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Landgoedeigenaresse Baronesse Marguérite van Brienen liet hem aanleggen

Japanse Tuin op Clingendael 100 jaar
De Japanse Tuin op
het landgoed Clingendael weer geopend,
tot en met 9 juni dit
keer. Zoals altijd maar
voor kort, wegens de
kwetsbaarheid. Maar
dit keer vond de opening vorige week toch
plaats met wat Hollandse fanfare, zij het
met respect voor de
verfijnde Japanse cultuur en traditie. Want
de Japanse Tuin in
Den Haag bestaat nu
100 jaar. Dus was er
een klein festival en
was er een ‘KagamiBiraki’!
Dat laatste houdt het traditioneel stukslaan
van een vat sake (Japanse rijstewijn) in en
werd gedaan door oud-politca Erica Terpstra en wat andere betrokkenen, op zaterdag
de 27ste. Op donderdag de 25ste was er
ook al een plechtigheid, met de Japanse
ambassadeur, burgemeester Hoekema van
Wassenaar en de Haagse wethouder Revis.
Maar dat is allemaal voorbij en de tuin is nu
voor het gewone publiek dagelijks te bezoeken tijdens de voorjaarsopening t/m 9 juni,
dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur. Natuurlijk
zeer aan te raden op dit moment vanwege
de lentebloesem. Overigens zal er ook nog
een korte najaarsopening zijn, van 14 tot en
met 27 oktober.

Deze week o.a.
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- De Japanse Tuin\ op het landgoed Clingendael is elk jaar maar twee korte periodes geopend. Men kan er nu dagelijks tot en met 9 juni
terecht en in het najaar nog eventjes van 14 tot en met 27 oktober. (Foto: Gemeente Den Haag / Juriaan Brobbel). -

Freule Daisy
De Japanse Tuin is in het begin van de 20ste
eeuw aangelegd door de toenmalige eigenaresse van het landgoed Clingendael, Marguérite M. Baronesse van Brienen (18711939), ook wel freule Daisy genoemd. Per
schip heeft zij een of meer reizen gemaakt
naar Japan. Zij heeft toen enkele lantaarns,
een watervat, beeldjes, de bruggetjes en
misschien het paviljoen naar Nederland
verscheept. Het is de enige Japanse Tuin in
Nederland van rond 1910 en heeft daarom
een hoge historische waarde.
De tuin heeft een heel eigen en verrassende
sfeer, mede veroorzaakt door de schitterende moslaag. De Japanse tuin bevat veel

- Prachtige bloesem in de lente (Foto: Gemeente Den Haag / M. van den Doel) -

stenen lantaarns, met een grote variatie
aan vormen. Ook zijn er 2 watervaten. Een
watervat heeft 4 afbeeldingen van Boeddha’s. Het andere watervat heeft de vorm
van een lotusbloem. Het mooie paviljoen is
een populaire plek om van daaruit de tuin te
bewonderen. Tot omstreeks 1940 bevonden
zich schuifpanelen in het paviljoen. Deze
panelen zijn in 2009 teruggeplaatst met
de medewerking van Japanse architecten.
Het erfgoed van freule Daisy is nu voor de
bezoekers van de Japanse Tuin een plaats
van serene rust en bezinning.

Clingendael
Clingendael verwijst naar het dal tussen de
duinen (clinge). Al in de 16e eeuw wordt
het landgoed Clingendael genoemd.
U vindt er mooie gebouwen en tuinen met
indrukwekkende boomgroepen en spiegelende waterpartijen. De tuinkunst van 1818
is nog steeds zichtbaar in het landgoed.
De hoofdingang is aan de Wassenaarseweg.
Daar is een onbewaakte ﬁetsenstalling.
Het parkeren van auto’s is op dit landgoed
niet toegestaan. Rondom het landgoed kunt
u wel parkeren.
Het landgoed Clingendael is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Hoe precies
kunt u o.m. uitvinden op internet via:
9292ov.nl
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Wandeling Indisch Den Haag
Vorige week is de Haagse
stadskaart ‘De Indische
stad’ verschenen, waarmee
u te voet en virtueel een
wandeling langs Haags-Indisch erfgoed kunt maken.
De kaart bestaat uit een traditionele plattegrond en een serie icoontjes, die met
een smartphone ‘gelezen’ kunnen worden.
Graﬁsch ontwerpster Meta Menkveld
gebruikte geen abstracte QR-codes, maar
ontwikkelde een nieuw product waarin
code en beeld zijn gecombineerd tot een
scanbare illustratie. Het scannen van de
icoontjes geeft de lezer toegang tot meer
informatie en (historisch) beeldmateriaal
over de panden en wijken met een Indisch
verleden. De icoontjes hebben een typisch
Indisch karakter, zoals een Wajangpop, een
Minangkabaus huis of een Indisch detail
uit het betreffende pand. (Zie de illustratie
als voorbeeld).

Sporen van Smaragd
De historische band tussen Den Haag en
voormalig Nederlands-Indië, de ‘Gordel
van Smaragd’, heeft veel sporen in het
stadsbeeld achtergelaten.

In 2010 begon de Gemeente Den Haag
het project ‘Sporen van Smaragd’ om
(gebouwd) Nederlands-Indisch erfgoed uit
de periode 1853-1945 in kaart te brengen.
Bij het inventariseren van relevante panden
werd de hulp van het publiek ingeroepen
via sociale media als Flickr, Ning en Twitter. Uit de reacties werd duidelijk dat er
veel belangstelling is voor een ‘Indische’
stadswandeling.

Verkrijgbaarheid
De stadskaart kost € 2,50 en is o.m. te koop
bij de VVV en uitgeverij De Nieuwe Haagsche (www.denieuwehaagsche.nl).
U kunt de icoontjes scannen met de Microsoft Tag app, die met een smartphone gratis
uit de app-store te downloaden is.

KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.
Een uitvaart
zoals u dat wenst...

In- en verkoop inboedels

Taxicentrale Den Haag
Naar schiphol €54,Naar Rotterdam airport €34,-

Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.

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

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

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60
www.woningontruimen.nl
VEEGSCHOON

OPLEVEREN

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600
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e glans an
oor de oorlog

i er ees er
a de ries
In de jaren 50 zat ik op de
Paul Krugerschool in Den
Haag bij P. (Piet) de Vries
(1906-1977). We noemden
hem ‘Pa’ de Vries. Het was
een bijzondere onderwijzer
die zijn leerlingen in de
volksbuurt meer wilde meegeven dan rekenen en taal.

Hij liet ons kennismaken met
schilders als Rembrandt, Frans
Hals en Vermeer. Achter in de
klas lagen tal van platen (foto’s)
over natuur en kunst (hij struinde
boekwinkels af voor verlopen
kalenders). Voor de klas stond een
boeket zelf geplukte bloemen en
bloeiende grassen. Iedere morgen
waren de borden volgeschreven
met beschouwelijke teksten, die
wij bij binnenkomst in het lokaal
moesten lezen. Soms liet hij ons
een gedicht overschrijven.
Bundel voor 4 euro
Omdat ik begreep dat hij veel
meer gedichten moest hebben gemaakt, ben ik jarenlang daarnaar
op zoek geweest. Pas in 2011 had
ik succes. Het bleken er meer
dan 400 te zijn, waarvan zeker
tweehonderd in dagbladen en
tijdschriften zijn gepubliceerd.
Ik heb een bundeltje van vijftig
diverse gedichten samengesteld.
Ook interessant als u niet bij Pa
de Vries in de klas hebt gezeten.
Na overmaking van €4, - op
giro 4628991, met vermelding
van naam en adres, wordt het u
toegezonden.

Het (wandel)motto van deze betrokken onderwijzer en natuurliefhebber was:
Wie veel wil zien, moet langzaam
gaan;
wie meer wil zien, moet blijven
staan.
Ga ‘s rustig zitten; dan ontdek je
de schatten van één enkel plekje.

Nico Drost

Colo on

Paesens (Fr)
njdrost@planet.nl
Telefoon: 0519-589013

ij de T
a de e rijding

Er zijn, bij het lezen van het artikel op de middenpagina in
het vorige nummer over de nalatenschap tussen het puin
met de Joodse documenten een paar herinneringen en
veel vragen naar boven gekomen, die mij eigenlijk al geruime tijd bezig houden.

Het moet in 1943 zijn geweest dat
bij ons in het winkeltje in Scheveningen, waarmee mijn ouders
weinig geld verdienden een huilende
mijnheer ets de Vries, een kleine
grossier van de Amsterdamse Veerkade, bij mijn moeder kwam vragen
of hij mocht onderduiken. Ze durfde
het niet, ze had een klein kind en
koos in dit geval voor zichzelf om
te overleven. Ze heeft er haar hele
leven mee geworsteld.
Na de oorlog, toen Scheveningen
weer open was- we waren naar
Rijswijk geëvacueerd- liepen we
in de eizerstraat langs de winkel
van Speijer. Voor de oorlog was
mijn moeder sjabbesgoy geweest
bij die familie, deed op zaterdag het
licht aan, en maakte muziek met de
familie, met de kinderen Ebie en
Sallie. Ze stapte de winkel binnen
en ontmoette Sally, die de oorlog
dus had overleefd en vroeg naar haar
ouders. Sally haalde haar schouders
op. Hadden jullie dan niet het
was een aarzelend stamelen van
mijn moeder, ze maakte de zin niet
af en liep naar buiten. Ze was de rest
van de dag stil. Ik denk dat ze op dat
moment zich realiseerde wat er echt
gebeurd was: veel kleine, hardwerkende mensen, met kinderen,
gewone mensen als zij en ik, waren
vergast en kwamen nooit meer terug.
Het was 1945 toen dit plaatsvond:
men wist dus wat er gebeurd was.
Onverkwikkelijk
aten we nog een aantal zaken
op een rij zetten: eerst nu ontdekte men dat door de gemeente
Amsterdam aan Joodse mensen
achteraf erfpachtrente in rekening
werd gebracht voor de jaren dat ze
ondergedoken waren of in het kamp
zaten. We kennen de onverkwikkelijke zaken rond de teruggave van de
geanne eerde kunstwerken. Hoeveel
Joodse mensen vonden na de oorlog
hun huis bewoond of hun mooie in

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, eidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 72.000 e emplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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bewaring gegeven spullen in gebruik
bij de door hen vertrouwde buren.
Een ander feit dat ik moeilijk
kan begrijpen is dat het tot 2010
moest duren voor er monumenten
zijn opgericht die stuk voor stuk
indrukwekkend zijn. Het project in
het Amsterdamse gemeentearchief
om joodse families en kinderen een
naam te geven en te zoeken naar
foto’s, het monument in Rotterdam
voor de Joodse kinderen, het project
om op 4 en 5 mei huizen open te
stellen waar Joden ( en wellicht na
hun deportatie NSB’ers) gewoond
hebben.
Ergste feit
En dan het allerergste feit: Nederland is het land waar bijna de hele
populatie van kleine Joodse mensen
is uitgeroeid (de voddenman, de
grossier, de marktkoopman, de
winkelier), waar percentueel en
misschien zelfs absoluut de meeste
Joden in West-Europa zijn gedeporteerd en omgekomen, wat ook nog
gebeurde door grote medewerking
van wat men de autoriteiten zou
willen noemen en van de diensten:
tram, spoorwegen, ambtenaren,
Joodse Raad. Het resultaat mocht
er wezen: zelfs in het belegerde
Berlijn van 1945 hebben meer Joden
kunnen overleven dan in het door
perfecte ambtelijke molens bestuurd
land. Ook de familie Frank (zeker
geen kleine mensen) is verraden,
de gevangen Joden zijn keurig
afgerekend.
De ondergang van Jacob Presser en
de nagelaten indrukwekkende prozastukken van Etty Hillesum geven
feiten en stemmingen weer. Ik denk
altijd aan het kind in de gaskamer.
Of de kinderen in Theresienstadt die
voor de Duitse vernietigers de opera
Brundibar opvoerden met veel plezier en, na het daverend applaus, de
nacht erna naar Auschwitz werden
vervoerd.

itgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. im Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
Vormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Waarom niet eerder
Waarom komen er pas, bijna 70
jaar na dato al die monumenten en
geschriften: waarom niet eerder.
Iedereen wist het toch. De overlevenden zijn oud, die de oorlog hebben meegemaakt eveneens: ze zullen
spoedig uitsterven.
Ikzelf ben van 1940, mijn herinneringen zijn flarden al heb ik
ze, mede dankzij documenten en
verhalen kunnen ordenen in mijn
boek. In de naam van de vader en
de zoon uitgegeven bij de Nieuwe
Haagsche waarin mijn kleine leed
om mijn foute vader en mijn moeder
die probeerde op haar manier te
overleven. Maar dat is, ondanks de
last die je eigenlijk je hele leven
meedraagt, toch niet te vergelijken
met het ongelooflijke onmenselijke
leed dat aan de Joden is toegebracht
unnen de oud-Hagenaars niet eens
proberen te reconstrueren wat de zin
betekent in De Oud-Hagenaar Wie
kan er nog getuigen van de manier
waarop zij voor de oorlog leefden en
kleur en glans aan de stad gaven
Hoe was die glans En waarom,
als men zo veel glans gaf, zijn er
zoveel mensen gewoon weggehaald Overdreven gesteld, er kwam
nauwelijks een Duitser aan te pas:
de ambtelijke molens maalden en
organiseerden Waarom zijn ze na
de oorlog zo behandeld Wie heeft
de Jodenbuurt nog gekend En wat
mij betreft hoeft het geen Haas met
amberen ogen (Edmund de Waal)
verhaal te zijn over rijke bankiers in
Parijs en Wenen (de Ephrassi), maar
het gaat mij vooral om de kleine
hardwerkende mensen. Hoe stonden
wij voor de oorlog hier tegenover
Het lijkt me een goede bezinning zo
rond 4 en 5 mei.

Op de redactie van de
geschiedenisafdeling
van de NTR, waar wekelijks Andere Tijden wordt
gemaakt en series zoals
recent nog De Gouden
Eeuw, zijn we bezig met de
voorbereidingen voor een
nieuwe geschiedenisserie.

Na de bevrijding wordt een serie van zeven afleveringen over
de eerste vijf jaar na de bevrijding. In een van de afleveringen,
over economisch herstel, willen
we graag aandacht besteden aan
zwarte handel. De Hemsterhuisstraat in Den Haag was na de
oorlog, net zoals tijdens de oorlog, een plek waar veel zwarte
handel was en de Controledienst
heeft er dan ook in 1945 een
grote razzia gehouden om iedere
winkel en ieder cafe te controleren. Daar is een mooi filmpje
van, dat ook als afschrikwekkend
voorbeeld bedoeld was.
Volwassenen van toen
Ik ben op zoek naar mensen die
aan die grootscheepse controle nog herinneringen kunnen
hebben. Ik heb inmiddels al
wel wat mensen gesproken
die destijds kind waren in de
Zeeheldenbuurt, maar dat is toch
een ander perspectief dan dat
van de mensen die destijds wel
eens wat kochten of verkochten
in die straat. Vanwege de hoge
leeftijd die die mensen inmiddels
hebben, is het moeilijk zoeken.
Ik ben van verschillende kanten
getipt om een oproepje te plaatsen in De Oud-Hagenaar

Suzanne Hendriks

Redacteur Geschiedenis NTR
035-6773550
suzanne.hendriks@ntr.nl

Hans Franse

Bettona (PG), Italië
hansfravonk@libero.it

dverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De ud-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
Advertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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pening u gens
en oons elling
door ea ri

lle subsidies
gemeente online
De gemeente Den Haag
heeft alle subsidies die in
01 zijn toegekend openbaar gemaakt. In totaal gaat
het om 00 miljoen euro,
verstrekt in 1
subsidies.
Het leeuwendeel,
miljoen euro, is uitgekeerd voor
projecten in de sfeer van
onderwijs, welzijn en cultuur. Daaronder vallen onder
meer bewonersinitiatieven,
veiligheid, kunst en cultuur,
onderwijs, emancipatie,
sport, maatschappelijk- en
sociaal-cultureel werk, mantelzorg en opvang.

Koningin Beatri heeft woensdag
april de tentoonstelling
over Constantijn en Christiaan Huygens in de rote Kerk
Den Haag onder grote belangstelling geopend. De tentoonstelling gaat over het werk en leven van vader en zoon Huygens en hun invloed op onze wereld van vandaag de dag.
De tentoonstelling is open van
april t m
augustus en
verwacht rond de 100.000 bezoekers te trekken.

Als secretaris van de Prinsen van
Oranje heeft Constantijn Huygens
het aanzien van de Republiek sterk
bevorderd. Zijn briljante zoon Christiaan ontwikkelde zich tot één van de
grootste wetenschappers die ons land
ooit heeft gekend. De familie Huygens
wist haar eigen waarden, vrijheid van
denkwijze en nieuwsgierigheid naar
het onbekende te ontwikkelen, zonder
zich te laten beteugelen door heersende denk- en handelswijzen. Dat heeft
onuitwisbare sporen achtergelaten een
schatkist van inzichten, wetenschap-

rchief

pelijke ontdekkingen en indrukwekkende staatskundige resultaten. Deze
resultaten vinden hun oorsprong in
een vrije en nieuwsgierige geest die
het vertrouwen meekrijgt dat alles
mogelijk is.
roots opgezet
De tentoonstelling is groots opgezet:
replica’s, bruiklenen, ﬁlmpjes, games
en interactieve e hibits zijn geplaatst
in een indrukwekkende vormgeving.
De replica van de Oranjezaal uit Huis
ten Bosch is een absoluut hoogtepunt.

- oningin Beatri opent de deur naar de Hu genstentoonstelling ge ankeerd door oud minister billa Dekker die voor itter is van het organisatiecomit .(Foto: ngrid Jongens) -

Voor alle leeftijden zijn de interactieve
opstellingen die de theorieën van
Christiaan begrijpelijk maken voor
iedereen. Zo zijn er slingers, een knikkerbaan en een telescoop. De kiosken
aan het eind van de tentoonstelling,
waar je onder andere zelf aan de onderhandelingstafel kunt plaatsnemen,

laten zien wat het werk van vader
en zoon voor invloed heeft op onze
wereld.
De tentoonstelling zal van 25 april t/m
28 augustus dagelijks geopend zijn
van 10 tot 17 uur. Toegangsprijzen en
kaarten zijn beschikbaar via
www.hu genstentoonstelling.nl

D van Den Haag naar ersmuseum ’dam

ers ureau slui de ini ie de deuren

De eassocieerde persdiensten
D is niet meer. Het persbureau voor de regionale kranten in ederland, dat in 19 in Den
Haag aan het Lange Voorhout begon, heeft definitief de deuren
gesloten. De ruimten die sinds medio 010 bij het
in ijswijk
werden gehuurd, zijn april leeg opgeleverd bij de eigenaar.

In de hoogtijdagen voorzag de GPD
meer dan 25 kranten van kopij. Er
werkten meer dan 100 journalisten in
binnen- en buitenland. Na het ange
Voorhout was de GPD nog gehuisvest
in de Casuaristraat en aan de Hofweg.
D en
De GPD was eigendom van een aantal
krantenconcerns die door samenwerking de concurrentieslag met de landelijke dagbladen aangingen. De kopij
van de GPD was e clusief voor de

eigenaren/afnemers. Eind 2006 deed
de GPD een poging een eigen nieuwsdienst op te zetten die het ANP overbodig zou maken. Alhoewel die proef
slaagde, durfden de eigenaren van de
GPD het uiteindelijk niet aan af te zien
van de ANP-kopij. De lasten van twee
persdiensten GPD en ANP werden
de eigenaren uiteindelijk te machtig.
De GPD werd opgedragen te gaan
bezuinigen. Dat leidde uiteindelijk tot
een verhuizing vanuit Den Haag naar
het ANP-pand in Rijswijk. Daarbij

Meneer Bennik

werd er van uitgegaan dat
ANP en GPD een samenwerkingsverband zouden aangaan.
Doodsteek
Het besluit van het krantenconcern
Wegener om een eigen persdienst te
gaan opzetten en dus de GPD te verlaten, betekende uiteindelijk de doodsteek voor het persbureau. Initiatieven
om de GPD op kleinere schaal door
te laten draaien voor de resterende
eigenaren mislukten wegens onwil en
de kosten ervan.
De GPD staakte de werkzaamheden
met ingang van 2013. Er kwamen
meer dan 40 journalisten op straat te
staan. Vele tientallen medewerkers in
binnen- en buitenland verloren een

groot deel van hun broodwinning.
De ﬁnanciële en organisatorische
afwikkeling van de GPD heeft uiteindelijk nog vier maanden gekost. Op
vrijdag 26 april ging het licht deﬁnitief
uit. Ter wille van de geschiedschrijving is het GPD-archief overgedragen
aan het Persmuseum in Amsterdam.
Daar gaan ook de historische naambordjes van de GPD die de gevels van
diverse kantoorpanden sierden, heen.
De naam GPD wordt van het ANPpand in Rijswijk verwijderd.

Carel Goseling

carelgoseling@hotmail.com

Met de openbaarmaking heeft
wethouder van Financiën Boudewijn
Revis voldaan aan een verzoek van
de gemeenteraad, om meer inzicht te
geven in verleende subsidies en de
doelstellingen, looptijd en doelmatigheid ervan.
Stap vooruit
Het register geeft een goed overzicht
van de projecten die de gemeente
ondersteunt met subsidies, aldus de
wethouder. De raadsleden hebben
hier om gevraagd, niet alleen om Hagenaars een beter beeld te geven van
omvang en aard van de subsidieverstrekking, maar ook om de raadsleden
meer middelen te verschaffen om hun
controlerende taak goed te kunnen
uitoefenen. Het register wordt het
komende jaar nog verbeterd. Uiteindelijk moet het ook antwoord geven op
de vraag of de subsidie efﬁciënt en
effectief is.

Wethouder Ingrid van Engelshoven
(Onderwijs en Dienstverlening) is
tevreden: E cellente dienstverlening
is een ambitie van het college. De
overheid moet informatie makkelijk
bereikbaar maken. Dat je nu in één
oogopslag kunt zien welke subsidies
de gemeente verleent, draagt daar
zeker aan bij. Dit is een stapje vooruit
in de dienstverlening.
Het subsidieregister is te zien op
internet: denhaag.nl/subsidies
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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:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.

Eikenland is de specialist op het gebied van eiken meubelen en
bijpassende bankstellen in romantisch licht eiken, modern witeiken, robuust geolied eiken, het traditionele midden eiken en
de grijs en zand tinten. De talloze keuzes echter maken het u niet
makkelijker. Welke stijl past het beste bij u? Speciale wensen?
Bij Eikenland geen probleem! De meubelfabrieken die speciaal
voor u op maat gemaakte meubelen fabriceren wachten op uw
ideeën.

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

Neem plaats in een van de sfeervolle huiskamers in
onze showroom en laat u inspireren door de vele mogelijkheden met eiken. Wij laten u graag zien hoe u een
mooie combinatie kunt maken met verschillende meubels als kasten, zitbanken, salontafels, fauteuils en eettafels.
Wij verwelkomen u graag in onze showroom én u kunt voor de
deur gratis parkeren.

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

H
NA L AT E N S C H A P P E N
ONROEREND GOED
P E R S O N E N - E N FA M I L I E R E C H T
ONDERNEMINGSRECHT

slechts € 12,50

S TAT E N L A A N 2 4
2 5 8 2 G M D E N H A AG

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

L A A N VA N WAT E R I N G S E V E L D 9 0 5
2 5 4 8 B R D E N H A AG
T 070 306 04 57
I N F O @ N O TA R I A AT D E G I E R . N L
W W W. N O TA R I A AT D E G I E R . N L
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Antiek- en Boekenmarkt
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Lange Voorhout Den Haag.
Elke donderdag en zondag t/m 22 september.

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

HTMC
HTM

,--

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

aar garantie.

ok kunt u bi ons terecht voor
al uw stoffeerwerk aamheden .

arco
arco eereerelft
0 0 -- 0909

i verheidsweg
uitenwatersloot

- - einenoord
- www.marcoleer.nl
4
elft
- www.marcoleer.nl

Bij
betaaltuugéén
gééntransportkosten.
transportkosten.
Bij inlevering
inleveringvan
vandeze
dezeadvertentie
advert. betaalt

C

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:

evertijd: 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.

Woonboulevard Capelle XL
Schinkelse baan 4
(A20, afslag 16)
2908 LE Capelle a/d IJssel
Tel: 010-4420023
www.eikenland.nl

Eikenland’s showroom; een bron van inspiratie.

 070 - 3907722
Ook te vinden op uw smartphone
Android:

Apple:

www.htmc.nl
info@htmc.nl
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eace, Flower ower, zogenaamd werkschuw langharig tuig en wat hasjiesj roken

a o lo loe in de ou rus allen
Is het omdat de herinnering alles verpakt in een waas van weemoed dat ik nu nog wel eens denk de jaren zestig
waren goed beschouwd de mooiste tijd van mijn leven, of waren ze echt zo mooi die si ties In onze beatstad deden ze er in ieder geval alles aan om het tot onvergetelijke jaren te maken. r werden zelfs stichtingen opgericht
om subsidies los te krijgen om evenementen te organiseren.

Absoluut het grootste muzikale
evenement vond plaats in de zomer
van 1968 in de veelzijdige Houtrusthallen die nu ook al weer een tijdje
tot het verleden behoren. Het betreft
het ‘First Holiness itchgarden For
the iberation of ove and Peace in
Colours festival’ georganiseerd door
de stichting: aat honderd bloemen
bloeien, ook wel afgekort met ‘ aHoBloBloe.’
Wat van de drijvende krachten

- nder het publiek dat op het grote eest
in Houtrust a kwam waren er velen die
ich in stijl hadden uitgedost. -

achter het festival waren o.a. Armand
Perrenet, een zekere Arras van wie
ik de achternaam kwijt ben, Hans
Wesseling, de Haagse ogagoeroe/
c dichter, Dido Smit later bekend
als impresario van Haagse bandjes en
vele anderen van wie de namen mij
ook zijn ontschoten zijn. Veelal Haagse beatniks, waaronder strandslapers
en (aankomend) kunstenaars van de
Vrije Academie in de Gheijnstraat.
osters plakken
Ook ik was er als achttienjarige
‘strandslaper’direct bij betrokken.
Mijn taak bestond o.a. uit het plakken
van posters. Met een Volkswagenbusje dat was uitgerust met een omroepinstallatie, reed de PR ploeg (plakken
en rijen) rond. Die bestond uit zes

man, onder wie: ondergetekende, en
ene Abby Mensingh en Duitse Ernst die vanwege zijn krachtig stemgeluid
de omroepinstallatie bediende en
tot verbazing van boeren burgers en
buitenlui met een zwaar Duits accent
opriep tot ove en Peace. Een week
lang reden we door het Hollandse
landschap, om het Nederlandse
volk door middel van posters en het
uitdelen van yers te laten weten dat
er iets geweldigs stond te gebeuren in
de Haagse Houtrusthallen. Onderweg
stapten een paar langharigen uit de
provincie het afgeladen busje in om
mee te liften naar het Haagse, waar
het allemaal gebeurde.
Omdat we in de bus verstoken waren
van alle sanitaire voorzieningen werden de posters tijdens de pitstop in
het weiland gebruikt als pleepapier of
op de bodem van de bus uitgespreid
als onderleggers voor vette patat en
plakkerige essen E ota. Diezelfde
posters, ontworpen door eerdergenoemde Armand Perrenet, zijn
vandaag aan de dag collectoritems die
vooral in Engeland, Amerika, Japan
en bij diverse musea in de hele wereld
een geliefd verzamelobject zijn.

Moody Blues en nog vele andere,
waaronder een verscheidenheid aan
Nederlandse bandjes.
Zo herinner ik mij speciaal de psychedelisch beschilderde , Zeeuwse
band: ‘Dragon y’, met o.a. de twee
Molukse gebroeders ‘De Queljoe,’
waarvan Rudie, die ook toen al de
sterren uit de hemel speelde, later met
Massada furore maakte. Ook drummer Huib Pouwer was imponerend.
Zijn wijduitstaande oranje haardos,
waar Jimmy Hendri kapsel bij in
het niets zonk, deed denken aan
een vuurbol. Omhuld met een soort
paarse sprei knoertte hij er stevig op
los. De Nederlandse deelnemende
bandjes hadden namen als: ‘Chemical
E plosion of Dead and War,’ een
gelegenheidsband uit eidschendam.
‘Circus,’ waar o.a. Frank Nuyens,
bekend van de Haagse joe deel van

uitmaakte. De Haagse
Groep 1850 met sterren als: Peter Sjardin,
Beertje laassen, Dean van Bergen
en Ruud van Buuren.
Creatief
Ondanks dat het merendeel van de
vrijwilligers bestond uit langharig
werkschuw tuig gaf men wekenlang,
dag en nacht, gezamenlijk ziel en
zaligheid voor het welslagen van het
festival. Daar heb ik voor het eerst in
mijn leven gezien wat je met samenwerking kan bereiken.
Voor alles werd door ons een creatieve oplossing gevonden. Zoals het
opbouwen van de podia’s, het creëren
van eilandjes gemaakt van gips met
daarboven wuivende palmbomen,
bewegende vloeistofprojecties, de
vele kleurige kraampjes met oosterse
theesoorten en uitheems voedsel.
Dat alles was een uiting van de
creatieve e plosie van die tijd. Een
tijd waarin de toen nog verboden hasj
mondjesmaat zijn weg vond. Het
spektakel besloeg de hele, tot hippie
paradijs omgetoverde Houtrusthal
en ging ondanks het enorme bont

ink Floyd
In 2004 leverde de poster van het festival op een veiling
een bedrag van 880
euro op.
Aan de ‘ itchgarden’ namen
grootheden deel
zoals: Pink Floyd,
toen nog met de
onvergetelijke Syd
Barrett, The Cream
met Eric Clapton,
Tire met Marc
Bolan, the Small
Faces, Trafﬁc, the

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

e orgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

actuuradres

Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:

E-mail:
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

ostbus

04 ,

0

A en aag

- De itschgarden poster. -

- n juni 19 het hippie estival aat
Honderd Bloemen Bloeien in Den Haag
(Foto s: Dick Coersen) -

geklede bezoekersaantal, in de toen
heersende ‘lahoblobloesfeer’ vierentwintig uur lang door.
Naar mijn weten is er behalve wat
posters weinig of geen documentatie van dit unieke festival. Doodzonde, want het Haagse Woodstock
gebeuren was de voorloper van alle
Nederlandse festivals. En verdient
mijns inziens dan ook een ereplaats
in de analen van de Nederlandse
popgeschiedenis.

Ed Huybregts

wall zuid@g.mail.com
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Mooie reactie van de familie Kaiser zelf

oe e pre ies a

Met plezier hebben ik en enkele familieleden het artikel
in De ud-Hagenaar en de
reacties daarop gelezen over
de bakkerij aul C Kaiser in
Den Haag. De persoonlijke
belevenissen van de vrouwen die daar gewerkt hebben geven een leuk kijkje in
het bedrijf.

hoofdsteden van Europa, en begon hij
in 1887 een Boulangerie Parisienne,
later Pain de u e bakkerij in Amsterdam. Hij was al na een paar jaar Hofleverancier en verkreeg het predicaat
oninklijk Goedgekeurd. Al spoedig
volgden vestigingen in Haarlem,
Den Haag (1894), Rotterdam (met 7
verkoopkantoren in het hele land) ,
Zandvoort, Hilversum en Bussum.

Paul C aiser (eigenlijk is het Claude
Paul) was een oudere broer van mijn
opa, die ook in het bakkersvak zat.
Ook mijn vader was jarenlang samen
met zijn oudste broer werkzaam
in een eigen bakkerij in Voorburg.
Mijn vroege jeugd (ik ben van 1949)
heeft zich gedeeltelijk afgespeeld in
de bakkerij, winkel en op de bakkerskar. Veel van mijn voorvaderen
waren werkzaam in het brood en
meel: molenaars, knechten, bakkers,
ovenbouwers, directeuren brood- en
meelfabriek. Ze waren van oorsprong
katholieke Fransen (vroegst bekende
datum 1790) en hebben zich vanaf
1864 langzamerhand in Nederland
gevestigd. De achternaam doet een
nog vroegere Duitstalige oorsprong
vermoeden (Zwitserland, Oostenrijk).
Van hen is Paul C aiser de meest
bekende en vooraanstaande geworden. Als zoon van de directeur van
de Amsterdamse Stoommeelfabriek
De Amstel volgde hij een gedegen
bakkersopleiding, o.m. in enkele

rootschaligheid
Paul C aiser was een van de eerste
bakkers in Nederland die het broodbakken op grote schaal invoerde,
door gebruik te maken van grote
uitrolovens. In Rotterdam groeide de
winkel aan de Coolsingel (toen nog
aan gracht, later platgebombardeerd)
uit tot een eigentijdse lunchroom. Het
Rotterdamse bedrijf omvatte (na overname van de Broodbakkerij Hofdijk)
uiteindelijk ook een grote fabriek,
waar biskwie, koek en beschuit werd
gefabriceerd.
Deze vestiging ontwikkelde het
landelijk bekende merk Paula (niet
naar een dochter vernoemd, maar
aan zijn eigen naam ontleend): een
meisje, gekleed in een bloemetjesrok,
dat een koekje eet. Met het oog op
klantenbinding bracht de Rotterdamse
Paul C aiser lees- en plaatjesboeken
voor de jeugd uit (Benito-serie). Met
gespaarde zegels uit zijn verpakkingen kon je aardewerk wandbordjes
compleet met houten rekje, boeken,

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

e de a erij
houten speelgoed (merk ADO), speelkwartetten en andere geschenken bij
elkaar sparen.
Ikzelf heb als werkstudent voor
enkele nachten in een grote bakkerij
aan de Elandstraat gewerkt, met de
naam ensvelt Nicola op de gevel,
niet wetend dat het de voormalige
bakkerij van een bekend familielid
van me was. Sinds een jaar of tien
ben ik me gaan interesseren voor de
bedrijfsactiviteiten en de persoon van
Paul C aiser. Hij blijkt niet alleen
een grootondernemer en -verdiener te zijn geweest, maar voor zijn
tijd ook vooruitstrevend en sociaal
bekommerd te zijn geweest om zijn
personeel, gelet op werkomstandigheden en personeelsverzekering
en -activiteiten. Hij was secretaris
van het Centraal Bestuur van de
Nederlandse Bakkersbond en zo o.m.
betrokken bij de afschafﬁng van de
bakkers-nachtarbeid en andere sociale
ontwikkelingen in het bakkersvak.
Hij was mede-initiatiefnemer voor
de oprichting van het Station voor
Maalderij en Bakkerij in Wageningen
(kwaliteitskeuring en bakkersopleiding). Dit instituut bestaat nog steeds.
ort na de 1steW.O. heeft Paul aiser
vrijwel al zijn bedrijven verkocht.
De precieze redenen daarvan zijn
niet duidelijk. De bedrijven bleven
produceren onder de naam Paul C
aiser. Hij overleed nog betrekkelijk
jong in 1926.

In Den Haag
In Den Haag werd het
bedrijf onder dezelfde naam
voortgezet door enkele
leden van de familie Waterreus, met wie Paul C aiser
al eerder een samenwerking was
aangegaan.
Het merk Paul C aiser is ook in
Rotterdam nog lang gevoerd door de
nieuwe eigenaar de ﬁrma V.d. Meer
Schoep. De fabriek aan de Rechter
Rottekade werd in 1968 gesloopt. De
bedrijven van Paul C aiser hebben
verschillende fusie-partners gekend:
bovengenoemde VdM S, Patria (er
waren zelfs nog plannen voor een
nieuwe grote fabriek in Amsterdam),
HUS, ensvelt Nicola, Das, Carels.
Uiteindelijk werden ze allemaal opgeslokt door MENEBA.
In de jaren 60 en 70 van de vorige
eeuw dook de naam Paul C aiser
weer op in het straatbeeld van diverse
steden: broodwinkels anne lunchroom/chocolaterie, onderdeel van de
Melvin Winkelgroep B.V.. De goede
naam van Paul C aiser bood kennelijk nog voldoende ondernemersvertrouwen. Voor zover bekend zijn al
deze winkels weer ter ziele gegaan.
Boek in wording
Ik verzamel alle informatie en
voorwerpen over Paul C aiser, ben
veel te weten gekomen via internet,
door archiefonderzoek en onderzoek

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

in andere open bronnen en heb al
een aardige verzameling (zo heb ik
van winkelpuien in Den Haag en
Haarlem een reclamebord en lichtbakken kunnen veiligstellen). Het ligt
in mijn bedoeling er een boekje over
uit te schrijven. In dat verband lijkt
het me leuk in contact te komen met
voormalige personeelsleden, zoals
Jetty van der Drift en de andere briefinzenders, zodat ik misschien meer
informatie kan krijgen naar aanleiding
van gerichte vragen. En zijn er leden
van de familie Waterreus die nog
het een en ander weten Zo ben ik
ook benieuwd naar de lotgevallen of
verblijfplaats van een grote siersteen
uit de gevel van de bakkerij aan de
Elandstraat, die het bakkersambacht
voorstelde. Mochten er nog mensen
in het bezit zijn van Paul C aiser
voorwerpen of informatie, dan hou ik
me aanbevolen. Al is het alleen maar
ter documentatie.
Mijn ‘Paul C aiser-museum’ staat
open voor bezichtiging, na afspraak.

Jean aiser

jean.kaiser@kabelfoon.net

ü al 54 jaar een
vertrouwd adres
ü superaanbiedingen
inbouwapparatuur
ü gratis advies bij
u thuis

G REEPLO O S | LANDE LIJ K | M ODE R N | DE S IGN | HANDGE M AAKT

Zaterdag 18 mei landelijke open gemeenschappelijkwonendag!

Nu 2.395,-*

Nu 4.998,-*

met gratis vaatwasser.

Incl. alle apparatuur

Zoetermeer | Coppeliaschouw 8 (Woonhart) | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl
*Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen
op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.
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‘Salmonella kan een voorbode van tyfus zijn’

po onders e en al ijd a
Hypochonders, ach je kent het soort mensen wel, bij het kleinste kuchje of
scheutje denken ze meteen dat etrus bij de hemelpoort uitnodigend staat te
wenken. Ze komen in de beste families voor en dus hebben wij er ook een.

Altijd wat. Een natte neus is bij
hem nooit een koutje of griepje
maar in uenza met een dreiging
van longontsteking. Een gesprek
over een licht verstuikte enkel
kwam via koudvuur al gauw op
amputaties. Absoluut hoogtepunt
was zijn voedselvergiftiging. Via
via kreeg ik het verzoek langs te
komen want hij was er slecht aan
toe. Hij woonde op een tweede
etage en terwijl ik de trap opklom had hij alle tijd de houding
van een bijkans stervende aan te
nemen en dat deed hij dan ook.
Toen ik hem begroette en vroeg
hoe het met hem ging uisterde
hij nauwelijks hoorbaar slecht .
Wat scheelt eraan wilde ik weten. Met een uiterste krachtsinspanning kwam het ge uisterde
antwoord voedselvergiftiging .
Oh zei ik opgewekt een
eenvoudige salmonella, pilletje
en je bent weer het ventje .De
uitwerking was verrassend.
Hij vergat zijn pose, veerde
overeind en vroeg luid en
duidelijk hoe weet jij
dat, hoe ken jij dat
woord Nou
gewoon,
ik ken
het .

Hij leek teleurgesteld. Dit
woord, opgezocht in zijn
medische encyclopedie had de
ernst van zijn toestand moeten
onderstrepen en die troef werd
hem zomaar uit handen geslagen. Ik nam al gauw afscheid
en wenste hem het beste. Bij de
deur draaide ik me om en zei je
moet toch een beetje uitkijken
met die salmonella want het kan
een voorbode van tyfus zijn .
Dat was raak, hij viel onmiddellijk terug in zijn terminale pose.
Ik ging naar huis met gemengde
gevoelens. Een licht gevoel van
medelijden want ik had wat de
Engelsen noemen his ﬁnest
hour naar de knoppen geholpen
maar daar stond tegenover dat
ik hem op een indrukwekkende
complicatie had attent gemaakt.
okken
De tweede leerde ik kennen in
Soerabaia. Toen ik na mijn demobilisatie een baan vond bij de
handelsmaatschappij Marba
was hij daar chef Provisiën
Dranken. Het was een aardige
vent, kerngezond, maar altijd
met zijn gezondheid bezig. Zijn
collega’s deden er wat lacherig
over en konden sterke staaltjes
vertellen. Het is natuurlijk wel
zo dat in vergelijking met Holland de tropen een ruimer assortiment akelige ziektes hebben.
Men beweert wel eens dat voortdurend over iets naars praten het
onheil aantrekt en in zekere zin
was dat bij hem zo. Want wat
gebeurde er. Op de terugweg van
een dienstreis naar Den Passar
op Bali werd er aan boord van
het schip een geval van pokken
geconstateerd. Dus gingen
alle passagiers bij aankomst in
Soerabaia in uarantaine. Wim,
een yup avant la lettre die zich
ver verheven voelde boven Chinezen en Javanen, zat er nu als
enige totok (blanke) in een barak
midden in en dat terwijl hij na
jaren in de tropen slecht Maleis

Biologische kip
930 gram

Het best bewaarde
supermarktgeheim

sprak omdat hij nooit de moeite
had genomen om het goed te
leren. Hij zag kans ons kantoor
te bellen en hing een triest relaas
op eindigend met de verzuchting
dat hij hier waarschijnlijk niet
levend uit zou komen. Waren het
niet de pokken die hem te grazen
namen dan was het wel een of
andere akelige ziekte die in de
barak volgens hem ruim voorhanden waren. Het eten was vies
en zijn sigaretten bijna op. Of
wij maar even voor de bevoorrading wilden zorgen waarbij
zijn voorkeur uitging naar wat
gebraden kip en natuurlijk de
sigaretten.
Nieuwsgierig gingen we op verkenning bij de barak en dat zag
er inderdaad niet vrolijk uit. Het
terrein was omgeven door een
dubbele rij gaas met daartussen
een ruimte van twee meter en
van boven afgezet met prikkeldraad. Het leven is hard en het
behoeft dan ook geen verwondering dat bij ons een duivels
plan opborrelde. Met zijn drieën
gingen we lekker eten bij de
Chinees en namen vooral veel
gerechten waar kip in zat. Toen
we klaar waren vroegen we de
Chinees een zak waar we alle
zorgvuldig afgekloven botjes in
deden. De man stond met open
mond te kijken maar vroeg niets.
Terwijl wij aan de kofﬁe zaten
maakte hij onze bestelling van
een inke portie drumsticks om
mee te nemen klaar. Toen hij die
kwam brengen vroegen wij weer
een zak waarin we de asbak met
al zijn peuken leeg gooiden.
Dit werd hem te machtig.
Itu buat apa Tuan (waar
is dat voor meneer). Toen
wij hem vertelden dat dit
bestemd was voor een zieke
vriend werd hij nerveus en
was duidelijk opgelucht
toen we rustig opstapten.
In de goedang (pakhuis)
bij kantoor maakten we
met te tielmonsters twee

keurige bundels waarbij we die
met de botjes en de peuken met
een steen verzwaarden want er
moest ver gegooid kunnen worden. Terug naar de omheining bij
de barak. Met de cla on trokken
we de aandacht en toen Wim
ons in de gaten kreeg kwam
hij naar buiten het grasveld op.
Zijn gezicht klaarde op toen hij
de bundel zag die wij daarop
over de omheining gooiden. Hij
raapte hem op, ging op zijn hurken zitten en maakte hem open.
Hij ontplofte en als wij ook maar
een fractie van de kwalen die hij
ons toewenste hadden opgelopen had dit het einde van drie
bloeiende carri res geworden.
De tweede bundel met kip en
sigaretten vermocht hem nauwelijks te kalmeren.
moebedysentrie
Een aardige bijkomstigheid
was dat het verhaal op kantoor
bekend werd via onze Javaanse
chauffeur die een hekel aan de
arrogante Wim had. Ik werd bij
onze directeur Achmed Martak
geroepen en moest hem het verhaal vertellen. En wat gebeurde
er De man die niemand ooit
uit de plooi had zien komen
schaterde en sloeg met de vlakke
hand op tafel. Jawel, ook Arabieren hebben gevoel voor humor.
Terug naar Wim. Die werd op
een gegeven ogenblik overgeplaatst naar Semarang en stelde
als voorwaarde dat ik mee
zou gaan. En hij kreeg zijn
zin.

Plofkip
2.350
gram

Met de twee daar aanwezige
stafemployees vormden we al
gauw een hecht team. Zijn reputatie als hypochonder was Wim
vooruitgesneld, ze wisten er daar
alles van. Toen hij van een reis
naar Singapore terug kwam met
twee soorten antibiotica die in
Indië nog niet te krijgen waren
en die hij had aangeschaft voor
als hij ze ooit eens nodig mocht
hebben wekte dat nauwelijks
verbazing. Daar over sprekende
stelde ik dat als wij ’s ochtends
door Wim zoals altijd met de
auto werden opgehaald en elk
zou instappen met een somber
gezicht en zou zeggen dat hij
barste van de koppijn, dat Wm
dan daadwerkelijk hoofdpijn zou
krijgen. De voorspelling kwam
uit. Nauwelijks op kantoor
haalde hij een glas water en
slikte twee aspirientjes. We hebben het e periment nog een keer
herhaald met diarree waarbij ik
het woord amoebedysenterie liet
vallen. Hij vloog de trappen op.
Wim leeft niet meer. Hij kreeg
een baan in Singapore en kwam
daar bij een verkeersongeval
om het leven. Daar helpt geen
antibioticum tegen.

. Meershoek (86)

lmeershoek@ziggo.nl

95% van alle kip in de
supermarkt is plofkip.
Zo’n dier kan soms
nauwelijks meer lopen.

www.wakkerdier.nl
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!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

KRINGLOOP VOORBURG
1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

e e

Kringloop Voorburg haalt de nog herbruikbare
Spullen / huisraad GRATIS bij u op?
U kunt de nog herbruikbare spullen
of huisraad ook zelf brengen, altijd
een leuke attentie! Tevens kunt u bij
ons terecht voor verhuizing,
ontruiming bij overlijden.

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00
Gratis parkeren op eigen terrein
Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.
Van Leijdenstraat 2, 2274 AW Voorburg
Tel: 0628 336 855
Achter fietsen winkel van Herwerden
In de poort.

!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

Uitnodiging!
a

a

a

a

En ontvang direct

10% korting
op U volgende aankoop

a a 1

7 5
7
8

/ 17
a a 9

/
17

aag
8

9

WBS ontruimingen
Beze schoon ople eren an woning en
bedrijfspand na o erlijden, erhuizen, grote
schoon aak enz. Bij ons staan kwaliteit,
discretie en precisie nog in hoog aandel.
Ouderwets ak anschap tegen een eerlijke prijs.
een oeilijke woorden en kleine lettertjes,
wij houden het si pel en duidelijk,
n telefoontje en wij ko en gratis langs o
een geheel rijblij ende offerte uit te brengen.
Betalingen altijd achteraf.
elijk duidelijkheid, g n errassingen achteraf.

06 - 41 45 00 45

/ 17

info@woningbezemschoon.nl

Help uw
vereniging
de crisis door
Elk aangebracht lid vanuit uw
vereniging levert € 50,- op voor
de verenigingskas
In deze financieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een
vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken.
Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:
Elk lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat krijgt een uitvaartkorting van
€ 210,- die - indien gewenst - direct op een depositoprekening gestort wordt. Bovendien storten
wij per aangebracht lid € 50,- in de verenigingskas van uw sport- of culturele vereniging of stichting!
Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.

Voorletter(s):

Achternaam:

M

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

a een overwinning op het net tot landskampioen
gekroonde ja kreeg iet de Zoete op inkstermaandag
juni 19 in een volgepakt Zuiderpark als eerste D aanvoerder de K VB-beker uitgereikt. Zeven jaar later
bracht ad Mansveld de bokaal mee terug uit De Kuip na
een zwaarbevochten zege van FC Den Haag op FC Twente.
De afgelopen maand kreeg een replica van de felbegeerde
trofee een ereplaats in de hal van het Kyocera Stadion. Le
Schoenmaker en iet de Zoete kijken graag nog eens terug
op het eerste van twee hoogtepunten uit het rijke Haagse
bekerverleden. en interview met Simon van Vliet over de
finale van 19 volgt in een komend nummer.
e Schoenmaker, die het initiatief
nam om van de NVB-beker een
replica te laten maken als voorproefje
op het ADO Den Haag-museum, was
45 jaar geleden zelf van de partij
toen ADO en Aja het zonovergoten
Zuiderparkse gras betraden voor de
apotheose van het seizoen. Voor ADO
was de eindstrijd van 1968 al de
vierde ﬁnale in zes jaar. Onze ploeg
vormde destijds een sterke eenheid,
vooral op basis van inzet en mentaliteit , weet Piet de Zoete nog.
Een week
eerder stonden
beide ploegen in de Amsterdamse
Watergraafsmeer tegenover elkaar op
de laatste speeldag van de competitie.
Door met 2-1 te winnen verzekerde
Aja zich van de landstitel en was
ADO al voor de bekerﬁnale zeker
van deelname aan het toernooi om
de Europa Cup voor bekerwinnaars.
Wij verloren die wedstrijd vrij
schlemielig en hadden thuis voor de
competitie nog met 1-0 van ze gewonnen door een doelpunt van Harrie
Heijnen , herinnert Schoenmaker
zich. Met een geweldige ambiance
in het Zuiderpark hadden wij er voor
de ﬁnale goede moed in.
Na de confrontatie in Amsterdam ontbrak bij Aja Johan Cruijff. Trainer
Ernst Happel had ook een wijziging
in zijn basisopstelling doorgevoerd.
Houwaart eruit, ik erin , vertelt
Schoenmaker. Zoals zo vaak bij de
Oostenrijkse Weltmeister bleek het
een gouden greep. Schoenmaker
en De Zoete zien in hem ook een
belangrijke reden voor het Haagse be-

ADO
Thie

De Zoete

Jochems
Heijnen

Schoenmaker

Maassen

Van Duivenbode

Keizer

Muller
Hulshoff

Danielsson

Swa

Henk Groot (46. Haan)
Pronk

Vasovic

Suurbie

Bals

Aj

kersucces. Die man kon zijn spelers
zo goed e tra prikkelen en motiveren. Spelen voor eigen publiek was
uiteraard een e tra stimulans. In het
Zuiderpark werden wij echt voortgedreven. Dat geeft zo’n wedstrijd een
e tra dimensie
Fanatiek
In afzondering gaan voor de wedstrijd
van het jaar deed ADO niet, maar de
hele week stond wel in het teken van
de ﬁnale. Wij hebben erop getraind
om zo fanatiek mogelijk aan de
wedstrijd te beginnen , aldus Schoenmaker. Die aanpak wierp vruchten af.
Verslaggever Piet ienhuis zag hoe
de Hagenaars met bruisend enthousiasme het machtige en technisch
bekwame Aja bijkans overspoelden.
Een eerste beloning volgde na 23 minuten. Een hoekschop van ees Aarts
belandde via het hoofd van ambert
Maassen bij Harrie Heijnen, die met
een volley de doelpaal net niet brak.
e Schoenmaker stond klaar om
doelman Gert Bals alsnog kansloos
te laten: 1-0. Nog geen zes minuten
later waren een pass van Heijnen,


V

Vestigingsadres:
Postcode en plaats:
E-mailadres:

Bankrekeningnummer:
Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging
070 - 32 40 221 | www.devolhardinguitvaartzorg.nl

Aarts (46. Houwaar

Scheidsrechter: Schalks

Vereniging of sportclub:

Telefoon:

V

Weimar

Mansveld

Van der Burch

- Beker nale D
ja in 19 . Harrie Heijnen leidt met een volle op de
paal de openingstre er in ( lbum H. Heijnen). -
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- Joop Jochems met de beker op de schouders van supporters. (Foto: Dick Coersen) -

een voorzet van Schoenmaker en
een treffer van Aarts reden voor een
nieuwe Haagse vreugde-e plosie: 2-0.
Met die stand ging ADO ook rusten.
En zo’n voorsprong gaven wij niet
snel weg , zegt Schoenmaker. Die
onverbiddelijkheid zat er bij ons in. In
de competitie hadden wij tegen Aja
een voorsprong van 1-0 ook met goed
voetbal verdedigd.
Een handicap was wel dat ees
Aarts in de kleedkamer achter
moest blijven met een arm uit de
kom. Zijn vervanger was Henk
Houwaart. Aarts was met zijn
snelheid en goede linkerbeen voor
ons een belangrijke pion. Tien
minuten na de pauze scoorde
Piet eizer voor Aja tegen: 2-1.
Schoenmaker: Aan het spelbeeld
veranderde dat niet veel, al misten wij
wel de diepgang van Aarts. Dat was
toch een belangrijk wapen als je onder
druk stond. Op enkele pogingen van
eizer na kwam het Haagse doel niet
meer in gevaar, tot een mistrap van
Aad Mansveld minder dan een minuut
voor tijd plotseling de Zweed Inge
Danielsson een vrije doortocht bood.
Heel het Zuiderpark hield de adem
in, maar keeper Ton Thie was snel uit
zijn doel en liet zich niet nog een keer
passeren. Ik ben als speler van Feyenoord ook wel eens alleen op hem
af te gaan, maar hij was heel lastig te
verschalken , spreekt Schoenmaker
uit ervaring.
petrots
Van de wedstrijd staat Piet de Zoete
niet meer veel bij, maar hij weet nog
wel hoe hij als aanvoerder op de oude
eretribune de NVB-beker kreeg uitgereikt door NVB-voorzitter Meuleman. Daar moet een foto van zijn
die nog jarenlang in de patattent in het
Zuiderpark heeft gehangen, maar die
ik nooit meer heb gezien. Nadat de
stadionspeaker had omgeroepen dat

- e

- e

choenmaker in duel met elibor asovic. Barr Hulsho helemaal links.
(Foto: Dick Coersen) -

de huldiging daar plaats kon vinden,
vierden de spelers de triomf vervolgens op het met hossende en vlaggen
zwaaiende supporters volgestroomde
veld. Dat kon toen nog , herinnert De Zoete zich. Een deel van de
aanhang zorgde voor Zuid-Europese

- liding van Piet de oete (nr. ) op Johan Cru

taferelen door op jacht te gaan naar de
shirts van hun Haagse helden.
Apetrots keerden de spelers ‘s
avonds in clubkostuum terug om in
de oude kantine het glas op het succes
te heffen. De NVB-beker ging
daar van hand tot hand , vertelt e

choenmaker bij de vitrine met de replica van de
B-beker
een voorproe je op het D Den Haag-museum. -

Schoenmaker. De bokaal zelf was
als wisselbeker echter niet lang in
het Zuiderpark te bewonderen en een
replica werd in die tijd nog niet aan de
winnaar geschonken. Ik heb alleen
een medaille als aandenken bewaard.
Die ligt nu naast de replica van de
beker in het stadion , zegt Schoenmaker. Piet de Zoete bereikte met
ADO (in 1963, ‘64, ‘66 en ‘68) en FC
Den Haag (in 1972) liefst vijf maal
de eindstrijd van het bekertoernooi
en hield daar vijf medailles aan over.
Die medailles heb ik ooit aan Ben
Tichem gegeven voor een museum
in het Zuiderpark. Hopelijk krijg ik
die nu terug voor het museum in het
yocera Stadion.

tijdens de beker nale in de kuip en ad Mansveld in de achtervolging. (Foto: obert Collette) -

Boekje naar de drukker

De voetbaljaren 0
De productie heeft, tot de
verontrusting van sommige
lezers, veel langer gekost
dan gedacht, maar men
heeft straks dan ook wat!
Volgende week gaat het boekje van
Roeland Gelink over ADO Den Haag
eindelijk naar de drukker. Daarna vind
de verzending plaats naar de voorinschrijvers en zal het boekje via internet
en in de boekhandel verkrijgbaar zijn
€ 12,95
Gezien veel andere voetbaluitgaven
is ‘De voetbaljaren 70’ (120 pagina’s)
bijna ongekend mooi vormgegeven en
rijk ge llustreerd, met diverse overzichten en graphics als aanvulling op de
(trouwens verbeterde) artikelen uit de
krant. Over het precieze moment van
verzending en verkrijgbaarheid berichten we in het volgende nummer.
Aan het ulius asgeld boek e wordt
nog gewerkt, ook daar proberen we
natuurlijk iets moois van te maken
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ASN Ideaal
sparen:
2%* rente

00
En help 10a.0
n
ouderenjeauit!
een dag

Spaar uw vakantiegeld en bezorg
eenzame ouderen een heerlijk dagje uit!
ASN Ideaalsparen is goed voor mens, dier en klimaat. En u krijgt 2%* rente, zonder
beperkende voorwaarden. Bijvoorbeeld over uw vakantiegeld. Open nu een rekening
ASN Ideaalsparen of stort ten minste € 1000 op een bestaande rekening, dan steunt
de ASN Bank namens u het Nationaal Ouderenfonds. Zo helpt u om eenzame ouderen
een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. Hoe méér Ideaalspaarders,
des te méér uitstapjes. Op asnbank.nl houden we de score bij:
het streven is om straks 10.000 eenzame ouderen blij te maken.
Doet u mee? Kijk op asnbank.nl of bel gratis 0800-0380 (ma/vr).

Ga nu ASN Ideaalsparen en steun het Nationaal Ouderenfonds.

*Variabele rente per 10 april 2013. Wijzigingen voorbehouden. Zie de actievoorwaarden op asnbank.nl. De ASN Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft
een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. Op tegoeden van klanten bij de ASN Bank is het wettelijke deposito-garantiestelsel van toepassing.
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De e agenda bevat allerlei activiteiten die voor le ers van De ud-Hagenaar interessant kunnen ijn tentoonstellingen le ingen in ormatie cursussen mu iek theater en .
Hebt u activiteiten te melden tuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

juni

een historisch drama, gebaseerd op feiten. Het wordt
gespeeld door zeven vrouwen

lfa omeo Tipo
Stradale
op tentoonstelling in Louwman Museum

Zondag

mei

1863, 1938, 1963 en 1988.
(Evert de Niet houdt zich trouwens aanbevolen voor aanvullende documentatie, afbeeldingen en fotomateriaal.)

Bevrijdingsfestival op Malieveld

Op de tentoonstelling ‘Stijliconen, Passione per il Design
Italiano’ showt het Louman Museum o.m. de beroemde
Alfa Romeo 33 Stradale. De in 1967 door Franco
Scaglione ontworpen auto heeft een topsnelheid van
260 km/u en is daarmee lange tijd de snelste van in serie
geproduceerde Alfa Romeo's geweest. Door zijn techniek,
prestaties en uiterlijke schoonheid wordt de auto door
veel beschouwd als de meest begeerlijke Alfa Romeo.
De overzichtstentoonstelling wordt georganiseerd in
samenwerking met de Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters (SCARB) ter gelegenheid van de viering van haar
35-jarige bestaan en met medewerking van Alfa Romeo.
De vaste collectie van het museum is tijdens de expositie
eveneens toegankelijk. De collectie toont de geschiedenis van de automobiel in al zijn verschijningsvormen en
uit alle tijdperken. Ruim 250 auto’s van meer dan 100
fabrikanten geven een overzicht van de verschillende
carrosserievormen en technologische vernieuwingen,
met name uit de vorige eeuw. De geschiedenis wordt
bovendien geïllustreerd door de uitgebreide kunstcollectie, bestaande uit onder meer affiches, sculpturen,
trofeeën en schilderijen. Het Louwman Museum, aan de
Leidsestraatweg 57 (tussen Den Haag en Wassenaar) is
geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Maandag gesloten. Entreeprijzen: € 13,50
p.p., groepen (min. 20 personen) € 11,- p.p., kinderen
vanaf 6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis.
Parkeren € 5,-.

Zaterdag

mei

Dodenherdenking Kasteel Binckhorst
In de tuin van het kasteel de Binckhorst aan de Binckhorstlaan 149 te Den Haag zal om 19.40 uur bij het
Soldatenmonument een dodenherdenking worden gehouden. Tijdens de herdenking is er toepasselijke muziek,
o.a. verzorgd door het koor “Willy Caron muziektheather”
o.l.v. Loes van Croonenburg. Voorafgaande aan de twee
minuten stilte zal de Last Post worden gespeeld, gevolgd
door het gezamenlijk zingen van het volkslied.
De herdenking wordt afgesloten met een informele bijeenkomst in de Binckhorsthof van het Comando Diensten
Centrum (CDC) aan de Binckhorstlaan 135 te Den Haag,
dat naast het kasteel is gelegen. Iedereen is van harte
welkom.

Politie Academie, de Politiebond, de Politie Haaglanden,
de vereniging Roze in Blauw, de Brandweer Den Haag
(vertegenwoordigd door Roze in Rood), de stichting De
Kringen, het landelijk Platform Roze 50+.
Muzikale omlijsting zal worden verzorgd door het
homo koor Vox Roza, het lesbo-koor De Heksenketel
en koperblazers van het Koninklijk Conservatorium. De
herdenking begint omstreeks 19.30 uur. U kunt het
homomonument goed bereiken met tram 9 en buslijn 22
(halte Madurodam).

Za.

en zo.

mei

roject pen Joodse Huizen
Op zaterdagavond Den Haag is een van de zes steden die
dit jaar deelnemen aan het Project Open Joodse Huizen.
In tien woningen, waar tijdens de oorlog Joodse mensen
leefden, wordt het oorlogsverhaal van en over die mensen verteld. De meeste van hen werden gedeporteerd en
via het doorgangskamp Westerbork in de vernietigingskampen in Polen vermoord.
Bezoekers zijn welkom in de woning Harstenhoekweg
111 in Scheveningen, waar Esther Boutelje-v.Lier en
haar dochter Anna woonden en in Sobibor werden
vermoord. Of Wagenstraat 67, waar zich tijdens de oorlog
de fotozaak Hafo van de later vermoorde J.B Hijmans
bevond. En in de Piet Heinstraat 68 waar destijds de
herenkledingzaak van Tobias Sprecher en zijn vrouw
was gevestigd. In de Fischerstraat 133, waar tijdens de
oorlog het Joods Lyceum stond. Een leerling van toen,
Rolf Nihom zal, samen met de auteur Wally de Lang,
herinneringen ophalen. In het Wijk- en Dienstencentrum
De Sprong op de Paviljoensgracht 33 wordt verhaald
over de deportaties vanuit het gebouw ernaast op no.
27a, richting station Staatsspoor. In de Reinkenstraat 19
waar 24 Joden waren ondergedoken en in maart 1943
werden weggehaald. Of in de De Mildestraat 11, waar
Edith van Hessen woonde, die de oorlog overleefde
en een dagboek over die tijd schreef. En een verhaal
in het voormalig Joods Weeshuis in de Pletterijstraat
98 (voorheen no. 66), waar alle kinderen en personeel
werden weggevoerd. Het adres Denneweg 126, waar
Ze’ev Bar zal vertellen over zijn ouders, eigenaren van
de voormalige koffiebranderij INPROC. Tenslotte, in
de Haagsche Kluis op Plein 20 kan het publiek een
toneelstuk van de theatergroep Bagage bijwonen.
Het programma op 4 en 5 mei 2013 duurt van 10:00 tot
17:00 en kan worden gevonden in
www.openjoodsehuizen.nl
Alle adressen en personen staan in
www.communityjoodsmonument.nl

Herdenking bij 0-jarig Homomonument

Voorstelling in het Vrij Theater
De F hrer en de Illusionist

Dit jaar wordt het een bijzondere herdenkingsbijeenkomst bij het Internationaal Homo Monument, aan de
Dr. Aletta Jacobsweg (tegenover George Maduroplein/
Madurodam) in Den Haag, vanwege het 20 jarig bestaan
van het monument. Sinds de onthulling in 1993 vindt
er jaarlijks op 4 mei een plechtigheid bij het monument
plaats ter gelegenheid van Nationale Dodenherdenking
in het algemeen en de strijd voor gelijke rechten voor
en de emancipatie van van homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen. Vanwege het bijzondere karakter van
de herdenking, het vierde lustrum, heeft Jet Bussemaker,
minister van (OCW) toegezegd de ceremonie bij te willen
wonen en een toespraak te houden. Verder zal een groot
aantal organisaties en instanties vertegenwoordigd zijn,
waaronder de gemeente Den Haag, het COC Haaglanden, de stichting Homomonument Internationaal, de

Op zaterdagavond om 20.30 uur en op zondagmiddag om
14.30 uur wordt in het Vrij Theater aan de Noordwal 484
de voorstelling “De Führer en de Illusionist” gespeeld.
Kaarten zijn te bestellen bij http://www.hoenu.nl/new/
agenda.php . De toegangsprijs bedraagt € 12,50 en voor
65+ en CJP € 10,00.
In de lente van 1945, in een Berlijns theater, schuilen
zeven vrouwen - hun mannen zitten aan het front - voor
de naderende Russen. Eén van hen is een joods meisje,
de dochter van de beroemde illusionist en variété artiest
Erich Jan Hanussen, die in 1933 werd vermoord. Ooit
was hij de "hoftovenaar" van de nazi's en zou hij - als
jood - niet alleen de doorbraak van Hitler, maar ook zijn
ondergang voorspeld hebben. Om de angst op afstand
te houden besluiten de zeven actrices het verhaal van
Hanussen te spelen… "De Führer en de illusionist" is

Den Haag en omliggende gemeenten vieren de vrijheid
waarin wij in Nederland kunnen leven op het Malieveld in
Den Haag. Het Bevrijdingsfestival Den Haag biedt debat,
literatuur, cabaret, muziek en nog veel meer. Iedereen is
welkom.
Burgemeester Jozias van Aartsen opent deze zesde editie
van het Bevrijdingsfestival Den Haag om 13.00 uur met
het ontsteken van de vrijheidsvlam. Hij wordt daarbij
bijgestaan door de winnaars van het Stedelijk Debat van
het Haags 5 Mei Comité. Het vuur voor de vrijheidsvlam
wordt in de nacht van 4 op 5 mei opgehaald uit Wageningen door atleten die op 22 september meedoen aan de
eerste Vrede’s Marathon in Den Haag.
Hou rekening met de afsluiting van de Bosbrug en met
het Verkeers Circulatie Plan! In verband met de werkzaamheden aan de Bosbrug rijdt tramlijn 9 als enige lijn
langs het Malieveld, echter de halte Malieveld ligt achter
de bouwplaats en bezoekers kunnen niet oversteken
richting Malieveld. Bezoekers dienen uit te stappen bij de
halte CS/Schedeldoekshaven en via de Rijnstraat naar het
Malieveld te lopen. Bij de halte CS/Schedeldoekshaven
rijden de tramlijnen 9,15,16 en 17.
Naast het terrein is een fietsenstalling (€ 1,- voor fiets, €
1,80 voor brommer, € 2,50 voor motor, helmen gratis).
Onder het Malieveld is een parkeergarage (€ 2,00 per 50
min of gedeelte hiervan).
Zie voor meer informatie:
www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl

Bevrijdingsfestival in Zoetermeer
met topact olden aring
Golden Earring komt op zondag 5 mei 2013 naar het
Bevrijdingsfestival op de Markt in Zoetermeer. De
festiviteiten starten om 13.00 uur op de Markt met het
ontsteken van het Bevrijdingsvuur. Er is voor elk wat wils,
zoals het Open Podium met tal van lokale culturele acts,
een circusspeelplaats, een ballonnenwedstrijd en een
hondendemonstratie. Daarnaast is er in het Stadsmuseum een mini-tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en in Bioscoop Utopolis i.s.m. Filmtheater Cine Utopia
een gratis filmvoorstelling voor senioren.
Het avondprogramma bestaat uit optredens van drie
nationaal bekende artiesten. Vanaf 18.30 uur barst op
de Markt dan ook een geweldig feest los. Naast Golden
Earring zullen ook Postmen en Di-RECT het Zoetermeerse
podium betreden. Zoals gebruikelijk zijn alle activiteiten
gratis toegankelijk. Voor meer informatie kijkt u op www.
promotiezoetermeer.nl. Ook kunt u contact opnemen
via e-mail: info@promotiezoetermeer.nl. Voor de meest
actuele informatie is er een speciale Twitter hashtag:
#5mei079.

Themadienst bevrijding in Bethelkerk
Om 17.00 uur is er weer een “Terug in de tijd” dienst in
de Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat 175 te Scheveningen. Het is een zangdienst waarin o.a. oude psalmen,
gezangen en liederen van Johannes de Heer gezongen
worden. Deze keer heeft de voorbereidingscommissie
voor het thema "Bevrijding" gekozen. Ds. J. Maasland zal
de verbindende teksten spreken en de heer Joop de Vries
bespeelt het orgel. Na de dienst is er koffie en thee.

Di.

t m za. 1 mei

Fototentoonstelling vert de iet
over ranje en Scheveningen
In het YMCA gebouw aan de Keizerstraat 58 in Scheveningen exposeert Evert de Niet met foto's die een beeld
geven van het Huis van Oranje vanaf 1813 en de relatie
tussen de Oranjes en Scheveningen. Uitgebreid aandacht
wordt daarbij besteed aan de Landing van de Prins van
Oranje in 1813, en de herdenkingsvieringen daarvan in

Zondag 1 mei
soterische middag in Vruchtenbuurt
In het wijkcentrum 'Vruchtenbuurt', Albardastraat 60 te
Den Haag, wordt een esoterische middag gehouden.
Will Vrugt geeft om 14.00 uur een lezing over de
'esoteric way of life' met onderwerpen als: Reïncarnatie,
Bijna-doodervaringen en Numerologie. Meer informatie
over de 'esoteric way of life': www.esobijbel.nl De zaal
gaat open om 13.30 uur en de entree is gratis.

Moederdag High Tea bij Don Bosco
Don Bosco houdt van kinderen en kinderen houden van
moeders. Speciaal voor gezinnen uit de buurt in Rijswijk
wordt daarom van 14.00 tot 17.00 uur een Moederdag High Tea gehouden in de villa op het Don Bosco
landgoed, aan het Julialaantje 24 - 26 in Rijswijk. Voor
€12,50 per persoon (kinderen tot 8 jaar €10,00) kan men
genieten van zoete hapjes, hartige snacks en onbeperkt
koffie en thee. De opbrengsten van deze high tea zullen
besteed worden aan materialen voor het Vakantiebos van
komende zomer.
Reserveren kan via marlies@donboscorijswijk.nl

Donderdag

juni

Bustocht naar molens Kinderdijk
Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin
organiseert een uitstapje naar de molens van Kinderdijk.
Dit houdt in een bustocht met een leuke vaartocht van
twee uur langs de molens. Vergeet uw fototoestel niet!
Daarna wordt in het restaurant aan het water een
uitgebreide lunch geserveerd met onbeperkt koffie en
thee, waarbij u nog kunt napraten over alle bezienswaardigheden. Er wordt per bus vertrokken om uiterlijk
9.45 uur vanaf het verenigingsgebouw Walboduin, Alph.
Diepenbrockhof 2 Den Haag. (ingang achter C1000).
De kosten voor deze dagtocht bedraagt voor leden
€25,- en voor niet-leden van de wijkvereniging €35,-. Dit
kunt u betalen bij het instappen. U kunt u aanmelden tot
3 juni d.m.v een e-mail: walboduin@walboduin. nl of
telefonisch 397 23 51 op woensdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur.

Vanaf zaterdag 1 juni
00 jaar militaire boekcultuur
in Museum Meermanno
Een zomertentoonstelling over Nederlandse militaire
boeken, in nauwe samenwerking met het Legermuseum.
De aanleiding is de publicatie van het proefschrift 'Gewapend met kennis' van Louis Sloos, conservator Literatuur
en bibliothecaris van het Legermuseum. De tentoonstelling laat een overzicht zien van de militaire boekcultuur
in Nederland; van het eerste gedrukte militaire boek in
Nederland uit 1473, tot het exemplaar van het Handboek
Soldaat van Ridder der Militaire Willems-Orde kapitein
Marco Kroon. De tentoonstelling is bedoeld voor een
breed publiek en de rijke hoeveelheid aan bijzondere
boeken, vaak prachtig geïllustreerd, wordt aangevuld
met objecten, zoals uniformen, wapens en schilderijen
uit de collectie van het Legermuseum, andere openbare
collecties en particulier bezit. Museum Meermanno is te
vinden aan de Prinsessegracht 30 in Den Haag. Zie voor
meer informatie: www.meermanno.nl
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Brieven aan Julius

Buiten de brievenrubriek op pagina 2 publiceert de De Oud-Hagenaar een paar keer per jaar apart een selectie van brieven aan columnist Julius Pasgeld. Meestal reacties of tips
m.b.t. zijn bovenstaande rubriek Kleine Nostalgie. Denk eraan dat lange brieven moeilijk plaatsbaar zijn - of tenminste moeten worden ingekort.
Schrijf een e-mail aan julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘Julius Pasgeld’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

kon verder uit een heleboel routes
kiezen: langs de tramremise bij het
ijsterbesplein, of de Goudenregenstraat (waar snackbar de Gouden
Paraplu patat verkocht voor 15 cent),
binnendoor over het Weigeliaplein,
maar altijd moest je de hoek amperfoeliestraat/Mient om. Daar was
een winkel waar je 2 dropjes voor
een cent kon kopen. En als ik echt
zin had een eind om te lopen ging
ik over de aan van Eik en Duinen.
En op school kwam een keer op
zaterdagmorgen een agent vertellen
dat we toch echt geen stenen op de
tramrails mochten leggen (er was
daardoor een tram ontspoord), maar
dat kon ik nooit hebben gedaan,
denk ik, want ik had die ontsporing
dan wel hebben gezien. De stenen
werden altijd geheel plat gereden en
de tram reed dan gewoon door. Een
jaar lang ging ik op zaterdagmorgen
na school met die tram naar zwembad De Regentes , om van 1-2 uur
te zwemmen.

De weg naar school
Zelf woonde ik met mijn ouders
(vanaf 1953) in de eerste portiek
naast café West End, want zo heette
dat café bij het limophof destijds.
Jij bent kennelijk een paar jaar ouder
en je naam komt me niet bekend
voor. Aan de andere kant van het
limophof woonde in de eerste portiek ene Schilperoord. Daar was het
altijd een verschrikkelijke herrie van
muziek (vonden mijn ouders). De
groenteboer, links voor op het limophof heette Den Braber daar stond
een grote aardappelschrapmachine,
waar ik altijd met verbazing naar
keek.Met de klok mee zat een hoek
verder een drogist. Ik moest daar
vaak voor mijn moeder een pak
verband, oranjemerk ’ kopen. Jaren
later besefte ik dat dat maandverband was.... Bij die drogist kochten
we ook petroleum volgens mij niet
bij Den Braber. Maar nu ik er over
nadenk was Den Braber geloof ik
wel ook kolenboer. Een hoek verder
zat ﬁetsenmaker Christen, daar kocht
ik mijn eerste ﬁets toen ik in 1959
naar de middelbare school ging. En
op de laatste hoek, tegenover Den
Braber zat de kapper. Daar ging mijn
moeder elke paar weken wel heen.
Ik heb dus ook bijna 1500 keer (ik
kwam er pas te wonen halverwege
de eerste klas) naar school gelopen,
alleen stond mijn school aan de
Hortensiastraat (ingang aan de Mientzijde) en moest ik daarvoor de aan
van Meerdervoort oversteken. Maar
dat was toen nog niet zo moeilijk. Ik
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Theo Hattink

Veenendaal
theohattink@casema.nl
-------------------------------------------High oon
Mijn complimenten voor de gedetailleerde beschrijvingen van juist
die zaken die zo klein waren maar de
geest van de tijd zo goed weergeven.
Opklapbed, de weg naar school, het
dralen onderweg, het kweken enz..
Deze week merkte ik dat ons geheu-

gen (ook mijn getrouwe langjarige
gade kwam er mee aan) een andere
invulling gaf aan een aan Doris
Day toegeschreven tophit. Do not
forsake me o my darling ... on this
our wedding day. Deze song komt
uit de ﬁlm High Noon waarin, maar
dat weet ik weer niet zeker, Grace
elly (haar naam weet ik zeker, haar
debuut niet) debuteerde samen met
Gary Cooper: het was een
‘koojboojsﬁlm’, maar wel een van
de betere uit het betere genre. In
Nederland werd deze
song een RO-tophit, gezongen
door iemand van de luchtmacht
(vergeef mij, ook zijn rang weet ik
niet meer, maar hij was zeker geen
ofﬁcier), ene Joop de negt. Naar
ik meen begeleid door het orkest
zonder naam . ater toen ik theaterdirecteur was zag ik dat hij nog
een theaterbureautje leidde. Als oudbezoeker van de kweekschool in de
Paramaribostraat (de Rooms atholieke dus) heb ik ook nog bepaalde
herinneringen: misschien kom ik er
nog wel eens op terug. Schrijf ook
nog eens zo een prachtige oudejaarsavondcolumn over taalverschijnselen, dat zou mooi zijn.

Hans Franse

Scheveningen/Bettona-Italië
hansfravonk@libero.it
-------------------------------------------Kunstonderwijs
Het stukje in De Oud-Hagenaar van
5 februari was weer een zeer herken-

baar stukje. Ik zat in de jaren 66 op
de oninklijke ‘avond-academie’.
Na twee jaar ben ik er maar mee
gestopt omdat niet alle leerkrachten
hun best deden tegenover de leerlingen. Schijnbaar kon ik al lekker
tekenen. Als hij ons een opdracht
had gegeven vertrok hij naar de
kantine om dan vlak voor tienen nog
even een eindbeoordeling te geven.
Bij mij was het blijkbaar goed en
bij de meisjes moest hij wel vaak op
haar krukje zitten om met zijn potloodje wat te corrigeren. In 68 heb
ik nog een tijdje naakt modeltekenen
gedaan en wel onder Nol roes. We
moesten daar snelle schetsen maken
en Nol plooiden de modellen in
de goede stand. Vele vellen heb ik
schaamteloos vol geschetst. Hier heb
ik even mijn hart opgehaald. Zo’n 5
jaar geleden kwam ik Van Spronsen tegen en beklaagde mij over
het onderwijs van de oninklijke
Academie. Ja, hij had een boekje
toentertijd bijgehouden, maar dat
had hij pas weggegooid Hij zou
een goede leermeester voor mij zijn
geweest maar ik durfde het niet meer
te vragen en had het te hoog nu in
mijn bol. Ik ben een keer bij hem
thuis langs geweest maar het kwam
er niet van. Zo Erik bedankt voor jou
Haagse schrijverijen het wordt tijd
dat jij ook eens een onderscheiding
ontvangt

Piet van Steijn

pietvsteijn@kpnmail.nl

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting
van uw auto kunt u ook terecht bij:

Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust komen en ontspannen in het allermooiste stukje van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij.
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en
geweldige kamers...
Heerlijk Midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 216,- p.p. (halfpension) “incl. leuk uitje voor de helft van de prijs!”
Van zondag tot donderdag, of van maandag tot vrijdag.
Voor meer info zie onze website.

Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl
www.deoudebrouwerij.nl

Overnachten in stijl...

KL

T

WIJL

W CHT!

ij keuren ‘
A S bij een ‘grote beurt
aslaan
bij Loosduinseweg 2 62 LJ Den Haag
elefoon
6
6

www.autopennock.nl

Stijl & Traditie
Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007
J.S. van der Meer, Kostenloze
wilsbeschikking, www.stijlentraditie.nl
Met Waardigheid, Aandacht en Tijd !

DE KOMENDE 2 MAANDEN
BIJ PATHÉ BUITENHOF
21/05 – 23/05 – 28/05 – 30/05
DETACHMENT 3gt
Inval-leraar Henry Barthes probeert de studenten die hij lesgeeft iets bij te brengen
in de korte tijd die hij met ze heeft.
Henry werkt op de probleemschool in een buitenwijk van New York, waar hij een
tijdelijke positie aangeboden heeft gekregen. Hoewel hij zijn collega’s en scholieren
steeds op afstand heeft weten te houden, wordt zijn geïsoleerde leven dit keer volledig
overhoop gehaald.

50PLUS voorstellingen zijn
elke dinsdag en donderdag om
13.30 uur te zien, uitgezonderd
de schoolvakanties.

Regie: Tony Kaye | Cast: Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Caan,
Christina Hendricks, Lucy Liu, Blythe Danner | Lengte: 100 minuten | Ticketprijs: € 6,50

Inclusief kopje koffie en iets
lekkers.
04/06 – 06/06 – 11/06 – 13/06
ROBOT & FRANK 1t
Een in de nabije toekomst afspelend ontroerend, maar tevens humoristisch portret
van een man en een robot.
Een robot (stem: Peter Sarsgaard) wordt de steun en toeverlaat in het warrige bestaan
van een oudere man (Frank Langella - Frost/Nixon) met beginnend Alzheimer. Bijzondere
film die winnaar was op het prestigieuze Sundance Filmfestival 2012.
Regie: Jake Schreier | Cast: Susan Sarandon, Liv Tyler, James Marsden,
Frank Langella, Peter Sarsgaard | Lengte: 89 minuten | Ticketprijs: € 6,50

www.pathe.nl/50plusbios
2 4
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RESIDENTIE
ORKEST
ONTVANGT
WIBI SOERJADI
Vr 17 mei 20.15 uur
Zo 19 mei 14.15 uur
Dr Anton Philipszaal, Den Haag
Za 18 mei 20.15 uur
Stadsgehoorzaal Leiden
Wibi Soerjadi soleert bij het Residentie Orkest
in het Eerste pianoconcert van Chopin, een
meesterwerk waarin de pianist alle gelegenheid
krijgt zijn kunnen te demonstreren. Na de
pauze de Zevende symfonie van Beethoven,
een van de meest geliefde symfonieën in zijn
repertoire, gedirigeerd door publiekslieveling
Santtu-Matias Rouvali.

Santtu-Matias Rouvali dirigent
Wibi Soerjadi piano
Mendelssohn Ouverture ‘Die Hebriden’
Chopin Pianoconcert nr. 1
Beethoven Symfonie nr. 7
KAARTEN BESTELLEN
Dr Anton Philipszaal
070 88 00 333 of residentieorkest.nl
Stadsgehoorzaal Leiden
0900 900 1705 of stadspodia.nl

pklapbed
Ik heb met veel plezier uw herinnering aan opklapbedden gelezen.
Ik (geboren in 1945) heb herinnering aan eentje onze buren in
de Pauwenlaan. Zij hadden geen
kinderen en als het bij ons zo uit
kwam kon ik bij hen logeren in dat
opklapbed. Boekenplakje er boven,
met voor mij interessante lectuur van
commissaris Voordewind (‘De commissaris vertelt’ enzovoorts) daar is
nog een klein relletje over geweest,
vele jaren na verschijnen. Toen het
zou a open met mijn vader, sliep ik
er ook weer en werd midden in de
nacht door mijn broer gewekt, dat
het was afgelopen. In kamerjas naar
het ouderlijk huis voor een laatste
zoen op het verkilde hoofd. Jaren
later mocht ik, getrouwd en met
kinderen, het ouderlijk huis betrekken en herhaalde de situatie zich
voor mijn kinderen. En weer een
aantal jaren later verhuisden wij naar
Friesland, maar had ik regelmatig
vergaderingen in Den Haag, en sliep
dan weer in dat bed, zodat ik op een
normaal tijdstip kon opstaan en aan
het werk gaan. Uw verhaal haalt
weer dierbare herinneringen naar
boven. Ik lees Uw stukken altijd met
veel plezier, hopelijk gaat nog vele
jaren door ,

Michiel Alma

angweer
hanna.michielalma@home.nl
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nteressant is om te zien of de generaties in de randstadgebieden ook hun oorsprong hebben in die regio waarin zij in 200 waren gevestigd. De mensen blijken redelijk honkvast te
zijn. Migratie naar andere delen van het land gebeurde w l maar niet op grote schaal. Niet verwonderlijk is dat de groei van nieuwkomers uit het buitenland met name in de grote steden
heeft plaatsgevonden.

n oners an s edelij e ge ieden aren on as
utochtone bewoners uit de regio’s otterdam, Den Haag en trecht - de verspreidingsgebieden
van deze kranten - hebben vaak nakomelingen die zijn blijven hangen in dat gebied. Van de mensen die tussen 1 0 en 1900 zijn geboren in tegenwoordig root- ijnmond en de agglomeraties
‘s- ravenhage en trecht woonden in 00 van hun achterkleinkinderen nog altijd respectievelijk
, , ,1 en
procent in die stadsgebieden.
Met recht kan dus worden gesteld dat
de generaties in die regio’s betrekkelijk honkvast zijn. Wordt gekeken
naar de kleinkinderen van deze niet
meer levende overgrootouders, dan
ligt het percentage dat woonde in die
randstedelijke gebieden aanzienlijk
hoger (tussen de 57 en 63 procent).
De kinderen van de oorspronkelijke
autochtone inwoners hebben zich nog
méér gevestigd in hun regio.
Het moge duidelijk zijn hoe dichter
men bij de oorsprong van de inwoner
komt, hoe méér de kinderen van hen,
geboren tussen 1890 tot 1900, - niemand leeft meer - zich ook in die gebieden hebben gevestigd. Of dat in de
toekomst ook nog zo zal gaan, hangt
van allerlei ontwikkelingen (welvaart,
opleiding, enz.) af.
Migratie
De cijfers over het verleden ontlenen

wij aan de Universiteit Utrecht en het
Meertens Instituuut, dat de Nederlandse cultuur onderzoekt en daarover een
heleboel statistieken heeft gemaakt.
Ze geven een beeld van de migratie in
eigen land sinds het eind van de 19de
eeuw. De generaties van Rotterdam
zijn van de grote steden het meest in
eigen stad blijven wonen. In Amsterdam en Den Haag is het wat minder.
In Utrecht véél minder.
De schat aan informatie geeft een indruk van de verspreiding van mensen
in Nederland gedurende een viertal
generaties. Dat is ook van belang om
de verspreiding te onderzoeken van
dialecten, familienamen, tradities en
cultuuruitingen.
Qua migratie binnen ons land vormen
de personen die zijn geboren tussen
1880 en 1902 het uitgangspunt. Hun
kinderen zijn zeer globaal tussen 1905
en 1935 geboren, hun kleinkinderen

tussen 1930 en 1970 en hun achterkleinkinderen tussen 1955 en 2007.
pvallend
Van elke gemeente is de migratie sinds
eind 19de eeuw terug te vinden. Opvallend is dat het instituut de regio’s
Rotterdam, Den Haag en Utrecht niet
ziet als dialectgebied. Andere streken
wél, waarvan Friesland, Twente en
Zeeland de bekendste zijn.
Verder spelend met de gegevens
van het Meertens Instituut blijkt dat
het aantal mensen van buitenlandse
afkomst - zoals te verwachten viel ink is toegenomen. In 2007 was van
de inwoners tussen de 30 en 50 jaar
in Groot-Rijnmond ongeveer een op
de vijf van buitenlandse herkomst. In
de stad Rotterdam is dat zelfs één op
de drie.
De oorspronkelijke komaf van hen uit
Suriname was in Groot-Rijnmond het

hoogst (5,54 procent), gevolgd door
Turkije (3,31 procent) en Marokko
(2,26 procent). In de agglomeratie
Den Haag was bijna één op de vier
inwoners in de leeftijdsgroep 30 tot 50
jaar van buitenlandse herkomst en in
Utrecht slechts één op de tien.
De Surinamers, de Turken en de
Marokkanen vormen in deze leeftijdssector ua herkomst de grootste
buitenlandse bevolkingsgroepen.
Deze nieuwkomers trekken in eerste
instantie vooral naar de grote steden

Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en
Utrecht. Voor de liefhebbers: op
www.meertens.nl zijn er heel wat
culturele databanken terug te vinden.
(Ingezonden mededeling)

LOOP MEE IN DE

NACHT VAN
DE VLUCHTELING
WWW.NACHTVANDEVLUCHTELING.NL

Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen, consumenten aken, rechten oals erfrecht , belastingen en andere financi le aken. w vragen worden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail.nl of naar ostbus
,
A Den Haag. raag met vermelding van rubriek echten en lichten’.
rf- en schenkingsrecht
Toch nog saldo
op rekening broer
ijn broer is in 0 overleden. ij
had een schuld bij uitkeringinstanties. ij is nooit getrouwd geweest
en had geen kinderen. We waren bevreesd dat we aansprakelijk werden
gesteld voor zijn schulden en hebben
een bewijs gehaald van verwerping.
Thans zijn we zijn papieren aan het
uitzoeken om het af te sluiten. Wij
vinden nu een overlijdensverzekering. Wat kunnen we daarmee p
zijn giro staat ook nog geld. ogen
we dat innen We hebben ook nooit
iets gehoord dat we aansprakelijk
zouden worden gesteld.
Als zijn schulden zijn afgehandeld
(geli uideerd of als oninbaar zijn
afgedaan), kan het inderdaad zijn dat
het resterende saldo door de erfgenamen wordt opgestreken. Maar pas
op, als er nog schulden open staan,
moeten die als eerste uit zijn nalatenschap worden voldaan.
Financiële vorderingen vervallen

pas na vijf jaar als zij niet opnieuw
worden gesteld. Ook zit er een
puntje aan dat u indertijd een eventuele nalatenschap (dus ook schulden)
hebt verworpen. Misschien dat er
onderhands iets te regelen valt, maar
wees voorzichtig en houd u zich aan
de wettelijke mogelijkheden en houd
rekening met de kans dat alsnog
schuldeisers komen opdraven.

en mij p papier dan weliswaar,
want moeder heeft niet veel inkomen
en kan met moeite het hoofd boven
water houden. Wij hebben geen
verstand van dit soort zaken. k heb
wel eens gehoord dat mensen op
papier alvast een bedrag mogen
schenken zodat later, als het huis
verkocht gaat worden, je minder aan
erfbelasting hoeft te betalen.

Huis alvast schenken
aan kinderen

Er zijn inderdaad mogelijkheden al
schenkingen op papier te doen aan
kinderen en voorts weer terug te
lenen waardoor zij in het vermogen
van uw moeder beschikbaar blijven.
Er zitten echter vele kanten aan,
zoals het berekenen van een hoge
rente. Daarom verwijzen wij u naar
een notaris voor verdere informatie.
Het kan (het hoeft niet ) ﬁscaal
voordeel opleveren in erfenissen als
vader en/of moeder zijn overleden.
Als er een bijstandsuitkering in het
spel komt, is het zaak eveneens
vooraf regelingen te treffen. Maar
het allerbelangrijkste is dat de ouders - in uw geval uw moeder en uw
stiefvader - ermee akkoord moeten
gaan. Zij moeten ook het initiatief
nemen en een notaris raadplegen om

ijn moeder van 76 jaar woont nog
zelfstandig samen met haar nieuwe
echtgenoot. aar huis is een koophuis met nog een klein bedrag aan
h potheek. ijn moeder wil graag
tot het eind van haar leven in haar
huisje blijven wonen en zij wil beslist
niets horen over een bejaardentehuis. ijn zus en ik hebben getekend
dat haar nieuwe echtgenoot eventueel na moeders dood in het huis kan
mag blijven wonen. ijn moeder
denkt dat wij ‘later het huis kunnen
verkopen en dan ieder de helft van
de opbrengst jn kunnen verdelen.
s het mogelijk dat zij nu bij leven
al wat kan schenken aan mijn zus

eventueel maatwerk te laten maken.
Er zijn behoorlijk wat kosten (hangt
af van de werkzaamheden) mee
gemoeid waardoor uw moeder en
stiefvader een rekening krijgen van
misschien wel duizend euro. Het
heeft alleen zin als het om een na te
laten vermogen bij uw moeder gaat
van een paar ton, gezien de kosten,
de vrijstellingen voor kinderen en
het lage tarief bij verkrijging door
erfrecht. Dus stelt u allereerst goed
op de hoogte hoe de vork in de steel
zit.

Fiscale zaken
an dochter lenen
voor eigen huis
k wil mijn dochter voor onbepaalde
tijd geld lenen tegen een rente van
3 procent. it om haar a ossingsvrije h potheek gedeeltelijk
boetevrij af te lossen om zodoende
minder rente te betalen huidige
h potheekrente die zij betaalt is ,3
procent en om haar maandelijkse
lasten te verlichten. Natuurlijk gaan
wij dit gezamenlijk als een overeenkomst op schrift vastleggen. ag zij

deze rente, die ze dan aan mij gaat
betalen, van de belasting aftrekken
Die mogelijkheid bestaat inderdaad
als u dat in een akte (van een notaris)
laat vastleggen. De rente moet wel
enigszins marktconform zijn. In de
akte moet ook komen te staan dat het
geld is bedoeld voor een huishypotheek. Als aan alle ofﬁciële regels
is voldaan, accepteert de belastingdienst dat zij deze rente - binnen de
normen voor een huishypotheek - aftrekt. et er wel op dat per 1 januari
de voorwaarden voor aftrekbaarheid
van een huishypotheek zijn veranderd, in de zin dat over een lange periode (nieuwe) schuld moet worden
afgelost. A ossingsvrije hypotheken
zijn er niet meer bij Daarvoor is in
uw geval ook weer een oplossing te
vinden, door gebruik te maken van
de jaarlijkse schenkingsvrijstelling.
De notaris die u toch nodig hebt, kan
u daarover inlichten. Het is ook verstandig de andere hypotheeknemer
(de bank ) hierbij te betrekken.
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten.
at overblij t ijn de spaar ame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie

Beter een onsje geluk dan een kilo verstand
Levenswijsheden. Ze zijn ons vaak tot troost. Maar als ze teveel worden gebezigd gaan ze de keel
uithangen. De kunst is om een niet vaak gehoorde levenswijsheid precies op het juiste moment uit
te spreken.

met Julius Pasgeld

Als mijn biljartbal, na de tweede bal
geraakt te hebben, rakelings langs
de derde bal schiet, maar er dan
uiteindelijk via drie banden toch nog
toevallig tegenaan botst, zegt mijn
Zeeuwse tegenstander: ‘Beter een
onsje geluk, dan een kilo verstand’.
Die levenswijsheid had ik nog niet
gehoord. Maar het is wel een mooie.
Mooi genoeg om te onthouden. Het is
er in ieder geval een die ook in deze
tijd nog van toepassing is. En ook
nog begrijpelijk voor iedereen. Maar
wat bijvoorbeeld te zeggen van de
uitdrukking: ‘Er blijft te veel aan de
strijkstok hangen’. Modern genoeg.
En juist in deze inhalige tijden
ruimschoots van toepassing. Maar
begrijpelijk Alleen maar voor wie
nog weet, dat een strijkstok vroeger
een strekel, of een stok was waarmee
men het koren strak streek dat zich in
de maat bevond waarmee het bedrag
werd bepaald dat een boer voor zijn
graan kreeg.

Thans vrijwel geheel in onbruik.
Hoogstens kennen we nog: ‘Veel
geschreeuw en weinig wol, zei
de boer en hij schoor het varken’.
Maar vroeger wemelde het van de
‘zei-spreuken, ook wel apologische
spreuken genoemd. Die spreuken
bestaan meestal uit drie onderdelen.
Het eerste deel bevat een gangbare
zegswijze, het tweede deel benoemt
de spreker en het derde deel bewijst
het tegendeel van de eerste spreuk.
‘Hard tegen hard, zei de duivel en hij
scheet tegen de donder’. ‘Waar volk
is, is nering, zei de mosselman en hij
schoof zijn kar in de kerk’. ‘Alle baat
helpt, zei de mug en hij piste in zee’.
‘Al doende leert men, zei de dominee
en smeet zijn vrouw uit het raam om
haar het vliegen te leren’. Al deze
spreuken waren bedoeld om mensen
duidelijk te maken dat ze verkeerd
bezig waren. Als een oud mens met
de jeugd mee wilde doen, riep men
haar dus spottend toe: ‘De jeugd wil
eruit, zei Besje en zij reed op een
bezemstok’.
Niet zelden verandert een spreuk of
levenswijsheid in de loop der tijd
van betekenis. De spreuk wordt dan
voor speciﬁeke situaties gebezigd
en raakt voor algemene zaken in
onbruik. Prachtig voorbeeld is: ‘Voor
het zingen de kerk
uitgaan’. Dat betekende vroeger heel
gewoon: heengaan
als het mooiste nog
moest komen. Nu
weten we wel

gen. Daarop stond met sierlijke letters geschreven: ‘Van het concert des
levens krijgt niemand een program’.
Ook mooi. En begrijpelijk. Maar
omdat je die spreuk later in tal en last
tegenkwam op broodtrommeltjes, in
agenda’s en op tegeltjes, is de spreuk
tot een armzalig cliché verworden.
evenswijsheden moet je dus niet
te vaak tegenkomen. Ze moeten
verrassen. En, misschien wel het
belangrijkst, ze moeten op het juiste
moment te berde worden gebracht.
aatst zat de rok van mevrouw Pasgeld een beetje scheef. ‘Scheef, dat
juffert wel’, zei ik. Ze keek me aan
of ze het in eulen hoorde donderen.
Maar trok onmiddellijk haar kleren
recht. Nog nooit van die uitdrukking
gehoord. Maar ze begreep meteen dat
er iets niet in orde was. Oorspronkelijk betekende ‘Scheef, dat juffert
wel’ dat het w l in orde was. Als er
iets een beetje scheef zat, stond dat
vroeger kennelijk juist wel netjes.
Dat ‘mag’ een juffertje wel.

Spreukenbord
Mijn schoonmoeder
had een prachtig
Delftsblauw bord
aan de muur han-

‘Zei-spreuken’
Een aparte categorie
levenswijsheden vormde de
zogeheten ‘zei-spreuken’.

beter als iemand voor het zingen de
kerk uitgaat. Het kan ook andersom.
Een uitdrukking krijgt een steeds
ruimere betekenis. Een ‘buitenbeentje’ was vroeger een onecht kind.
‘Binnenbeens spelen’ betekende in de
middeleeuwen immers ‘gemeenschap
hebben met een vrouw’. Als dat een
andere vrouw was dan je eigen vrouw
speelde je ‘buitenbeens’. Het kind
dat daaruit voortkwam heette dus een
‘buitenbeentje’. Terwijl een buitenbeentje tegenwoordig alleen
maar uit de toon valt.
Heilige plicht
Het doorgeven van
spreuken en wijsheden aan de
nieuwe generatie is in de allereerste
plaats de taak van ouderen. Wat zeg
ik, taak Het is een heilige plicht Het
schijnt tegenwoordig de enige manier
te zijn om nog iets van geldige kennis van vroeger over te brengen op
de nieuwe generatie. Onderwijs is
daar allang niet meer geschikt voor.
Om de eenvoudige reden, dat er
z veel nieuwe kennis moet worden
doorgegeven, dat er geen ruimte
meer is voor oude kennis. Wie weet
bijvoorbeeld nog, dat het eigenlijk
onfatsoenlijk is om voor jezelf of
voor je eigen producten reclame te
maken Daarom zeg je nu tegen je
kleinzoon (omdat je je nog herinnert,
dat je vader dat tegen j u zei): ‘Gekken en dwazen schrijven hun namen
op deuren en glazen’. Eerst kijkt je
kleinzoon je dan wat wazig aan,
maar toch begint er op zeker
moment iets bij hem te dagen. Of je zegt, nadat Diederik Samsom of Mark Rutte
op de tv aan het woord zijn
geweest: ‘Veel beloven en
weinig geven doet een gek in
vreugde leven’. Echt. Doen Ze

begrijpen het best.
En als je kleinzoon
langer dan drie dagen
wil blijven logeren
mompel je achteloos
tussen neus en lippen:
‘Gasten en vis blijven drie
dagen fris’. En ja hoor. Daar gaat
iets dagen. Of ze komen weer met
hun rapport. ‘Mooi rapport he, opa’,
zeggen ze dan. En allebei weet je, dat
het dan eigenlijk om geld gaat. En als
ze dan een tientje willen voor elke
acht op het rapport kan je natuurlijk
zeggen: ‘Ja, hoor eens. Dat kan
Bruin eigenlijk niet trekken’. Maar
veel meer succes zal je hebben als
je zegt: ‘Ja, hoor eens. Ik heb geen
ezeltje-schijtgeld op stal staan’.
Maar ja. Wat doe je met een uitdrukking als: ‘Als het niet op de dominee
drupt, dan drupt het wel op de
koster’, als je eens wil aangeven,
dat een zakelijke transactie altijd
wel voor één van de twee betrokken
partijen voordelig is. Driekwart van
de kinderen weet tegenwoordig niet
eens meer wat een dominee of een
koster is. Je zou zo’n uitdrukking
dus eigenlijk moeten moderniseren.
‘Als het niet op de wethouder drupt,
drupt het wel op de projectontwikkelaar’ bijvoorbeeld. Maar ja. Wie
begrijpt d t nou Want wie voor een
dubbeltje geboren is wordt nooit
een kwartje. En wat is nou weer een
dubbeltje en een kwartje Het gaat
allemaal veel te snel. Maar gauw is
dood en langzaam leeft nog. En zij
die geloven haasten niet. Zou het dan
t ch allemaal nog goed komen
Weet u nog meer spreuken en gezegdes waarmee we de nieuwe generatie
weer op het juiste spoor krijgen
Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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udo u eer ee en in
ok dit jaar vragen we alle Sudoku’ers weer de oplossingen in te zenden per e-mail. Voor 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.

U moet weer op zoek naar de cijfers
in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers
die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. 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 ‘1’ in B ook een ‘1’
in C een ‘3’ en in D een ‘9’, zodat het

gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 1-1-9-3.

goed te doen Overigens luidde de
juiste reeks vorige keer: 9-2-4-5. We
trokken vijf prijswinnaars. Zij krijgen
allen het mooie boek thuisgestuurd
rijswinnaars
van Casper Postmaa ‘Eerst Napels
In De Oud-Hagenaar nr. 8 van 16
april presenteerden we vier Sudoku’s, zien ’.
waarvoor u tot en met woensdag 24
april de tijd kreeg. Er waren ongeveer Carla van den Berg, te Den Haag
inda Ale andra, te ‘s-Gravenzande
110 goede oplossers wat minder dan
Bis Mahabir, te Honselersdijk
de keren daarvoor. Van de nieuwe
opgaven van deze week zijn de eerste Inge Streef, te Voorburg
Marijke Hodes,
twee betrekkelijk eenvoudig en de
te Wijk bij Duurstede
laatste twee wat moeilijker, maar

Sudoku

Sudoku B

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

2

1
2

8
5 4

4

5
3

9

1
8 6 7

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

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

9

2
3

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 9

Sudoku D

1 9 5
6 3

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

onderdag 9 mei

Sudoku C

5
9 3

8
1

Inzenden
Ook voor de puzzel van deze week
worden weer vijf e emplaren 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:

7 3
8 4

8
2

6
5

1
4 9

5
1 3
6 4

4
6 7
5
8

3
6

8

6
5

3
2 4 1

3

9
7

7
6
8
8

5
9 8 3
2
7 1
9

4
1 7
3
4 2
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‘Hier kan ik echt mijn ei in kwijt’
Het geeft veel voldoening, wanneer je iemand naar tevredenheid helpt
Zorgen dat dementerende cliënten zo lang mogelijk veilig en plezierig thuis kunnen blijven
wonen: daarvoor zet casemanager dementie Alvin Franken (40) van Haagse Wijk- en
WoonZorg zich dagelijks in. Wanneer hij achterhaalt wat een klant graag wil en hier een
oplossing voor vindt, is Alvins dag geslaagd.
Dementie staat hoog op de maatschappelijke
agenda. Daardoor krijgen Alvin en zijn drie collegacasemanagers steeds meer te doen. “Ik help een
groeiende groep mensen: van de eerste signalen
van geheugenproblemen tot de eventuele opname
in een verpleeghuis sta ik voor hen klaar. Ook na de
opname neem ik soms nog even poolshoogte hoe
het gaat. Doordat ik steeds vaker in een vroeg
stadium bij cliënten word betrokken, kan ik een
goede band met hen opbouwen.”
Ondersteuning op maat
Alvin probeert door goed te luisteren te achterhalen
wat de cliënt graag wil. Op basis van deze informatie
voert Alvin de regie namens hem of haar. “Familie,
vrienden, wijkzorg, een maaltijdservice: ik schakel
iedereen in die de klant nodig heeft en stem hun
bijdragen op elkaar af.” Ondersteuning op maat is
het devies. “Heeft iemand jarenlang gymles gegeven? Dan zoek ik voor hem of haar bijvoorbeeld een
dagopvang waar veel wordt bewogen. Verder breng
ik zoveel mogelijk structuur aan in het leven van
de cliënt. Dat zit hem bijvoorbeeld in eten op vaste
tijden en het bewaren van belangrijke spullen op een
vaste plek.” Het regelen van de juiste zorg vereist

Advertorial_Hagenr-255x181-v1 1

www.hwwzorg.nl

terende partner, vader of moeder regelmatig naar
de dagopvang kan. Dat is prettig en veilig voor de
cliënt en biedt de mantelzorger de gelegenheid om
even bij te komen.”

Alvin Franken met de heer Bentvelzen Foto: Eva Collette

de nodige creativiteit van Alvin.
“Door bezuinigingen wordt het steeds lastiger om
een indicatie voor huishoudelijke hulp of zorg te
krijgen. Cliënten worden om kosten te besparen
bovendien vaak over één kam geschoren. Terwijl
verschillende mensen verschillende oplossingen
nodig hebben. Het geeft dan veel voldoening als het
toch lukt om iemand naar tevredenheid te helpen.”
Ook de mantelzorgers hebben Alvins aandacht. “Ik
geef hen informatie over dementie en hoe je het
beste kunt omgaan met een naaste die hieraan lijdt.
Maar ik zorg er eventueel ook voor dat de demen-

Ontwikkelen
Alvin kan bij de begeleiding van klanten en mantelzorgers terugvallen op de ondersteuning van een
specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog
van HWW Zorg. “Hun feedback dwingt mij om na te
denken over mijn vak. Zo blijf ik mezelf ontwikkelen.
Wijkzorg in heel Den Haag, dagopvang, verpleeghuizen: HWW Zorg heeft sowieso alles in huis om
goede zorg te bieden aan dementerende mensen.”
Alvin voelt zich als casemanager dementie helemaal
op zijn plek. “Het werk is afwisselend, elke cliënt is
anders. Hier kan ik echt mijn ei in kwijt.”
Hoe kunt u ons bereiken?
HWW Zorg is gespecialiseerd in zorg voor dementerenden. Wij bieden onder andere dagopvang,
dagbehandeling en verpleeghuiszorg. Alvin Franken
en zijn collega-casemanagers dementie staan in
heel Den Haag voor u klaar. Voor alle zorg kunt u
ons bereiken via (070) 379 33 00.
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