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‘Ik bestelde brood en kwam met vlees terug’
Werken bij Paul C. Kaiser, een grote Haagse bakkerij met een goede naam

In Den Haag kenden 
we tot ver in de 20ste 

eeuw drie grote bak-
kerijen: Hus, Paul C. 
Kaiser en Lensvelt-
Nicola. 
Hus was de grootste 
en had zijn klanten 
onder het gewone 
publiek. De laatste 
twee hadden een wat 
deftigere uitstraling. 
Misschien zat het in de 
mooie naam, want de 
winkels van Paul Kai-
ser waren ook tussen 
de arbeiders te vinden 
op de Hoefkade en op 
de Stationsweg.

De Voorburgse Jetty van der Drift (1928) 
kan het nog heugen als de dag van gister. 
Samen met haar vriendin Wil Hillenaar, 
die een dochter was van de melkboer op 
de Rozenboomlaan, gingen ze solliciteren 
bij de bakkerij van Paul C. Kaiser. Lopend 
vertrokken ze vanuit Voorburg over het 
Schenkviaduct, het Spui en via de Prinse- 
en Vondelstraat bereikten ze de broodfa-
briek aan de Elandstraat. Een wandeling 
van een uur, die ze dagelijks moesten 
verrichten. Inderdaad:  de jonge dames 
waren aangenomen. Niet zoals aanvankelijk 
de bedoeling was als leerling-verkoopster 
in een winkel, maar op kantoor. Jetty 
doorstond glansrijk een kleine test met een 
rekenmachine en kreeg daar haar plaats. 
Het was Dolle Dinsdag! 

Weekloon van 6 gulden
Dagelijks vertrok ze om half acht van huis 
om na een wandeling van een uur op haar 
werk te zijn. Bussen en trams reden er niet. 
De Hongerwinter stond voor de deur. Op 
zich is het dan niet slecht te werken bij een 
bakker. Iedere ochtend werd het personeel 
getracteerd op twee kale sneeën brood, 
die uitstekend smaakten. Thuis aten ze ’s 
avonds vaak suikerbieten met uien. Volop 
brood meenemen uit de broodfabriek was 
er niet bij. Er was eenvoudigweg te weinig 
meel

Het kantoor was op de eerste etage 
gevestigd. Bij de ingang was een tijdklok 
om de aanwezigheid te registreren. Een 
stuk verder op diezelfde etage was ook de 
chocolade-afdeling, maar met de dames die 
daar werkten was weinig contact. Duidelijk 
een verschil tussen personeel dat de handen 
smerig maakte en ‘witte boorden’.  Bene-
den werd het brood gebakken en het be-
schuit kwam uit de Rotterdamse fabriek. De 
sfeer op de afdeling administratie was totaal 
anders dan op een kantoor van nu. De wat 
deftige mevrouw Visser, die ook procura-
tiehoudster was, zwaaide er de scepter. Het 
kantoor was vol met glas en iedereen kon 
elkaar zien. Visser hield het personeel goed 
in de gaten en amicale praatjes zoals dat 
heden op kantoor gebeurt, waren er niet bij. 
Je wist niet beter. Je kwam om te werken 
en om geld te verdienen. Haar weekloon 
bedroeg zes gulden en ze kreeg twee gulden 
voor de bus en tram of als pleister op de 
wonde voor het lopen. Alles keurig netjes 
aan moeder afdragen natuurlijk. En dan zat 
je daar als bijna 16-jarig meisje. Met de 
bakkers van de fabriek was weinig contact. 
Die moesten in alle vroegte beginnen met 
werken om het brood op tijd in de winkels 
te krijgen. Vol ijver stortte ze zich op 
haar werk om broodlijsten te verwerken 

en ondertussen controleerde boekhouder 
Roos de financiën. Zo was het prille begin. 
Ondertussen was het horen, zien en zwijgen 
en vooral keurig doen wat er van je werd 
verlangd. 
Een forse vrouw liet geregeld haar gezicht 
zien op kantoor. Het was een wat man-
nelijke verschijning, meestal gekleed in 
een broek en dat in die tijd! Het bleek de 
deftige operazangeres en zangpedagoge 
Henriëtte Sala-Waterreus (1898-1991) te 
zijn. Al gauw begreep Jetty dat haar familie 
eigenaar was van de fabriek. Sala was kort-
stondig gehuwd geweest met een twintig 
jaar oudere man. Na haar scheiding kwam 
ze aan het deftige Noordeinde te wonen. 
Haar voorouders waren getrouwd met een 
Kaiser en zo was ze betrokken geraakt bij 
de fabriek. 

63 winkels in Den Haag
Uiteindelijk was de familie Kaiser als 
broodbakker begonnen aan het einde van 
de 19e eeuw en ze had al gauw wortel 
geschoten in de drie grote steden. Later 
kwamen daar winkels bij in Haarlem en Het 
Gooi. Langzaam groeide de naamsbekend-
heid en daarmee het aantal winkels. Na de 
oorlog ging de groei in rap tempo verder. 
Op het hoogtepunt van hun roem waren er 

in Den Haag 63 winkels! Ook in Voorburg 
en Scheveningen (Tesselseplein) kwamen 
filialen toen laatstgenoemde niet langer 
Spergebied was. Daarnaast had Kaiser de 
nodige broodwijken. Brood aan huis tot in 
het chique Marlot en Wassenaar aan toe. 
Dat was voor de oorlog al bekend terrein. 
Terwijl de hele wijk Mariahoeve nog 
weiland was,  leverde Kaiser al brood in de 
villawijk van het afgelegen Marlot, dat door 
weer en wind op de fiets werd bediend. 
Vers brood, banket, chocolade, beschuit en 
biscuit werden niet alleen uitgevent langs 
de huisdeuren of verspreid via de winkels, 
maar ook voorzag Paul Kaiser diverse 
grote hotels in Den Haag van zijn waren. 
Daaronder het fameuze Hotel Centraal aan 
de Poten.

Taart als beloning
Het bezorgen van bestelde taarten gebeurde 
in twee ronden en het was onder andere de 
taak van Jetty om de bestellingen op tijd 
door te geven aan de expeditie, opdat de 
leveringen naar behoren konden geschie-
den. Nu was ze vlak voor Pinksteren de 
lijst van de tweede ronde vergeten door te 
geven en zat er eenmaal thuis gekomen mee 
in de maag. Die zelfde avond ging ze toch 
nog terug naar de fabriek, waar de portier 
vroeg wat ze zo laat kwam doen. Ze mocht 
door en de bezorglijst voor de tweede ronde 
kwam op tijd terecht. Niemand die er wat 
van had gemerkt. Hoewel? De portier had 
aan directeur Rookhuizen gerapporteerd 
dat Jetty die avond was langs geweest en 
prompt werd ze die ochtend bij Rookhuizen 
geroepen. Ze wist wel waarvoor natuurlijk. 
Maar ze dacht dat ze een uitbrander zou 
krijgen. Maar nee, de man waardeerde juist 
haar plichtsgetrouwheid en als beloning 
kreeg ze een grote taart! Haar dag kon niet 
meer stuk Op een gegeven moment werd 
ze in de gelegenheid gesteld om telefoniste 
te worden. Dat leek haar heerlijk. Vooral 
het contact met de buitenwereld zag ze wel 
zitten. Op die wijze leerde ze ook de hele 
fabriek kennen. Ze moest doorverbinden 
naar de juiste mensen en kreeg ook de be-
stellingen binnen die in viervoud moesten 
worden getikt op een formulier. Tussen de 
middag een uurtje pauze en dan ging het 
werk weer vrolijk verder tot half zes. De 
tijd ging snel voorbij. Op een dag kreeg 

ze bericht van Rookhuizen om beneden in 
de fabriek te komen. Daar mocht ze een 
nieuw product proeven dat uit Amerika was 
komen overwaaien. Ze proefde de eerste 
donuts en zei spontaan dat hij wel lekker 
was, maar misschien met wat chocolade 
nóg lekkerder! Ze moesten lachen. 

Ontslag en ondergang
Toen ze ging trouwen in 1953, zat haar 
baan erop. Ze had een heerlijke tijd 
gehad! Zoals gewoonlijk in die tijd waren 
getrouwde vrouwen niet langer welkom in 
het arbeidsproces. Ze verlieten het werk om 
voor hun man te zorgen en eventuele kinde-
ren. Wel grappig is dat ze dankzij haar werk 
als telefoniste haar aanstaande man leerde 
kennen. Een verhaal apart, maar het komt 
er op neer dat haar man later de legendari-
sche woorden zou uitspreken: ,,Ik bestelde 
brood en kwam met vlees terug!”
In 1972 is de fabriek met de enorme 
schoorsteen gesloopt, nadat de productie 
enkele jaren eerder was gestopt. Het doek 
viel over één van de historische broodfa-
brieken en bedrijven in Den Haag.

F.J.A.M. van der Helm 
helmhuis@ziggo.nl

-   Voorburgse Jetty van der Drift (geboren 1928) op kantoor bij Paul C. Kaiser. Een heerlijke tijd!  -
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!Wij kopen uw
goud en zilver!

Kapot óf Heel, Wij geven veel!

Gewoon goed geregeld
Open een uitvaartdeposito en wij 
storten er € 210,- op!

Kijk snel verderop in deze krant

Easy Sit biedt zitcomfort dat 
aansluit bij uw wensen
Geheel voor u op maat gemaakt:

Zithoogte
Zitdiepte
Zitbreedte

Rughoogte
Armleuning hoogte

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

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

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)



Motoren bij lorencia
Wie kan zich nog herinneren dat Flo-
rencia aan de Torenstraat in de zomer-
maanden een ontmoetingsplaats was 
voor motorrijders? Vooral ‘s-avonds 
was er altijd gezellig praten over 
motorfi etsen met een bak koffi e. Waar 

zij ze gebleven die echte motorliefheb-
bers die praatten over de gebreken van 
ieder merk? Dat was toen zo gewoon. 
Tegenwoordig zijn motorfi etsen bijna 
allemaal probleemloos, toen hadden 
we een BMW of een Engelse motor of 
een Laverda of iets anders. De Japanse 

motoren kwamen vooral in opmars 
zoals in 1969 de Honda cb 75 , een 
hele goeie motor en probleemloos. 
Waar zijn die jongens gebleven? 

Zoals de broertjes Brulee , Bob met 
BMW. R26 OF 27 later met een 
Suzuki t 5  met en zijn broer ook een 
B.M.W. liefhebber, en Marcel de Jong 
met zijn Triumph Metisse en later 
met zijn Triumph 3 cylinder, en Dirk 
Vrolijk met zijn Norton Commando 
Fastback. Ik ben zelf nu 61 jaar oud 
en rij zelf nog regelmatig op de motor. 
Ik praat nu over de periode 1969 tot 
1975. Gaarne zie ik jullie reacties via 
de mail tegemoet.

Frans Meijer
elle oo @li e.nl

St. ozefschool
Het gebouw van de voormalige 
St.Jozefschool aan de Van der Duyn-
straat 65 in Den Haag bestaat dit jaar 
111 jaar. 
Ter gelegenheid van dit jubileum gaat 
de huidige bewonersvereniging Alte 
Wik een boek over de geschiedenis 
van het schoolgebouw maken. De 
afgelopen 111 jaar is het gebouw 
door veel mensen gebruikt. Tot in de 
zeventiger jaren hebben er verschil-
lende scholen in gezeten en sinds 1981 
zijn er atelierwoningen gevestigd. 
Misschien was u een oud-leerling, 
oud-leerkracht, voormalige gebruiker, 
buurman vrouw en heeft u er speciale 
herinneringen aan en wellicht heeft u 
nog oude foto’s. 
Uw bijdrage kan ons helpen met het 

schrijven van de geschiedenis van het 
schoolgebouw. Per e-mail ontvangen 
wij graag uw bijdrage voor 1 april 
2 13.

Miluska Dorgelo
sintjozefschool111jaar gmail.com
-------------------------------------------

Kraamkliniek etlehem
Graag zou ik iets meer willen weten 
over de kraamkliniek Betlehem, toen 
gevestigd op de Prinsessegracht. Ik 
ben daar geboren in 1952 en mijn 
nichtje in 1951. Allerlei informatie 
is heel welkom en bij voorbaat mijn 
dank.

Wilma Gorgel
.go gel@ziggo.nl
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OP O P S N I N
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat bin-
nen 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!

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV 
Postbus 26 6,  25 2 GA Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: ( 7 ) 275 97  (Vrij. 9.  - 12.  uur)

ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

dverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 122. ), De Oud-
Amsterdammer (12 . ) en De Oud-Utrechter 
(oplage 55.3 ). Er zijn aantrekkelijke adverten-
tiecombinaties mogelijk.

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 5  nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl ( 7 ) 275 97
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De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del  and, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 72.  exemplaren, 
via circa 35  distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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Het ging over het inzamelen van 
kleding, Het collecteren voor de 
slachtoffers, over ‘de zee geeft, de 
zee neemt’. En natuurlijk bijzondere 
aandacht voor de conciërge van 
de school, de heer Verschuure, die 
samen met z’n zuster bij de storm 
op zo’n ongelukkige wijze was 
omgekomen.
De ernst van de stukjes en het 
meeleven met de slachtoffers werden 
afgewisseld met opmerkingen, die te 
denken gaven over de gulheid van de 
gevers. Zo kwamen bij het sorteren 
van de schoenen ook pumps tevoor-
schijn met hele hoge hakken. De 
gedupeerden hadden laarzen nodig 
en warme sokken, maar geen naald-
hakken. De collecte door de scholen 
in Den Haag bracht een bedrag op 

van f 37. . En dat bedrag werd 
alleen opgehaald d.m.v. collectebus-
sen. De mensen waren zo geroerd 
dat er zelfs briefjes van 1  gulden 
in de bussen werden gestopt. Er 
gingen ook meisjes van school naar 
Zeeland om huizen schoon te maken, 
die onder water hadden gestaan. 
Opmerkingen zoals ‘Al red ik maar 
een schaap’ was al voldoende om je 
te motiveren. Tot slot een stukje uit 
de schoolkrant over het sorteren van 
kleding in paleis Noordeinde.

Sorteren van kleding
Ik heb in het paleis aan het Noordein-
de geholpen kleren te sorteren. Van 
de buitenkant ziet dit gebouw er nog 
wel aardig uit, maar binnen zie je dat 
vele vertrekken onbewoonbaar zijn. 
In een zaal waar het dak fi naal kapot 
was en de wind naar binnen woei, 
moesten we kleren uitzoeken en deze 
met tien stuks tegelijk inpakken. We 
leerden hoe we stevig een touw om 
de kleren moesten binden, zo stevig 
dat de pakken volgens de man, die 
ons deze wonderknoop heeft geleerd, 
in geen duizend jaar meer los zou 

laten. Daarom heb ik deze steek 
maar niet toegepast, want ik denk 
niet dat dit de bedoeling was.
Later op de middag heb ik 
schoenen gesorteerd. Heren- , 
dames- en kinderschoenen 
moesten we in aparte zakken 
verpakken. Mijn vriendin die naast 
me stond, zag opeens tussen een 
paar schattige kleine laarsjes en een 
paar enorme baggerlaarzen, haar 
eigen schoenen. ‘Die heb ik nu zo 
netjes aan elkaar gebonden en keurig 
gepoetst, wat zien ze er uit van 
dat vervoer’ merkte ze spijtig op. 
Ze bond het paar nogmaals stevig 
aan elkaar en wreef even over wat 
eens haar bezit was  daarna gooide 
ze ‘haar’ schoenen in de daarvoor 
bestemde zak. Wie zou ze dragen? 
Zou de toekomstige eigenares er lang 
plezier van hebben? Deze gedachten 
 itsten door mijn hoofd, terwijl ik 

verder sorteerde.

Lorrenzak
Het is jammer dat sommige mensen 
hebben gedacht: ‘Kom ik ga mijn 
lorrenzak eens opruimen.’ Deze vod-

den nemen plaats in, het uitzoeken 
kost tijd en de vluchtelingen zijn 
hier niet mee gebaat. Er zijn echter 
andere huisvrouwen geweest, die 
goede kleren hebben gegeven. 
Kinderwagens, dekens, wollen 
trainingspakken, warm ondergoed 
enz. heeft het Nederlandse volk met 
gulle hand geschonken, zo gul dat de 
goedereninzameling is stopgezet.Dat 
hierdoor misschien degenen, die van 
hun armoede iets hebben afgestaan, 
enigszins teleurgesteld zijn, omdat 
blijkt, dat er nu een overvloed van 
goederen is, valt niet te verwonde-
ren. ‘s Avonds was ik ontzettend 
moe van dit ongewone werk. Toen ik 
in bed stapte, had ik het gevoel een 
klein zootje aan de dijk te hebben 
gezet.

Bea Bloksma  Lewin
lo sm le in@he ne .nl

Door de ogen van middelbare scholieren

Watersnoodramp van 3 
Op de Dalton H. .S. voor meisjes aan de Stadhouderslaan kwam in februari van dat ramp-
jaar een e tra nummer uit van de schoolkrant, bijna helemaal gewijd aan de vreselijke 
gebeurtenissen die zich in de provincie eeland hadden voltrokken.

den nemen plaats in, het uitzoeken 

- ea loks a  e in -

ubileumboekjes 
Pasgeld en elink
De twee boekjes ter gelegenheid van de 
100ste De Oud-Hagenaar, de ene van 
Roeland Gelink over FC Den Haag in de 
jaren ’70 en de andere als selectie van 
de columns van Julius Pasgeld, zijn in 
productie. Ze worden thans vormgegeven 
en zullen in maart worden gedrukt.

Het kan april worden voordat iedereen die 
één van de boekjes vooruit heeft besteld en 
betaald ze in huis heeft. Een eerder bericht 
daarover heeft velen gemist, blijkt uit de 
vele e-mail. Maar even geduld dus nog. 
Het worden trouwens mooie boekjes, die 
straks ook in de winkel en per e-mail zijn te 
bestellen, voor  12,5  per stuk.

Nieuwe website DOH in april beschikbaar
Veel lezers van buiten Den Haag e.o. missen thans de mogelijkheid om de 
digitale PDF-versie van onze krant te downloaden via internet. Dat komt 
doordat er een nieuwe site in aanbouw is – die per 1 april beschikbaar zou 
moeten zijn.

Bekeken wordt of het mogelijk is om eerder in maart al een voorlopige voorzie-
ning treffen. Maar dat is niet zeker.
De nieuwe website zal trouwens primair drie functies hebben: downloaden van de 
kranten, blogs van medewerkers en lezers, en de DOH Online winkel  thans nog 
wel steeds te bereiken op www.oudhagenaarwinkel.nl

Kopij voor rOp it
Per 1 januari jongstleden wordt de 
agendarubriek ErOpUit in deze krant 
niet langer verzorgd door CIPO, dat 
is opgegaan in een nieuwe organisatie 
(PEP). U moet aankondigingen voor de 
agenda nu direct naar de krant sturen: 
agenda@deoud-hagenaar.nl

Houdt het zo simpel en overzichtelijk 
mogelijk als u kans wilt maken op (gratis) 
plaatsing in de agenda. Zogenaamde 
‘platte’ onopgemaakte tekst in een Word-
document zonder versieringen, lettertype- 
en korpsverschillen, andere fraaimakerij 
 en de illustraties er los bij als bijlage 

in 2  tot 3  dpi. Dan is de kans op 
plaatsing het grootste. Persberichten in 
PDF-formaat zijn minder ngewenst (want 
bewerkelijk) tenzij er ook een kale Word-
versie is bijgesloten.
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Meneer Bennik

Tijdens deze avond spelen the Limits 
nog eenmaal het gehele repertoire. 
Dus ook de nummers uit het begin van 
de zestiger jaren als de band nog niet 
de bluesmuziek speelt, maar inspiratie 
vindt in nummers van onder andere 
the Shadows en the Rolling Stones. 
Nummers die de fans zich ongetwij-
feld herinneren van de vele optredens 
op schoolfeesten en in wijkgebouwen 
en buurthuizen in Voorburg, Leid-
schendam en Den Haag en ver daar 
buiten. Ex-bandleden zijn dan ook 
opgetrommeld en repeteren mee om 
de avond een extra dimensie te geven.

Mooi geweest
” Het is mooi geweest ” is de una-
nieme mening van de bandleden die 
tot hun afscheidsconcert op 16 maart 
nog regelmatig optreden in alle delen 
van Nederland. 

We hebben een fantastische tijd ge-
had met vele muzikale hoogtepunten 
zoals de optredens in het voorpro-
gramma van the Golden Earrings en 
Cuby  the Blizzards in de legendari-
sche Club 192 in Den Haag”.

Maar ook tijdens de in 2 11 door 
RTV West georganiseerde Haagse 
Beatre nie in het Paard van Troje 
en het Zoetermeer’s Blues Festival 
krijgen we veel enthousiaste reacties 
op ons optreden. Hoogtepunten waar 
we trots op kunnen zijn”.

Hu gens L ceum
Dat de meeste bandleden het inmid-
dels vijftig jaar met elkaar volhouden 
is niet zo ververwonderlijk. Bij de 
oprichting van the Limits zitten de 
meeste bandleden op het Huygens 
Lyceum in Voorburg. Sommigen zijn 

zelfs klasgenoten.
Studeren is dan ondergeschikt aan mu-
ziek maken en er ontstaat een intense 
vriendschap. Zo gaan de bandleden 
een aantal zomervakanties kamperen. 
Ze krijgen in ruil voor een optreden 
in het restaurant van de camping een 
gratis staanplaats voor de zespersoons 
bungalowtent.
We verheugen ons enorm op 16 

maart. Wel gek natuurlijk om het 5  
jarig jubileum te vieren en tevens je 
afscheidsconcert te geven. Maar het is 
mooi geweest. Ons laatste nummer is 
in ieder geval niet in mineur. Daarvoor 
zijn alle herinneringen te mooi.”

Kaarten voor het afscheidsconcert zijn 
te bestellen via www.voorburgbands.
nl contact limits.html

Na precies 0 jaar kondigt de oudste bluesgroep uit de regio Den 
Haag het afscheid aan. Op 6 maart geeft de band een bijzonder 
afscheidsconcert voor de talloze fans die de band in de afgelopen 
jaren trouw zijn gebleven in Part boerderij Hijdra aan de roek-
weg 2  in Den Haag.

6 maart in part boederderij Hijdra

s e ds on ert e m ts
afscheidsconcert voor de talloze fans die de band in de afgelopen 

Met deze actie begint een landelijke 
zoektocht naar oude objecten en mo-
numenten (van dieren, een oude boom 
tot het geliefde bankje in het park) die 
met hun jarenlange aanwezigheid vaak 
onlosmakelijk verbonden zijn met de 
uitstraling en sfeer van hun omgeving.
Nationale-Nederlanden wil de 
monumenten op hun oude dag de 
aandacht en erkenning geven die ze 
verdienen en er voor zorgen dat ze 

nog jaren meekunnen. Daarom wordt 
het standbeeld van Willem van Oranje 
door Nationale-Nederlanden in het 
zonnetje gezet. 
Edwin Smaal, directeur Marketing 
Particulieren van Nationale-Nederlan-
den overhandigde daartoe een cheque 
ter waarde van Euro 2.5  aan Rabin 
Baldewsingh, wethouder van Volks-
gezondheid, Duurzaamheid, Media en 
Organisatie van Den Haag.

Wie of wat verder
Deze actie is bedoeld om de bood-
schap van een mooie oude dagvoor-
ziening op de agenda te zetten. Het 
is belangrijk om nu al aan later te 
denken. Onderdeel van de actie is dat 
iedereen op de facebookpagina van 
Nationale-Nederlanden (www.face-
book.com nationalenederlanden ) een 
object kan voordragen dat een mooie 
oude dag wordt gegund. Bijvoorbeeld 
met een traktatie, een onderhoudsbeurt 
of een fi nanciële donatie. Nationale-
Nederlanden zal dit jaar uit de inzen-
dingen twee objecten kiezen en deze 
de aandacht en erkenning geven die ze 
verdienen.

Op Het Plein in Den Haag is het standbeeld van Willem van 
Oranje door verzekeraar Nationale-Nederlanden in het zon-
netje gezet. Het beeld dat  in  werd neergezet ontvangt 
een opvallende schoonmaakbeurt waardoor het er weer jaren 
tegen kan. Nationale-Nederlanden is  febuari de actie gestart 

lles en iedereen verdient een mooie oude dag .

Onderhoudsbeurt standbeeld onderdeel actie Nationale Nederlanden

ude dag llem van ran e

OuderenOmbudsman wil:

oorlopig geen 
boetes OW
De OuderenOmbudsman 
vindt dat ouderen niet beboet 
mogen worden zolang de 
regels rondom OW-fraude z  
onduidelijk zijn. Iedereen die 
een boete krijgt, wordt opge-
roepen contact op te nemen 
met de OuderenOmbudsman, 
die sinds december vorig 
jaar continu bezorgde tele-
foontjes van ouderen of hun 
kinderen krijgt omdat ze bang 
zijn onbedoeld OW-fraude te 
plegen. 

Nadat de OuderenOmbudsman hier over 
aan de bel heeft getrokken, gaat SP-
kamerlid Paul Ulenbelt vragen stellen 
aan minister Jetta Klijnsma. De SVB 
moet snel met duidelijke regels komen 
wanneer ouderen wel of niet samen-
wonen. Het is nu net als iemand een 
verkeersboete geven voor te hard rijden 
zonder te vertellen hoe hard je eigenlijk  
mag rijden,” vertelt Jan Romme van de 
OuderenOmbudsman. Daarnaast zijn 
per 1 februari de boetes extreem hoog 
geworden en zijn ouderen bang dat 
inspecteurs onverwachts aan hun deur 
staan en mogen snuffelen in hun slaap- 
of badkamer.” Vanaf 1 januari 2 13 
is de Wet Aanscherping handhaving 
en sanctiebeleid SZW-wetgeving van 
kracht, waarbij AOW-fraude strenger 
wordt bestraft door een boete van 1  
van het bedrag dat te veel is ontvangen 
(zonder maximum) én het bedrag dat te 
veel is betaald. Alle AOW’ers ontvingen 
eind december hierover een brief dat ze 
verplicht zijn steeds elke verandering 
door te geven.  De brief is heel hard 
en dat terwijl de regels zó onduidelijk 
zijn,” aldus Romme. Volgens de SVB 
is er sprake van een gezamenlijke huis-
houding als:...U samen met een ander 
meer dan de helft van de tijd in een 
woning doorbrengt EN de kosten van de 
huishouding deelt OF voor elkaar zorgt. 
Moet je dan steeds aan twee voor-

waarden voldoen, of slechts aan één? 
En zijn de kosten van de gezamenlijke 
huishouding lle kosten of een deel? 
Voor elkaar zorgen, hoeveel wordt daar 
mee bedoelt? En wat is precies de helft 
van de tijd” aldus Romme?
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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 

“Belastingservice voor senioren”
O  P O  en K O elpen u oo  dit aar eer bi  et invullen van u  belastingaangifte

Oo  als u geen blau e envelop ri gt an et to  de oeite aard i n o  aangifte te doen

ee  onta t op et de lo ale afdeling van O  P O  of K O en eld u aan

 Wij werken samen met alle zorgverzekeraars.

Wij kunnen u informeren over de vergoedingen.

Hee� u last van een loszittend gebit? Informeer dan of een klikgebit voor u de 
oplossing is.
 • Weer vastzittend gebit (prothese)
 • Weer probleemloos praten
 • Weer voluit lachen
 • Probleemloos eten en a�ijten
 • Geen kleefmiddelen meer nodig

Komt u in aanmerking voor een nieuwe prothese, die voor minimaal 75% 
vergoed wordt uit uw basis verzekering?  Controleer of het volgende van 
toepassing is op u:
 • Uw gebitsprothese is ouder dan vijf jaar.
 •  U hee� nog steeds uw noodprothese in plaats van  

een definitieve maatoplossing.
 •  U hee� besloten uw eigen onder-en,of bovengebit volledig te laten 

vervangen door een prothese.

De reparatie van uw kunstgebit wordt twee maal per jaar vergoed uit de 
basis verzekering. Loop langs of maak een afspraak en laat uw prothese nog 

dezelfde dag repareren.

 Sommige problemen kunnen goed verholpen worden met het opnieuw 

vullen van het kunstgebit. Deze rebasing wordt een maal per twee jaar vol-
ledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tandprothetiek in de Bogaard is een moderne praktijk, gericht op het oplossen van 

problemen met de gebitsprothese. Passie voor het vak, een hecht team waarin alle 

benodigde specialismen vertegenwoordigd zijn, een luisterend oor, uitstekende nazorg 

en onze unieke samenwerking met alle zorgverzekeraars gee� de hoogste kwaliteit en 

tevreden patiënten.

Laat u vrijblijvend informeren.

Kom langs op onze Open Dag zaterdag 30 maart,  
loop binnen of maak direct een afspraak  
op telefoon 070- 22 100 07

- advertorial -

Prins Johan Friso Promenade 32, 2284 DB Rijswijk

Telefoon 070 – 22 100 07 • www.tpid.nl  • info@tpid.nl

Prins Johan Friso Promenade 32

2284 DB  Rijswijk

Prins Johan Friso Promenade 32 
2284 DB Rijswijk

Telefoon 070 – 22 100 07
www.tpid.nl  • info@tpid.nl

Winkelcentrum in de Bogaard
In de loopstraat bij Bruna en Hema, 

schuin tegenover Supermarkt Hoogvliet 
en tegenover het belastingkantoor 

(Parkeergarage P5)

Tandprothetiek in de Bogaard is de specialist in 

gebitsprotheses en klikgebit bij u om de hoek!

OPE  DAG
zaterdag 0 maart

 7  5    aag
 7  8 8

a  a  1  /  17   /   9  /  17
a a  9   17

Deze maand 

15% korting 
op truien, kostuums, 
overhemden en colberts

65+ actie

   a g  a
   15 aa    

a   a

 

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)  

in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle  

gezindten begraven. 
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erse lucht vijf cent, stond in witte letters geschilderd op de muur van ijwielhandel an der 
rend  aan de uidlarenstraat. Dat was nog eens een koopje. Mijn vriendje Huipie en ik, beiden 

woonachtig in de nagelnieuwe flatwoningen aan de asseltestraat, maakten daar in de jaren 
vijftig dan ook gretig gebruik van.

Over het leven en werken van deze 
bijzondere veelal landelijk vermaard 
geworden groep artiesten en bewoners 
van de Mallemolen verschijnt bin-
nenkort een prachtig boek. Auteurs, 
de kunsthandelaar galeriehouder Jan 
van den Elshout en Myra Landsman-
Maas, hebben aan de hand van het 
optekenen van persoonlijke herin-
neringen van oud-bewoners en of hun 
nazaten en op basis van uitgebreid 
archieven-onderzoek een sfeerbeeld 
opgetekend van het leven en werken 
in de Mallemolen tussen circa 19 5 
en 197 .
Het verhaal is aangevuld met een 
historische schets van het hofje in de 

periode vóór 197  en een uitge-
breid overzicht van het werk van de 
meeste bewoners in de eerste drie 
na-oorlogse decennia. Landsman en 
Van den Elshout hebben kans gezien 
een boeiend inzicht te verschaffen in 
het kunstenaarsleven in een buurtje 
en een tijd, die inmiddels alweer lang 
tot het verleden lijkt te behoren, maar 
tegelijk bij velen nog zo vers in het 
geheugen ligt. 
Het verhaal is verlevendigd met tal 
van foto’s van kunstwerken van de 
artistieke bewoners. Ook een aantal 
anekdotes van de hand van Dick 
Landsman, in de zestiger jaren opge-
tekend, zijn kostelijk om te lezen.

oorinschrijving
Het boek ziet er met deze illustraties 
erg aantrekkelijk uit en biedt een 
unieke mogelijkheid een speciaal 
Haags hofje in een dynamische peri-
ode levendig te houden.

Boek verschijnt eind mei a.s. bij Uit-
gever Nr 58 , Alkmaar, prijs  2 ,95 
maar bij vóórinschrijving  21,95.tot 
31 maart 2 13.

Te bestellen bij 
www.ateliermagazine.nl 
onder het kopje Nieuws 
Kunstenaars van de Mallemolen”

De Mallemolen is een bijzonder woonhofje in het hart van de 
Haagse rchipelbuurt. Ingeklemd tussen de avastraat, de Laan 
Copes van Cattenburgh, de Paramaribostraat, de Surinamestraat 
en de alistraat, omvat de Mallemolen een -tal uiterst kleine 
woningen  gebouwd in de e eeuw voor de soldaten van Napole-
on  die in de eerste naoorlogse jaren van de 20e eeuw het domi-
cilie werden van een unieke generatie kunstschilders, schrijvers, 
dichters, beeldhouwers, acteurs en cabaretiers.

oek over het Montmartre van Den Haag 

unstenaars van de allemolen

- De alle olen in 19 1 ( oto  Ed van ijk) -

erse lucht vijf cent

annende s eurto ten n orgenstond

Hoewel het verkrijgen van die lucht 
wel enige behendigheid vereiste. 
Want het viel nog niet mee, om met 
één hand het muntstuk in het gleufje 
te deponeren en tegelijkertijd met de 
andere het hard sissende einde van de 
lange slang op het ventiel van je step 
of fietsje te duwen.
Maar met wat teamwerk lukte het 
Huipie en mij om voor een koperen 
stuiver de luchtbandjes van meer-
dere vervoersmiddelen tegelijk op te 
pompen. Zodat we soepeltjes onze 
spannende speurtochten door de nog 
in aanbouw zijnde wijk Morgenstond, 
konden hervatten.

ervoer
In de groovy sixties blies ik er met 
vrienden van de Technische school 
in Loosduinen met behulp van Van 
der Arends verse lucht de banden van 
onze Puchs nieuw leven in.
Om twee jaar later alweer de sensatie 
van ander vervoer te ontdekken: de 
auto.
Terwijl oudere vrienden met lede 
ogen hun zorgvuldig gekweekte Beat-
lehaar op de vloer van de legerbarbier 
zagen belanden om voor achttien 
maanden onder de wapenen te gaan, 
en daar nog wel eens, als vorm van 
beloning, een rijbewijs aan over 

hielden, lieten wij ons haar hangen en 
wierpen ons op de muziek.
Er werden bandjes gevormd en instal-
laties in elkaar geknutseld wat tot 
gevolg had dat als je mazzel had, er in 
de weekenden opgetreden mocht wor-
den in het een of ander jeugdhonk. 
De spullen hadden we al, evenals 
een kortharige chauffeur, die tijdens 
weekendverlof niet wist hoe snel hij 
Hare Majesteits uniform moest ver-
wisselen voor spijkerbroek en Clarks.
Het enige wat ontbrak was vervoer.

W-busje
Er werd gelapt, en met in onze pocket 
het enorme bedrag van n meier, 
verkregen door krantenwijken, toma-
tenplukken - in het dichtbij gelegen 
Westland - en foldertjes lopen, trok-
ken we in optocht te voet naar een 
autosloperij die Dekkers Hoekie” 
werd genoemd en was gelegen op een 
stuk braak liggend terrein tussen de 
weilanden aan de Lozerlaan. 
Het was voor ons een oerspannende 
plek waar het rook naar afgewerkte 
olie en benzine, afkomstig van 
ouwe Opels, Wartburgs, ingedeukte 
Amerikanen, Renaults, Peugeots en 
Volkswagen busjes, die daar kriskras 
door elkaar stonden. 

Voor het meiertje en wat handjeklap 
schaften we een grijsblauw VW-busje 
aan. De medewerkers, die wel gein 
hadden in dat stelletje langharige, 
bontgeklede gasten, waren niet te 
beroerd om en passant wat gaten in de 
bodem te dichten  een slecht sluitende 
deur voor eeuwig dicht te lassen, en 
met een fikse klap van een moker nog 
even een bumpertje recht te zetten.
Met jeugdige bravoure, garantie tot 
aan de hoek en beschermd door onwe-
tendheid gingen ook wij on the road. 
De wereld zou nog van ons horen. En 
hoe. Een paar weken later tijdens een 
‘tournee’ door het Westland begon de 
bus te roken en te ratelen dat ’t een 
lieve lust was, om 
het even daarna met een rotknal te 
begeven. Einde voorstelling.

llemaal voorbij
De weilanden aan de Lozerlaan zijn 
inmiddels tot aan Loosduinen volge-
bouwd en ik heb me laten vertellen 
dat ’t bij Dekkershoekie nog steeds 
naar olie ruikt. Op de plek van het 
voor ons eens zo spannende autokerk-
hof staat nu een Mac Donalds. 
Ook de woningen in de Gassel-
testraat gingen tegen de vlakte. Mijn 
nieuwe” oude buurt, de rijwielhandel 

van Van der Arends, het is allemaal 
voorbij. Maar voor mij staan ze nog 
steeds gegrift op mijn netvlies: de wit 
geschilderde letters die ik jarenlang 
bijna dagelijks in me opnam: Verse 
lucht vijf cent. 

Edward Huybregts
ll zui @gm il. om

- asseltestraat  aar ijn vriendje uippie en ik toen oona htig aren. an het eind van de straat 
is nog de uidlarenstraat te ien  die net als de asseltestraat in iddels ook al afgebroken is. -

- ussen de eilanden aan de o erlaan  bij Dekkers oekie  o. .  aar je in de jaren  bij de 
autosloopbedrijven voor een eiertje nog at krijgen kon.. -
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HTMC

HTMC

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

  070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl 

Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland. Uiteraard verzorgen wij ook

 al uw vervoer naar o.a.: Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.

Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag een handje.

Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 

10% korting, kunt u deze aanvragen via: 

Viku Dienstverlening beschikt over ruim 
tien jaar ervaring in specialistische 
reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid 
personeel staan klaar om u te voorzien 
van een goede service en reiniging.

apijtreiniging  eubilairreiniging  Facilitaire diensten  Hotelservice

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten, 
ook Perzische kleden en berbers 

• Direct beloopbaar (droogreiniging) 
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling 
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar 
•  Behandeling meubilairreiniging (dry foam) 

zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen 
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte 

of demonstratie kijk dan op www.viku.nl 

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

The art of cleaning

De TandProtheek

Dedemsvaartweg 402

2545 AN Den Haag

070 - 3599995

praktijk@detandprotheek.nl

De Tandprotheek
Stap eens binnen bij onze moderne tandartspraktijk gelegen op de  
Dedemsvaartweg 402 op de hoek van de Hengelolaan.
Wij zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en men kan gratis 
parkeren voor de deur.

Onze specialisaties zijn: 
• implantaten 
• kunstgebitten 
• mondhygiëne 
en wij doen bijna alle tandarts behandelingen.

Openingstijden :
Ma : 10.00 – 17.00
Di – za :  9.00 – 17.00

e o i l

Speciaal voor u zijn wij ook op de zaterdag geopend

Gebr.’s van der De l Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto 
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.

Aftersalesdealer van

• APK
•   onderhoud / reparatie algemeen
•  onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
•  verkoop van nieuwe en  

gebruikte auto’s

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

  Gewoon 
    goed geregeld



Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd

van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening. 

Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:

Voorletter(s):  Achternaam:   M    V

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Telefoon  E-mailadres: 

 Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op 

 deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort. 

 Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een 

 depositorekening gestort krijgen.

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar: 

De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

Open een uitvaartdeposito 
en wij storten er € 210,- op!



Op de hoek van het gedeelte waar 
ik  jaar vanaf mijn e levensjaar 
woonde had je de drukkerij Van 
Waarts en in de zelfde inham was, 
de altijd drukke, was en strijkerij van 
wasvrouw Nel, alom bekend vanwege 
de laatste nieuwtjes die zij wist en 
graag vertelde. Haar winkeldeur 
stond altijd open. Met een van de vele 
strijkijzers in haar hand, die op haar 
fornuis werden heet gemaakt, hield 
ze al strijkend alles in de gaten. Had 
je koude handen in de winter? Geen 
probleem, kom maar even binnen en 
hou ze boven het fornuis. 

De broodfabriek
Aan de overkant zat sigarenwinkel 
Van der Loo. Rustige vriendelijke 
mensen. Aan dezelfde kant, schuin 
tegenover het huis op no. 51 waar ik 
woonde, was het pakhuis te vinden 
waarin melkboer Van der Lans zijn 
melkkar stalde. Zijn winkel was om 
de hoek in de Ruysdaelstraat. Als je 
de straat uitliep richting Delftselaan 
kwam je links bij de broodfabriek 
De Volharding waaruit elke morgen 
de bakkers achter hun broodkarren 

kwamen op weg 
naar klanten in de 
verschillende wij-
ken. In de school 
vakanties vroeg je 
dan vaak te mogen 
helpen met het 
duwen van de kar. 
Als beloning was er 
altijd wel iets lek-
kers te krijgen. Heel 
welkom in de oorlogs-
jaren. Nooit vergeet ik de Hollandse 
soldaten die tijdens de Duitse inval in 
Nederland opdracht hadden gekregen 
om de broodfabriek de Volharding te 
bewaken en op 1  mei 19 , de dag 
van de capitulatie, stonden te huilen. 
Heel heftig voor een toenmalig 8 jarig 

jongetje.

uitenspelen 
De lange stoep langs de broodfabriek 
was altijd de plek om langdurig te 
voetballen wat we dus deden. Behalve 
die mogelijkheid was de hele straat 
beschikbaar voor de jeugd. Geen 
auto’s langs de stoepen. Als er een 
kwam was dat een bijzonderheid. De 

vele spelen die destijds op straat 
nog mogelijk waren, 
zoals pinkelen, runnen, 
knikkeren en dergelijke 
werden veelvuldig gedaan. 
Of er werd gezellig (zonder 
pesterijen) op de hoek of het 
zogernoemde eerste portiek 
bij gekletst. Tegenover de 
broodfabriek op de hoek van 
de Delftselaan kwam later 
Dansschool Muntz. Iets verder 
op de Delftselaan zat een afde-

ling van de Sierkan.
Als je daar langs liep veranderde de 
heerlijke lucht van de broodfabriek 
in de geur van de romige melk. In 
het midden van de Van de Veldestraat 
had je een poort die leidde naar een 
paardenstal en de wagens van de fi rma 
Heijdra die voor Gemeentewerken 
allerlei werk verrichtte. Als je weer 
eens in de smaak viel bij de klein-
zoon van Heijdra, Jantje Doodkorte 
genaamd, mocht je met hem spelen 
in de paardenstal en op de hooizolder 
van het bedrijf.

t iooltje
De meeste kinderen uit de straat en 
omgeving zaten ooit op de kleuter-
school t Viooltje op het Vaillantplein 
en werden later leerling op de Grote 
school” aan de Vliegerstraat. Mijn kin-
deren volgden later het zelfde traject.
In 19 2 werden veel van mijn vrien-
den en ikzelf lid van voetbalvereni-
ging RVC. Om daar te kunnen trainen 
onder de bezielende leiding van Aat 
Kant of wedstrijden te spelen moest 
je dus naar het Zuiderpark. Destijds 
kostte een ritje met de tram 12,5 cent 
maar er was ook de mogelijkheid om 
een zogenaamd ‘kort traject kaartje’ 
te kopen, van slechts 5 cent, voor 

maximaal  haltes! Natuurlijk maakte 
je daar altijd graag gebruik van, dan 
wel je koos voor een wandeling over 
de Haagse Markt en verder binnen-
door naar het Veluweplein zodat die 5 
cent te gebruiken was voor lekkerder 
zaken.

Na deze gedachten naar het verleden 
ben ik benieuwd of er nog bekenden 
uit de Van de Veldestraat in leven zijn 
en wellicht willen reageren. In het 
bijzonder denk ik dan aan Cor Waarts, 
Wim Geurissen, Janus en Louis 
Jaspers, Henny de Jong, Rietje Rang, 
Annie van der Heiden, Leo en Anton 
Streur en Thijs Blom.
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en straat genoemd naar een schilder uit het verre verleden, gesplist in twee n door de 
u sdaelstraat. Ooit was het een straat in een wijk die destijds voor de latere verpaupering 

gold als een van de straten van een keurige arbeiderswijk. Hier wat herinneringen uit de 
periode 3   .

 cent van de tram uitsparen voor lekkerder zaken

er nner ngen aan de an de eldestraat

Schoenspikes

Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Met deze schoenspikes voorkomt  
u vallen bij komende gladheid, sneeuw 
en ijs op een effectieve en praktische 
manier.  
De rubberen zool bevat metaalnagels 
voor een betere grip en past over alle 
schoenen; sportschoenen, lage schoe-
nen en zelfs rubberen laarzen. Snelle 
en stevige bevestiging door middel van 
klittenband. 

In drie maten verkrijgbaar: 
Schoenmaat  37-39:M, Schoenmaat 40-
44:L en Schoenmaat  45-47:XL

Normaal
29,95

   Nu 24,95

Uw voordeel 5,-

50Plus Winkel

De OudDe Oud

Deze Schoenspikes bestellen? 
 

Bel 038-4600023 of 

Bestel hem via de webwinkel
www.oudhagenaarwinkel.nl
 

- edio jaren  het pand van lood- en ink erker aes in de 

Van de Veldestraat en daarnaast de drogisterij van Vogel. -
- Een van de delen van de door de uysdaelstraat in t ee n gesplitste Van de Veldestraat  

edio jaren . -

- Kleuters hool t Viooltje op het Vaillantplein. -

- Kleuters hool t Viooltje op het Vaillantplein. -

- ntieke foto uit 1918 van de broodfabriek van De Volharding aan de Delftselaan. -
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Met het oog op de koude oorlog die de tweede helft van de twintigste eeuw 
in beslag nam bedacht de overheid eind jaren vijftig dat het handig zou zijn 
om op de ministeries bij calamiteiten te kunnen beschikken over geoefend 
personeel dat in staat was de eerste klappen op de vangen. Daartoe werd de 

edrijfs elf escherming . . .  in het leven geroepen.

 - Plotseling zie je half in een sloot een piloot liggen.  Wat doe je  - Is hij uit de eerste of tweede wereldoorlog  wilde ik weten
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- Per brief van 2  april 19  
ierbij deel ik u ede  dat ik u 

een grati  atie toeken van f. 2 -

Ik had er net een detachering van drie jaar opzitten 
bij de werf Wilton Feyenoord in Schiedam waar Hr. 
Ms. Karel Doorman werd verbouwd en terug in Den 
Haag bleek de oprichting van de BZB het gesprek 
van de dag te zijn. Deelname was zonder meer 
verplicht, maar je mocht wel een voorkeur opgeven 
voor de groep waarbij je het liefst werd ingedeeld. 
Er waren redders, brancardiers, verbindingsmensen 
en EHBO’ers. Ik koos voor het laatste omdat dat me 
de meest nuttige bezigheid leek.

De cursus
Al spoedig daarna begon de cursus. Een van de col-
lega’s bleek EHBO als hobby te beoefenen en was in 
die kringen een bekendheid, uiteraard gediplomeerd. 
Maar hij moest niettemin toch de cursus volgen. Zo 
gaat dat in de ambtenarij. Hij benoemde zichzelf 
tot verbandmeester” en van hem hebben we veel 
geleerd. Wat die man met verband kon mocht wel 
enige naam hebben. De cursus zelf werd gegeven 
door een ingehuurde kracht. Hij maakte onbedoeld 
de cursus leuk. Nooit heb ik iemand ontmoet die zo 
humorloos de meest baarlijke nonsens kon vertel-
len. Het zat hem in zijn opvatting van lesgeven. 
Hij bedacht de meest bizarre situaties en vroeg dan 
aan ons wat we zouden doen. Zo keek hij mij eens 
doordringend aan en zei: je wandelt buiten de stad 

in een landelijke omgeving, weilanden en zo. 
Plotseling zie je half in een sloot een piloot lig-
gen. Wat doe je?”. 
Is hij uit de eerste of tweede wereldoorlog” 

wilde ik weten?
Hij werd nijdig. Dat doet er niet toe”.
Ik vond van wel en stelde dat 
dertig jaar voor een lijk heel wat 
uitmaakt. De collega’s lagen in 
een deuk hoewel die uitdrukking 
toen nog niet gangbaar was. Het kwam nooit 
meer goed tussen ons. Een tijdje later had 
hij weer zo iets. Als je eenmaal je diploma 
hebt kun je als EHBO’er worden uitgenodigd bij een 
voetbalwedstrijd. Er breekt een speler een been, er is 
geen brancard, wat doe je?”. Wij wisten het niet. Hij 
wel: je licht de kleedkamerdeur uit zijn hengsels 
en legt die naast de gewonde op het veld. Wat doe je 
dan?”. Daar had ik wel een antwoord op: Je maakt 
dat je wegkomt want de club is er niet blij mee dat 
er zomaar iemand een deur uit de kleedkamer rukt”. 
Als blikken konden doden was dit het eind gewor-
den van mijn prille carri re. 

Halve fietsvelgen
Maar het was een doordouwer, dat wel. Want hij 
schotelde ons een paar weken later een nog veel on-

g a    a  g - 
g   g   a  g

  aag     55 aa
  a    a      

    aa g    a g  aa  
  aa        a    

 a   a   g a    -
g a   88 9 1 41  a  a gg
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     7  91 595 - a  g  

ooncentrum ag ag  bevindt ich in de a-
genstraat  middenin het centrum van en Haag  

oor de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belangrijke voor ieningen liggen op loopafstand
Er ijn  oningen en er is een grote daktuin  
Be oners kunnen achter het gebou  gelegen 
parkeerplaatsen huren

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

te bereiken  e belangrijkste inkels ijn om de 
hoek  in de Betje olffstraat  Het ooncentrum 
heeft  driekamer oningen van ca   m
verdeelt over drie etages

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

trum van oosduinen en ijkduin  p loopafstand 
bevinden ich inkels  Er is parkeergelegenheid 
rondom het ooncentrum  Het centrum heeft 5 

oonlagen en bevat  t ee- en
5 driekamer oningen

  is gelegen aan de Beresteinlaan  
in de ijk Bou lust  et het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar  Belangrijke 
voor ieningen  oals levensmiddelen aken  ijn op 
loopafstand gelegen  Het gebou  bevat  t ee-
kamer oningen

ooncentrum a a  a a bevindt ich aan 
de ak van oortvlietstraat  Het openbaar vervoer 
bevindt ich op korte afstand van het comple  e 
belangrijkste inkels ijn op ongeveer  minuten 
loopafstand  Het ooncentrum heeft  drieka-
mer oningen van ca  5 m  en drie t eekamer-

oningen 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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waarschijnlijker situatie voor. Ditmaal 
weer een voetballer, maar nu met een 
open beenbreuk. Weer die inmiddels 
beruchte vraag: wat doe je?”. Wij 
zwegen want we wisten dat hij zelf het 
antwoord zou geven en dat dat iets zou 
zijn wat wij met zijn allen niet konden 
verzinnen. Hij stelde ons niet teleur. Je 
neemt twee halve fi etsvelgen en prikt 
die over het gewonde been in de grond, 
een deken erover heen en de wond is af-
geschermd”. Wij waren even sprakeloos 
maar toen vroeg een collega waar hij in 
godsnaam twee halve velgen vandaan 

moest halen. Bal voor 
open doel! Nog voor de 
man kon antwoorden nam ik het woord 
en zei: die velgen waren er helemaal 
niet. Ik zou er voor zorgen, maar toen ik 
met mijn ijzerzaag richting fi etsenstal-
ling liep kregen ze me in de gaten en 
riepen: daar heb je die vent van die 
kleedkamerdeur en nu heeft hij een 
grote ijzerzaag bij zich en weer maakte 
ik dat ik wegkwam”. 

Er werd die middag geen les meer 
gegeven. Twee dagen later werd ik bij 

de Secretaris op het matje geroepen. 
Er was bij Algemene Zaken op het 
Plein een klacht over mij ingediend. 
Ik vertelde hem bovenstaande feiten 
en verdraaid, hij lachte. Dat was geen 
geringe prestatie want hij stond bekend 
als een zuurpruim.
De instructeur hebben we nooit meer 
terug gezien. Onze collega, de gedi-
plomeerde hobbyist, maakte de zaak 
af en deed dat zo goed dat we allemaal 
slaagden voor het offi ciële diploma.

Praktijkgeval
Het was niet alleen maar lol, er werd 
wel degelijk ook serieus gewerkt, 
soms zelfs op het fanatieke af. Neem 
bijvoorbeeld collega Peet. Hij was 
de eerste uit onze opleiding die een 
praktijkgeval kreeg. Tenminste, bijna. 
Kort na de diploma uitreiking liep hij 
in de stad en zag een oploop. Een hoop 
mensen rond iemand die op de grond 
lag. Een verkeersongeluk. Peet baande 
zich resoluut een weg door de menigte 
en zag een man op zijn hurken naast het 
slachtoffer zitten. Onder de medede-
ling EHBO’er” wilde hij ook die opzij 
schuiven maar de man raakte uit balans 
en viel om. 
Vanuit deze toch wel ongemakkelijke 
houding noemde hij onverstoorbaar hij 
zijn naam en voegde er aan toe chirurg 
Westeinde ziekenhuis”. Oh” zei Peet 
hoffelijk doet U het dan maar, tenslotte 
was U hier het eerst”. En zo kwam het 
dat ik de eerste werd die praktijk deed 
al moet ik er onmiddellijk aan toe voe-
gen dat het niet echt maar net echt was, 
namelijk in wedstrijdverband. Er werd 
een interdepartementale wedstrijd ge-
houden en de vraag was wie de Marine 
wilde vertegenwoordigen. Niemand 
natuurlijk. Maar de collega die ons 
klaarstoomde voor het examen werkte 
zo op mijn gemoed dat ik me aanmeld-
de. Hij dacht dat ik het deed om hem 
een plezier te doen en deels was dat ook 
wel zo, maar ik deed het nog meer om 
mezelf te bewijzen dat ik het durfde. 
En zo fi etste ik op een avond naar de 
Binckhorst waar in het PTT-gebouw de 
wedstrijd plaatsvond. Een happening 
die ik achteraf niet graag had gemist.

LOT S
De deelnemers werden bij aankomst 
apart gezet zodat ze niet konden zien 

wat er gebeurde. Wie aan de beurt was 
werd naar een ruimte gebracht die 
zogenaamd deel uitmaakte van een 
café. Zachte muziek, kopje koffi e. In 
een ruimte daarnaast, niet zichtbaar 
voor het publiek en de deelnemer 
ontstond een geweldig tumult. Ruzie, 
geschreeuw, vallend meubilair, gegil. 
Een hevig bloedende man strompelde 
het strijdperk in en zakte in elkaar. De 
wedstrijd was begonnen. Hier moet ik 
eerst wat vertellen over LOTUS. LO-
TUS staat voor Landelijke Organisatie 
Ter Uitbeelding Slachtoffers. De leden, 
allemaal vrijwilligers, kunnen wonden 
maken die bijna niet van echt te onder-
scheiden zijn. Mijn slachtoffer” had 
een steekwond links vlak boven de lies 
en het bloed drong door zijn spijker-
broek. Er gebeurde een heleboel dingen 
tegelijk en de kunst was het overzicht 
te bewaren. De dader kwam op met een 
hoofdwond en een gekneusde arm door 
een klap met een barkruk. Hij bleef 
jammerend rondlopen roepend dat hij 
het zo niet had bedoeld en probeerde 
het slachtoffer aan te spreken. Een 
dronken man liep verdwaasd rond en 
hinderlijk in de weg en als klap op 
de vuurpijl verscheen er een agent in 
uniform (een echte) die het slachtof-
fer probeerde te ondervragen. Hier 
moesten duidelijk prioriteiten worden 
gesteld. Zodra ik het slachtoffer zag 
vallen belde ik de eerste hulp en vroeg 
om een ambulance. Die telefoon (loos) 
stond niet voor niets naast het kopje 
koffi e. Ik gelaste de agent het slachtof-
fer met rust te laten en de dader en de 
dronken man op afstand te houden. 
Zo kon ik mijn aandacht schenken aan 
degene die dat het meest nodig had. 
Ik trok hem resoluut de broek uit om 
de wond te bekijken en zag gelukkig 
dat daar op gerekend was. De wond 

was fantastisch, een diepe snee in een 
opgeplakt stuk buik die bloedde als je 
het been strekte en ophield als de man 
zijn knie optrok. Ik legde er een groot 
dik snelverband op en drukte de knie 
weer omhoog. Dat alles terwijl ik het 
slachtoffer geruststellend toesprak. In 
afwachting van de ambulance vond ik 
nog tijd de dader een snelverbandje om 
zijn hoofd te wikkelen en een mitella 
aan te leggen. Ook zijn letsel was niet 
van echt te onderscheiden.

en gratificatie
Na de laatste deelnemer ging de jury 
in beraad en werd de uitslag bekend 
gemaakt. Ik had gewonnen en kreeg de 
beker uitgereikt. Het geheel werd als 
uitstekend beoordeeld, Sterke punten 
waren het bellen van een ambulance 
waar niemand aan had gedacht en het 
uittrekken van de broek wat slechts een 
andere deelnemer aandurfde. Minpuntje 
was het feit dat ik voor de agent ingreep 
tegen de dader gezegd schijn te hebben 
dat als hij niet opdonderde ik persoon-
lijk zijn andere arm zou breken. Die 
opmerking veroorzaakte bij het publiek 
enige hilariteit.
Tevreden fi etste ik in de nacht naar huis.
 Twee dagen later moest ik mij bij de 
Secretaris melden. Tot mijn verrassing 
kreeg ik voor deelname aan de wed-
strijd een gratifi catie van vijfentwintig 
gulden en hij reikte de betreffende 
beschikking aan mij uit. Vijfentwintig 
harde guldens ! Ik heb het document 
altijd zorgvuldig bewaard. 
De enige gratifi catie die ik ooit heb 
ontvangen.

Leo Meershoek (86)
lmeershoek ziggo.nl

 - Plotseling zie je half in een sloot een piloot liggen.  Wat doe je  - Is hij uit de eerste of tweede wereldoorlog  wilde ik weten
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- De -  en E -ploegen van het inisterie van Volkshuisvesting oefenen in de jaren . -

- slag -diplo a -

- efening in de jaren  et een 
ongeval op de kruising

 assaulaan ophialaan. -

lar te t b  de edr s el  es erm ng lar te t b  de edr s el  es erm ng 

- Engelstalig gidsje voor otussen 
van destijds. -

- e ond van het veld  
o kon het ook. -
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De moeder van Nadine van Bloemzetel is 
al jaren aan het kwakkelen en heeft steeds 
meer zorg nodig. Sinds kort verblijft ze in een 
prettige zorginstelling bij Robbert en Nadine 
in de buurt. Gelukkig wordt een groot deel 
van de kosten voor die zorg betaald 
uit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Maar omdat er 
vanaf dit jaar ook naar het 
eigen vermogen wordt 
gekeken, moet de familie 
Bovenwater-
van Bloemze-
tel met elkaar 
bekijken wat 
de mogelijkheden zijn en hoe hoog 
moeders eigen bijdrage nu wordt. Moe-
der Van Bloemzetel ontvangt alleen haar AOW, 
en heeft geen pensioen opgebouwd. Wel heeft 
zij  15 .  op haar spaarrekening staan. 

igen bijdrage
Het grootste gedeelte van moeders AOW wordt 
voor de eigen bijdrage voor de benodigde 
zorg gebruikt. Maar omdat er nu niet alleen 
een inkomenstoets gehanteerd wordt, maar 
ook een vermogenstoets, wordt er ook naar 
moeders spaartegoed gekeken. Robbert rekent 
uit dat, op basis van haar spaargeld, moeder 
Van Bloemzetel na het vrijgestelde bedrag 8  
van  129.  zal moeten bijdragen. Dat komt 
neer op  1 .32  per jaar. Robbert en Nadine 
schrikken van dit bedrag, want voor iemand 
met slechts een AOW is dat een  inke aanslag 
op de portemonnee. 

Daar komt bij dat moeder nog in het bezit 
is van een eigen woning die helaas nog niet 
verkocht is. De waarde van die woning is 
vermogen op papier.  Deze waarde verhoogd 
echter wel het eigen vermogen en dit zorgt 
er dus ook voor dat moeder nog meer dan 
de eerder berekende  1 .32 ,  per jaar zal 
moeten bijdragen. Robbert en Nadine voorzien 
grote problemen. Ze besluiten informatie in 
te winnen bij de notaris en ontdekken tot hun 
opluchting dat er een paar dingen zijn die zij 
kunnen doen om moeders eigen bijdrage zo 
laag mogelijk te houden. 

Schuldbekentenis
In goed overleg wordt besloten een deel van 
moeders vermogen aan Nadine van Bloemzetel 
over te hevelen door een schuldbekentenis aan 
Nadine. Door deze papieren schenking wordt 
niet alleen moeders vermogen kleiner, maar 
wordt ook haar eigen bijdrage lager. En boven-
dien betaalt Nadine later minder erfbelasting.

Zelf besluiten Robbert en Nadine meteen om 
hun langstlevendetestament aan te laten passen 
aan deze nieuwe situatie. Hun kinderen zullen 
een vordering hebben op de langstlevende, 
maar diens positie is veiliggesteld door vrucht-
gebruik van bijvoorbeeld het huis.

Waar moet u aan denken
De hoogte van uw eigen bijdrage voor de 
AWBZ is afhankelijk van uw inkomen, uw 
leeftijd en uw gezinssituatie en of u thuis of in 

een instelling verblijft. Sinds 1 januari van dit 
jaar wordt er ook naar uw vermogen gekeken, 
ook al zit dat nog vast in een woning. De eigen 
bijdrage kan hierdoor hoger uitvallen dan uw 
inkomsten uit de AOW en uw pensioen.

Deze nieuwe regeling lijkt op de Wet op de 
Bejaardenoorden die in 1996 is afgeschaft. 
Door de huidige economische situatie moeten 
mensen ook nu weer eerste hun spaargeld 
‘opeten’ voordat zij in aanmerking komen voor 
de AWBZ-uitkering.
U kunt uw woonlasten enigszins verlagen door 
vermogensoverheveling en het aanpassen van 
uw testament. Maar doordat het peiljaar altijd 
twee jaar eerder ligt, merkt u het effect van 
vermogensoverheveling, als u dat nu regelt, 
pas in 2 15. Wel kunt u volgend jaar bezwaar 
indienen tegen de beschikking als u dit jaar al 
achteruit bent gegaan in inkomen en vermo-
gen. Ook het aanpassen van uw langstleven-
dentestament is interessant. Op het moment dat 
er aanspraak op uw vermogen wordt gemaakt, 
kan de langstlevende bijvoorbeeld alvast erfde-
len aan de kinderen uitbetalen. Laat u dus goed 
voorlichten door uw notaris!

Persoonlijk advies
Mijn collega’s en ik adviseren u graag, op ons 
kantoor of bij u thuis of op de zaak. Want wij 
zorgen er graag voor dat u de zorg krijgt die u 
verdient.

Michael Lentze
Notaris

at kost de org u
Omdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer 
aanspreken dan een opsomming van interes-
sante feiten, zullen wij de komende tijd wat van 
onze praktijkervaringen met u delen. iteraard 
zijn de personages fictief, maar alles wat zij mee-
maken is echt en uit het leven gegrepen. Hopelijk 
herkent u iets in de belevenissen van obbert 

ovenwater en Nadine van loemzetel en zet het 
u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. 
Want hoe heeft u alles geregeldWant hoe heeft u alles geregeld

r o  u t De e agenda bevat allerlei a tiviteiten die voor le ers van De ud- a-
genaar interessant kunnen ijn  tentoonstellingen  le ingen  infor atie  
ursussen  u iek  theater  en .  ebt u a tiviteiten te elden  tuur 

u  gegevens op via e- ail agenda@deoud-hagenaar.nl

aterdag 23 februari

Levenskunst van Montaigne
Historicus Rene Willemsen vertelt bij gesprekscentrum 

‘de Vrijplaats’ over de ideeën van de Franse denker Mon-

taigne. Montaigne was in de 16e eeuw de schrijver van 

veel gelezen ‘Essays’, persoonlijke teksten over alledaagse 

levenskunst en levensvragen. Willemsen schreef een 

boek over Montaignes ‘Adagia’, inspirerende, fi losofi sche 

citaten, waar veel Essays op zijn gebaseerd. Ze waren 

gebeiteld in het balkenplafond van zijn studeerkamer. De 

spreker toont beelden van die teksten. Ze zijn voorbeelden 

van levenskunst en humanisme. Het gesprek gaat ook 

over de vraag: wat kunnen wij daarmee, vandaag de dag? 

De bijeenkomst wordt gehouden bij ‘de Vrijplaats, Laan 

van Meerdervoort 1a. Entree is € 7,50. De zaal is open 

vanaf 14.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.de-

vrijplaats.nl. De bijeenkomst is de eerste in een serie die 

de Vrijplaats en het Humanistisch Verbond Haaglanden op 

elke vierde zaterdag van de maand organiseert.

Liedjesprogramma Naakt  Nele Mennes
Om 20.30 uur speelt de Vlaamse theatermaakster en 

zangeres Nele Mennes haar liedjesprogramma ‘Naakt’ 

in het Mee in Zee-atelier, Lijsterbesstraat 69 te Den Haag. 

Met haar eigen Vlaamse liedjes en poëtische hertalingen 

van Brel schept deze Antwerpse een sfeer waarin het 

prettig toeven is. Voor dit unieke concert laat Nele haar 

vaste band thuis en kruipt ze zelf achter de piano. Atelier 

is geopend vanaf 20.00 uur. Toegang is € 10,--. Er wordt 

een vrijwillige bijdrage gevraagd voor koffi e, thee, hapjes 

en drankjes. Reserveren via info@meeinzee.nl ovv Nele 

Mennes.

aterdag 2 maart

an van der He den in
het randweermuseum
Jan van der Heijden schreef aan het eind van de 17e 

eeuw samen met zijn zoon “ Beschrijving der Nieuwlyks 

uitgevonden en geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten en 

Haare wijze van Brand-blussen”. Gijs Brandt leidt u met 

verve door dit mooi geïllustreerde, baanbrekende werk 

en maakt u vertrouwd met de talenten van Jan van der 

Heijden (1637 – 1712) als schrijver, beeldend kunstenaar, 

ondernemer en marketeer. Gijs Brandt was medesamen-

steller van de tentoonstelling over Jan van der Heijden in 

het Gorcums Museum. In het Brandweermuseum zijn op 

die dag ook te zien een facsimile van het Brandspuiten-

boek, een catalogus van zijn schilderijen, een brandspuit 

uit zijn fabriek die in 1695 door Wassenaar is aangeschaft 

en enkele originele prenten. Inloop vanaf 13.30 uur. Graag 

reserveren! via O629011009 of brandweermuseum@

wassenaar.nl De toegang is gratis. Locatie: Raadhuis De 

Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar

Tot en met 0 maart

erlenging e positie 
De Spinazieacademie
Wegens grote belangstelling is de tentoonstelling ‘De 

Spinazieacademie 125 jaar Haags Huishoudonderwijs 

verlengd’. Tot en met 10 maart 2013 zal de expositie nog 

te zien zijn in het Haags Historisch Museum, aan de Korte 

Vijverberg 7. Vooral veel oud-leerlingen en docenten van 

de huishoudschool Laan van Meerdervoort- de focus van 

de tentoonstelling- brachten een bezoek aan het museum. 

ondag 0 maart

Passieconcert Die Haghe Sanghers
Het Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers geeft 

een prachtig Passieconcert o.l.v. dirigent Charles van der 

Veeke in de Thomaskerk aan de Harmelenstraat in Den 

Haag Zuid-West. Het koor voert “The Mount of Three 

Lights” uit, het lijdensverhaal van Christus, speciaal 

gecomponeerd voor het koor door de Tsjechische com-

ponist Bohuslav Martinu. In 1955 was de Wereldpremière 

van dit prachtige werk uitgevoerd door Die Haghe Sang-

hers en werd Martinu benoemd tot erelid van het koor.                                                                                                  

Mede door een geweldige inbreng van organist Aart 

de Kort en solist/evangelist Frans Huijts, zal dit werk 

u een onvergetelijk middag bezorgen. Voor velen zal 

dit onbekende Passiewerk u op het uiterste puntje van 

uw(emotionele) stoel brengen. Het slotkoor van dit 

lijdensverhaal geeft een prachtige en emotionele climax 

aan dit concert.

Aanvang 15:00 uur (euren open 14:30 uur) Toegangsprijs: 

€ 17,50 aan de kerkdeur, op vertoon van de Ooievaarpas 

€ 7,50  Voorverkoop € 15,00 via Theater Dakota tel:070-

3265509 info@theaterdakota.nl  Ook via de leden van Die 

Haghe Sanghers en via hun website www.diehaghesang-

hers.nl kunt u kaarten in de voorverkoop verkrijgen.                                      

    

                               

ondag  maart

edichten en Muziek
Koningin Emmakade

Micha Hamel (1970): dirigent, componist en dichter. 

Wie kent hem niet? In 2012 was hij ‘componist in focus’ 

op het Holland Festival, waarvoor hij een Requiem voor 

tenor, acteur en tien instrumenten componeerde en een 

stuk geïnspireerd op het schilderij De Rode Kimono 

van G. H. Breitner. Ook als dichter maakt hij al geruime 

tijd opmars. In 2004 debuteerde Micha met “Alle enen 

opgeteld”, en daarna verschenen “Luchtwortels” en “Nu 

je het vraagt”. Bij Podiumkunsten Emmakade zal Micha 

voordragen uit zijn net verschenen bundel “Bewegend 

doel”. De dichter is in deze bundel een burgerman die 

in zijn huis zoekt naar het goud en zichzelf uiteindelijk 

terugvindt als blinde stumper die met bloedend tandvlees 

langs de deuren gaat om zijn liederen te slijten. Maar 

ook is hij popster, psychonaut en acteur, en onderzoekt 

hij hoe deze personages hem vervormen. De gedichten 

worden afgewisseld met muziek gespeeld door niemand 

minder dan de bekende harpsoliste Godelieve Schrama, 

aan wie Micha verscheidene werken opdroeg waaronder 

“Requiem”voor harp solo.

Podiumkunsten Emmakade organiseert maandelijks een 

voorstelling in het sfeervolle huistheater op Koningin 

Emmakade 139, Den Haag. In de intieme ruimte met 

prachtige akoestiek zorgen professionele artiesten voor 

een intense artistieke beleving. Na afl oop kan het publiek 

samen met de artiesten genieten van een goed glas wijn. 

U kunt reserveren via de website of telefonisch. Entree: 

15 euro inclusief koffi e/thee en glas wijn. Begin 15.00 

uur, welkom vanf 14.30 uur.

Thomas Mann lezing Tom Domisse
De eerste editie dit jaar van de literaire salon ‘Hans Spit 

nodigt u uit’ betreft de elfde (!) Thomas Mann lezing van 

Tom Domisse. Hij heeft het dit keer over humor en ironie 

in het werk van deze schrijver. Twee romans staan met 

name centaal: Felix Krull en de Toverberg.

Plaats van handeling is wederom het Veilinghuis Van 

Stockum aan de Prinsegracht 15 in Den Haag. Aanvang 

om 15.00 uur. Entree € 7,50 U kunt reserveren via 

spit.hans@gmail.com of redactie@extaze.nl Telefonisch 

via 0681309892

Die Haghe Sanghers in Thomaskerk
Om 15.00 uur vindt een uniek Passieconcert plaats door 

het Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers. Op het 

programma staat o.a. De Passie van Martinu: “The Mount 

of Three Lights” Verder werken van o.a. Da Palestrina en 

H.Andriessen en Aria`s uit de Mattheus en Johannes Pas-

sion. Onder leiding van: Charles van der Veeke m.m.v. :

Frans Huijts – Bariton en Aart de Kort – Orgel.

Plaats:  Thomaskerk, Abcoudestraat 2, bereikbaar met 

tram 6 en RR4 en meerdere buslijnen halte ‘Leyenburg’.

Zeer geringe parkeergelegenheid voor auto’s, voldoende 

voor fi etsen.

Toegangsprijs in de voorverkoop bij Theater Dakota Zuid-

larenstraat 57 € 15,00; op vertoon Ooievaarpas € 7,50

Toegangsprijs aan de zaal  € 17,50; op vertoon Ooievaar-

pas € 7,50 

In maart en april

ondvaarten Paleizenroute
Stichting De Haagse Willemsvaart organiseert speciale 

rondvaarten in verband met het aftreden van Koningin 

Beatrix langs Paleis Noordeinde en huis ten Bosch. De 

Willemsvaart organiseert in maart en april 2013 de “Pa-

leizenroute”: rondvaarten langs de Prinsessetuin-Paleis 

Noordeinde (opstappen bij Toussaintkade 22) en Paleis 

Huis ten Bosch. 

De rondvaart voert langs onder andere de Paleistuinen, 

het Koninklijk Staldepartement en het Willemspark. Aan 

boord wordt er stilgestaan bij het jubilieum 200 jaar 

Koninkrijk der Nederlanden 1813 - 2013, de Oranjes en 

het varen over een unieke, vergeten waterweg tussen 

Paleis Noordeinde en Huis Ten Bosch. Reserveren van de 

boottocht van 2 uur (15 euro p.p.) kan via

info@willemsvaart.nl



Begin 2 12 werd Gispen de order 
gegund voor het inrichten van het 
nieuwe kantoorgebouw voor de 
ministeries van Veiligheid en Justitie 
en van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties.
De order behelsde het plaatsen van 

.  nieuwe werkplekken in 3 maan-
den in het hoogste gebouw van Den 
Haag met 2 torens van 1 6 meter. 
De bureaus moesten in elkaar 
worden gezet, getransporteerd en 
geplaatst. Om effi ciënt te werken, 
op transportkosten te besparen en 
ook het milieu te ontzien is gekozen 
om de werkplekken op een externe 
locatie, dichtbij de opdrachtgever, 
te assembleren en daarvandaan te 
transporteren.

Mensontwikkelbedrijf
Hiervoor is samenwerking gezocht 
met Schroeder in Den Haag, een 
mensontwikkelbedrijf waar mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
leren om (weer) aan het werk gaan. 
De werkwijze van Schroeder past in 
de maatschappelijk verantwoorde 
visie van ondernemen van Gispen.
In de hiervoor speciaal ingerichte hal 
aan de Chroomstraat in Den Haag zijn 
dagelijks 12  elektrisch hoogtever-
stelbare bureaus geassembleerd. In 
totaal werkten hier 1  leerling-me-
dewerkers (die eerst zijn opgeleid bij 
Gispen in Culemborg) en een werk-
begeleider van Schroeder. Daarnaast 
waren er doorlopend twee vaklieden 
van Gispen aanwezig die adviseerden 
en assisteerden bij vragen.
Een leerling-medewerker is iemand 
die leert en werkt tegelijkertijd. Het 
gaat om mensen die, voordat zij een 
arbeidsovereenkomst bij Schroeder 
kregen, een bijstandsuitkering had-
den. Voor de leerling-medewerkers 
is de samenwerking tussen Gispen 
en Schroeder een ideale gelegen-
heid om competenties te verwerven 
en zelfstandigheid te trainen. Naast 
het werken bij Gispen volgen alle 
leerling-medewerkers een opleiding 
op MBO 1 of 2 niveau. 

Trots op project
Peter Veer, algemeen directeur Gispen 
is trots op het project: ‘Dit is wat ons 
betreft het perfecte voorbeeld van 
Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen. Mensen met een achterstand 
die Gispen helpen om een schitterend 
project te realiseren waarbij zij zelf 
werkervaring opdoen en leren om bin-
nen een professionele structuur elke 
dag prestaties te leveren. Daarnaast 
hebben we de milieubelasting fors 

verminderd doordat we veel minder 
kilometers hoefden te maken.’ 
Ad Ockers, algemeen directeur 
Schroeder: ‘Wij richten ons op het 
begeleiden van mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bij Schroeder gaan we daarbij uit 
van de mogelijkheden van iemand en 
niet van de onmogelijkheden. Door 
begeleiding ‘op maat’ en het ‘leren 
werken’ krijgt iemand de kans om 
(weer) deel te nemen aan het reguliere 
arbeidsproces. In de samenwerking 
met Gispen zijn deze elementen vol-
ledig aan bod gekomen. Het is een 
project geweest waarbij iedereen iets 
heeft ‘gewonnen’.
De samenwerking heeft een substan-

tiële bijdrage geleverd aan het succes 
van deze operatie. Beide bedrijven 
zien uit naar mogelijk toekomstige 
samenwerking bij andere projecten in 
Den Haag en omgeving.

Over ispen
Gispen staat bekend om het inrichten 
van ruimten. Als ontwerper en produ-
cent willen wij optimale omgevingen 
creëren die een positieve invloed op 
mensen hebben. Ons assortiment van 
producten, diensten en concepten 
richt zich op kantoren, onderwijs, 
gezondheidszorg en woonomgeving.
Be at your best is waar wij voor staan. 
Met onze activiteiten willen wij het 
menselijk welzijn maximaliseren 

en de milieubelasting minimalise-
ren. Onze kernwaarden Duurzaam, 
Innovatie, Inspiratie en Design zijn 
daarbij leidend. Wat wij ontwerpen, 
produceren, leveren en beheren draagt 
bij aan de creatie van omgevingen 
waarin mensen het best tot hun recht 
komen.
De Gispen Group is met een omzet 
van  62 miljoen de op één na groot-
ste kantoorinrichter van Nederland. 
Gispen heeft 6 (verkoop)vestigingen 
in Nederland en België. 
Gispen ontving in 2 1 , 2 11 en 2 12 
de titel Best Managed Companies en 
won de Telegraaf Top 1  Groene 
Bedrijven Award 2 1 .

Over Schroeder 
Schroeder biedt arbeidsmatige activi-
teiten aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt ten behoeve van het 
herstel, behoud en ontwikkeling van 
iemands arbeidsmogelijkheden. Dit is 
de missie van Schroeder.
De visie houdt in dat bij de begelei-
ding van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt er wordt uitgegaan 
van de individuele wensen, behoeften 
en mogelijkheden tot ontwikkeling.
Bij het opleiden van de mensen is 
Schroeder sterk gericht op de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt. Anders ge-
zegd: waar kan Schroeder ‘ontzorgen’ 
en haar mensen inzetten, bijvoorbeeld 
voor ondersteunende taken op facili-
tair gebied (schoonmaak, conciërge-
werk etc.) 

Meer informatie
Wie uit persoonlijke interesse of  om 
zaken te doen meer wil weten over 
Gispen en of Schroeder van der Kolk 
kan om te beginnen op internet een 
kijkje nemen op www.gispen.nl en
of op www.schroeder.nl Op beide 
websites vindt U ook nadere con-
tactinformatie, om hen per e-mail of 
telefonisch te benaderen.
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ispen en de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk edrijven zijn een bijzondere samenwer-
king aangegaan om de inhuizing van de grootste order uit de geschiedenis van ispen soepel 
te laten verlopen. eden om daar hier in De Oud-Hagenaar e tra aandacht aan te besteden, 
is dat Schroeder ook al ruim  jaar op de distributie verzorgt van deze krant en de verzending 
aan abonnees.

Samenwerking ispen en Stichting Dr. Schroeder van der Kolk edrijven

ro e t waarb  edereen ee t gewonnen

- roepsfoto 
van de ploeg 

van hroeder in de 
asse blagehal.  -
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Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

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

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag  070-8200600

Taxicentrale Den Haag

Naar schiphol €54,-
Naar Rotterdam airport €34,-

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank voor

 

 77 ,--
Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke 
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen verstevigen of een reparatie
uitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

arco eer 01 - 0
ijverheidsweg 1 - Heinenoord - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

Ook kunt u bij ons terecht voor 
al uw stoffeerwerkzaamheden . 

arco eer Delft 01 - 1909
uitenwatersloot 1  - 14 GR Delft - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advertentie betaalt u géén transportkosten.

an speren
oenenspe iaal aa

Piet Heinstraat 3
251   Den Haag

0 0  3 5 5 2
0 0  3 5 21 5

info vanasperen nl
vanasperen nl

ls e beden en dat e ge iddeld ongeveer 000 stappen 
per dag etten  is et logis  dat voet la ten de op op unnen 
ste en  Pi nli e voeten i n vervelend en unnen bovendien leiden 
tot ver oeid eid  nie-  eup-  rug la ten en elfs oofdpi n  

Op vertoon van de e advertentie unt u gratis en vri bli vend een 
foots an anal se laten uitvoeren  et be ulp van oderne 
o puterapparatuur a en i  u  looppatroon dan ge eel in i teli

ast van i nli e voeten  oo  niet oor
ls er een o lossing is  

staat e e i  ons in e in el
e nie e collectie is innen

,,KUNSTGEBITTEN   

  SERVICE AAN HUIS”

WWW.PROFDENT.NL

IS UW KUNST GEBIT STUK? OF  

BENT U AAN VERVANGING TOE?

Wij komen kosteloos aan huis om u te 
helpen bij uw gebits klachten.

mijn mobiele nr: 06-28709123

WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

In- en verkoop inboedels
Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.

WWW.KEESTALEN.NL
Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN
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De overheid is niet aan te spreken 
op de (soms forse) achteruitgang die 
gepensioneerden vanaf 1 april treft. 
Dat heeft alles te maken met de ren-
dementen op lange termijn, voorspeld 
bij de betreffende pensioenfondsen. 
Als dat slagveld - waarschijnlijk in 
maart - precies duidelijk is, komen we 
daarop terug.
Is het groeiend aantal ouderen een 
nationale ramp? Psychologe Mirjam 
de Klerk geeft in de publicatie van het 
SCP het antwoord. In de toenemende 
kosten voor de gezondheidszorg zal 
het in de praktijk volgens haar reuze 
meevallen.
Immers, in te toekomst kunnen we 

de zorg steeds meer overlaten aan 
de thuiszorgtechnologie, ofwel de 
telezorg, zorg op afstand: alle zorg die 
niet fysiek door een zorgmedewerker 
bij de cliënt thuis wordt geleverd”, 
schrijft zij.

Technologie
Deze zorg is volop in ontwikkeling 
(zie ook www.zorgopafstand.net). Bij 
thuiszorgtechnologie kan men volgens 
haar denken aan de mogelijkheden van 
telebegeleiding. Zo is het mogelijk 
met sensoren diverse lichaamsfuncties 
en bloedwaarden te meten, deze via 
een computer door te geven aan een 
verpleegkundige die op basis van 
al die waarden vaststelt of er extra 
medicijnen nodig zijn, of een bezoek 
van de thuiszorg.
Daarnaast zullen er steeds meer 
vormen van videocommunicatie 
komen: via webcams kunnen cliënten 
contact maken met hulpverleners op 
afstand. Met een druk op de knop is 
er een verbinding met iemand van een 
zorgcentrale. Dit lijkt onpersoonlijk, 
maar hele generaties jongeren zijn al 
niet anders gewend: zij communiceren 
alleen nog maar via een chatbox.”

Voorts wijst Mirjam de Klerk op 
allerlei soorten technologie om de 
dagelijkse zorgverlening thuis te 
verlichten. Zoals hulpmiddelen bij het 
wassen of transferhulpmiddelen zoals 
tilliften. Om het toekomstig gebruik 
van zorgvoorzieningen te kunnen 
inschatten is het van belang te weten 
hoe gezond ouderen zijn.
In het algemeen kan men stellen dat 
ouderen de afgelopen jaren minder 
vaak (ernstige) beperkingen hebben 
dan voorheen. Zo nam de gemiddelde 
levensverwachting van mannen én 
vrouwen op 65-jarige leeftijd met vele 
jaren toe. Mensen leven langer, maar 
ook langer zonder beperkingen.
Dit heeft onder meer te maken met het 
hogere opleidingsniveau van ouderen: 
zij brachten langer op school door, 
waarna ze pas op latere leeftijd gingen 
werken en vooral minder zwaar werk 
deden. Hierdoor zijn zij op latere 

leeftijd minder versleten.

Minder beperkingen
Ook allerlei medische ingrepen, zoals 
nieuwe heupen, spelen een rol. In 
het algemeen is de verwachting dat 
deze trend van steeds meer ouderen, 
met relatief steeds minder (ernstige) 
beperkingen zich ook in de toekomst 
voordoet.
Steeds meer dementerende ouderen 
kunnen op afstand in de gaten worden 
gehouden. Het is nu al mogelijk via 
sensoren in een matje na te gaan of bij 

een oudere, die uit bed valt, de deur 
opengaat of dat een lichtknopje aan-
gaat. Zo voorkomt men bijvoorbeeld 
dwalende bejaarden en bespaart men 
op arbeidskosten.
Het aantal ouderen mag dan wel toe-
nemen, de stijging van de zorgkosten 
voor hen valt wel mee. Zeker ook als 
er rekening mee wordt gehouden dat 
van naasten (familie en goede ken-
nissen) steeds meer begeleiding mag 
worden verwacht. Teveel wordt tegen-
woordig gedacht dat lle kosten maar 
uit de overheidsruif moeten komen.

orig jaar waren er omstreeks ,  miljoen mensen van  jaar of ouder. Dat is circa  procent van de ederlandse bevolking. De schatting is dat dit in  ,  miljoen mensen zijn,  
procent van de bevolking. Daarna neemt het aantal ouderen weer geleidelijk af. etekent die tijdelijke groei van het aantal ouderen een e tra kostenpost voor de gehele samenleving

e een ee t e  en ram s oed  de ander geluk

rf- en schenkingsrecht

rfenis moet voor huis
worden gebruikt

ls mi n ou en i zi n ui ges
g onze n l ens h on e
een h o hee i e oning n
mi n ei e in e en. n onze si u ie
zou he e o nee omen zi e
hel n hun h o hee unnen
ossen. ls he hu eli o e

el ie s n n

Voor het laatste is een mooie con-
structie mogelijk, de zogenoemde 
antischoonzoon- of -schoondochter-
clausule in een testament. Het komt 
erop neer dat uw nalatenschap alleen in 
de boedel valt van uw eigen kinderen 
(dus niet aangetrouwd of met geregis-
treerde partner).
Wel moet er rekening mee worden 
gehouden dat zij vervolgens zelf kun-
nen bepalen of zij de erfenis met hun 
partner delen (kan ook op termijn) of 
apart laten staan of een eigen bestem-
ming geven. U wilt dat zij het geld 
gebruiken voor het aflossen van hun 
hypotheek. Overleg daarover met de 

notaris. Volgens ons is dat wel moge-
lijk, maar er zitten haken en ogen aan. 
Zo moet bijvoorbeeld worden vastge-
legd dat het gezamenlijke koophuis 
een andere verdeling krijgt dan bij een 
gezamenlijke huwelijksboedel.
Volgens ons kun je alleen de intentie 
uitspreken en hebt u niet in de hand of 
uw kinderen zich (op termijn) daaraan 
houden. Je zou ook kunnen zeggen: 
‘Och, je bent toch al dood, wat maakt 
het uit wat ze ermee doen. Dat is hun 
verantwoordelijkheid.’

Na verkoop huis geld
schenken aan kinderen

he gelu ig in eze i mi n huis
unnen e o en en hou e een

ig e g n o e . en
en g een emen hu en.

oe eel m g i el s ing i s hen
en n mi n in e en en lein in

De fiscaalvrije schenking aan eigen 
kinderen bedraagt thans maximaal 
 51 1 per jaar per kind. Met een 

aangifte is een eenmalige fiscaalvrije 
schenking mogelijk van maximaal  
2 .676 voor kinderen tussen de 18 

en 39 jaar. Daarnaast is er nog een 
schenking mogelijk als kinderen in die 
leeftijdsklasse een eigen huis kopen 
of studiekosten maken. Daaraan zijn 
voorwaarden gesteld door de Belas-
tingdienst.
Ook zijn er wat - dure - mogelijkheden 
om ‘op papier’ te schenken, zodat u tot 
aan uw overlijden over het geld kan 
beschikken. Vraag daarover advies 
aan een notaris als het om aanzienlijke 
bedragen gaat. Schenken aan een 
kleinkind kan belastingvrij ‘slechts’ 
tot  2 57. Voor de ouders van het 
kleinkind geldt echter weer hetzelfde 
als bij u.

iscale aken

rijstelling in o  3
voor uitvaartkosten

n o is e mogen o . in
oo een e h i ge

s el n el s ingen. oo een
lleens n e is e hel o el
. . e h e geen u h

hei n o gege en is he ei
e e soon een e g n

uim in m g o en

ge ese ee oo zi n o h eigen
eg enis. e i ges el e s

gel is us een ou ig e e hogen.
lo i

De vrijstelling in box 3 betreft 
begrafenispolissen én sinds enkele 
jaren geblokkeerde spaarrekeningen, 
bedoeld voor de uitvaart, samen. De 
 6859 euro in 2 12 per persoon slaat 

daarop. Zodra echter het bedrag op 
die rekening hoger is dan  6859 euro 
vervalt de vrijstelling in box 3.
Dus er zitten nogal wat ingewikkelde 
kantjes aan de door u aangedragen 
kwestie. Belangrijk is dus dat er een 
geblokkeerde bankrekening met het 
betreffende deposito bestaat, waarin 
duidelijk is vastgelegd dat het voor 
uitvaartkosten is bedoeld.
In de digitale aangifte is die, zij het 
met enige moeite, terug te vinden in de 
vragen over box 3.

Consumentenzaken

Huurhuis in oude staat
brengen na overlijden

he o e li en n mi n m n is

he huis i huu en n e o
nings i h ing o mi n n m geze ls
huu s e . ls i om e o e li en ie
is e n ns eli om he huis
in e ou e s e ug e engen
oon e en e is in ie i
el he een en n e e n e .

Het huurhuis hoeft niet helemaal in de 
oude staat te worden teruggebracht. 
Verbeteringen in het woonhuis zal de 
woningstichting ongetwijfeld overne-
men. Incidenteel kun je daarvoor zelfs 
een vergoeding krijgen. Moeten toch 
zaken hersteld worden in de oude staat, 
bijvoorbeeld het opvullen van gaten in 
de muren, het weghalen van schroten 
en het herstellen van een tussenmuur, 
dan worden de kosten verhaald op de 
nalatenschap als erfgenamen het niet 
zelf in orde brengen. De woningstich-
ting kijkt overigens pas bij oplevering 
van de woning welke veranderingen 
er nog moeten plaatsvinden. Dat is 
gebaseerd op de huurcontracten.

insda  19 e r ari 013 pa ina 7

Pech en rampspoed zijn nooit helemaal te vermijden. Niet in de samenleving en de economie, 
noch in het leven van individuele mensen, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau SCP  in 
een boodschap voor 20 3. ele ouderen ondervinden dat aan den lijve, zowel thans  finan-
cieel als soms in hun gezondheid of persoonlijke situatie. Op de financi le positie van de 
ouderen - vaak verslechteringen - komen we in het volgende nummer terug. Want daarover is 
veel te doen in de politiek. De komende tijd worden beslissingen genomen.

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’.
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Kleine 
Nostalgie

et Julius Pasgeld

Vroeger as heus niet alles beter. aar el bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. 
at overblijft ijn de spaar a e o enten van geluk. En natuurlijk koesteren e die.

Hoe moest een scholier zich twee eeuwen geleden gedragen  Daar 
was eigenlijk maar n regel voor. en scholier moest zich zo gedra-
gen, dat hij niet geslagen hoefde te worden. 

Voor misdragingen van lichte aard 
was er de plak. Die kennen we nu ge-
lukkig alleen nog van de uitdrukking 
‘onder de plak zitten’ oftewel onder-
drukt worden. Dat was tweehonderd 
jaar geleden wel anders. Als je ‘zon-
digde tegen de schoolorde’ gooide de 
meester eerst een ongeluksvogel naar 
je toe. Die was van linnen gemaakt 
en met watten opgevuld. En dan was 
je er gloeiend bij. Want dan moest 
je die vogel terugbrengen naar de 
meester en je hand zo ophouden dat 
de meester je met de plak op je hand 
kon slaan. Hard of zacht, dat was 
geheel aan de meester. Je kon één of 
meerdere keren met de plak krijgen, 
ook dat bepaalde de meester. De 
meeste plakken waren glad. Maar 
er waren er ook die een ruitvormig 
relief hadden teneinde ‘de indruk op 
de hand te versterken’. Er waren ‘ge-
meene boerenplakken’ maar verschil 
moest er ook toen al zijn dus je had 
ook ‘mooije jongeheerenplakken, 

ovaal, met gedraaide steel, netjes 
bewerkt met knoppen en ringen en 
vaasvormig uitlopend. Zodat het voor 
de jongelui geen ‘oneer’ was om met 
zo’n instrument geplakt te worden’. 
De overlevering spreekt echter ook 
van plakken die waren ingelegd met 
gevlochten koperdraad of voorzien 
van scherpe ijzeren puntjes. 
Er werd overigens niet zomaar met 
een ongeluksvogel naar je gegooid. 
En ook niet altijd. De eerste maand 
dat je op school zat diende de mees-
ter namelijk ‘niet te beknorren maar 
sachtkens te verbieden’ hetgeen reeds 
na een maand werd vervangen door 
‘sachte hantplacxkens en propere 
grauwen’. Maar daarna hadden we 
het wel gehad met het wederzijdse 
begrip en de tolerantie. 

edragsregels
De gedragsregels voor de leerlingen 
werden genoemd in de ‘Artikelbrief’ 
die in de buurt van de lessenaar van 
de meester hing. ‘Zedig zijn’, ‘Niet 

stuurs antwoorden’, ‘De hardnek-
kigheid a  eggen’, ‘Steeds vlijtig 
toehoren’, stond er bijvoorbeeld in. 
Zodat de meester ook enig houvast 
had bij het ‘dwingen tot het goede’, 
zoals kindermishandeling toen heette. 
Als onze huidige leerlingen die lijst 
nu zouden lezen komen ze niet meer 
bij. Als ze het tenminste begrijpen. 
Want er staat  bijvoorbeeld ook dat 
‘leerlingen het niemand kwalijk 
mogen nemen als ze onderwezen 
worden’. Kennelijk kwam dat vroe-
ger veel voor:  eerlijke en principiele 
boosheid omdat je de les gelezen 
werd.  Maar ook toen wenste de lieve 
jeugd zich niet ‘te schikken om te 
leren’. En wat trouwens te zeggen 
van ‘Het pampier niet bemodderen’ 
en ‘Geen pampier achter de bancken 
werpen om door de muysen gegeten 
te worden’? Of: ‘Niet brullen als een 
os, of brieschen als een hengst of 
heen en weer lopen als de honden’?
Als je het in modern Nederlands ver-

taalt is het nog even actueel als toen. 
‘Wat een onleesbare knoeiboel zeg’. 
‘Ruim je rotzooi op!’ ‘Schreeuw niet 
zo!’ ‘Sta niet zo te gillen’. ‘Kan het 
nou even rustig zijn?’. ‘Zit nou eens 
stil, ja?’ 

De ijzeren kam
Overtredingen werden destijds dus 
streng en voelbaar bestraft. 
Maar niet alleen met de plak. O 
nee. Waar de leraar van nu slechts 
met de mond vol tanden staat, 
stond de leraar van toen veel meer 
ter beschikking bij de nobele taak 
van het opvoeden. Voor zwaardere 
vergrijpen was er de gard of de roe. 
En als die versleten was lag er altijd 
nog wel ergens een stok of een kar-
wats in het laatje van zijn lessenaar. 
Een effectieve gard werd trouwens 
gemaakt van wilgentakken die ‘goed 
samen waren gebonden’. En voor 
de hardnekkige gevallen was er het 
ezelsbord. Dat kreeg je ten overstaan 
van de gehele klas omgehangen ‘ter 
bevordering van de leerlust’ als je 
bijvoorbeeld na een jaar het abc nog 
niet kon opzeggen. Sommige scholen 
hadden de voorkeur voor een kap met 
ezelsoren. Dat maakte niet veel uit. 
Voor gek stond je. 
Ook kwam het voor dat de meester 
zijn hond meenam naar school. En 
heus niet voor de gezelligheid. Maar 

wel omdat die hond ‘ er op geleerd 
was om te waken, dat ieder stil op 
zijn plaats blijft en er niet gevoch-
ten of gepraat wordt’.  Zoals een 
herdershond op schapen past.
Voor de liefhebbers noem ik nog de 
‘ijzeren kam met den houten steel’. 
Die was naar keuze te gebruiken ‘om 
onreine kinderhoofden tot reinheid te 
brengen’, ‘om verwarde hoofdharen 
op orde te brengen, of ‘om de jeugd 
op nadrukkelijke wijze deugden in 
te scherpen’. Toe maar. En tenslotte 
was er het houten blok met de vier 
gaten. Dat kon worden geopend om 
de voeten van twee onwille knapen 
in vast te sluiten. Twee vechtersba-
zen bijvoorbeeld die dan samen ‘op 
vreedzame wijze elkaars nabijheid 
konden leren verdragen’. 
Was het dan alleen straf, schuld en 
boete op de scholen in de 17e eeuw? 
Nee. Gelukkig niet. Er waren ook 
beloningen voor oplettende leerlin-
gen. Zoals: ‘een schrij  adeke met 
een pennemes daarinne’ en ‘een fraai 
psalmboek met sloten’
Maar laten we eerlijk zijn. Dat was 
voor normale leerlingen toch ook 
niet direct een stimulans om je te 
gaan zitten uitsloven op school.
(Alle citaten in dit artikel komen 
uit het boekje ‘Kijkjes in de oude 
schoolwereld’ van J. ter Gouw uit 
187 ) 

Zat u ook onder de plak op school? 
Mail het naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

 activiteiten en cursussen
 3 wijkrestaurants
 16 .  maaltijden per jaar
  plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

- Plakken. -

- J eren ka  ngeluksvogel en E elsbord -

- outen blok. -

-  ben s hier ontsint.  kan niet verdrage  
dat ijn soete kind dus ghij hebt geslage.  -

- laet he  vrij en spaert plan k no h ro . 
Eer ik he  elders doe.  -

en voelbare straf dwong tot het goede
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Sudoku                                 Sudoku                                  Sudoku C

1 3 5 6 4 9
2 1

4 1
6 4

9 8
8 3 1 5 9

2 5 7
7 9

6 3

Sudoku D                                

tuur uw o loss ng n er e ma l

U moet weer op zoek naar de cijfers 
in de grijze vakjes van de vier Sudo-
ku’s. De vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de cijfers 
die daarin thuishoren moet u gebrui-
ken voor uw inzending. Ook dit keer 
zijn er vijf prijzen beschikbaar.
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het 
grijze vakje een ‘ ’  in B ook een ‘ ’ 
in C een ‘7’ en in D een ‘1’, zodat 

het gevraagde antwoord dan bijvoor-
beeld luidt: - -7-1.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 3 van 5 
februari presenteerden we vier 
Sudoku’s, waarvoor u tot en met 
donderdag 1  februari de tijd kreeg. 
Er waren ongeveer 18  goede oplos-
sers  wat meer dan de keer daarvoor, 
maar we hadden ze dan ook iets 
makkelijker gemaakt. Dat geldt ook 
voor de opgaven van deze week, 

met uitzondering van de laatste (D) 
die moeilijker is. Overigens luidde 
de juiste reeks vorige keer: 8-9-3- . 
We trokken vijf prijswinnaars. Zij 
krijgen allen het mooie boek thuis-
gestuurd van Casper Postmaa ‘Eerst 
Napels zien ’. 

 Marianne van Nierop, te Delft
 Theo van den Berg, te Delfgauw
 Piet van Kempen, te Rijswijk
 Corrie van Zon, te Rijswijk
 Leni Teunissen, te Zoetermeer

Inzenden
Ook voor de puzzel van deze week 
worden weer vijf exemplaren van 
Eerst Napels zien ” verloot onder 

goede  inzenders. We blijven het 
herhalen: vergeet bij de inzending 
van de oplossing niet uw postadres te 
vermelden.
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag 2  februari

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 

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

Ook dit jaar vragen we alle Sudoku ers weer de oplossingen in te zenden per e-mail. oor ons is dat het makkelijkste en u 
scheelt het postzegels  Heeft u geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u te doen  ook in verzorgingscentra moet daar 
iemand bij kunnen helpen. 

9
4 8

9 7 1
3 9

4 3
8 1 7

5 6 7 2
3 1
7 5 4

5
6 2 7

2 3 8 4
8 9 4 1 2

5 4 9
6 5

1 7
6 9 1

2 3

4 1 7
9 8 1

4 8 6
1 2 9
8

3 6 2
8

2 5 6
3 9 4 6

Binckhorstlaan 322 Den Haag

Crispijnstraat 72-74 Den Haag (bloemenwinkel)

Fahrenheitstraat 343 Den Haag (tijdelijk gesloten)

Herenstraat 47 Wateringen 

Kerketuinenweg 21 Den Haag

Kerketuinenweg 55 Den Haag (bouwmarkt)

Loosduinsekade 156 Den Haag

Piet Heinstraat 25 Den Haag (kledingwinkel)

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Platinastraat 103 Zoetermeer

Thomsonlaan 79 Den Haag (kledingwinkel)

Van Ravensteijnplein 84-85 Rijswijk

Weimarstraat 364 Den Haag (fietswinkel)

Westduinweg 196 Den Haag

Kringloop Holland
haalt goed bruikbare
goederen gratis op

070-3895724
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Te huur
Toon Dupuisstraat 
en Toon Dupuiserf,
Den Haag

Toon Dupuisstraat en Toon Dupuiserf 

Dit wooncomplex ligt in Houtwijk en op loopafstand van 
een gezellig buurtcentrum met winkels waar u voor uw 
dagelijkse boodschappen terecht kunt. Eventueel kunt u 
via zorgcentrum Florence (locatie Houthage) de nodige 
diensten zoals tafeltje-dekje of thuiszorg inschakelen. 
Met het openbaar vervoer in de directe nabijheid kunt u 
alle kanten op.

Comfortabele 2- en 3-kamerappartementen met balkon of 
tuin. De huismeester in het complex biedt u de nodige 
service. De appartementen zijn bereikbaar via een afgeslo-
ten portiek en er is een lift. Deze appartementen zijn 
bestemd voor mensen vanaf 50 jaar.

Toon Dupuisstraat 137 

Ook verhuren wij in dit complex een riante 4-kamerwo-
ning welke eventueel als praktijkruimte gebruikt kan 
worden. De woning bevindt zich op de begane grond en 
heeft een eigen ingang via de tuin en een aparte 
inpandige berging.

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

Huurprijs per maand

vanaf € 620,-
Bovengenoemde huurprijs 
is per maand en exclusief 
service- en stookkosten.
Huurtoeslag is mogelijk.

Woonoppervlak

67 m2

Huurprijs per maand

€ 706,22
Bovengenoemde huurprijs 
is per maand en exclusief 
service- en stookkosten.

Woonoppervlak

100 m2

 
 

 
 
 
    
 

  055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

BTR REIZEN 
Riviercruises 

  daagse cruise naar de Belgische ds eden 
 van  t  3 ei     ei t   ni 3 
 Met de MPS Virginia*** van € 379,  v r   
 

 8 daagse cruise naar de laamse eden 
 van  ei t   ei 3 
 Met de MPS Diana*** van € 539,  v r   - 
 

 8 daagse Nederland en België cruise 
 van  ei t   ei 3 
 Met de MPS Diana*** van € 539,  v r   - 

De Oud Hagenaar 

Lezers Actie  

wegens succes verlengd 
0  0    

kortingkorting  

Voor het nieuwe cruiseseizoen heeft BTR Reizen weer diverse mooie 
riviercruises over de mooiste rivieren en streken in haar programma 
opgenomen. U bent te gast op gezellige ***/****cruiseschepen waar u 
dagelijks kunt genieten van een fijne en volledige verzorging. 

–

 daagse Rijn– en e elcruise naar chem 
van  li t  8 li 2  
Met de MPS Brillant*** van € 229,  v r   
 

5 daagse Rijncruise naar de Rüdesheim 
van  li t   li 2  
Met de MPS Brillant*** van € 299,  v r   - 
 

8 daagse Rijn– en e elcruise naar Bern as el 
van 2  ni t   li    8 li t   li 2  
Met de MPS Brillant*** van € 489,  v r   - 

ontvangt als Lezer van De Oud Hagenaar 10%  Vroegboekkorting. 

U I R E I Z E  0 1
Vraag de nieuwe brochure aan: tel. 0  - 0071 00 of info@gardentours.nl

DANNY 
DE MUNK

HENK 

POORT

Danny de Munk en Henk Poort zijn goede 

vrienden. Maar ze zijn ook rasentertainers 

van de zuiverste soort. Het zijn mannen 

die weten hoe ze het gezellig moeten 

maken, en dat gaan ze dan ook doen in 

het Lucent Danstheater op dinsdag 5 

maart (20.15 uur). 

In de rug gesteund door een live band 

zorgen ze voor een heerlijke muziekshow waarin ze u 

meenemen langs dierbare jeugdherinneringen. Met sketches en muziek bren-

gen De Munk en Poort een muzikaal eerbetoon aan hun voorbeelden en kijken 

ze terug op hoogtepunten uit hun carrières, natuurlijk voorzien van de nodige 

dosis humor. Dit jaar begeven zij zich naar de kroeg, sterke verhalen komen 

voorbij en natuurlijk het vocale repertoire. Van Engelstalig tot Nederlandstalig, 

van Rock & Roll tot musical, levensliederen, sketches, en natuurlijk zullen de 

vele bekende krakers niet ontbreken. Ter zijde gestaan door hun swingende 

band wordt dit een feest der herkenning en alles mag meegezongen worden!

Tijdens de voorstelling op dinsdag 5 maart maakt Omroep MAX opnames. Wilt 

u hier bij aanwezig zijn dan kunt u nu kaarten kopen tegen gereduceerd tarief. 

Lezers van de Oud Hagenaar betalen geen € 27,25 voor een eerste rang kaartje, 

maar slechts € 20,00. U kunt kaarten bestellen via onze kassa 070 88 00 333 

o.v.v. de actiecode ‘Oud Hagenaar’.

LEZERSAANBIEDING

Twee rasartiesten maken 
muzikaal feestje


