 . De Duitsers gebruikten hem vervol-

gens als lokaas, waarna meer leden werden 

opgepakt. Het had dramatische gevolgen. 

Toen ook Gerrit astein werd aangehouden 

en naar het Binnenhof werd overgebracht, 

verkoos hij daar zelf de dood. Hij sprong 

uit een raam. Meer leden van De Vonk 

werden door de Duitsers omgebracht, maar 

Piet Wapperom overleefde de oorlog. Zijn 

reputatie daarentegen niet.

ees verder o  agina 

-   Kitt  apperom (leunend op haar linkerhand) was voorzitter communistische jeugdbeweging. ij was getrouwd met iet en werd in de oorlog ook 

gevangen gezet. oon Hugo baseerde zijn boek mede op brieven van zijn moeder aan zijn vader. - 

eze week o.a.

Goedkope 

maar mooie 

Godslampjes

     
  Pag 7

attez en de 

klandizie van 

prinsessen        

  Pag 8 en 9

ulius  eerste 

schreden op 

een computer

    - Pag 1

oodenburg 

over de 

    miljoenennota

    Pag 13

070 - 3 4 0  1

Een uitvaart

zoals u dat wenst!

!WIJ KOPEN UW

GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJE

Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02

www.juwelierhetmolentje.nl

estauratie van ‘de magistraat’ 

live te volgen door het publiek 

Op dinsdag  september a.s. 

start het Haags Historis h 

Museum in aanwezigheid van 

burgemeester Van artsen de 

restauratie van het wandvul

lende s hilderij e magistraat 

ontvangt o i ieren van de 

s hutterij op de int ebasti

aansdoelen.

De restauratie van dit magistraatsportret 

uit 1 1  is live te volgen voor museum-

bezoekers en duurt tot en met december 

a.s. Het schilderij van Van Raveste n 

maakt deel uit van een unieke serie van 

zes grote groepsportretten van Haagse 

stadsbestuurders uit de 1 de en 1 de eeuw. 

Het museum is blij dat het, dankzij een 

belangrijke bijdrage van de Gemeente Den 

Haag, de noodzakelijke restauratie van 

dit schilderij kan uitvoeren. Tegelijkertijd 

wil het museum hiermee laten zien hoe 

noodzakelijk de restauratie van de overige 

werken uit de serie is, waarvoor zij nog 

fi nanci le ondersteuning zoekt.

Op werkdagen

De restauratie in het Haags Historisch 

Museum is vanaf september t m december 

2011 tijdens werkdagen te volgen. Bezoe-

kers kunnen de restauratie van dichtbij zien 

en met de restauratoren in contact treden. 

Om het project te fi nancieren trekt het 

Haags Historisch Museum gezamenlijk op 

met het Sebastiaan Genootschap, een groep 

Haagse bedrijven die het museum helpt bij 

het verwerven, behouden en presenteren 

van het Haagse erfgoed.

deoud-hagenaar.nl
Online winkelen bij de krant

meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid

voor lezers en non-profit instellingen

om gratis op de site te adverteren 

-  De omslag van het boek De pinvlieg  

verschenen bij uitgeverij Aspekt. -
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uvre e it ud te tekening van en aag    
Ontdekt werk Jan van k uit 1 0 straks even in museum Meermanno 

en ingekleurde teke

ning in het ouvre in 

arijs  die men altijd 

voor een 1 de eeuwse 

kopie ‘naar Jan van 

k’ hield  is wel de

gelijk van de hand van 

de meester zel  uit de 

vroege 1 de eeuw  in de 

tijd dat hij in en Haag 

woonde. Volgens lau

dine havannes  Ma

zel  hoogleraar unst

ges hiedenis aan de 

v  is het daarmee nu 

ook de oudst bekende 

a beelding van en 

Haag  uit ir a 1 0.

Recent technisch onderzoek toont, aldus de 

Amsterdamse hoogleraar, aan dat verkleu-

ringen van een aantal pigmenten vandaag 

een totaal ander beeld geven van de kleding 

en de achtergrond. Diezelfde verkleuringen 

zorgen er volgens haar tegelijkertijd voor 

dat sommige gezichten tot witbepoederde 

karikaturen zijn geworden. De kledij van 

de vrouwen aan de linkerkant in het werk 

was oorspronkelijk in hoofdzaak blauw van 

kleur. Als men deze veranderingen bij de 

bestudering van het werk betrekt, komt an 

van E ck zelf het meest in aanmerking als 

maker. De schaduwwerking, fi jne teken-

techniek en de kleine bijzondere details als 

de juwelen en het bont, zijn t perend voor 

zijn werk, aldus prof. havannes.

De Vlaamse kunstschilder an van E ck 

omstreeks 1 0 geboren in Maaseik waar-

schijnlijk, en in 1 1 gestorven in Brugge  

wordt gezien als voorman van de school der 

kleurrijke Vlaamse primitieven’. Hij werd 

vooral bewonderd door zijn grote bijdrage 

aan de perfectionering van de olieverfschil-

derkunst. Van E ck was tijdens zijn leven 

in de late middeleeuwen een van de meest 

gevierde meesters van Europa, zo blijkt al 

uit de eerste geschriften waarin hij werd 

genoemd, uit 1 22. In die tijd werkte hij in 

Den Haag en woonde aan het Binnenhof, 

als hofschilder van hertog an van Beieren, 

tevens graaf van Holland.

Over het algemeen wordt aangenomen dat 

an van E ck door an van Beieren werd 

ontdekt toen deze laatste nog prins-bisschop 

van het prinsbisdom uik 1 -1 1  was, 

waarvan Maaseik deel uitmaakte.

an van E ck werd in Den Haag hogelijk 

gewaardeerd als hofschilder, kreeg een vast 

salaris en een assistent toegewezen. a de 

dood van graaf an in 1 2  vertrok hij 

echter weer, en naar Brugge om te werken 

als hofschilder van ilips de Goede.

en vispartijtje

De ingekleurde tekening waarom het gaat 

is in het ouvre gecatalogiseerd als Une 

partie de p che’, oftewel het vispartijtje’. 

Op de achtergrond zijn het Haagse bos te 

zien en het kasteel aan het Binnenhof.

Volgens prof. havannes is het helaas te 

niet mogelijk om te concluderen dat het 

watertje de Haagse Beek betreft. Ik denk 

niet dat dat zo is. De tekening zoals die nu 

is bestaat uit twee aan elkaar gemonteerde 

delen. Vermoedelijk is het water in het 

origineel veel breder geweest. Misschien de 

hofvijver, die toen ook al bestond.

De tekening is trouwens niet alleen uniek 

als de nu oudst bekende afbeelding van 

Den Haag. Het is bovendien een van de 

allerfraaiste vroege afbeeldingen in Europa 

van met een hengel sportvissende’ adel. 

Een vertier dat in de tijd dat an van E ck 

z’n tekening maakte erg in opkomst was bij 

de adel, naast het al veel oudere valkenie-

ren. Valken die trouwens in de tekening 

te vinden zijn, op de armen zittend. Een 

tweetal in de groep links, een drietal in 

de groep rechts.  Pas in 1  in Engeland 

verscheen van de hand van dame’ uliana 

Berners adelijk kloosterlinge, een vrouw 

inderdaad  het eerste sportvisboek aller 

tijden  reat e o n e t an

n le. Ook interessant zijn de hondjes in de 

tekening, waarvan er twee misschien kleine 

jachtonden teckels  zijn, die vanaf begin 

1 de  eeuw  werden gefokt. Daarmee zou 

het, in de literatuur vaak als trio van edele 

jachtactiviteiten genoemde, buitenvertier 

in de tekening compleet zijn geduid. Maar 

prof. havannes denkt dat de tekening in 

de eerste plaats gewoon een soort staatsie 

groepsportret is dat an van Beieren en zijn 

verwanten toont met hun bezit en in hun 

aanzienlijkheid.   

Het aukruis

Het is op de print hierboven niet goed te 

zien, maar de edellieden op de voorgrond 

rechts dragen het Taukruis van de Sint 

Anthoniusorde. Als hanger om de nek van 

de meest rechtse fi guur in de rode’ groep . 

Dat maakt zeker dat het hier de graaf van 

Holland en zijn familie betreft. Meerdere 

graven en gravinnen, onder wie graaf Wil-

lem VI van Holland en acoba van Beieren, 

werden destijds met de Orde van Sint-

Antonius afgebeeld. Ook een onbekende 

trouwens de man met de anjer’  op een 

ander werk van an van E ck in z’n Haagse 

periode.

Als een hooggeboren familie zich in vol or-

naat laat afbeelden voor een kasteel is het, 

volgens prof. havannes zeker dat zij zich 

voor haar eigen bezittingen laat afbeelden 

en niet voor die van de buren. 

e zien vana   ebruari

Het museum het ouvre staat toe om de nu 

aan an van E ck toegeschreven tekening 

van een vispartijtje’ voor twee weken uit 

te lenen aan Den Haag. Het werk zal van  

2  februari tot en met 11 maart te zien zijn 

in het huis van het boek’, Museum Meer-

manno, aan de Prinsessegracht 0 in Den 

Haag tegenover het Malieveld .

De tekening wordt gepresenteerd samen 

met de onderzoeksresultaten en andere 

vroege afbeeldingen van Den Haag. Meer 

informatie is binnenkort te vinden op de 

website van het museum

www.meermanno.nl

Wie meer wil weten over an van E ck en 

wil zien van zijn werk, kan eind dit jaar ook 

terecht op een tentoonstelling die het Rot-

terdamse museum Boijmans van Beuningen 

aan hem wijdt. Die e positie gaat defi nitief 

door, werd vorige week bekend, wat lang 

onzeker was wegens de hoge verzekerings-

kosten die ermee zijn gemoeid.

 
etour arijs

Wie zou hopen dat het werk een vispartij-

tje’ defi nitief naar ederland Den Haag  

zou kunnen moet worden teleurgesteld, 

aldus prof. havannes. Het is ondenkbaar 

dat het ouvre het ooit zal verkopen.

-   Het werk is  cm breed en  cm hoog. Bovenin de lijst is een latijnse tekst te vinden  die zegt dat hier de edelen met hun familie zijn afgebeeld  

tonend hoe zij gekleed gaan: V R M B R ND A  D M N M  F R M F AR M  HAB  A  V ’. -

eze week o.a.

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

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

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip

(Bezoek aan huis mogelijk)

ijndaeler

centrum gaat 

voor oze
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Op padvin

derskamp met 

illamshorde        
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ulius over 

rare uitdruk

kingen
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O belicht 

nieuwe vorm 

burenhulp
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070 - 346 95 71

Een uitvaart

zoals u dat wenst!

-   lieverf (waarschijnlijk ) uit de Haagse 

jaren van Jan van ck  van een man met an-

jer  die het aukruis van int Anthonius draagt

met het bijbehorende belletje eronder. -

!WIJ KOPEN UW

GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJE

Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02

www.juwelierhetmolentje.nl

Verzilver uw goud!

Inkoop van goud, zilver en munten

Valkenbosplein 1, Den Haag

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

www.goudwisselkantoor.nl
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e antel i  het ud te aag e innen ater     
oorbraak oordzee bij Monster in 00 v r hr. maakte estland zo vru htbaar

inds een paar jaar 

woon ik in de Vine

wijk ateringse veld  

door en Haag gean

ne eerd gebied  waar 

de glastuinbouw tus

sen 1  en nu plaats 

hee t gemaakt voor 

zo’n . 00 nieuwe wo

ningen. Maar de eer

ste bewoners zijn we 

hier bepaald niet. e 

omeinse onsul en 

histori us a itus  

 11  na hr.  s hree  

er al over. ij de aan

leg van de Vine wijk 

ga  de bodem van alles 

vrij over het leven hier 

000 jaar geleden.

Pas toen ik eenmaal in Wateringse Veld was 

neergestreken, begon ik me een beetje te 

verdiepen in de historie ervan. Opgewekt 

door het spitten in de achtertuin trouwens  

in de bovenlaag veel baksteen en glas uit 

de tijd dat er nog prachtige druiven werden 

geteeld hier, maar tot een meter diep vooral 

ook veel schelpen, waaronder behoorlijk 

wat mosselen trouwens. En dat toch een 

knap eind van zee af. alkrijke schelpen, 

in een gemeleerde grond van vette klei, 

dooraderd met zand. Er begon me toen al 

wel iets te dagen over het succes van de 

Westlandse groente- en fruitteelt.

Door de ramen van mijn werkkamer op 

zolder kijk ik uit op wat ik aanvankelijk 

vooral beschouwde als een mooie sloot. ’s 

Zomers aan de overkant met waaiend riet 

bekraagd, en ongebruikelijk breed. Populair 

bij zwanen, die aan de voordeur komen 

bedelen  drie soorten ganzen, vissende rei-

gers, soms een aalscholver, de gebruikelijke 

vari teit aan eenden, veel meerkoetjes en 

soms een fuut. ompleet is het kijkplezier 

als die allemaal ook weer kleintjes krijgen, 

vanaf april. Spectaculair wordt het zelfs als 

de jonge zwanen vliegles krijgen van hun 

ouders. De sloot wordt dan over de straat-

lengte gebruikt, met klapwiekend kabaal.  

 
telsel van getijdekreken

Sinds ik weet dat onze sloot’ niet zomaar 

een mooie sloot is, maar een overblijfsel is 

van de zeer oude kreek de Gantel’ ben ik er 

door gefascineerd en zelfs een beetje trots 

op. Altijd goed, dan zorg je er beter voor

irca 00 jaar voor hristus brak de zee via 

de toen nog immens brede monding van de 

Maas het achterland binnen, bij Monster, 

iets verderop dan aaldwijk, toen ook nog 

een kustplaats. Het water stroomde door 

tot voorbij Delft en er ontstond een wijd  

stelsel van getijdegeulen, met eb en vloed, 

wisselend laag en hoog water, dat vaak bui-

ten de oevers trad en een dikke laag zand en 

klei afzette op de oude veengrond.  

0 jaar omeinen hier 

Als onze achtertuin kon praten zou die ver-

tellen over vreemde snoeshanen die er ooit 

rondhingen. In de Romeinse tijd van de re-

gio van 0 voor hristus tot 00 na het be-

gin van onze jaartelling  was het gebied dat 

nu het Wateringse Veld is alweer goeddeels 

verland. Op de zand- en kleiruggen werden 

door ananefaten Bataafse immigranten  

boerderijen gebouwd, ze hielden vee, ze 

verbouwden groenten en dreven wat handel 

met de Romeinen, die in orum Hadriani 

het huidige Voorburg  hun hoofdvestiging 

hadden. De ananefaten gebruikten voor 

de handel o.m. zeezout dat ze wonnen uit 

de nog als getijdekreek actieve Gantel. Ze 

lieten het water verdampen en bewaarden 

het zout in gootjes van gedroogde klei. Zout 

was zeer kostbaar toen, ons woord salaris’ 

is ervan afgeleid. Van die dure zoutgootjes 

vonden archeologen er bij de nieuwbouw in  

Wateringse Veld nog veel terug. 

Bij de aanleg van de wijk zijn vele stukjes 

van oude Gantel gefatsoeneerd’, bij ons 

voor de deur gelukkig niet. Van de kreek, 

zoet water nu natuurlijk, is thans nog een 

stuk van ,  kilometer over, van de Mon-

stersevaart in s Gravenzande tot rond de 

eukenho aan in Wateringse Veld. Sinds 

de anne atie in  is de Gantel het oudste 

natuurlijke binnenwater van Den Haag. De 

Haagse Beek, van ijkduin tot Hofvijver, 

stamt pas uit de elfde eeuw na hristus.

rans Ho nck van Papendrecht 

o n @ eo a enaar.nl

-  Na  jaar verkeerslawaai en tegen gevels aankijken in de Haagse binnenstad  is dit op nog geen  meter voor je Vine huis weer eens iets anders. 

-dubbelplus vind ik het wel   ens per jaar komen er  mannen met am bievoertuigen om de isdodde- en eliewortels te ‘saneren’.  -
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-  Ander winters stukje antel in ateringse Veld. r ligt ijs tot plezier van de buurt. - 

Informatie: 070 - 346 95 71

Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

Een uitvaart 

zoals u dat wenst... Off ers Woonideeën

Loosduinse Hoofdstraat 315

Den Haag 070 397 91 71

www.off erswoonidee.nl

Laatste kans:

t/m zaterdag 1 december 2012 bij 

alle Stressles fauteuils en opstellingen 

voetenbank 

halve prijs 

Kom langs.

Parkstraat 
93 | 2514 JH

  ’s-Gravenh
age | 070 3

64 48 30

www.el lensle
ntze.nl

Tijd voor u!

(Bezoek aan huis mogelijk)
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

-  Het is nog te vroeg voor vlieglessen  maar 

in optocht zwemmen is ook leuk. - 

cht speciale 

pagina s over 

wonen   

    - Pag 2  e.v.

ls u de puzzel hee t 

opgelost zoekt u het 

aantal keer dat 
de letter

voorkomt in de 
oplossing van deze 

weedse puzzel

Zie pagina 42

voor inzending 
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Met  goed loot u mee naar n van de  boeken van asper Postmaa en naar  m ster -prijzen’. Achttien winnaars dus dit keer
atuurlijk 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 diagram-men, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.Wat we vragen is dus een reeks van negen cijfers. Bijvoorbeeld  -1- - - - -2- - . 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’

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 2  van 11 de-cember  presenteerden we vier Sudoku’s, waarvoor u maar tot en met 1  december de tijd kreeg. U had heel weinig tijd. Toch hadden bijna 100 oplossers het binnen  dagen gepiept. De juiste reeks luidde - -- . We trokken vijf prijswinnaars. Zij krijgen allen het mooie boek thuisge-

stuurd van asper Postmaa Eerst apels zien ’. 

 Erica acobsz, te Den Haag Ben Schotel, te Den Haag .M.W. van der Pol, te Maassluis oop en Wil van Markwijk,    te Voorschoten
 rans Versluis, te Benthuizen

Inzenden
Om een prijs te winnen met de onder-staande Sudokus  boeken van Postmaa   M ster prijzen  moet u uw oplossing 

 cijfers waarvan er  goed moeten zijn  inzenden tot en met, uiterlijk

oensdag   januari 01

Stuur per e-mail naar
puzzel deoud-hagenaar.nl 

Zet in de onderwerpregel
ile o nr.

Heeft u geen e-mail  
Vraag iemand om het voor u te doen

tra ud ku   van de  intOmdat het nummer 100 is van e Oud Hagenaar en ersttijd  krijgt u 
bij deze maar lie st  udoku’s om op te lossen. ovendien krijgt u tot 
en met woensdag  januari de tijd om ze op te lossen. n om een prijs 
te winnen hoe t u dit keer sle hts  van  opgaven goed te hebben.
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Notities:

Notities:

De prijstrekking verliep als volgt, dat 
alle kaarten en e-mails telkens weer 
meededen bij elke trekking en dat dan 
pas werd gecontroleerd of de antwoor-
den juist waren. Uiteindelijk deed 
iedereen weer mee bij de trekking van 
de hoofdprijs.
Veel mensen, vooral bij het r p-
togram, slaagden er wel in de juiste 
slagzin te gissen’ maar vonden niet alle 
woorden. Daarom hebben we op pagina 
1  hiernaast de oplossingsdiagrammen 
geplaatst, zodat u nog eens kunt nagaan 

wat het had moeten zijn.
We zullen in 201  als beloofd wat vaker 
dan tot nu toe gebruikelijk variatie 
aanbrengen in de soorten puzzels.
En dan nu de winnaars  De geldprijzen 
zijn duidelijk, de m ster -prijzen kun-
nen van alles zijn, van een boek, D 
of DVD tot een cadeaubon. Weest niet 
ongerust als het wat langer duurt dan 
normaal voor u uw prijspost in de bus 
vindt, maar eind januari moet de toezen-
ding geklaard zijn. Profi ciat nogmaals

ruiswoordraadsel 

€ 
  A. . Zuidwijk, te Den Haag
 M. Wouters, te Delft
 H. Wubben, te Rijswijk

ster
 M.P. . ock, te Den Haag
 Mw. S. de ong, te Den Haag
 Mw. Van der Sluis, te Den Haag

weeds raadsel

 € 
 an Elsevier, te Den Haag
 . noester, te Scheveningen
 W.M. raikin – ter Hoek, te 

 Zoetermeer

ster
 H. Mensink, te Den Haag
 . empes, te eidschendam
 Mw. . de Ruiter, te Wassenaar

r ptogram

€ 
 P. Schotman, te Voorburg
 Mw. . ok, te Delft
 Mw. M. Verhagen, te Made

ster
 . . Brandwijk, te Den Haag
 Mw. E.A. Beglinger – Van der Toorn, 
te Den Haag

 .S. van Vlaanderen, te Zoetermeer

Hoo dprijs

En tenslotte werd als winnaar van de 
hoofdprijs van 100 euro de envelop 
getrokken van . . outers uit Den 
Haag.
Het fraaie oud-Hollandse kaartje van de 
Bollenstreek dat daaruit te voorschijn 
kwam treft u hierbij als illustratie. 
Van harte gefeliciteerd

Hoo dprijsHoo dprijs
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BUZING Puzzels

Horizontaal
1 . Er op n andere manier een eind aan maken. - 1 . Een geglazuurd 
bericht. - 1 . Hier krijg je een kleur van. - 1 . Vrouwelijke standaard - 1 . 
De samenwerking bij het duo liep gesmeerd. - 1 . Is het toegestaan, dat 
men klein opgenomen geld uitgeeft  - 1 . Het is bedorven na t gebruik van 
sterke en taaie stengels. - 20. Staat dat haar niet  - 21. Het beginnen van de 
ontsluiting. - 22. Maatstaf. - 2 . Toen ze met z’n allen schoten, was de vos al 
gauw geraakt. - 2 . De roem van de ezel wordt in het oosten duur betaald. - 
2 . Opvanginrichting. - 2 . Vogelverschrikker. - 0. De Ier nam n maat, die 
voor altijd bij hem zou zijn. - . Paktouw. - . Walsmaat. - . Het is ons 
streven later niet te veel voor het raam te zitten. - 0. We bezien nog wel, of 
we ze pakken. - 2. Men heeft er genoeg van gerookt - . Waardeloze soep. 
- . Zich buigend onderwerpen. - . aagte. - . Een hoeveelheid stroom 
maakt de vis ziek. - 0. De schoonmaker ging behoorlijk tekeer met n dweil. 
- 1. Zakt niet tijdens het eten ervan - 2. Dit is s nachts een onprettig dier. - 

. Geweldig slot - . Een standhouder. - . Onverbeterlijk.

Verti aal
1. Bij iemand langs gaan, of langs iets gaan. - 2. Een tijdelijk gebruik in 
imburg. - . Voor haar komt er geen eind aan - . Als u rent is goed te zien, 

dat slanke mensen meestal toch sneller gaan. - . Beroepsschoonmakers. 
- . an ook vergaan zijn. - . rijgen ook de ratten post van de kerk  - . 
Ondergang. - . Hij kan al niet vliegen ook. - 10. Gerechtsdienaars. - 11. Hij 
zal wel weer achteraan eindigen. - 12. Een rookstel. - 2 . Zonder oordeel is 
het letsel een kunstwerk. - 2 . Een theebus. - 2 . Dit krijgt een forens. - 1. 
Als hij is overleden, kun je er iemand toch nog vrolijk mee maken. - 2. Het 
verlies lag te vers in t geheugen, om weer een opdracht te aanvaarden. - . 
Heeft n gier beide vleugels nodig om respect af te dwingen  - . Heeft het 
meisje nou wel of geen goede manieren  - . Het voer hieruit valt als een 
baksteen op m’n maag. - . Is in ugano niemand naamloos  - 1. Baai met 
weinig water. - . Als je t gedaan hebt, is je mondslot verdwenen. - . Een 
loopje nemen met sollen - . e mag die mantel wel wat sneller aandoen. - 

. De vaandrig kon ter plaatse een deuntje blazen.

r pt gra
et als udoku’s zijn r ptogrammen volgens velen puzzels voor ‘bollebozen’  maar wel op een hele andere manier. Om ze op te lossen moet je taalvaardig zijn  reatie  kunnen denken  een beetje krom zel s en wat gek zijn met woorden. Maar wie slag te pakken hee t  is vaak voor het leven verko ht  om niet te zeggen verslaa d.

Voorbeelden 
aten we eens wat eenvoudige  voorbeeld-opgave geven.- Die stoot zich niet drie keer aan dezelfde steen.’Antwoord  ezel

- Vis in de mond ’
Antwoord  tong
- amertrut in de regering’.Antwoord  MarkRutte letteromzetting van kamertrut’ .

robeer het voor de hoo dprijsVelen van u zullen het nog nooit hebben geprobeerd om zo’n cr ptogram op te lossen. Maar laat u de eerste keer dan eens helpen door een bevriende puzzelaar of een reeds verslaafd familielid.
E tra de moeite waard dit keer, omdat u dan meedingt naar de hoofdprijs van de puzzels in deze De Oud-Hagenaar   100Zie voor info over uw inzending meer op pagina .

- Het fraaie oud-Hollandse kaartje 
van Bollenstreek -
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Alsje100mensennietechtkunthelpen,helperdanminstenséén!

DenHaag•Rijswijk•Leidschendam/Voorburg•Wassenaar

HumanitasHaagland

Humanitasiseenlandelijkeverenigingvoormaatschappelijke
dienstverleningensamenlevingsopbouw,ophumanistischegrondslag.
DeafdelingHaaglandvanHumanitasgeeftmensendiedatnodighebben
tijdelijkeensteuntjeinderug.Dankzijonzevrijwilligerskunnenzijde
toekomstmetmeervertrouwentegemoetzien.

HetgaatbijHumanitasHaaglandom:
 gezinnenmetjongekinderen
 dieproblemenmetdeopvoedinghebben,
 ex-gedetineerdendieweereenplaatsje
 inonzesamenlevingverdienen,
 jongerenenvolwassenen
 dieeenmaatjekunnengebruiken,
 mensendietijdenseenrouwproces
 ondersteuningnodighebben.

Wijwillenditgoeddoenenhebbenvrijwilligersnodigdiezichhiervoor
inzettenenwezoekenmensen,dieditsoortondersteuningkunnenen
willengebruiken.

Laatvanjehoren!

Hum
anitaszoektvrijwilligers Bel070-3584284ofkijkop

www.humanitashaagland.nl


