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Vlaggetjesdag was altijd een groot feest
Duindorpdag op zaterdag 22 juni • Kees Rog (1942) haalt jeugdherinneringen op

Schalen vol gebak-
ken vis op tafel! Wat 
een genot. Schollen en 
scharretjes, dat was 
wat je volop kon eten. 
Vooral op zaterdag. 
Geen wonder, want het 
kwam uit de zee die 
voor de deur lag. We 
hebben het over een 
halve eeuw geleden 
en inmiddels is er veel 
veranderd. Een Duin-
dorper verhaalt over 
die tijd. Een mooie 
opmaat voor ‘Duindorp-
dag’ op zaterdag 22 
juni, wanneer er in dit 
deel van Scheveningen  
van alles te beleven is. 

Kees Rog (1942) is geboren in de Plu-
vierstraat en is dus een echte Duindorper. 
Helaas was het oorlog. Na de oorlog werd 
Duindorp ingericht voor ‘mensen die 
fout’ waren geweest. De oorspronkelijke 
bewoners waren naar elders overgebracht. 
Een interneringskamp met een hek van 
2 meter hoog om het dorp. En dan dat 
angstaanjagende prikkeldraad er bovenop.  
Kees kan zich nog herinneren dat hij als 
vijfjarige jongen aan de hand van zijn 
moeder naar hun huis ging kijken. Dat im-
mens hoge hek, maakte indruk. Ze mochten 
niet verder. Duindorp was bezet. Toen het 
gebied werd vrijgegeven kwam het gezin in 
hun vertrouwde portiekwoning terecht. De 
wijk zag er niet uit en maakte een desolate 
indruk. Sommige panden waren afgebro-
ken, andere vernield: vensters eruit gesloopt 
om als brandhout te gebruiken. Zoals in 
de Wieringsestraat. Duidelijk aanwezige 
getuigen van een periode die maar het liefst 
wordt vergeten. 

Scholen en kerken
Duindorp was in de jaren ‘20 gebouwd als 
overloopdorp van het eeuwenoude Scheve-
ningen, waar de huizen behoorlijk aan het 
verkrotten waren. Het was hard en zwaar 
werken op zee. Alle oude Scheveningse 
families vind je ook in Duindorp terug; 
de Toeten, Pronken, Spaans, Bal, Plug en 
zeker ook de Roggen. Het was een kinder-

rijke buurt met veel scholen en kerken van 
allerlei Protestants-Christelijke  gezindten. 
Typisch Schevenings was de vraag of je 
van de grote of de kleine kerk was? Met de 
eerste werd de Hervormde bedoeld en de 
tweede de Gereformeerde. Het was volop 
de tijd van de zuilenmaatschappij en ieder 
had zijn eigen slager, bakker en groente-
boer. Maar de Scheveningers en Duindor-
pers waren ook hecht met elkaar wanneer 
het seizoen aanbrak om naar zee te gaan.

Vlaggetjesdag
Wanneer de start van het seizoen was 
aangebroken dan was iedereen blij. Dagen 
van voorbereiding waren hier aan vooraf 
gegaan. En dan was het eindelijk Vlag-
getjesdag. Het was die dag één groot feest! 
“Het leek wel op Koninginnedag!”. De log-
gers waren volop versierd met vlaggetjes 
en iedereen was druk in de weer. De boten 
waren schoongemaakt en de lijnen met 
vlaggetjes wapperden in de wind. Alle sche-
pen zaten goed in de verf en de teer en de 
netten waren hersteld. Bij het feest ging het 
genieten samen met een gezonde spanning. 
Weldra zouden de boten uitvaren. Daags er 
na was het de Dag des Heren en eenmaal 
middernacht voeren de schepen al uit. Ze 
werden groots uitgezwaaid. Wat was het 
druk op de kade! De vissers zouden zeker 
zes weken van huis blijven om vervolgens 
met een hopelijk goede vangst thuis te 

komen. Al die tijd bleven de vrouwen met 
de kinderen achter. Het schiep een band 
tussen de verschillende grote families, die 
vaak generaties lang in Scheveningen zaten. 
De saamhorigheid tussen de achterblijvers 
was groot. Via Radio Scheveningen was er 
–soms moeizaam- contact met de loggers. 
Nieuwtjes werden uitgewisseld. En wan-
neer bekend was dat een schip volgeladen 
thuis kwam, werden ze door de thuisblij-
vers welkom geheten op de havenhoofden. 
Wat kon een schip stampvol zitten bij 
aankomst. Op het dek in het ruim. Het was 
volop feest!
Het was altijd een spektakel wanneer de 
logger met de eerste nieuwe binnenkwam. 
De jonge groene haringen werden aan 
boord meestal gekaakt en konden zo door 
naar de afslag. De ongekaakte werden 
gebruikt voor de fabrikanten om ze in 
potten te verpakken als rolmopsen en zure 
haringen.
Soms zaten er ook prenters (vakantiekrach-
ten) aan boord; vele handen maakten licht 
werk! Ook daar was het hard werken te 
midden van de ruwe zeebonken. En dan liet 
de hygiene veel te wensen over! In de ouwe 
tijd, moet je bedenken dat de mannen zich 
nauwelijks verschoonden of wasten aan 
boord. Een douche was er niet. Maar door 
de stank van de vis, rook je de mannengeur 
niet. Het moet een kwestie van wennen zijn 
geweest.

Van Vlaggetjesdag tot oktober/november 
was het visseizoen, daarna lag alles stil. 
In feite moest er in het seizoen dus ook 
verdiend worden voor de stille tijd in de 
herfst en de winter. Die tijd werd meestal 
doorgebracht met klusjes aan de logger en 
het repareren van de netten. In de winter ge-
beurde dat op grote zolders van pakhuizen 
en in de zomer kennen we allemaal nog het 
nettenboetstersveld aan de Van Alkemade-
laan. Daar zaten de boetsters vlijtig te wer-
ken aan de vele netten. Vergeet niet dat een 
logger zo’n 100 netten aan boord had, die 
meestal 30 meter lang en 15 meter breed 
waren. Dus zolang de haringvloot bestond 
was er altijd genoeg te repareren.

Klederdracht
Kees ziet zijn opa en opoe nog duidelijk 
voor zich. Op Scheveningen werd onder 
elkaar in een dialect gesproken. En zo werd 
Kees’moeder als vreemde aangeduid omdat 
ze uit Arnhem afkomstig was. Zonder een 
negatieve klank daarbij, maar zo was het 
gewoon. Opa en opoe woonden in het hofje 
aan de Katwijkstraat en van daaruit is ze 
uiteindelijk ook begraven Er waren veel 
krakkemikkige huizen op Scheveningen. 
Gelukkig zijn veel van die armoedige 
huisjes verdwenen. Opoe was overigens 
een Pronk. Martijntje Pronk (1881-1951) 
en liep zoals gebruikelijk in die tijd nog in 
klederdracht. Het grappige met die kleder-

dracht was dat die aanbleef ook al ging je 
verhuizen. Zo liep er op Scheveningen ook 
een Urkse in Urkse klederdracht. En toen 
een zus van opoe Pronk in Katwijk ging 
wonen dan bleef ze daar in de Scheve-
ningse klederdracht lopen. Aanpassen was 
er duidelijk niet bij.  

Buiten ravotten
De kinderen uit de buurt hadden volop 
mogelijkheden om te ravotten. Los ervan, 
dat er toen nog nauwelijks auto’s in de 
straat stonden en de straat aan de kinderen 
behoorde, hadden ze natuurlijk het strand 
op loopafstand. Een bevoorrechte positie 
omdat je zoveel ruimte had om te spelen. 
Ook in de duinen, waar je heerlijk bramen 
kon plukken. Hoewel dat allemaal stiekem 
was en je uit moest kijken voor de kod-
debeiers. Want, werd je gesnapt dat zou hij 
zomaar je emmertje met bramen om kunnen 
kiepen en was het uit met de pret. In de 
zomer was het Stille Strand de favoriete 
plek voor de Duindorpers, waar ze het rijk 
alleen hadden. Het was voor de kinderen 
een genot om te spelen. Vooral een stukje 
in het water lopen en dan op de vlucht als 
er weer een golf aankwam. Dat kan je lang 
volhouden en eigenlijk kon je met niets 
al heel gelukkig zijn en de tijd doorbrengen.

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

-   Kees Rog als jonge jongen, spelend in Pluvierstraat en op het strand. En zijn opoe die met opa in het hofje aan de Katwijkstraat woonde;
opoe liep als toen nog gebruikelijk dagelijks in klederdracht. -
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Een uitvaart 
zoals u dat wenst...

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600

Taxicentrale Den Haag
Naar schiphol €54,-

Naar Rotterdam airport €34,-

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

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

Kijk voor alle evenementen van 15 t/m 22 juni op

www.wereldhumanismedag.nl

Kom ook!
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De Windlust is een korenmolen in het 
centrum van Wassenaar. De ronde ste-
nen stellingmolen op een achtkantige 
onderbouw heeft een vlucht van 24,80 
meter. Uit welk jaar de molen stamt is 
niet e act te bepalen, omdat de betrok-
ken archiefstukken ontbreken. 
Zeker is dat al op 12 mei 140  
melding wordt gemaakt van een 
windkorenmolen -- die in 1439 
wordt aangeduid als ‘de molen (...) te 
Zuydwijck’ -- en op een kaart anno 
1550 staat een standerdmolen. Beide 
gebouwen zijn  rond 15 2 verwijderd, 
omdat men bang was dat ze anders een 

beslissende rol konden spelen in het 
beleg van Leiden.
In 1 8 krijgt de molenaar toe-
stemming om een nieuwe molen 
te bouwen. Waarschijnlijk heeft op 
dezelfde plaats al tweemaal eerder een 
korenmolen gestaan. 

olen van ansvelt
De korenmolen van Wassenaar is 
geregeld in andere handen overge-
gaan, totdat ene Johannes Paulus de 
Hees de molen in 1821 verkoopt aan 
Nicolaas Mansvelt. Tot 19 1 -- toen 
de gemeente voor de vriendenprijs 

van 20.000 gulden eigenaresse werd -- 
hebben vier latere generaties Mansvelt 
gediend als molenaar. Het is dus niet 
verwonderlijk, dat oudere Wassenaar-
ders nog steeds van ‘de molen van 
Mansvelt’ spreken.

In 1910 stond de molen nog aan de 
rand van de bebouwde kom aan de 
Molensloot. Later is hij langzaamaan 
ingesloten door bebouwing. Begin 
jaren ‘ 0 heeft een grote restauratie 
plaatsgevonden. Aan het eind van de 
vorige eeuw werd de molenwoning 
gerenoveerd.

nspiratie
De molen is op veel prentbriefkaarten 
afgebeeld, en ook op veel familiekiek-
jes. DeWindlust heeft ook  vele kun-
stenaars ge nspireerd. Een afbeelding 
siert talloze kunstvoorwerpen en curio-
sa, waaronder de bekende doosjes van 
de Molenlucifers. Illustrator Cornelis 
Jetses (van de prachtige schoolplaten) 
woonde bijna twintig jaar tot zijn 
dood in 1955 in Wassenaar. Op enkele 
van zijn tekeningen staat de Windlust 
prominent afgebeeld.
Vrijwilligers malen nog geregeld 
meel met de Windlust. In de molen-

winkel zijn originele meelproducten 
te verkrijgen. De molen kan vaak op 
zatermiddag worden bezocht.

on e o enmolen n ssen
n e h n n . . ism ui ge

ge en in gin s

.a.v. van het verhaal over de oren van ud in D  11 stuurde onze vaste medewerker arl Doeke Eisma deze mooie tekening op die 
architect . . . ud (Purmerend 1890 - Wassenaar 1963) maakte in 19  van de molen Windlust in Wassenaar. Eisma, die zelf woont in 
Wassenaar en in 19 9 een boek publiceerde over De Korenmolen van Wassenaar, kreeg de tekening onlangs van de dochter van ud.

olen indl st door  d

Waar drinkt u koffie uit?

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft 
niemand zichzelf te verliezen.

www.alzheimer-nederland.nl

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten 
dagelijks te kampen.

In de afgelopen jaren leerden we dat 
de lezers niet echt op e tra’s zaten 
te wachten, maar de website vooral 
opzochten om de krant te lezen en 
te downloaden. Niet alleen het laatst 
verschenen nummer, maar ook oudere 

nummers. Op de nieuwe website 
hebben we die functies dan ook naar 
voren gehaald.
Vooral de verbeterde ISSUU-techniek 
voor het online lezen van de krant is 
heel mooi. 

De website van De ud- agenaar op www.deoud-hagenaar.nl is 
een paar maanden onbruikbaar geweest. ij werd met grote re-
gelmaat door ‘hackers’ (internetvandalen) kapot gemaakt en het 
kostte steeds bijzonder veel moeite om hem weer aan de praat 
te krijgen. aar gelukkig is hij er weer. Eenvoudiger en minder 
gevoelig voor vandalen, hopen we.

e site an de 
rant weer o en

e oe l en  is een mooi 
vormgegeven boekje over succesvolle 
jaren van ADO c. . FC Den Haag, 
toen de club van zich liet horen in de 
nationale en internationale arena en in 
19 5 de KNVB-beker won door een 
1-0 overwinning in de Rotterdamse 
‘Kuip’. Inhoud en vormgeving van 
de 120 pagina’s tellende uitgave zijn 
gebaseerd op de herinneringen aan 
de club die auteur Roeland Gelink 
(1958) van 2009 tot 2013 schreef voor 
De Oud-Hagenaar, maar die zijn nu 

uitgebreid met veel e tra’s.
Zo redde Gelink, destijds journalist bij 
het Haagse ochtendblad Het Vader-
land, uit de failliete boedel van die 
krant een prachtige verzameling foto’s 
van het wel en wee van zijn geliefde 
club. Zo is e oe l en  een 
voorbeeldig tijdsdocument over de 
club, uit het persoonlijk perspectief 
van een fan met een professioneel 
gepunte journalistieke pen.

Het boek is voor  12,95 te verkrijgen 

of bestellen (ISBN: 9 894911 8543) 
bij de betere boekhandels in de regio 
Den Haag. Het kan ook op internet 
worden besteld via www.denieuwe-
haagsche.nl – de bijkomende verzend-
kosten bedragen  3,-

asgeld-boek
Veel vragen krijgen we over de Julius 
Pasgeld bundel die ook door velen 
is besteld. Maar zoals al eerder hier 
gemeld, hebben we ons sterk vergist 
in de hoeveelheid werk bij het maken 
van de boeken. Aan de Pasgeld bundel 
is nog het nodige werk te verzetten, 
waar nu pas tijd voor vrij is. Wie het 
te lang duurt kan wat ons om restitutie 
van zijn gift vragen of bijvoorbeeld 
het boek van Roeland Gelink krijgen. 
Geruststellend in misschien de eerste 
lezersreactie die we ontvingen van 
Agnes Koelemey: “Joepie, eindelijk 
het langverwachte voetbalboekje 
ontvangen! Het is de moeite van het 
wachten waard geweest.”

et heeft een stuk langer geduurd dan we hadden verwacht, maar het 
boek van Roeland Gelink over D    Den aag De Voetbaljaren  
is gepubliceerd en aan de lezers toegestuurd die het hadden besteld. 
Wie het boek van ulius asgeld had gevraagd, moet echter nog langer 
geduld hebben, want dat is nog niet klaar. 

u het asgeld-boek nog 

e Voet aljaren  ers enen

of bestellen (ISBN: 9 894911 8543) 



Buch kwam onlangs een haarlokje 
van Napoleon (1 9-1821) op het 
spoor. Het lokje werd afgeknipt op 
19 februari 1819, ruim twee jaar voor 

Napoleons dood. De haarlok zit met 
zegellak op een briefje en het geheel 
zou in 18 0 -zoals het briefje achterop 
aangeeft door een zekere miss Smith 

zijn geschonken aan de Engels predi-
kant Tullie Cornthwaite.

Tijdens de onderhandelingen om 
het lokje te kunnen kopen, ontdekte 
Patrick Buch iets opmerkelijks. De 
haarlok is een geschenk geweest van 
één van Napoleons bedienden aan 
een zekere Lkol Elphinstone.  Die 
Elphinstone raakte op 1  juni 1815, 
de avond voor de Slag bij Waterloo, 
ernstig gewond en werd door het leger 
van Napoleon gevangen genomen. 
Napoleon zag dit en gaf zijn artsen 
opdracht de Engelsman te helpen. 
Elphinstones broer, de Gouveneur van 
India, was Napoleon dankbaar dat hij 
het leven van zijn broer had gered en 
liet voor de Keizer in China een ivoren 
schaakspel maken.

St. elena
Als het schaakspel klaar is, 
verblijft Napoleon inmiddels in 
gevangenschap op St. Helena. 
Een zekere Captain Haviside wordt 
bereid gevonden naar St. Helena te 
zeilen om het schaakspel af te leveren. 
Lkol Elphinstone geeft een deel van 
zijn haarlok aan Captain Haviside. 
Een ander deel duikt in 2011 op 
tijdens opnamen van de Anti ues 
Roadshow van de BBC: in een boek 
uit de nalatenschap van de Engelse 
schrijver Sir Walter Scott wordt een 
envelopje gevonden met een haarlokje 
van Napoleon en ook geschonken 
door Lkol Elphinstone. 
Buch ontdekt dat achterop het 
lijstje niet Miss Smith staat, maar miss 
Snaith. Mary Snaith (1828-1903) is 

Captain Havisides dochter en zij is 
degene die het lokje van haar vader 
in 18 0 schenkt aan predikant Tullie 
Cornthwaite. De twee kennen elkaar 
en wonen bij elkaar in de buurt. 

ntiekbeurs Delft
De haarlok van Napoleon zal in sep-
tember tijdens de Oude Kunst- en An-
tiekbeurs Delft van 18 tot en met 22 
september in Museum Het Prinsenhof 
te zien zijn op de tentoonstelling ‘Een 
Keizer gaat, een Koning komt’
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Meneer Bennik

“Het aantal bezwaarschriften is in de 
afgelopen vijf jaar e plosief gestegen. 
Daardoor is het nu twee keer zo hoog 
als gemiddeld in Nederland”, zegt 
wethouder Financi n Boudewijn Re-
vis. “Dat staat in schril contrast tot het 
aantal bezwaarschriften dat ongegrond 
wordt verklaard, 80 procent – het op 
één na laagste percentage van alle 
gemeentelijke organisaties. Het aantal 
woningeigenaren dat daarna nog in 
beroep gaat is te verwaarlozen klein. 
Bovendien beoordeelt de onafhanke-
lijke Waarderingskamer de methode 
waarop Den Haag de WOZ-waarde 

vaststelt als zorgvuldig. En last but not 
least is de OZB in Den Haag één van 
de allerlaagste van het land.”

ijdrovend werk
Op basis van de resultaten van het 
vergelijkend onderzoek gaat Den Haag 
alles op alles zetten om het aantal 
bezwaarschriften te verminderen. De 
afhandeling van bezwaren kost Den 
Haag tijd en geld, die de gemeentelijke 
belastingdienst liever steekt in verdere 
verbetering van de werkprocessen en 
lage lasten voor inwoners en onder-
nemers. Nu al krijgen individuele wo-

ningbezitters die bezwaar aantekenen 
voorrang boven bureaus, die vaak voor 
tot wel tien woningen of bedrijfs-
panden tegelijk bezwaar aantekenen. 
Daarbij proberen de bureaus tijd te 
rekken, door bezwaren niet of niet 
goed te motiveren en allerlei documen-
ten op te vragen. Hun inzet is zoveel 
mogelijk proceskosten te incasseren, 
omdat alleen dan de werkwijze van no 
cure, no pay loont.

Burgers duur uit
“De rekening hiervoor komt uiteinde-
lijk bij de Haagse burger en onder-

nemer terecht. Daarom willen we die 
bureaus een halt toe roepen”, aldus 
wethouder Revis. Den Haag dringt er 
daarom samen met de VNG bij het rijk 
op aan om de wet zo te wijzigingen, 
dat er geen kosten meer vergoed wor-
den als de waarde van een woning of 
bedrijfspand na een bezwaar een klein 
beetje wordt verlaagd.

Een nog onbekende haarlok van apoleon dook onlangs op in Engeland. et blijkt een geschenk te zijn aan een Engelse 
uitenant Kolonel, die zijn leven werd gered door apoleon tijdens de Slag bij Waterloo in 1 1 . De Wassenaarse apoleon 

verzamelaar atrick . . Buch (broer van de in 2 2 overleden schrijver Boudewijn B ch) heeft het lokje gekocht. n 2 1  
werd in ieuw eeland eerder een haarlok van apoleon geveild voor meer dan € 1 . . 

De aagse belastingdienst werkt tegen lage kosten, zorgvuldig en effectief. Dat blijkt uit een vergelij-
kend onderzoek tussen 4 gemeentelijke belastingdiensten, uitgevoerd door de andelijke Vereniging 
okale Belastingen. o laat VVD-wethouder Boudewijn Revis verongelijkt weten. De VVD-bestuurder 

beklaagt zich erover dat hij zo wordt lastig gevallen door huiseigenaren die met een n  ure  n  a  
ureau in zee gaan om te protesteren tegen de vastgestelde W -waarde van hun huis.

aagse VVD-wethouder Revis hekelt ‘no cure, no pa ’ bureaus

nor e l t e waars riften  idzomerfeest 
K V in Delft  

De Koninklijke ederlandse 
atuurhistorische Vereniging 

afdeling Delfland organiseert 
op zondag 2  juni een midzo-
merfeestfeest van 11  tot 
1  uur. Dit feest zal plaats-
vinden in de Botanische uin 
in Delft, oortlandplein .

Er worden diverse activiteiten georga-
niseerd als een uiz, een speurtocht, 
een Amerikaanse picknick, iedereen 
neemt wat lekkers te eten mee wat 
met elkaar gedeeld wordt. Ook is er 
een kraam om kennis te nemen van de 
natuurinformatie die de KNNV heeft te 
bieden. Belangstellenden worden uit-
genodigd dit feest bij te wonen, er zijn 
geen kosten aan verbonden.  Inlichtin-
gen via 015 - 213 2 5, 015 - 25  14 

 of via afdelingDel and knnv.nl
 

atrick Buch al net zo verzamelgek als zijn broer Boudewijn  

o je an de ei er in rinsen of

- aarlok van apoleon die in 
ieuw eeland werd geveild.  -

-  apoleon achter het schaakbord op t. elena. -

- oudewijn Revis  e  in en aag 
n van de allerlaagste van het land.   -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

HTMC

HTMC

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl 

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS
TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00  -  5 T/M 8 PERS. € 67,00

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: 

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank voor

 

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

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

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

arco eer 0 - 0
i verheidsweg  - einenoord - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

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

arco eer elft 0 - 909
uitenwatersloot  - 4  elft - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advertentie betaalt u géén transportkosten.

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

Opa ode ij oon ode ij

Ambachteli ke eubelstoffeerderi
odewi k is er voor uw

Gespecialiseerd in herstofferring van banken en fauteuils, ver-
nieuwing van binnenwerken, fauteuils op lengtemaat maken. 
Fineren en Politoeren, leerreparatie, antiekrestauraties, biezen, 
rieten en rotan stoelen. Vloerbedekking en gordijnen.
Optimale service, garantie en kwaliteit.
SERVICE ALS VANOUDS, Wij halen en brengen gratis!

A   A A

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

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

slechts € 12,50 S TA T E N L A A N  2 4        

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

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

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

T  0 7 0  3 0 6  0 4  5 7

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

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

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

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

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

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

Het wooncomplex is gesitueerd in de groene en 
aantrekkelijke wijk Loosduinen. Op loopafstand bevindt 
zich een gezellig winkelcentrum. In de directe nabijheid 
van het complex bevinden zich het strand van Kijkduin 
en een tramhalte met rechtstreekse verbinding naar 
het centrum.

Ruime 2- en 3 kamer-appartementen gelegen aan de 
Lippe Biesterfeldweg. De appartementen zijn bereikbaar 
via een afgesloten portiek en lift. Alle appartementen 
beschikken over een eigen balkon.  

De huismeester in het complex biedt u de nodige service. 
De appartementen zijn bestemd voor mensen vanaf 23 
jaar en ouder.

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

Huurprijs per maand

vanaf € 560,-
Bovengenoemde 
huurprijs is exclusief 
service- en stookkosten.
Huurtoeslag is mogelijk.

Woonoppervlak

57 m2

Te huur
Lippe Biesterfeldweg ,
Den Haag



Wie kan ik om te beginnen beter aan 
het woord laten dan haar moeder, 
koningin Wilhelmina?
In haar boek Eenzaam maar niet 
alleen (1959) beschrijft ze hoe dit in 
z’n werk ging.
 “Toen Juliana zes jaar was, vormden 
wij een klasje op het Huis ten Bosch. 
Vooraf hadden wij de raad ingewon-
nen van Jan Ligthart en het besluit 
genomen zijn methode toe te passen. 
Ik herinner me nog levendig mijn 
bezoek aan zijn school. Ik slaagde 
erin deze wandelend te bereiken, 
zonder dat het publiek dit merkte. 
Ligthart liet aldaar alles zijn gewone 
gang gaan. Hij demonstreerde alleen 
zijn persoonlijke methode door bij 
verschillende klassen even zelf de 
leiding te nemen. Daarna bracht hij 
een bezoek aan Juliana en mij in haar 
speelkamer. Hier sloeg hij haar spel 
lange tijd gade, teneinde zich een 
oordeel over haar te vormen voor hij 
een advies omtrent haar onderwijs 
aan ons uitbracht. Hij heeft dit nog 
juist kunnen geven; spoedig daarna 
overleed hij.
De eerste onderwijzeres van zijn 
school nam spoedig de leiding van 
het klasje in handen. Aan haar on-
derwijs hebben de kinderen voor hun 
toekomstig leven veel te danken ge-

had. Haar bezonken oordeel en haar 
heldere kijk op de karakters gaven 
haar veel overwicht op de kinderen. 
Alles gebeurde volgens de methode 
van Ligthart; er werden zelfs over-
eenkomstig zijn denkbeelden tuintjes 
op het Huis ten Bosch aangelegd. 
De opvoeding en het onderwijs van 
Juliana vergden veel aandacht van 
mij. Het klasje van Juliana had het 
programma van de lagere school 
doorlopen, toen de kinderen de 
leeftijd van tien jaar bereikt hadden 
en werd toen ontbonden. Voortaan 
zou ons kind alleen les hebben. Wij 
verzochten haar onderwijzeres bij het 
klasje, mevrouw Van der Reyden-van 
der Hooft, het onderwijs in enkele 
vakken voort te zetten, ook om de 
overgang naar onderwijs door meer 
leerkrachten minder plotseling te 
maken.” 
Tot zover prinses Wilhelmina.

Eenvoudigheid
In het najaar van 1913 werd Jan 
Ligthart inderdaad door koningin 
Wilhelmina uitgenodigd om met haar 
van gedachten te wisselen over de op-
voeding en het te volgen leerplan van 
haar dochtertje. Hij zou als antwoord 
gegeven hebben: “Goed, Majesteit, 
maar dan breng ik mijn vrouw mee. 

Die hoort er bij; die hoort ook bij de 
paedagogiek.” Bovendien vroeg hij 
zich af, of hij wel de juiste man voor 
deze taak was. “Ik kan me niet anders 
voordoen dan ik ben; een eenvoudige 
schoolmeester.” Het antwoord van 
Wilhelmina was duidelijk:
“En als dat nu toevallig precies is wat 
ik zoek?” - “Dan doe ik het”, was zijn 
antwoord. 

Kijken bij igthart
Op donderdag 15 januari, van 10 tot 
12 uur, is Wilhelmina samen met 
een hofdame en haar secretaris op 
de school van Jan komen kijken. Ze 
stond erop dat hier geen ruchtbaar-
heid aan werd gegeven, ze wilde 
de school zien zoals hij was. En 
hoewel een enkel kind wel één en 
ander vermoedde, dachten de meeste 
kinderen dat er een paar mensen uit 
Middelburg op bezoek waren. De 
volgende dag kregen alle leerlingen 
een gebakje en later een prachtige 
foto van een trotse moeder met haar 
dochtertje. 

wee schoollokalen 
Zowel in het paleis aan het Noordein-
de als in Huis ten Bosch werd een 
schoollokaal ingericht, “geheel 
volgens de eischen van de Lager 
Onderwijswet”. Vanaf april 1915 
kreeg Juliana samen met drie andere 
kinderen les van een jonge onderwij-
zeres die op de hoogte was van de 
manier van lesgeven die Jan Ligthart 
voorstond, Bertha Cohen Stuart. Die 
drie andere kinderen waren: Elise 
Bentinck, Elisabeth van Hardenbroek 
en Miek de Jonge. Bertha zou later 
– in 191  - opgevolgd worden door 
Anna van der Reijden.
In de Haagsche Post van 2  oktober 
1930 stond het artikel: Prinses 

Juliana’s onderwijzeres klapt uit de 
school.
“Juliana zat op de gewone school-
bank te staren op een zwart bord en 
gewone schoolplaten. Natuurlijk 
kreeg ze ook cijfers en rapporten en 
net als elk ander kind liep ze met die 
rapporten verheugd naar haar ouders, 
want  ze mochten worden gezien. 
Van het eerste oogenblik af had ik be-
grepen, wat ik dit jonge leven moest 
brengen. De Prinses moest eens kun-
nen ravotten en stoeien.”

Enig kind
Bij de opvoeding van de prinses 

deed zich een moeilijkheid voor, die 
zich soms ook in gezinnen, die tot 
gewone kringen behooren,” vervolgt 
het relaas. “Het feit doet zich gevoe-
len n.l. dat Juliana eenig kind was. 
De moeilijkheid was hier tweemaal 
zoo groot, daar het hier een vorsten-
kind betrof. Zeker, de koningin liet 
haar dochter niet in eenzelvigheid 
voortleven, verre van dat. In de auto 
rondtoeren was een der voornaamste 
uitgangetjes, maar wanneer we samen 
in den omtrek van de residentie reden 
kreeg ik wel eens te hooren: “Het 
moet in zoo een tram toch ook wel 
leuk zijn!”Of ze vlot leerde? Ja, dat 
ging best, in geen geval minder dan 
een van de andere kinderen. Vooral 
geschiedenis en letterkunde trokken 
haar aan, maar ook dieren, planten en 
bloemen hadden haar hart. Het kostte 
mij moeite afscheid te nemen van de 
prinses. Af en toe schrijft de Prinses 
mij nog een hartelijken brief. Steeds 
schrijft ze even blij en opgetogen, 
vooral als haar Grootmoeder op 
bezoek komt of als ze het heeft over 
de radio die ze kreeg als verjaarsge-
schenk. Die brieven vormen voor mij 
een heel kostbaar bezit, maar voor 

publicatie zijn ze niet bestemd.”

Het lesgeven aan leden van ons 
koningshuis is in de loop der tijden 
sterk veranderd. Wilhelmina kreeg 
thuis les van een huisonderwijzer. 
Juliana kreeg ook thuis les zij het 
samen met drie andere kinderen. 
Beatri  heeft onder andere les gekre-
gen in de Werkplaats Kindergemeen-
schap te Bilthoven van Kees Boeke 
en haar kinderen hebben op het VCL 
in Den Haag gezeten. Op dit moment 
zitten de drie prinsesjes op een 
dorpsschool in Wassenaar. Kortom 
het begrip met je tijd meegaan is ons 
koningshuis zeker niet vreemd. 

Carl Doeke Eisma
leism @ l ne .nl

onnen enz m m nie lleen
ms e m ees e ig h
im us e en l ie n e e

in e en oo u g
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en onin lij  lasje
Kreeg prinses Wilhelmina nog les op het paleis van een 
schoolhoofd van n van de aagse scholen, prinses malia 
en haar zusjes gaan net als vrijwel alle andere kin-
deren in ons land naar een school in de buurt.  ziet 
dat er sinds 1  heel wat veranderd is wat dit betreft. n 
dit artikel wil ik u iets meer vertellen over de manier waar-
op prinses uliana les kreeg.

- et schoolklasje tijdens het vijfde leerjaar. an links naar rechts  nna van der Reijden, Elisabeth, Elise, iek en uliana. -

- lle leerlingen van de school van an 
igthart kregen deze foto. -

- eze foto kreeg arie, de vrouw van an igthart, nadat an overleden was. ilhelmina 
heeft er onder geschreven  Eene dankbare moeder die aan den vriend en beschermer van 

het kinderhart veel geluk en zonneschijn om haar kind verschuldigd is. 
uliana zelf heeft ook haar naam onder de foto geschreven. -
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Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

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

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

P      A K
 P AA  AAK  KA  

eemraadstraat    
    

 7  5    aag
 070 0 00 0

a  a  1 00 /  17 0   /   00 /  17 0
a a  00  17 00

Vakantietijd 
=

Kortingstijd
 aa     a  

 aa g  

Voor extra korting,  
kijkt u snel op onze  

facebookpagina

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.

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

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

Van Leijdenstraat 2, 2274 AW  Voorburg
Tel: 0628 336 855

Achter fietsen winkel van Herwerden 
In de poort.

KRINGLOOP VOORBURG 
1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00

Gratis parkeren op eigen terrein

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting

van uw auto kunt u ook terecht bij:

K R ERW   W !

Wij keuren m  bij een grote beurt
aslaan  bij oos uinse eg    J Den Haag

ele oon        
www.autopennock.nl

WBS ontruimingen
Bezemschoon o leveren van oning en 

be rij s an  na overlij en, verhuizen, grote 
schoonmaak enz.  Bij ons staan k aliteit, 

iscretie en recisie nog in hoog vaan el.  
Ou er ets vakmanscha  tegen een eerlijke rijs.

elijk ui elijkhei , g n verrassingen achtera . 

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

een moeilijke oor en en kleine lettertjes, 
ij hou en het sim el en ui elijk, 

n tele oontje en ij komen gratis langs om 
een geheel vrijblijven e o erte uit te brengen. 

Betalingen altij  achtera .

WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

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

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

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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN

Tattoo in Airforce- & Navy-blue

De Nationale Taptoe 2013 kent dit jaar een 
bruisend programma van internationale allure 
en staat in het teken van de jubilea 100 jaar 
militaire luchtvaart en 525 jaar marine.

Nationale Taptoe 2013Nationale Taptoe 2013
26 t/m 29 september  | Ahoy Rotterdam

Bestel uw kaarten online via www.nationaletaptoe.nl

De Jong 
Damesmode

Laan van Meerdervoort 555  
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03
www.dejongdamesmode.nl 
maandag- en koopavond gesloten

mode in maat 38 t/m 52 

ruiming

20%  
tot 

50% 
korting
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Advies van de notaris
Parkstraat 93    2514 JH  ’s-Gravenhage    0 0 - 3 4 48 30    notaris ellenslentze.nl    www.ellenslentze.nl

Ellens  Lentze - notariaat en mediation

Na een relatie van acht jaar komen 
Robbert en Nadine tot de conclusie 
dat zij hun leven niet langer samen 
willen delen. Natuurlijk hebben zij 
mooie tijden gehad, maar steeds 
vaker merken zij dat ze allebei een 
ander toekomstbeeld voor ogen 
hebben.
En nu Nadine verliefd is 
geworden op haar nieuwe 
collega, is de beslissing 
snel gevallen. Ze gaan 
scheiden. 
Gelukkig beseffen ze zich 
wel dat ze samen goed 
voor hun zoon en dochter moeten 
blijven zorgen, en dus spreken ze af 
met de scheidingsnotaris. Hij helpt 
Robbert en Nadine niet alleen met de 
juridische stukken, maar ook als me-
diator. Als onpartijdige bemiddelaar 
helpt hij hen samen tot oplossingen 
te komen, waardoor de kans dat zij 

zich aan de gemaakte afspraken zul-
len houden aanzienlijk toeneemt.

uderschapsplan
Allereerst wordt er natuurlijk naar 
het ouderschapsplan gekeken. Hoe 
kunnen Robbert en Nadine ervoor 

zorgen dat zij hun kin-
deren toch zo goed mo-
gelijk s men opvoeden, 
ondanks de scheiding? 
Ook de kinderen zelf 
krijgen hierin een 
stem. Dat de notaris 
aangeeft ook na de 

scheiding voor hen klaar te staan om 
te bekijken of de afspraken nog bij 
de leeftijdsfase van de kinderen past, 
stelt Robbert en Nadine gerust.
Ze moeten veel zakelijke beslissin-
gen nemen. Iets wat door de sterke 
emoties soms lastig is. Maar de 
toedeling van de woning gaat snel. 

Nadine zal in de oude woning blijven 
met de kinderen, en Robbert gaat op 
zoek naar iets nieuws in de buurt. 
Ze zijn hier tevreden mee, want een 
min of meer gedwongen verkoop zal 
in deze tijd ongunstig zijn voor hen 
allemaal.

estament aanpassen
Omdat ze toch al hun gevoelens 
en idee n op tafel moeten leggen, 
besluiten Robbert en Nadine meteen 
hun testament te laten aanpassen aan 
de nieuwe situatie. Nadine gaat zelfs 
nog een stapje verder en regelt ook 
een nieuw samenlevingscontract met 
haar nieuwe vriend. 

Ondanks de moeilijke tijd die zij nu 
doormaken, realiseren zij zich dat 
zij samen verantwoordelijk blijven 
voor het welzijn van hun kinderen. 
En nu zij alle of ci le stukken aan 

de nieuwe realiteit hebben aangepast, 
kunnen zij verder, met de verwerking 
van de verbroken relatie en met hun 
eigen leven.

Vraag advies
Bij een scheiding denken veel 
mensen meteen aan het inschakelen 
van advocaten, terwijl een echtschei-
dingsnotaris u bij alle stappen kan 
helpen, zoals in het geval van Rob-
bert en Nadine.
 Een scheidingsnotaris zal u daardoor 
veel geld besparen. 
Van het ouderschapsplan, de boe-
delverdeling en de alimentatie tot 
de herziene testamenten, doordat u 
alles met één notaris-mediator regelt, 
weet u zeker dat uw situatie, uw 
wensen en mogelijkheden bekend 
zijn, en dat er naar het totaalplaatje 
wordt gekeken in plaats van naar de 
scheiding alleen.

ediation
Momenteel wordt er gewerkt aan 
een wetsvoorstel dat onder meer de 
kwaliteit van mediators zal waar-
borgen. Een gang naar de rechtbank 
zal niet meer mogelijk zijn zonder 
dat er eerst met een mediator is 
geprobeerd gezamenlijk tot goede 
oplossingen te komen. Een groot 
voordeel van een scheidingsnotaris 
is dat hij, e pert is op het gebied van 
familierecht, maar ook deskundig is 
met betrekking tot onroerend goed-
wetgeving en ondernemingsrecht. 
Mijn collega’s en ik adviseren u 
graag, op ons kantoor of bij u thuis 
of op de zaak. Want ook tijdens en 
na een scheiding blijft u verantwoor-
delijk voor elkaar. Wij regelen alles 
rondom uw scheiding dan ook met 
zorg.

Michael Lentze
Notaris

eiden doe je sa en  
mdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de komen-

de tijd wat van onze praktijkervaringen met u delen. iteraard zijn de personages fictief, maar alles wat zij meemaken is echt 
en uit het leven gegrepen. opelijk herkent u iets in de belevenissen van Robbert Bovenwater en adine van Bloemzetel en zet 
het u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. Want hoe heeft u alles geregeld

ieuwe kampioen on Bodaan passeert op het eind toch nog rmin Segger - die door menigeen al was gefeliciteerd 

Ver l ffende ont no ing in  seniorens aa  
et zal je gebeuren, dat je je toernooiwinnaar waant en de seniorenkampioen van de aagse 

Schaakbond, dat je van menigeen al de felicitaties in ontvangst hebt mogen nemen, een feest-
sigaartje hebt gerookt en er een pilsje op hebt genomen - maar dat het feest dan toch niet door-
gaat. Dat gebeurde rmin Segger (19 9), begenadigd pianist in het dagelijks leven, aan het slot 
van het K van de SB voor senioren en veteranen. Een valse noot in het slotakkoord.

Op het ultieme moment kwam Segger’s 
clubgenoot van SHTV Ton Bodaan 
(ook geboren in ‘59) langszij in de 
eindrangschikking met een overwinning 
op Westlands kampioen (alle leeftijden) 
Frans Pieter van den Bos (19 2). Door 
een jnzinnigheid in de toernooiregels 
gingen de beker en de titel toen toch 
naar Ton Bodaan. 
Dat niemand deze verbluffende ontkno-
ping van het toernooi aan het eind van 
de avond nog had verwacht, lag voor 
de hand. Want voor het ingaan van de 
laatste ronde stond juist Armin Segger 
nog ‘op weerstandspunten’ voor op Ton 
Bodaan. Beiden met trouwens de gewel-
dige score van ,5 punt uit 8 partijen. 
Net als Van den Bos. 
Wat kon Segger in de laatste ronde méér 
doen dan nog een overwinning toevoe-
gen aan zijn score? Want dat is wat hij 
deed tegen 0-plusser Leo Duijvesteijn 
van Schaakmat uit Naaldwijk. Hij was 
duidelijk zenuwachtig, maar speelde 
overtuigend. 

Dat deed trouwens ook Ton Bodaan die 
met vaste hand langzaam Van den Bos 
beroofde van zijn laatste hoop om de 
seniorentitel in de wacht te slepen. En 
het leverde Bodaan dus uiteindelijk de 
toernooioverwinning op, omdat hij met 
52 tegenover 50,5 weerstandsweerpun-
ten (de bij elkaar getelde eindscores van 
de tegenstanders die men heeft gehad) 
iets op Segger voorbleef.
Overmacht kun je zoiets noemen, omdat 
een speler hierbij volledig afhankelijk 
is van wat zijn oude tegenstanders heb-
ben gepresteerd. Voor Segger dubbel 
jammer, omdat hij in de 35 jaar dat hij 
speelt nog nooit een belangrijk toernooi 

had gewonnen en hij dit keer ver boven 
zijn niveau uitsteeg; dat wil zeggen dat 
hij bijna 4 punten meer scoorde dan op 
basis van diens zogenaamde Elo-rating 
verwacht had mogen worden. 
Helemaal onverdiend was de toernooi-
overwinning van IT-professional Ton 
Bodaan natuurlijk niet. Het toernooi was 
goed bezet en hij verloor geen enkele 
partij. Alleen tegen Segger gaf hij een 
remise af - en verder had hij nog twee 
halfjes door zogenoemde ‘byes’ omdat 
hij aan het begin van het toernooi twee 
keer verhinderd was. 
Bodaan, die in 2011 ook al kampioen 
werd nam de titel overigens weer over 
van Frans Hoynck (SG Rijswijk, hoofd-
redacteur van deze krant trouwens) die 
in 2012 won, maar dit keer niet mee-
deed. Ook de kampioen van 2010, Hans 
Segers (SHTV), deed nu niet mee.

-plus en -plus
Het toernooi werd dit jaar op negen 
vrijdagavonden gespeeld in het Flo-

rence Woonzorgcentrum De Mantel in 
Voorburg, omdat Sporthal De Schilp in 
Rijswijk dit keer niet beschikbaar was. 
Bewoners van De Mantel kwamen er 
helaas niet veel kijken, maar de locatie 
was een prima alternatief.
Buiten de prijzen voor de algemene 
toernooiwinnaars (1. Bodaan, 2. Segger 
en 3. Van den Bos) kon nog een ink 
aantal van de 45 deelnemers met een 
beker en/of geldprijs naar huis gaan.
Zo ging de of ci le titel veteranen-

kampioen ( 0 ) dit jaar naar HSB-
voorzitter Ruurd Kunnen (SV Promotie 
Zoetermeer). Hij werd de in de totale 
rangschikking. Voor het eerst dit jaar 
werd er ook een prijs voor de beste 

0-plusser uitgeloofd. Dat werd even-
eens een Zoetermeerder: Bob Ameling 
(SV Botwinnik).
De enige vrouwelijke deelnemer, vaste 
gast Moni ue Keuzenkamp (RHC/
Arena), scoorde iets boven het niveau 
van haar Elo-rating. 

- e topborden in de laatste de ronde van het Persoonlijk Kampioenschap voor senioren en 
veteranen. ooraan on odaan rechts  tegen rans Pieter van den os 

en op het tweede bord rmin egger links  tegen eo uijvesteijn. -

- egger links  feliciteert odaan. -

De ouders van Nadine van Bloem-
zetel hebben zich altijd omringd 
met allerlei dieren. Poezen, honden, 
maar ook meer e otische huisdieren 
maakten deel uit van de dagelijkse 
routine en waren echt onderdeel 
van het gezin. Maar toen moeder 
Van Bloemzetel weduwe werd, is ze 
kleiner gaan wonen. Voor de meeste 
dieren is een ander, uiteraard door 
moeder goedgekeurd, onderkomen 
gevonden. Ze woont nu nog samen 
met Fladder, haar trouwe papegaai. 
Fladder kan haar als geen ander laten 
lachen door de vreemde dingen die 
hij zegt, of doordat hij opeens een 
liedje uit. Moeder doet niets zonder 
haar papegaai.

org om ladder
Maar moeder Van Bloemzetel wordt 
steeds ouder, en de kans dat de 

papegaai haar overleeft is zeer re el. 
Nadine en Robbert willen weten 
wat er met Fladder moet gebeuren 
als moeder overlijdt. Het is niet een 
onderwerp waar moeder graag over 
praat, maar ze begrijpt dat ze iets 
voor haar papegaai moet regelen om 
hem goed verzorgd achter te kunnen 
laten.
Fladder kan zelf niet als erfgenaam 
benoemd worden. Daarom spreken 
ze af dat Nadine voor Fladder zal 
zorgen met het geld dat moeder voor 
hem apart zet. Moeder Van Bloem-

zetel heeft een aantal speci eke 
wensen met betrekking tot de ver-
zorging, zijn voeding en zijn kooi. 
Nadine en haar moeder spreken alles 
goed door en laten hun afspraken 
vastleggen in moeders testament én 
in haar levenstestament. Nu staat 
precies vast hoe er voor Fladder 
gezorgd moet worden als moeder er 
niet meer is of als zij niet meer in 
staat is voor haar papegaai te zorgen, 
hoe zijn uitvaart zal verlopen als 
Fladder uiteindelijk ook overlijdt en 
waar hij begraven moet worden. Het 
geeft moeder Van Bloemzetel 
een goed gevoel te weten dat 
zij er in ieder geval alles aan 
heeft gedaan om Fladder een 
prettig leven te geven, ook 
als zij dat zelf niet meer kan.
Nu alle afspraken voor 
iedereen duidelijk zijn, 
kunnen ze weer onbezorgd 
van Fladders vriendschap 
genieten.

a uw overlijden
Als u de zorg voor een dier op u 
neemt, moet u die verantwoordelijk-
heid serieus nemen. Daarbij hoort 
dat u nadenkt over de verzorging van 

uw lievelingsdier na uw overlijden. 
Uw huisdier kan niet als erfgenaam 
in uw testament opgenomen worden. 
En ook het laten inslapen van een 
huisdier, zodat het samen met u be-
graven kan worden, mag tegenwoor-
dig niet meer.

Wat dan wel 
Benoem, uiteraard in overleg, een 
persoon of instelling die de zorglast 
voor uw huisdier op zich wil nemen. 
Dat kan doordat u een bepaald 
bedrag in uw testament reserveert 

voor de verzorging. Maar 
ook kunt u iemand vragen 
uw huis goed te blijven 
onderhouden, zodat uw 
huisdier niet hoeft te 
verhuizen. Of u vraagt 
hem een goed adres voor 
uw lieveling te vinden 
als u weet dat de door u 
benoemde persoon niet zelf 
voor het dier kan of wil 

zorgen.
Er zijn tegenwoordig heel veel 
mogelijkheden om uw huisdier goed 
verzorgd achter te laten. Er zijn 
dierenhotels en speciale bejaarden-
huizen voor dieren. En als u erg 

veel dieren heeft, kunt u zelfs een 
stichting voor hen oprichten, met uw 
notaris kunt u overleggen hoe dit te 
organiseren.
Bespreek alles goed met de persoon 
die u de zorg voor uw dieren 
toevertrouwt en uw notaris, en laat 
duidelijk weten wat uw wensen 
zijn. Uw notaris zal samen met u 
bekijken welke plannen haalbaar 
zijn en welke mogelijkheden er nog 
meer zijn.

Vraag advies
Mijn collega’s en ik adviseren u 
graag, op ons kantoor of bij u thuis 
of op de zaak. Want wij weten hoe 
belangrijk de liefde voor en van 
onze huisdieren is.

Micha l Lentze
Notaris

en oogd oor w ogel  
mdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken 

dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de 
komende tijd wat van onze praktijkervaringen met u delen. 

iteraard zijn de personages fictief, maar alles wat zij mee-
maken is echt en uit het leven gegrepen. opelijk herkent u 
iets in de belevenissen van Robbert Bovenwater en adine van 
Bloemzetel en zet het u aan weer eens naar uw eigen situatie 
te kijken. Want hoe heeft u alles geregeld

Het deed me een lampje branden. 
De Oranjezaal, daar was ik toch 
ooit in geweest. Daar in paleis Huis 
ten Bosch, destijds nog periodiek 
verblijfsoord van Beatri ’ moeder 
koningin Juliana.
Het was in de tijd dat er bij het paleis 
nog geen permanente bewaking 
stond. De hekken aan de Bezuiden-
houtwegweg en de Leidsche Straat-
weg stonden open. Het was gewoon 
een etsroute. Iedereen kon zo het 
terrein op en af.

elden gebruikt
Koningin Juliana woonde zoals 
bekend op paleis Soestdijk. Ze was 
eigenlijk zelden op Huis ten Bosch. 
De poorten werden alleen gesloten bij 
echt belangrijke zaken. Als de majes-
teit er wel vertoefde en bijvoorbeeld 
belangrijke personen ontving. Maar 
zelfs dan bleef het terrein soms vrij 
toegankelijk.
Zo kan ik me herinneren dat ik ooit 
als kleine jongen, woonachtig aan de 
Carel Reinierszkade - let op de sz -, 
met een vriendje aan het voetballen 
was op het net aangelegde grasveld 
aan De Vlaskamp (waar ik in de spo-
ren van de ploeg die het terrein zaai-

klaar maakte ooit nog mijn geliefde 
klapperpistool verloor). Nu plechtig 
aangeduid als Park Overbosch.

ameraploeg
We kregen op de een of andere 
manier in de gaten dat er iets op het 
paleis te doen was. Dus besloten we 
eens een kijkje te gaan nemen. Bal 
onder de arm, een echt leren, ge-
naaide ietwat oranje gekleurde kogel, 
liepen we naar de hoge trap die leidt 
naar de ‘voordeur’ van het paleis. Er 
stond een in onze ogen ongeloo ijk 
grote blinkende auto. Er er was tv! Er 
liep een cameraploeg rond en allerlei 
andere lieden die duidelijk iets met 
de tv te maken hadden. Voor ons, ik 
schat dat ik misschien drie turven 
hoog was – we praten over beginjaren 
zestig -, enorm spannend. 

Na wat heen en weer gedraaid te heb-
ben besloten we weer te vertrekken.
De verrassing kwam pas die avond. In 
het Journaal zwart-witbeelden van het 
paleis en wie waren daar te zien? On-
deraan de paleistrap, in kniekousen, 
korte broek, trui, en met bal onder de 
arm? Ondergetekende en zijn kame-
raad. De Journaalstem deelde mee dat 

er zelfs nog enige belangstelling was 
geweest voor het belangrijke beraad 
op het paleis.
Achteraf opvallend dat er helemaal 
geen journalisten waren. En dat de 
tv-ploeg het enige medium ter plekke 
vormde. Nu zou dat ondenkbaar zijn. 
Sterker nog; je komt het paleisterrein 
niet eens meer op. 
Overigens kon ik ook, zonder enig 
probleem, mijn ouders in de tuinen 
van het paleis fotograferen toen ze 25 
jaar getrouwd waren. Niemand die je 
een strobreed in de weg legde, of je te 
verstaan gaf dat je op moest hoepelen. 

Grote doeken
Terug naar de Oranjezaal. Daar stond 
ik in toen er nog van tijd tot tijd gratis 
rondleidingen voor het paleis werden 
gehouden. Koningin Juliana deed niet 
zo moeilijk. 
Ik herinner me nog de overweldi-
gende grootte van de doeken. En hoe 
donker, om niet te zeggen somber, ze 
op me overkwamen. Ik geloof dat de 
metershoge glazen deuren en kristal-
len luchters in het paleis meer indruk 
op me maakten dan Huygens’ werk. 
Van die Huygens wist ik overigens 
toen niets.

‘ p slot’
Later ging het paleis, zoals bekend, 
‘op slot’. Als er dan iets loos was, kon 
je hoogstens op de Bezuidenhoutse-
weg of de Leidsche Straatweg (de 
‘vluchtroute’) proberen een glimp van 
een AA-auto op te vangen.
Een alternatief vormde een ren vanaf 
de Bezuidenhoutseweg het Haagsche 
Bos in om de proberen door de bo-
men en struiken heen, een glimp op te 
vangen van het plein voor het paleis 
om uit te vissen was daar gebeurde. 
Een verrekijker kwam dan heel han-
dig van pas. Dat metershoge grijze 

hek stond toen gelukkig nog niet in 
de sloot die het bos van het paleis 
scheidt. Het ‘uitzicht’ was dus vrij.
Grootste ‘vermaak’ vormde dan 
veelal de landing van een groene 
legerhelikopter op dat voorplein. De 
zware Sikorsky-toestellen kon je van 
ver horen aankomen en ook starten. 
Vanaf de Reinierszkade was het dan 
sprinten alsof je leven ervan af hing 
om op tijd ter plekke te zijn.

Carel Goseling
elgoseling@ho m il. om

e ranje aal  daar was ij weer
et was als een ‘ wake up call’ uit een grijs verleden. oen nog koningin Beatri  opende in de 
ieuwe Kerk te Den aag de u gens-tentoonstelling. En in de berichtgeving daarover dook 

plots de ranjezaal op. Die was, met toestemming van de majesteit, nauwkeurig gekopieerd 
ten behoeve van het festijn.

- uis ten osch  ranjezaal in  na de restauratie  overzicht west- en noordwand oto  
Rijksdienst voor het ulureel Erfgoed . -



Rinus is geboren en gevormd in een katholiek 
schippersgezin, dat rondtrok over de Maas, de Rijn 
en nog verder Europa in. Ze waren katholiek, maar 

hij is lang een andere richting ingeslagen. In mili-
taire dienst (in 19 1) organiseerde een pastoor een 
retraite met een boekbespreking over het boek ‘De 

pagina  Dinsdag 11 juni 2013 De Oud-Hagenaar 

Een humane samenleving met medemenselijkheid. Dat hebben we weer nodig 
in ederland, na een paar jaar schreeuwen tegen elkaar en op V. We moeten 
weer werken aan die solidariteit, verdraagzaamheid en warmte. Gelukkig 
zie ik hier en daar een omslag komen, ook onder jongeren.  Dat zegt Rinus 
Valkenburg ( ), humanist in hart en nieren. ij ondersteunt het initiatief voor 
de eerste umane anifestatie op 22 juni  en is daar zeker aanwezig.

umanist in hart en nieren Rinus Valkenburg ( )

ist als je o der   ent oet je worden ge ri eld

- Rinus alkenburg is een 
echte boekenman. Eras-
mus, uther, pinoza, 

ar , ietzsche zijn een 
paar van mijn helden, 
ik lees ze nog steeds 
graag.  oto  enise van 

ieshout  -
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Wooncentrum ag ag  bevin t zich in e Wa-
genstraat, mi enin het centrum van Den Haag. 
Door e vele tram- en buslijnen ie oor het cen-
trum lo en is e bereikbaarhei  uitsteken . lle 
belangrijke voorzieningen liggen o  loo a stan .
r zijn  oningen en er is een grote aktuin. 

Be oners kunnen achter het gebou  gelegen 
arkeer laatsen huren.

ag  is gelegen aan e chermerstraat. 
et het o enbaar vervoer is het com le  makkelijk 

te bereiken. De belangrijkste inkels zijn om e 
hoek, in e Betje Wol straat. Het ooncentrum 
hee t  riekamer oningen van ca.  m
ver eelt over rie etages

Wooncentrum  a gg  ligt aan e
octurnestraat, halver ege het ou e or scen-

trum van oos uinen en Kijk uin. O  loo a stan  
bevin en zich inkels. r is arkeergelegenhei  
ron om het ooncentrum. Het centrum hee t  

oonlagen en bevat  t ee- en
 riekamer oningen.

  is gelegen aan e Beresteinlaan, 
in e ijk Bou lust. et het o enbaar vervoer 
is het com le  makkelijk bereikbaar. Belangrijke 
voorzieningen, zoals levensmi elenzaken, zijn o  
loo a stan  gelegen. Het gebou  bevat  t ee-
kamer oningen.

Wooncentrum a a  a a bevin t zich aan 
e ak van Poortvlietstraat. Het o enbaar vervoer 

bevin t zich o  korte a stan  van het com le . De 
belangrijkste inkels zijn o  ongeveer  minuten 
loo a stan . Het ooncentrum hee t  rieka-
mer oningen van ca.  m  en rie t eekamer-

oningen van ca.  m .

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 088 - 9210410 

E-mail klantenservice: 

simon.carmiggelt@woonzorg.nl 

          onen 
       et 
Humanistisch groe s onen or t in Den Haag on ersteun  oor De Humanistische 

tichting Beschut en roe s onen H B  in samen erking met verhuur er Woonzorg 
e erlan .

O  it moment zijn er een vij tal groe s ooncom le en voor mensen vana  e  jaar.
Deze zijn be oel  voor mensen ie zich aangetrokken voelen om enerzij s zel stan ig, 
maar an erzij s toch o  elkaar betrokken, te illen onen. en ver acht van nieu e 
be oners at eze een eigen bij rage illen leveren aan e goe e s eer in een van e 

ooncentra. De vij  com le en vallen binnen e sociale huursector. 
De H B  is altij  o zoek naar nieu e locaties voor humanistische groe scom le en. n 
e toekomst ho en ij nieu e com le en te realiseren in e vrije huur- en koo sector. 

Wilt u in ormatie over e bestaan e com le en o  over nieu e mogelijkhe en neem an 
contact o  met e consulent van e H B  via -  o  in o hsbg.nl.
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umanist in hart en nieren Rinus Valkenburg ( )

ist als je o der   ent oet je worden ge ri eld
Pest’ van de Franse schrijver Albert 
Camus. Daarin staan twistgesprekken 
tussen een pastoor en een athe stische 
arts. De pastoor vroeg zijn gezelschap 
daarna: “Kan je leven als een heilige, 
zonder een god?” De maten vonden 
dat je heel goed zonder een god kunt 
leven, dus volgens eigen waarden en 
goed kunt zijn voor anderen. De eigen-
zinnige Rinus deelde die mening.
Later werd hij lid van van de Vrije 
Gedachte en - weer later - van het Hu-
manistisch Verbond: “Ik heb wel wat 
met revolutionairen en vrije geesten, 
die in opstand komen tegen onvrijheid 
en onrecht. Erasmus, Luther, Spinoza, 
Mar , Nietzsche zijn een paar van mijn 
helden, ik lees ze nog steeds graag.”
“Ik ben humanist, dat kan ook niet 
anders. Mensen moeten zelf kunnen 
bepalen hoe ze hun leven inrichten. 
Die zelfbeschikking, solidariteit, vrij-
heid en verdraagzaamheid: dat blijven 
mijn idealen”, aldus Rinus Valkenburg. 
“Je moet je eigen keuzes maken, maar 
ook zorg hebben voor het lijden van 
anderen. Het gaat om medemenselijk-
heid en respect voor verschillen, dus 
ook voor religies.”
Hij ziet dat het liefst met “een rode 
saus” erover, want hij is ook lid van 
de PvdA. Hoewel hij Jan Pronk gelijk 
geeft met zijn vertrek uit die partij. 
Soms denkt hij weleens richting SP.
“We moeten nog steeds vechten voor 
verdraagzaamheid. Kijk naar Wilders 
en zijn aanhang, wat doen die nou? 
Kankeren, ontevredenheid verspreiden, 
de koran ‘Mein Kampf’ noemen. Het 

is duidelijk dat hij ze allebei niet heeft 
gelezen.”

Vrijdenker
Zoals zoveel oudere leergierigen van 
na de oorlog, heeft Rinus zichzelf ont-
wikkeld. Hij deed dat ook uit plichtsge-
voel, omdat hij als oudste kind in het 

schippersgezin het goed moest doen. 
Hij ging naar het gymnasium en stu-
deerde later in de avonduren sociologie 
in Leiden. Hij werkte lang als sociaal 
beleidsambtenaar. 
Verder ontwikkelde hij zich van athe st 
naar ‘agnost met een open houding 
tegenover religiositeit en spirituali-

teit’. “Vergis je niet: Erasmus was een 
rooms-katholieke priester en Nietsche 
een domineeszoon. Laat mensen vrij, 
laat ze persoonlijk invulling geven 
aan hun religie en humanisme. Kweek 
meer begrip tussen de culturen. Het hu-
manisme heeft immers veel te danken 
aan het Christendom en het Jodendom. 
En vroeger vonden mensen iets in de 
kerk wat nu vaak ontbreekt, namelijk 
menselijke warmte.”

rettig wonen
Rinus woont nu elf jaar in het woon-
comple  Wagenhage van de Huma-
nistischte Stichting voor Groeps- en 
Beschut wonen (HSBG). Hij heeft een 
goede at, centraal in Den Haag en met 
goed uitzicht. Hij woont er prettig, al 
ziet hij met lede ogen hoe ook daar het 
humane klimaat langzaam verdween. 
En dat is wel de opzet van HSBG: 
saamhorigheid, hulpvaardigheid, 
respect, dat zijn de waarden. En een 
ontmoetingsruimte voor eten of activi-
teiten. (Een tijdje werden kandidaten 
niet geselecteerd op hun waarden, nu 
weer wel.)
“Hier heerste op een gegeven moment 
hetzelfde negativisme als in de stad. 
Mensen die zeggen dat er nooit wat op 
TV is en die weinig kranten lezen. In 
dit comple  zijn 118 appartementen en 
maar zeven mensen lezen een krant. 
En er zijn nog maar twee bewoners lid 
van het Humanistisch Verbond. Het 
gebeurde wel dat bewoners op een ver-
gadering dwars door de agenda heen 
praten, elkaar in de haren vliegen en 

zich niet houden aan de democratisch 
afgesproken regels. Ik ben er drie jaar 
voorzitter geweest van de bewoners-
commissie, maar ik vroeg me wel eens 
af wat ik daar deed.” Hij kan er nog 
boos om worden. Want hij woont daar 
niet voor niks.
Rinus ziet soms waarde in religies en is 
daar ook nieuwsgierig naar. Hij vindt 
het wel leuk dat in de oude synagoge 
aan de Wagenstraat nu een moskee zit. 
Vanuit die nieuwsgierigheid was hij lid 
van het Modern Beraad, een vereniging 
die ook lezingen over religies aanbood. 
Onlangs is de naam veranderd in De 
Vrijplaats en geeft de organisatie 
ruimte aan vrije gesprekken en cursus-
sen over zingeving en levensvragen, 
bijvoorbeeld ook over boeddhisme 
of  vrijmetselarij. Hij was een tijdje 
voorzitter van Modern Beraad en zag 
met enige ongerustheid de vergrijzing 
toeslaan. Tot zijn blijdschap hebben 
jongere leden de fakkel overgenomen 
en voeren ze moderne ontwikkelingen 
door. Hij heeft er weer vertrouwen in 
dat humanisme en vrijzinnigheid aan 
de basis liggen van die organisatie.

ndogmatisch
Het humane en het humanisme moeten 
van hem weer terugkomen: niet alleen 
in zijn at, maar ook in de samen-
leving. Hij wil een humaan klimaat, 
met medemenselijkheid. Gelukkig 
constateert hij hier en daar weer een 
omslag, ook onder jongeren. Rinus ziet 
dat ook in het Humanistisch Café, dat 
iedere derde donderdag van de maand 
wordt gehouden in het Syndicaat in de 
Nieuwe Molstraat. 
“Die ondogmatische gesprekken zetten 
me aan het denken. Je moet geprik-
keld worden, steeds weer en juist als je 
ouder bent”, aldus Rinus. 
Hij is vast van plan om op zaterdag 22 
juni naar de Humane Manifestatie te 
gaan om daar met anderen in gesprek 
te gaan over samenleven in een hu-
maan klimaat.

Marco Oostdijk 
in o@hum nh gl n en.nl

tergrond
Meer informatie over humanisme en 
activiteiten in Den Haag:
www.de-vrijplaats.nl (voorheen 
modern beraad)
www.humanhaaglanden.nl (informa-
tie over alle activiteiten)
www.humanistischverbond.nl/
haaglanden 
www.hsbg.nl (Humanistische Stich-
ting Beschut- en Groepswonen)

- ij heeft een goede at, centraal in en aag, waar je aan de achterzijde ook heerlijk buiten kan zitten in het groen. oto  enise van ieshout -

ane anifestatie 
De Humanistische Alliantie Haaglanden en het Humanistisch Verbond afde-ling Haaglanden grijpen de Wereld Humanismedag (21 juni) om op zaterdag 22 juni een grote Humane Manifestatie te houden in het Nutshuis aan de Riviervismarkt 5 (bij de Grote Kerk). Tussen 14.30 en 17.30 uur is iedereen welkom. Er zijn sprekers, films en kraampjes, waar tien organisaties zich presenteren. Met inspiratie over humaan leven en samenleven, van jong via wonen en onderwijs tot oud worden en uitvaartzorg. Gratis entree. Aanmelden en meer informatie via tel. 070 - 3596449 en www.humaanhaaglanden.nl
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n 19  viel het doek over de zo vermaarde aagse tearoom aan het 
oordeinde. et bedrijf had 1  jaar bestaan. nmiddels zijn we veertig jaar 

verder. Bij de nostalgische agenaar heeft ‘Krul’ nog altijd een plaatsje in 
zijn hart. ok al is hij er nog nooit binnen geweest!

Bakker ad e graaf vond het heerlijk om ook slaatjes te maken. ij doet het nu nog bij zichzelf thuis.

   eftige tearoo  r l nog altijd een egri  in en aag 

Wie herinnert zich niet het dramatische liefdeslied 
dat de onvergetelijke Wim Sonneveld zong over 
‘een tearoom uit Den Haag’, genaamd de Tearoom 
Tango. Op het toneel verschijnt een deftige dame 
met ‘een kaalgevreten bontjas en een arrogante 
lach’. Het zou zomaar één van de vele Haagse 
dames kunnen zijn, die Krul fre uenteerden. 
Wanneer toeristen ‘de bekakte Hagenaar’ wilde 
aanschouwen, konden ze hun hart ophalen bij 
deze eetgelegenheid. Het chi ue publiek werd 
bediend door uiterst beschaafde serveersters, die 
gekleed waren in een zwarte japon met een wit 
gestijfd schortje en een wit kapje in het haar. Maar 
laten we wel wezen, het is wellicht zo dat er veel 
kouwe kak bij Krul kwam, maar dat kan niet ge-
zegd worden van alle bezoekers. De goede buren 
Wilhelmina en Hendrik wisten de banketbakker 
ook al te vinden. Wilhelmina was een fervent 
chocolade-eetster en Hendrik zou Krul’s ontbijt-
koek niet te versmaden vinden.
 

oete inval
In 1834 kreeg Bertus Krul de koek- en banket-
bakkerij ‘De Zoete Inval’ onder zijn beheer. Het 
strategische gelegen etablissement maakte steeds 
meer naam en in de volksmond werd steeds meer 
gesproken over Krul in plaats van ‘De Zoete 
Inval’. Uiteindelijk kwam die naam ook op de 
gevel te staan toen deze in 1903 in Jugendstilstijl 
indrukwekkend werd verbouwd. Het was een 
eldorado voor liefhebbers van zoetigheid die 
hun middag wilden breken en in hun nieuwste of 
netste creatie even gezien wilden worden. Ook de 
Koningin van Voorburg kwam er geregeld, weet 
Aad Leygraaf (193 ) te vertellen.
 

eer vereerd
Het was december 1953 toen de 1 -jarige 
Leygraaf gevraagd werd om te komen werken in 
de banketbakkerij van dit deftige eetpaleis. Het 
jonge ventje zat op de Ambachtsschool 
aan het Lamgroen waar hij onderricht 
kreeg van twee leraren die ook bij Krul 
werkten. Alleraardigste kerels. De ene was 
KoosJelders, een wat gezet mannetje en 
de ander heette Jan Haring, die nogal klein 
van stuk was. Alle twee waren ze uitermate 
bekwaam in hun vak en wat belangrijk was: 
ze wisten de kennis ook goed over te dragen. 
De jonge Leygraaf was uiterst vereerd toen 
hij werd gevraagd om bij de Koninklijke Krul 
te komen werken. Eerder had hij al enige 
ervaring opgedaan bij bakker Frans de Groot 
in Voorburg, maar nu zijn leraren hem goed 
vonden voor Krul, meende hij deze stap maar 
te moeten wagen.
 
Korstkelder
Op zijn  ets ging hij dagelijks naar de ver-
maarde banketbakker, waar hij via de personeel-
singang in de Molenstraat naar binnen ging. In 
het souterrain begon zijn werk in de korstkelder, 
genoemd naar het bladerdeeg dat werd gebruikt 
als basis van veel gebak. Daar werkten ze met 
zo’n man of zes. Verder was er nog de keuken en 

de banketbakkerij. Met dat bladerdeeg werd van 
alles gemaakt. Van saucijzenbroodjes en kerst-
kransen tot kaasstengels en amandelbroodjes. Al-
les met veel liefde gemaakt in de kelder van Krul. 
Hoewel de bonbons werden boven gemaakt in de 
chocolaterie. Leygraaf kan zich nog herinneren 
dat er een toermachine kwam om ten dienste van 
de bakkers te draaien. Mi machines, deegmachine 
er stond van alles in de kelder van de banketbak-
kerij. Ook de ouwe ovens 

  Gewoon 
    goed geregeld
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en platen kan Leygraaf zich nog goed 
heugen. Het leek toen al of er te weinig 
werd ge nvesteerd om bij de tijd te 
blijven. Maar dat is achteraf praten.
 
Etalage
Onder de grond, in het souterrain,  
speelde zich veel af wat voor de 
cli nten verborgen bleef. Zowel in de 

keuken als de bakkerij werden 
de verrukkelijkste lekkernijen 
gemaakt die boven zorgvuldig 
werden opgepeuzeld. Wat 
deden de bezoekers lang 
over hun gebakje! Ja, de 
prijs lag wel aanzienlijk 
hoger dan elders, dat is 
waar. Maar  inke drinkers 
of eters zaten er niet bij. 
Het was vooral plak-
ken, kijken en bekeken 
worden op een strategi-
sche plaats in de mooie 
tearoom. Alsof ze in de 
etalage zaten! En dan 
langdurig prikken en 
hakken met een vorkje 
om vervolgens alles 
zo beschaafd mogelijk 
naar binnen te werken. 
Flink kauwen en her-
kauwen en dan voor-
naam doorslikken. Met 
hoofd rechtop en de 
blik op oneindig. Ja, 

het was een schitterend voorbeeld van 
voorname haagsheid: niets zijn en toch 
wat zijn. En het bedienend personeel 
moest hun gezicht in de plooi houden. 
Gelukkig waren ze erop getraind! 
  
Duidelijke hi rarchie
Het bakkerspersoneel mocht 
vanzelfsprekend niet in de tearoom 
komen. Tussen makers en serveersters 
was een duidelijke scheiding. De 
laatsten waren bijna actrices zo goed 
wisten ze hun rol te vervullen. Er 
heerste een duidelijke hi rarchie. 
Er waren allemaal hoofden en 
opperhoofden. Chefs en sous-chefs. 
Niet iedereen mocht zomaar iedere 
bezoeker bedienen. 
Sommige dames hadden 
zo hun voorkeuren. Bij 
elkaar zal er toch wel 
zo’n 50 man gewerkt 
hebben bij Krul. 
Niet alleen aan het 
Noordeinde maar ook 
in de verschillende 
 lialen te Den Haag 

en omgeving. Van 
de Alkemadelaan tot 

de Valeriusstraat. En van de Haagweg 
te Rijswijk tot de Stevinstraat te 
Scheveningen. Het aantal zal op tien 
hebben gelegen. Maar daarnaast 
leverden ze ook al hun zoetige en 
hartige lekkernijen aan het chi ue 
Kurhaus.
 

Bazen
Na de oorlog werd het bedrijf geleid 
door de broers Jan en Gerard Krul. De 
eerste was de oudste en had vooral de 
leiding over de banketbakkerij en de 
laatste zorgde vooral voor de admini-
stratie. Gerard was ook de laatste baas 
van het bedrijf.  In de lange gang tus-
sen bakkerij en tearoom kwam je langs 
het loket waar wekelijks de loonzakjes 
werden afgegeven. Daar zat de admi-

nistratie die niet alleen 
de lonen uitkeerde, 

maar ook de 
bestellingen 

noteerde 
en alles 
bijhield 
van vrije 
dagen tot 
de aan-
koop van 

gebaksdo-

zen. Wat de bestelling aanging, deze 
werden met de bak  ets thuisbezorgd 
en wat was het een verrukking als de 
bak  ets met het logo van Krul erop in 
de straat kwam. De besteller (meestal 
een bestelster) voelde hoe de buren ke-
ken, wanneer hij het gebak a  everde.  
 
Specialiteiten
Leygraaf kan zich uit zijn tijd nog her-
inneren dat er een Italiaan was die de 
leiding had bij het gebak en die heer-
lijk Marongebak kon maken. Allemaal 
volgens een geheim recept natuurlijk. 
Het bestond uit een soort kastanjepuree 
met een noot erop. Zelf vond Leygraaf 
het heerlijk om slaatjes te maken. Hij 
doet het nu nog bij zichzelf thuis. Ja, 
dat was heel wat anders dan het aan-
smeren van chocoladegebakkies, wat 
hij als leerling met 100-den tegelijk 
heeft gedaan. “Je zag er niet uit met al 
dat spul, dat plakte en kleefde. Eigen-

lijk was het een smerige klus”. Nee, 
een slagroomgebakje was meer 
favoriet!

Retourwinkel
In de smalle Molenstraat kon 
soms een hele lang rij mensen 

staan bij de retourwinkel. Inder-
daad, soms was het daar drukker 

dan bij de winkel zelf! Het retour-
gebak uit de  lialen werd tegen een 
sterk gereduceerd tarief verkocht 
en dat wisten de klanten. En aan de 
buitenkant van de verpakking kon 
je het niet zien. Dat was nou typisch 
Haags. Oud Krulgebak, maar wel in 

een doosje met het logo. Niemand die 
wat merkte, wanneer thuis het gebak 
werd gepresenteerd!

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

Bakker ad e graaf vond het heerlijk om ook slaatjes te maken. ij doet het nu nog bij zichzelf thuis.

   eftige tearoo  r l nog altijd een egri  in en aag 

- angdurig prikken en hakken met een vorkje om vervolgens alles zo beschaafd mogelijk naar binnen te werken. 
oto  et aderland   -

- etuigschrift voor de heer . . e graaf.   -

- anketbakkers van Krul. e van links  an aring en onder Koos elders en ad.    -

- ugendstilgevel van Krul -

- et interieur van de theesalon in .  -

- Etalage van Krul in  
otobureau e er . -

- onbonnier . van der oorn 
bij de chocoladewals 

oto  . . van der Pool .  -

- e ingang van Krul aan het oordeinde in  -
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0  0    
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Senior Hotels is een initiatief  van BTR Reizen, deze selecteert gezellige 
en gastvrije hotels op de mooiste plekjes en streken in Nederland en  
Duitsland. In alle Senior Hotels kunt u altijd heerlijk genieten van een 

      vakantie. Informeer naar alle speciale Actie Weken .  .  .Informeer naar alle speciale Actie Weken .  .  .  

 al vanaf  € 209,  

- ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’  
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Prijzen per persoon.  

 

Senior Hotel Dennenhoeve*** 
Nunspeet / Veluwe 

    - - 

 

 

Senior Hotel Gaasterland*** 
Rijs / Friesland 
    - - 

 

Senior Hotel Walram*** 
Valkenburg / Zuid Limburg 

    - - 

NIEUW 

ACTIE WEKEN 
Senior Hotels 
Boek en Profiteer 

Senior Hotel Der Jägerhof *** 
Teutoburgerwald / Duitsland 

    - - 

NIEUW 

DE KOMENDE 2 MAANDEN  
BIJ PATHÉ BUITENHOF

www.pathe.nl/50plusbios

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

Inclusief kopje koffie en iets
lekkers.

18/06 – 20/06 – 25/06 – 27/06
A ROYAL AFFAIR 3sg

Een jonge koningin is getrouwd met een gestoorde koning en wordt verliefd op diens 
psychiater. Samen ontketenen ze een revolutie die de hele natie doet veranderen. 

Psychiater en idealist Struensee grijpt de kans om met zijn invloed op de koning de 

ouderwetse regelgeving van Denemarken te veranderen. Hij zet echter alles op het spel 

wanneer er een hartstochtelijke romance tussen hem en de koningin ontstaat.

Regie: Nikolaj Arcel  |  Cast: Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Følsgaard, 

Trine Dyrholm, David Dencik  |  Lengte: 128 minuten  |  Ticketprijs: € 6,50

02/07 – 04/07 – 09/07 – 11-07
AMOUR 3at

Ontroerende film over de liefde van een echtpaar dat vecht tegen de genadeloze 
klappen die de ouderdom uitdeelt.

Anne en Georges zijn al op leeftijd en leiden een rustig bestaan in Parijs.Dan krijgt Anne 

een infarct en breekt er een nieuwe fase in hun samenzijn aan. Winnaar Gouden Palm 

Cannes 2012 en Oscar Beste Buitenlandse Film 2013.

Regie: Michael Haneke  |  Cast: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle 
Huppert  |  Lengte: 127 minuten  |  Ticketprijs: € 6,50

www.deoudebrouwerij.nl

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

Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust ko-
men en ontspannen in het allermooiste stuk-
je 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.

Overnachten in stijl... Overnachten in stijl... 



m 1  november

E po  191  ouis ouperus  jaar  
Op zaterdag 8 juni opende cabaretier Diederik van Vleuten 

de tentoonstelling ‘1913: Louis Couperus 50 jaar’. Dit 

jaar is het 150 jaar geleden dat Couperus werd geboren 

aan de Haagse Mauritskade en 90 jaar geleden dat hij 

overleed in De Steeg bij Rhenen. Het Louis Couperus 

Museum viert het jubileumjaar met een expositie die is 

samengesteld naar aanleiding van het Album Amicorum 

dat Couperus voor zijn 50e verjaardag van vrienden en 

bewonderaars ontving. Publicist en gastconservator 

Menno Voskuil geeft op basis van de bijdragen van schrij-

vers, kunstenaars, acteurs en architecten een cultureel 

inkijkje in het Nederland van 1913. Deze tentoonstelling 

tot en met 10 november te zien in het Louis Couperus 

Museum (Javastraat 17) in Den Haag.

Het omslag van het Album Amicorum werd uitgevoerd in 

witleer met gouden Art Nouveau letters. Het album wordt 

bewaard in het Letterkundig Museum. Menno Voskuil 

heeft voorbeelden gevonden van werk van kunstenaars 

wier visitekaartjes werden aangetroffen in het album. Die 

bijdragen zijn afkomstig van onder anderen literatoren 

van Couperus´ generatie zoals Willem Kloos en Frans 

Netscher, maar ook van schilders als Antoon Molkenboer, 

Theo van Hoytema en Jan Hoynck van Papendrecht, de 

acteurs Willem Royaards en Eduard Verkade, de architect 

H.P. Berlage en componisten zoals Bernard Zweers en 

Henri Viotta. Een aantal van deze kunstenaars wordt uit-

gelicht op de tentoonstelling die is aangevuld met prenten 

van het Vredespaleis dat in 1913 werd voltooid en andere 

relevante beelden uit het Haags Gemeentearchief.

aterdag 22 juni

pen huis rinses ulianakerk
tijdens Duindorpdag
Tijdens de Duindorpdag houdt de Prinses Julianakerk aan 

de Nieboerweg te Scheveningen ‘open huis.’ Een histo-

rische tentoonstelling over Oud- Scheveningen zal in de 

kerk te bezichtigen zijn. In deze expositie zal Evert de Niet 

allerlei foto’s tentoonstellen van de grote verscheidenheid 

van kerkgebouwen, predikanten, en ander kerkelijk leven 

op Scheveningen. Er is een unieke fotocollectie te zien 

van de bouw en de opening van de kerk in 1928 met beel-

den van Koningin Wilhelmina, Koningin-moeder Emma 

en Prinses Juliana. Alsmede foto’s herinrichting van de 

kerk uit de jaren 1970-1973. Ook diverse beelden van de 

Pnielkerk, Immanuelkerk, Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Oude 

Bethelkerk, Prins Willemkerk, Nieuwe Badkapel, Ichtus-

kerk, Hennephofkerkje, Thaborkerk , Eben Haëzerkerk , 

Lourdeskerk en St. Antonius Abt. Ook nieuw materiaal 

wordt toegevoegd.

De kerk is geopend vanaf 10.00 uur. Tussentijdse orgel-

bespeling en Gerrit Hoek met cornet. Aansluitend zal om 

16.00 uur een korte afsluiting plaatsvinden in de vorm 

van een Vesperdienst waaraan ds. van Harten, Arjo van 

der Steen en PJK-band hun medewerking zullen verlenen.

Zie ook op internet: www.prinsesjulianakerk.nl

Donderdag 2  juni

Bibliotheek De ier  lezing Dani lle van 
der Stap over hooggevoeligheid
Daniëlle van der Stap (1980) woont in het Westland en 

heeft een eigen praktijk gericht op massages voor (de 

aanstaande) moeder en baby. Ook houdt ze zich bezig 

met het analyseren van gedrag en karakters door het 

lezen van tenen. Haar missie: mensen ontspanning en 

inzicht geven, zodat zij tot bloei kunnen komen. Van 

der Stap is hooggevoelig en heeft daar een boek over 

geschreven ‘Het stille verdriet’ dat op 13 juni uit komt. 

Met haar boek wil ze als 'ervaringsdeskundige' hoog-

gevoelige mensen een steuntje in de rug bieden tijdens 

hun ontwikkeling en anderen - niet-hooggevoeligen - een 

kijkje geven in de belevingswereld van een hooggevoelig 

persoon.  ‘Het stille verdriet’ is een autobiografi sch 

verhaal van de schrijfster over de lange weg die zij heeft 

afgelegd om haar hooggevoeligheid en gave te accepte-

ren. Met veel moed, groeiend vertrouwen en de nodige 

humor bewandelt zij haar pad naar (h)erkenning. 

Op donderdag 27 juni is Daniëlle van der Stap te gast in 

Bibliotheek De Lier waar ze zal vertellen over haar boek 

en over hooggevoeligheid. U bent van harte welkom 

om te komen luisteren. Kaartjes voor deze lezing zijn 

verkrijgbaar bij alle vestigingen van Bibliotheek Westland 

en via de website. De kaartjes kosten € 2,50 voor leden 

van Bibliotheek Westland en € 5,- voor niet-leden. De 

aanvang van de lezing is 20.00 uur.

ondag  juni

ans Spit nodigt  uit!
u in het etterkundig useum

De eerste editie van de literaire salon op een nieuwe loca-

tie. Het programma van deze middag: Leven en werk van 

Aya Zikken, toegelicht door biograaf Kees Ruys en redac-

teur en lezer Peter de Rijk; het tijdschrift de Parelduiker, 

samen met Extaze het meest interessante tijdschrift van 

Nederland, zijn voorgeschiedenis (Engelbewaarder) en 

het waarom van dit tijdschrift; de dichter Jos Versteegen 

leest voor uit eigen werk, recent verscheen van hem: Een 

huis verlaten.

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in het museum, ingang 

via de Koninklijke Bibliotheek, trap op en dan rechts, waar 

u wordt opgewacht. Het Museum geeft alle bezoekers van 

de salon gratis entree! Dit geldt voor de vaste collectie en 

voor de speciale exposities. Entree voor de salon is

€ 7.50 (inclusief bezoek aan het museum). Wellicht ten 

overvloede: Museum jaarkaart en Vriendenpas geven 

geen gratis toegang tot de salon!

De catering, kopje koffi e, thee met koekje in de pauze 

en een drankje en hapje na afl oop, wordt verzorgd door 

het museum. De salon begint om 14.00 uur. Het offi ciële 

programma duurt tot 16.00 uur, daarna de borrel tot 

16.45 uur. Het museum sluit om 17.00 uur.

Aantal plaatsen is beperkt tot 60. Reserveringen:

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

06 81309892.

remi re arterre presenteert
ugo aerten met hom

De acteur Hugo Maerten maakt al jaren deel uit van de 

vaste kern spelers bij Toneelgroep De  Appel. Nu staat hij 

bijv. in ‘Volle Maan’. Daarnaast werkt hij ook voor fi lm en 

televisie.

Het spelen van Thom op diverse locaties ziet hij als een 

extra uitdaging. Thom is de gelauwerde monoloog van 

de jonge Amerikaanse schrijver Will Eno. Een ontregeld/

ontregelend, grappig en ontroerend relaas van een man 

die zichzelf opnieuw uitvindt op de rokende puinhoop van 

z'n leven. Eno schrijft in de traditie van Beckett en Hugo 

speelt 'm in het tempo van de stand-up comedy. Voor 

mensen met een sterke maag en een goed karakter.

Locatie : Groot Hertoginnelaan 52, 2517 EJ Den Haag. U 

bent welkom vanaf 11.00 uur en het optreden begint om 

11.30 uur. De entreeprijs bedraagt € 18 Reserveren via 

www.premiereparterre.nl of telefonisch: 070-3352696.

Openbaar vervoer: Bus 24: Halte Banstraat, Tram 3: Halte 

Van Speijkstraat.

2  t m 29 september

ationale aptoe 2 1  in ho  R dam
Beleef de kleurrijke show rond Nederlandse militaire 

muziek waarin, mars-, moderne en klassieke muziek 

elkaar afwisselen. 

Het programma wordt dit jaar uitgevoerd door de 

beroepsorkesten van de Koninklijke Marine, Land- en 

Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

• het Nederlands Politie Orkest 

• Engeland: Band of the Royal Airforce College en Band of 

H.M. Royal Marines Portsmouth 

Nieuw dit jaar is een speciale muzikale circusact door 

jeugdcircus Rotjeknor uit Rotterdam. 

In het kader van de Nationale Taptoe Jeugdshow Manifes-

tatie zijn er diverse optredens van allerlei jeugdkorpsen. 

Zodra men het Sportpaleis binnenkomt, is er muziek en 

veel te zien op het gebied van 100 jaar militaire luchtvaart 

en zijn er allerlei kraampjes en stands met o.a. leuke 

Taptoe hebbedingen. Vanaf 2 uur voor aanvang bent 

u welkom in het Sportpaleis: voor een hapje en een 

drankje, genieten van de diverse optredens en lopen 

langs de vele kraampjes en tentoonstelling. Een bezoek 

aan de Nationale Taptoe is meer dan een muziekvoorstel-

ling alleen. 

Bestel uw kaarten online via de offi ciele website van de 

Nationale Taptoe: www.nationaletaptoe.nl

Entreeprijzen zijn er van € 32 voor de 2de rang, tot € 48 

voor de hoofdtribune.
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r o  it eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e ud- agenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
ebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

De mogelijkheid om vanaf Den Haag 
Centraal Madurodam te bereiken en via 
Het Kanaal langs het Westbroekpark tot in 
Scheveningen te komen is ontstaan door 
een omweg door Benoordenhout bevaar-
baar te maken. Boten tot  meter kunnen 
hiervan gebruik maken. Vanaf 2015 kunnen 
ook grotere schepen en rondvaartboten 
deze bestemmingen bereiken. Dan is de 
Dr. Kuyperdam, die nu een blokkade is 
in de Koninginnegracht, vervangen door 
een nieuwe, maar klassiek aandoende brug 
waar iedereen onderdoor kan varen.

Speciale waterkaart
Alle mogelijkheden om Den Haag vanaf 
het water te beleven zijn in beeld gebracht 
op een speciale waterkaart. Daarop staan 
ook tien bijzondere plekken aan het Haagse 
zoete water aangegeven, de zogenaamde 
‘waterparels . Het gaat om fraaie natuur, 

speelplekken en restaurantjes en cafés aan 
schilderachtige grachtjes.
De kaart wordt gratis ter beschikking 
gesteld aan hotels, musea en attracties om 
bezoekers ook op de waterkanten van Den 
Haag te attenderen.

etwerk van 2  km
Het Haagse netwerk van vaarten, grachten 
en kanalen beslaat in totaal 250 kilometer 
en sluit aan op vaarwater naar het Westland, 
Delft en Leiden. 
Het bevaarbaar maken hiervan zet Den 
Haag nog beter op de kaart voor bezoekers 
en dagjesmensen. Wethouder Revis ver-
wacht dan ook dat ondernemers die rond-
vaarten organiseren of bootjes verhuren 
de kansen aangrijpen door nog meer leuke 
tochten te g n n ie en. Dat is goed 
voor de mensen die Den Haag willen zien, 
maar ook voor de stedelijke economie.

aagse topbestemmingen als adurodam, het ouwman useum, 
de apanse tuin, Drievliet, anorama esdag, de aagse oren en 
aantrekkelijke winkelstraten als de Denneweg zijn sinds dit voorjaar 
vanaf station Den aag entraal met een bootje te bereiken. 
Die nieuwe routes zijn in de afgelopen anderhalf jaar bevaarbaar ge-
maakt door obstakels te verwijderen, overhangend groen te snoeien 
en achttien aanlegplekken te cre ren.

en aag o ent nie we aarro tes 
naar toeristis e to este ingen

- irecteur van het ouwman useum Ronald Koo man l  en wethouder tadsbeheer oudewijn Revis r
 dopen  de nieuwe aanmeerplek in het water voor het museum. oto  urriaan robbel  -
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Overigens zal de doorstroming naar 
koopwoningen en vrije sectorwonin-
gen wel tegenvallen. Want wie wil 
uit zijn eigen stulpje, als het goed 
bevalt? Dwingen kan niet. En de e tra 
huurverhogingen zijn nog zo laag, dat 
men die voor lief neemt. Een voor-
beeld: iemand woont in een rijtjeshuis 
van 00 euro huur per maand. Er is 
een huishoudinkomen van boven de 

 43.000 (komt genoeg voor!), dan 
betaalt het gezin  15 méér per maand 
boven de normale huurverhoging. Ik 
verwacht dat veel mensen met een 
dergelijk inkomen het ervoor over 
hebben als ze naar hun zin wonen. En 
of het de volgende jaren nog eens 15 
euro méér wordt, hangt van politieke 
ontwikkelingen en de woningmarkt als 
geheel af.

ien jaar
Pas over een jaar of tien begint de 
e tra huurverhoging door te kleunen, 

als ook het inkomen (salaris, AOW, 
pensioen en het rendement op vermo-
gen) niet evenredig stijgt. Thans zitten 
deze mensen vrij goedkoop - gezien 
hun inkomen - in gesubsidieerde 
woningen. Voor hen is de sociale 
woningbouw in principe ook niet 
bedoeld. Dit ‘scheefwonen’ is er de 
afgelopen decennia helaas op te grote 
schaal in geslopen.

De wetsvoorstellen, die deze e tra 
huurverhoging regelen, zijn door het 
parlement aangenomen. De huurtoe-
slag blijft bestaan om woningen voor 
lagere inkomens betaalbaar te houden. 
De huurverhoging boven in atie 
wordt tevens voor het grootste deel 
gecompenseerd door de huurtoeslag.

De huurverhoging per 1 juli is geba-
seerd op de in atie over 2012 (2,5 
procent) plus 1,5 procent. Even nog 
op een rijtje wat de conse uenties zijn 

voor de sociale woningbouw (vroeger 
woningwetwoningen geheten):

4 procent verhoging voor huishoudin-
komens tot  33. 14
4,5 procent voor middeninkomens (0,5 
procent e tra)

,5 procent voor hogere inkomens (2,5 
procent e tra).

Bij de inkomensgrenzen voor de 
huurverhoging en de toeslag geldt 
het gezamenlijke verzamelinkomen 
per huishouden over 2011. Uitge-
zonderd wordt het inkomen tot aan 
het minimumloon (circa 20.000 euro 
per jaar bij fulltime) van inwonende 
kinderen, die nog geen 23 jaar zijn. 
Dat om jongeren niet te ontmoedigen 
een bijbaantje te nemen.

In de vrije sector (boven de  80 per 
maand) mag men over het algemeen 
ook grotere en kwalitatief betere 

woningen verwachten. Hoewel de 
huurverhogingen vrij zijn, wil dat niet 
zeggen dat het een kwestie is van wat 
de ‘gek’ (de verhuurder) wil vragen en 
wat de andere ‘gek’ (de huurder) wil 
betalen. Ook deze markt is aan regels 
gebonden, zij het niet zo strak als de 
sociale woningbouw. 

Vraag en aanbod
Bovendien gaat hier het marktmecha-
nisme van vraag en aanbod werken 
en zal een investeerder (tot nu toe k 
corporaties) weliswaar rendement 
willen maken, maar in deze sector niet 
van plan zijn het vel over de neus van 
de huurders te trekken. De investeer-
ders in de vrije sector hebben ook 

alle belang bij langdurige contracten 
waarop hun winstverwachtingen zijn 
gebaseerd.

Een lezer van deze krant kwam op het 
slimme idee zijn verzamelinkomen 
(over dit jaar) terug te brengen met 
schenkingen en giften, om zodoende 
over twee jaar onder de inkomens-
grens voor sociale woningbouw te 
blijven. Het is een middel, maar de 
lezer beseft niet dat hij met schenkin-
gen en giften meer kwijt is dan met 
welke huurverhoging ook. Het heeft 
ook geen zin op die manier te probe-
ren nog een klein beetje huurtoeslag 
binnen te blijven halen.

Huurders van sociale woningen krijgen per 1 juli een extra huurverhoging als zij een huishoudinkomen hebben van meer dan  33.614 (verzamelinkomen) per jaar. De huurverhoging is 
beperkt tot 4 procent voor mensen, vaak ook ouderen, die onder deze inkomensgrens zitten (AOW en aanvullend pensioen tot pakweg 1250 euro bruto per maand).

r er oging oor s eefwoners  is te dragen 

Erf- en schenkingsrecht

Schenken en teruglenen
aan gehuwde kinderen

e s hen en onze in e en l en
een e g n uim eu o
innen e s le i s elling. s he
oeges n oo e ou n onze
zoon een s hen ing e oen e zi n
gehu on e hu eli s oo
en. s he h n ig en e s n ig

om oo n o ie he li s
i ges el e e g e s hen en n

onze in e en s o eis is
ls i ei en zi n o e le en oe

g me e en e

Jaarlijkse schenkingen aan eigen 
kinderen zijn tot ruim 5000 euro 
vrijgesteld van belastingen. Voor 
overige personen (zoals de vrouw 
van uw zoon) is dat beperkt tot ruim 
2000 euro. Voor zijn vrouw geldt 
overigens wel weer de schenkings-
vrijstelling van haar ouders. Er zijn 
ook veel eenmalige hogere schenkin-
gen mogelijk aan kinderen tussen 
de 18 en 35 jaar en voor verwerving 
van een eigen huis. Daarvoor zijn 
wel notari le aktes nodig. Op papier 

schenken is mogelijk, maar daarvoor 
is eveneens in de meeste gevallen 
een akte van een notaris nodig. Het 
zogenoemde ‘teruglenen’ van de 
jaarlijkse bedragen vergt inderdaad 
een te betalen rente. Laat u zich dan 
ook eerst goed informeren door een 
notaris. De simpele eerste opties 
hierboven vinden wij veel makke-
lijker. De kinderen hebben daar ook 
veel meer aan (geld nu al in plaats 
van pas na het overlijden scaalvrij 
de erfenis van beide ouders opstrij-
ken). Bovendien zitten aan de door u 
benoemde mogelijkheid van schen-
ken op papier een heleboel negatieve 
(soms ook scale) aspecten. Veel 
mensen onderschatten bijvoorbeeld 
de rentebetalingen (minimaal  
procent) die moeten worden gedaan 
over het teruggeleende bedrag. 
Daarom is deze mogelijkheid eerder 
bedoeld voor bezit in vastgoed en 
ondernemingen en bij vermogens om 
hoge erfbelasting te ontwijken, dan 
om de betrekkelijk lage schenkingen 
jaarlijks te kunnen doen en weer 
terug te lenen. Bovendien heeft met-
een schenken het voordeel dat u per 
jaar kunt bekijken of u het kunt mis-

sen. Waarom zou je iets omslachtig 
doen als het eenvoudig kan?

ondeling gevraagd
e ecuteur te zijn

e e eli loon oo een e e
u eu e g h ns li

o en n he s l o n e
n l ens h e um o e li en.

nnee e e e i le en een
milieli mon eling hee ge g

zi n el ngen e eh igen i o e
li en en hie o e nie s is s ge
leg gel hie n oo e e eli e
egeling

Dat kan, maar het hangt wel af van 
de toestemming van de overige erf-
genamen. Een mondelinge afspraak 
biedt geen zekerheid. Er hoeft maar 
één erfgenaam bezwaren te hebben 
en er ontstaan problemen. Dus in 
die situatie is de e ecuteur geheel 
afhankelijk van de toestemming 
van andere erfgenamen. Niet voor 
niks is in de wet opgenomen dat een 
e ecuteur kan worden benoemd bij 
testament. Gaat het om de regeling 
van eenvoudige, niet kostbare zaken, 
zoals het huis opruimen en het 

verdelen van de ‘spulletjes’, dan kan 
ook een codicil - waaraan overigens 
ook enkele eisen worden gesteld - 
volstaan.

W en pensioen

oeslag bij latere
ingang W
n o i en i g
ee m n en l e . i n
ou is n en e nog.
e i e h o e oesl g ls

ze nie mee zou e en oe l ng
moe ze n l nie mee e en om

ge ui n e unnen m en

U hebt recht op een toeslag voor de 
jongere partner als zij nog geen 5 
jaar is en geen inkomsten heeft. Dat 
kan dus per direct. Deze toeslag-
regeling wordt overigens per 1 
januari 2015 voor nieuwe gevallen 
afgeschaft. Echter, wat vele mensen 
niet willen begrijpen, is dat blijven 
werken een echtpaar altijd bruto en 
netto per maand méér oplevert dan 
alleen de toeslag voor de jongere 
niet-verdienende partner. Daarom 
hebben wij al eerder in onze rubrie-

ken gesteld dat het alleen zin heeft te 
stoppen met werken (ook in kleine 
baantjes) als de jongere partner een 
hekel aan het werk heeft. Het grote 
misverstand is dat het nancieel 
niet zou uitmaken. Op basis van 
de huidige AOW-bedragen scheelt 
het minimaal 220 euro per maand 
(vaak ook netto!) bij kleine baantjes 
en bijvoorbeeld circa 50 euro bij 
een baan van een jongere partner 
die 1300 euro per maand (bruto) 
verdient.

Doorbetaling W
tot W-leeftijd

en h ns en zo ls he e
nu n ui zie z l i e h l e negen
m n en n mi n s e e g

mi n ui e ing i gen.
en e h e o en ge eu

en on ng een ui e ing.
m g o h nnemen he
e ui e ing n oo negen

m n en l nge oo e l

Ja. Alle uitkeringen uit sociale 
fondsen (zoals WIA, WAO, bijstand 
en Anw) lopen door totdat uw AOW-
uitkering ingaat.

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

et de e tra huurverhoging, die trouwens ook geldt voor sociale zorgwoningen en in seniorencom-
ple en, wil het kabinet bereiken dat meer goedkope huurwoningen beschikbaar komen voor de 
lagere inkomensgroepen en dat de middengroepen en rijken vertrekken naar de vrije huursectoren 
(kale maandhuur boven de  1) of een koopwoning aanschaffen. Gezien de aanhoudende dalingen 
op de koopmarkt kan het inderdaad soms goedkoper zijn een huis te kopen dan te huren. adeel  
de eigenaar is verantwoordelijk voor onderhoud en uiterlijkheden.

?
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Voor veel schrijvers geldt misschien 
dat jeugdherinneringen een belangrij-
ke bron zijn voor het schrijverschap, 
maar de manier waarop Brakman het 
decor van zijn jeugd tot een fantasie-
rijke wereld heeft uitgebouwd, maakt 
hem onnavolgbaar.
In de loop van zijn werk groeit 
Scheveningen uit tot een mythische 
plaats waarin niet alleen de geschie-
denis van de schrijver doorgloeit, 
maar waarin bijvoorbeeld ook de 
Noormannen binnenvallen of waarin 
Don uichotte ronddwaalt. Zijn 
werk geeft geheimen prijs over Den 
Haag die niemand ooit zou hebben 
vermoed. Zo is er in ‘De koning 
is dood’ sprake van een uitgebreid 
gangenstelsel onder de hofvijver 
en de omgeving. Altijd weer zijn 
er de Bosjes van Poot en de zee als 
troostrijke plekken, maar ook in de 
Keizerstraat beleven de hoofdperso-
nages in Brakmans werk vaak een 
rustgevend moment.

egen sloop
In Brakmans werk wordt geprotes-
teerd tegen veranderingen die het 
vertrouwde afbreken. De humor 
waarmee dat protest wordt beschre-
ven, en de soms hilarische verwik-
kelingen in zijn verhalen en romans 
trekken de lezer onverbiddelijk het 
Brakmanuniversum in. 
Het is niet verwonderlijk dat 

Brakman indertijd tegen de in 1998 
aangekondigde sloop van Duindorp 
was, al week zijn voorstelling van 
de wijk nogal af van de realiteit van 
het Duindorp aan het eind van de 
jaren ’90. Met ‘De sloop der dingen’ 
wijdde Brakman een roman aan de 
afbraak van de omgeving van zijn 
jeugd. Hij woonde in die tijd zelf al 
meer dan veertig jaar in Overijssel: 
eerst in Enschede en later in Boekelo. 
In een aantal romans is Enschede 
de plaats van handeling. In ‘De 
oorveeg’ trekt in het landschap rond 
Enschede een leger uit vroeger tijden 
plunderend rond op weg naar een 
afrekening. In Brakmans werk staan 

werkelijkheid en verbeelding op 
gespannen voet. Vaak wordt het 
vertellende personage in zijn werk 
geconfronteerd met personages die 
niet bereid zijn mee te gaan in zijn 
verbeeldingskracht. Niet alleen in 
‘De oorveeg’ leidt dit con  ict tot een 
oorlogssituatie.

. . ooftprijs
Brakman was een gedreven vertel-
ler die grote waarde hechtte aan de 
werking van het beeld. In zijn romans 
en verhalen blijkt dit standpunt dui-
delijk. Daarnaast schilderde hij ook 
op het doek. Op veel van zijn latere 
romans is in het omslag een schilderij 
van hem opgenomen.
In 1981 kreeg Brakman de P.C. 
Hooftprijs, de grootste literaire 
oeuvreprijs in Nederland. Er waren 
toen nog ‘slechts’ 1  boeken van hem 
uitgekomen. Hij was, zoals later is 
gebleken, nog lang niet op de helft 
van zijn oeuvre.

raktizerend arts
Na de MULO ging Brakman op 
kantoor werken en in de avonduren 
studeerde hij voor het HBS-diploma. 
In 1945 legde hij het e amen voor de 
HBS met goed gevolg af en kwam 
daardoor in aanmerking voor een 
beurs. Daarmee kon hij medicijnen 
gaan studeren in Leiden waarna hij 
van 1952 tot 1953 als arts was inge-
lijfd bij de Militair-geneeskundige 
dienst (MGD) in Amersfoort en Ede.
In de jaren vijftig had hij een 
huisartsenpraktijk in zijn geboorte-
plaats. Na enkele jaren als huisarts 
te hebben gewerkt, werd Brakman 
bedrijfsarts in Enschede bij dertien 
te tielfabrieken. Hier kon hij voor 
zijn schrijverschap meer rust vinden 
dan in zijn drukke huisartspraktijk in 
Den Haag. 

Reserveren
Op 23 juni a.s. om 11.00 uur wordt 
een literaire brunch gewijd aan Brak-
man in het Koetshuis van Museum 
Meermanno aan de Prinsessegracht 
30 in Den Haag. Het programma zal 
duren tot 13.00 uur, maar kan iets 
uitlopen.
Tijdens het door muziek en beeld on-
dersteunde programma zal de acteur 
Bob Schwarze voordragen uit Brak-
mans werk. Sprekers zijn o.a. Gerrit 
Jan Kleinrensink, de biograaf van 
Brakman, en Wim Noordhoek (be-
kend van VPRO Radio De Avonden). 
De dichter Jan Kuijper, die jarenlang 
de vaste redacteur was van Brakman, 
leest uit zijn dit jaar verschenen 
bundel ‘Ondoden’ een aan Brakman 
gewijd sonnet. Rob Scholten draagt 
weer een toepasselijke en door hem 
vertaalde fabel van La Fontaine 
voor. Ellen Fernhout presenteert het 
programma. Natuurlijk is er ook weer 

de boekentafel van Hans Spit, bij wie 
u o.m. werk kunt aanschaffen van of 
rond Willem Brakman. 

In verband met de brunch die u 
tijdens de pauze krijgt geserveerd, 
is vooraf reserveren noodzakelijk. 
Reserveer door in te spreken op 
0 0-3020082 of stuur een e-mail 
naar: reserveren salonredactie.net 

Entreeprijs:  12,50. Wilt u ook uw 
Museumkaart meenemen? Dan kunt 
u bovendien na a  oop nog de mooie 
vaste collectie van het museum en de 
actuele e posities bekijken. 

Christien Kok
ese e en@s lon e ie.ne

ondag 2  juni om 11.  uur in useum eermanno

iteraire r n  o er 
ille  ra an 

De schrijver Willem Brakman (1  juni 1922 -  mei 2 ) 
groeide op in de Scheveningse wijk Duindorp en woonde tot 
in 19  in Den aag. Voor zijn oeuvre, dat bij zijn overlijden 
uit 1 boektitels bestond, is dat gegeven belangrijk geble-
ken.

-  Portret van illem rakman in  
toen hij de P. . ooftprijs

 kreeg toegekend. -

-  oto uit het familie-album  illem rakman tijdens een vakantie. -

iteraire r n  o er 

-  ehalve schrijven 
tekende illem rakman 

ook graag. oms wat 
ironische prentjes van 

zichzelf, later ook 
kleurige vetkrijttekenin-
gen voor de omslagen 
van zijn boeken. ier 

rechts die voor zijn boek 
e iograaf uit . -

- illem rakman schreef een immens oeuvre bij elkaar, van meer dan vijftig titels. -
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Geeft extra grip onder de douche of in bad. 

De beugel is gemaakt van stevig kunststof 

en aan de wand te bevestigen met behulp 

van zuignappen. Veilig door toepassing van 

Safety Control.

Met zuignap en safety control

Wandbeugel

van 59,95  

  54,95

DVD-box ‘Bewust Vitaal’
Thuis fit worden en blijven met vijf DVD’s met oefenprogramma’s voor 

cardio, pilates, buikspieren, yoga en het hele lichaam.

van 19,95  

416,95

van 34,95  

429,95

van 49,95  

444,95

van 39,95  

435,95

Bloeddrukmeter (bovenarm)
Medisana, type MTP, volautomatisch, met twee maal 99 geheu-

genplaatsen voor twee personen, werkt op batterij, 3 jaar garantie, 

Nederlandstalige handleiding.

Tempur fietszadelkussen
Visco-elastisch en temperatuurgevoelig, vormt zich naar de contouren 

van het lichaam waardoor de drukpuntvorming wordt voorkomen.

Opblaasbaar loungekussen
Wicked Wedge, ideaal voor op het 

strand of in het gras. ook te gebruiken 

als comfortabele ruggensteun. 

verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw 

en roze.

van 34,95  

427,95

Lap Desk  
Ondersteuning voor lezen of schrijven onderweg, op de bank of in de 

tuin. Dit stabiele kussen voor op uw bovenbenen en de harde boven-

plaat zorgen voor een stevige ondergrond. Afmeting 40 x 39 cm.

van 31,95  

427,95

Spraakhorloge
Dit horloge spreekt met een natuurlijk ingesproken NL stem. Tijdsver-

melding in spreektaal, Band en behuizing zijn gemaakt van kunststof. 

In zwart en zilverkleur verkrijgbaar.

Witte douchekruk van de Duitse fabrikant 

Dietz. 32 cm. doorsnede met openingen 

voor waterafvoer. In hoogte verstelbaar van 

47 cm. tot 64 cm. Gewicht van 2,7 kg. en 

maximale belasting van 120 kg.

‘Redondo’

Handige douchekruk

van 54,95  

49,95

Verhoogt uw toilet met 5 cm. of 10 cm. 

Anatomische vorm met lichte helling om 

opstaan te vergemakkelijken. Grote uitspa-

ringen voor en achter maken het reinigen 

makkelijker. Let op: 5 cm. nu € 30,95

Inclusief deksel

Luxe toiletverhoger

van 39,95  

33,95

Kunststof badgreep, zorgt voor stevige 

steun bij het in en uit het bad stappen. 

Handig klemmechanisme. Hoogte boven 

de badrand 40,6 cm. De klem heeft een 

breedtebereik van 6,3 tot 14 cm.

Stevig met handig klemmechanisme

Veilige badrandgreep

van 59,95  

49,95

VOORDEEL WINKEL
Groot gemak voor kleine prijsjes!

Voorkom uitglijden met deze douchemat 

van natuurlijk rubber. Perforatiegaatjes 

zorgen voor snelle waterafvoer, kleine zuig-

napjes voor een goede fixatie op de onder-

grond. Afmeting 54 x 54 cm, kleur wit.

Nooit meer uitglijden

Antislip douchemat

van 9,95  

7,95

Weegschaal met duidelijk zichtbare grote 

schaal. Werkt mechanisch en heeft dus 

geen batterijen nodig. Aanduiding per 500 

gram. Rubberen antislipvlak voorkomt uit-

glijden. Maximaal weeggewicht: 150 kg.

Geen batterijen nodig

Mechanische weegschaal

van 34,95    

       29,95
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Kunststof bankje op wielen om heel com-

fortabel licht tuinwerk mee te kunnen doen. 

Tevens te gebruiken als tuingereedschaps-

kist. Het zitbankje is gemaakt van kunststof 

en eenvoudig te dragen.

Comfortabel tuinieren

Tuinzitbank op wielen

van 92,95     

   79,95

Kies uw cadeau!
Wanneer u een product besteld van deze pagi-

na, mag u tevens een gratis product uitkiezen!

t.w.v.

6,90

t.w.v.

4,95
t.w.v.

5,95

Douchestoel powdercoated
Kan probleemloos ingezet worden in 

natte ruimtes en kan met standaard 

desinfecteer middelen gereinigd wor-

den. In hoogte verstelbaar, maximaal 

gebruikersgewicht 110 kg.

van 129,95  

4109,95

van 129,90  

499,90
Huisrollator
eenvoudig in te klappen om hem mee 

te nemen of op te bergen, heeft duw-

beugel met handrem, een mandje en 

een dienblad waarop max. 5 kg kan 

worden verplaatst. Hoogte is instel-

baar.

Zeer geschikt voor slechthorende en 

slechtziende gebruikers. en heeft naast een 

normaal toetsenbord met grote toetsen een 

zestal fototoetsen. Gespreks- en belvolume 

luid instelbaar, geschikt voor gehoorappa-

raten (H.A.C.)

Met handige fototoetsen

Big Button Telefoon

van 64,95  

54,95

Metalen frame met zacht kussen voor 

comfortabel geknield werken in de tuin. 

Opstaande zijsteunen voor recht omhoog 

komen zonder rugpijn.

Ook te gebruiken als zitje of opstap

Kniel/zit tuinbankje

van 39,95 

  35,95

Artikel Prijs Aantal

Douchekruk Redondo 49,95  

Toiletverhoger 5 cm. 30,95  

Toiletverhoger 10 cm. 33,95 

Antislip Douchemat   7,95 

DVD-box ‘Bewust vitaal’ 16,95 

Loungekussen gr/bl/ro 29,95 

Tempur fietszadelkussen 33,95 

Bloeddrukmeter 39,95 

Lap desk 24,95 

Spraakhorloge 39,95 

Artikel Prijs Aantal 

Wandbeugel 54,95 

Badrandgreep 49,95 

Mech. weegschaal 29,95 

Big button telefoon 54,95 

Kniel/zit tuinbankje 35,95 

Mobiliteitstrainer 89,95 

Douchestoel 64,95 

Huisrollator 99,90 

Tuinzitbank op wielen 79,95 

 dhr.  mevr.   

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon    E-mail  



Hoe kunt u deze producten bestellen?

U kunt op drie manieren bij ons bestellen:

- Via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl

- Via telefoonnummer 038 - 46 000 23

- Door de coupon hieronder in te vullen en op te sturen naar: De Volharding Voordeel, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

Let op: de verzendkosten per bestelling bedragen € 5,95

Kies uw gratis artikel:       Oplader (USB)       Zaklamp       Opvouwbare waterfles

Kijk voor meer artikelen en meer voordeel op 

www.volharding-voordeel.nl

Been- en armspieren trainen vanuit uw 

stoel. Door trapondersteuning is weinig 

krachtsinspanning nodig. Traploos instel-

bare snelheidsregeling, tijdsregistratie, af-

stand en calorieverbruik, afstandsbediening 

en duidelijke Nederlandse handleiding.

Electrisch aangedreven

Mobiliteitstrainer

Oplader (USB) Zaklampje Opvouwbare waterfles

van 99,95 

  89,95

chaal
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CoornhertCentrum
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Erasmusplein 87
2532 RG   Den Haag
070 - 330 39 03
wijkservicepunt@coornhertcentrum.nl

Duinhage
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De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW   Den Haag
070 - 325 46 40
wijkservicepunt@duinhage.org

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM   Den Haag
070 - 447 02 00
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

 

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

l Wonen met zorg
l Tijdelijk verblijf
l Wonen
l Thuiszorg
l Zorgabonnement Zeker Thuis
l Dagverzorging
l Activiteiten en cursussen
l Ondersteuning mantelzorgers
l Wijkservicepunt voor advies
l Café-restaurantErasmusplein 87  -  2532 RG  Den Haag  -  070 - 388 92 13   -  www. humanitaswoonzorgplus.nl

Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. 
at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

aar waarom nou toch ook al weer  et geheugen gaat z’n eigen gang. et laat 
je in de steek wanneer je er een dringend beroep op doet. f het verzint er allerlei 
dingen bij die in werkelijkheid helemaal niet zijn gebeurd. 

Een knoop in je zakdoek

‘Weet je nog van die spreekbeurt van 
tien jaar geleden?’, vroeg ik mijn 
jongste zoon (23). ‘Dat je samen met 
je vriend een spreekbeurt voor de 
klas hield over zonnebrillen waarmee 
je door kleren heen kon kijken? En 
dat jullie dat tijdens de spreekbeurt 
in de klas demonstreerden door een 
zonnebril op te zetten en de juiste 
kleur van de slipjes van de meisjes uit 
de klas te noemen?’ Mijn zoon keek 
me aan of hij water zag branden. 
‘Nee’, zei hij. ‘Daar weet ik niks 
van’. ‘Echt niet?’, vroeg ik. Want ik 
wist vrijwel zeker dat ik hem bij de 
voorbereiding van die spreekbeurt 
 ink geholpen had en hem allerlei 

suggesties aan de hand had gedaan. 
Om de kleur van die slipjes van te 
voren goed te onthouden als ze buiten 
op het schoolplein aan het touwtje 
springen waren geweest bijvoorbeeld. 
En om de juffrouw, om haar niet in 
verlegenheid te brengen, tijdens de 
spreekbeurt vooral niet aan te kijken 
met zo’n zonnebril op.
We kwamen er niet uit. f het geheu-
gen van mijn zoon schoot tekort, f 
de fantasie was met m jn geheugen 
op de loop gegaan. Totdat ik in een 
doos oude papieren een briefje vond 

met de voorbereidingen van die 
spreekbeurt. Er stonden zelfs details 
op over de soorten zonnebrillen die 
we hadden verzonnen, de prijzen en 
de mate waarop ze konden doordrin-
gen in de kledinglagen. ‘Zie je wel’, 
zei ik. Maar hij wist nog steeds van 
niks.

isverstand
Dat deed me denken aan het wijdver-
breide misverstand, dat je geheugen 
achteruit zou gaan als je ouder wordt. 
Dat is natuurlijk niet zo. Naarmate 
je ouder wordt heb je meer meege-
maakt, je hebt meer geleerd en je 
hebt meer indrukken verwerkt. Dus 
heb je steeds meer te onthouden. 

Totdat je geheugen vol is. 
Want dat kan natuurlijk weer 
w l. Dat je geheugen vol is en 
dat er dan niks meer bijkan. 
Net als met een USB-stick. 
En dan moet je, om plaats te 
maken voor de nieuwe indruk-
ken die je wil onthouden, het 
geheugen opschonen. Tenzij je 
geen nieuwe indrukken meer 
wil natuurlijk. Dan laat je het 
bij het oude. En vergeet je 
zomaar alles uit het hier en nu. 
Net zoals mijn moeder deed in 
de jaren voor ze stierf.

Onlangs werd ik zeventig. Maar 
vergeetachtig? Ik? Welnee. Er 
schiet me weliswaar steeds vaker 
iets niet te binnen. Maar dat komt 
gewoon omdat mijn geheugen vol 
is en nodig weer eens moet worden 
opgeschoond. 
Bij kinderen ligt dat anders. D e 
zijn pas vergeetachtig. Die vergeten 
vooral dingen die ze niet willen 
weten. Of ze vergeten zomaar hun 
huiswerk te maken. Of de verjaardag 
van hun vader. Of ze vergeten hun 
tanden te poetsen. Noem maar op. 
Lieve hemel! Wat zijn kinderen toch 
vergeetachtig. En dat, terwijl hun 
geheugen nog niet eens vol is!

apiertjes
Voordat ik mijn geheugen 
defragmenteer, hang ik 
allemaal papiertjes op 
aan mijn magneetbord 
boven mijn laptop. Op die 
papiertjes staan woorden. 
Op een van die papiertjes 
staat bijvoorbeeld: ‘De 
Oud-Hagenaar. Geheugen. 
Geheugensteuntjes’. Dat 
is me ooit eens zomaar 
te binnen geschoten. Dat 
ik wel eens iets over het 
geheugen zou kunnen 
schrijven in De Oud Ha-
genaar als ik ooit om een onderwerp 
verlegen zou zitten. En dat schrijf ik 
dan op een papiertje. Anders ben ik 
bang dat ik het weer vergeet. Het lijkt 
me trouwens een prima idee om iets 
over het geheugen te schrijven. De 
Oud-Hagenaar wordt immers vooral 
door wat oudere mensen gelezen. En 
die tobben natuurlijk allemaal wel 
eens met hun geheugen. D t ga ik dus 
doen. Iets over het geheugen. Waar 
die papiertjes allemaal niet goed 

voor zijn. Maar 
wat nu? Het blijkt, 
dat ik hierboven al 
een heel stuk over 
het geheugen heb geschreven. Ik 
was dus al begonnen, terwijl ik dat 
papiertje helemaal niet gelezen had. 
Stom zeg. Dat hele papiertje zomaar 
vergeten!

edicijnen
Ik kan er nou wel gekheid over 
maken. Maar het is natuurlijk w l 
een probleem. Neem nou mijn 
medicijnen. Ik moet er zes per dag. 
Eén keertje vergeten is misschien 
niet zo erg maar daar moet het wel 

bij blijven. Anders ga ik dood. 
Daarom heb ik een soort ritueel 
ontwikkeld. Voordat ik ’s 
ochtends mijn kommetje Brinta 
maak, neem ik eerst een glas 
waar ik een laagje water in doe. 
Dat is alvast voor als ik straks 
mijn Ascal-pil moet oplossen. 
Want een Ascal-pil mag je niet 
zomaar doorslikken. Dat glas 
met water zet ik op de tafel 
waar ik ook mijn Brinta nuttig. 
En als ik mijn Brinta opheb zet 
ik natuurlijk het lege kommetje 
op het aanrecht. En dan zie ik 
automatisch dat glas staan. En 
dan denk ik: ja, dat is waar ook. 

Ik moet mijn medicijnen nog. En dan 
ga ik naar mijn medicijnendoos en 
haal daar zes pillen uit. Waarvan ik 
er dus één in het glas doe en er vijf 
naast leg. En nu komt het. Het duurt 
ongeveer twee minuten voordat die 
Ascal-pil is opgelost. Als ik nu wat 
anders ga doen, vindt ik die hele zwik 
pas ’s avonds onaangeroerd weer 
terug. Maar daar heb ik het volgende 
op gevonden: ik vul een doorloper in. 
Een kleintje. En als ik daarmee klaar 

ben, kan ik op de een of andere ma-
nier het puzzelboekje niet wegleggen 
zonder aan mijn pillen te denken.
Wat een gedoe! Het nadeel van dat 
omslachtige ritueel is ook nog eens, 
dat er nergens in het proces ook maar 
iets tussen mag komen. Een tele-
foontje of  onverhoeds gedrag van 
mevrouw Pasgeld is al voldoende 
om de hele boel in de war te sturen. 
En ja. Op den duur ga je daaraan dan 
dus dood.

Geheugensteuntjes
O ja. Dat is waar ook. Ik moet het 
nog over geheugensteuntjes hebben. 
Dat is eigenlijk nog het leukste 
onderdeel van het briefje op mijn 
magneetbord. Hoe onthou je de 
volgorde waarin de planeten staan 
bijvoorbeeld. Dan onthou je gewoon: 
‘Mijn vader at meestal jonge spruit-
jes uit Nieuwe Pekela’. En ziedaar: 
Mercurius. Venus. Aarde. Mars. 
Jupiter. Saturnus. Uranus. Neptunus. 
Pluto. En de volgorde van de kleuren 
van de regenboog? Gewoon: ‘Rog-
gebrood is vies’. Oftewel: ‘Roggbiv’. 
En dan weet je weer: rood, oranje, 
geel, groen, blauw, indigo, violet. 
Nu is het toevallig wel zo, dat er 
nog nooit in mijn hele leven iemand 
mij heeft gevraagd naar de volgorde 
van de planeten of de kleuren van de 
regenboog. Maar handig is het wel. 
Ook last van geheugensteuntjes?
Mail het naar: ulius. asgeld
deoud-hagenaar.nl

- ijn vader at meestal jonge spruitjes 
uit ieuwe Pekela.-
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Sudoku                                 Sudoku B                                 Sudoku 

9 4
3 5 2

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

2 1 4 6 7 8
4 9 2 1 3

7 6

Sudoku D                                

do  weer ee en win
U moet weer op zoek naar de cijfers 
in de grijze vakjes van de vier Sudo-
ku’s. De vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de cijfers 
die daarin thuishoren moet u gebrui-
ken voor uw inzending. Ook dit keer 
zijn er vijf prijzen beschikbaar.
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het 
grijze vakje een ‘8’; in B een ‘1’ in C 
een ‘3’ en in D een ‘9’, zodat het ge-

vraagde antwoord dan bijvoorbeeld 
luidt: 8-1-3-9.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 11 van 28 
mei presenteerden we vier Sudoku’s, 
waarvoor u tot en met donderdag  
juni de tijd kreeg. Er waren dit keer 
veel inzenders, zo’n 250; twee keer 
zoveel als de keer daarvoor. De juiste 
antwoordreeks luidde: -9- -9. We 
trokken vijf prijswinnaars. Zij krijgen 
allen het mooie boek thuisgestuurd 

van Casper Postmaa ‘Eerst Napels 
zien ’.
De nieuwe opgaven van deze week 
zijn wederom aan de makkelijke 
kant, opnieuw een goede gelegenheid 
voor beginners om een prijs in de 
wacht te slepen!

 Baukje Smeeman, te Wateringen
 Wil Struijs, te Delft
 A.G.M. Zaat, te Voorburg
 Jan Caspers, te Leidschendam
 Daan Segijn, te Den Haag

nzenden
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:

Donderdag 2  juni

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

Zet in de onderwerpregel:
lossing udoku nr. 

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

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! eeft u geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u 
te doen  ook in verzorgingscentra moet daar iemand bij kunnen helpen. 

5 6
3 1

7 6
8 2 3 5

5 9 8
9 1 3
6 7

7 5 3 8
5 8 4 2

7 5 1
5 6 8 2
9 2 1 6
2 5

3 1 7 6
9 2 5

4 8 7 3
6 5 2 9

9 3 1 6 2

6 7 3 9 5
2 9 5

6 8
1

9 4 6
2 1 3 7 9

9 7
4 1 6

5 4

Hoewel lenzen veel gemak en comfort kunnen brengen, durven sommige mensen er niet aan te beginnen. Voornaamste 

redenen zijn dat mensen het eng vinden om aan hun ogen te komen of denken dat het teveel tijd kost. Specsavers biedt 

lenzen van hoge kwaliteit en de juiste voorlichting, om iedereen de voordelen van lenzen te laten ervaren.

CONTACTLENZEN: 

ONZICHTBAAR GEMAK EN COMFORT

BIJ SPECSAVERS

VRAAG HET DE CONTACTLENSSPECIALIST…

Voor steeds meer mensen zijn contactlenzen 

dé onzichtbare oplossing om goed te zien.  

De voordelen zijn dan ook groot. Lenzen 

combineren gemakkelijk met een mooie 

zonnebril en tijdens het sporten of andere 

hobby’s is het dragen van lenzen ideaal. 

Ze beslaan niet, zijn veilig, comfortabel en 

geven een volledig gezichtsveld.

Professioneel advies

Denkt u na over lenzen? Kom dan langs in 

één van onze winkels voor professioneel 

advies en voorlichting. Tijdens het oogon-

derzoek door een gediplomeerde opticien 

vragen we naar uw behoeften bij het dragen 

van contactlenzen. Wanneer wilt u graag 

contactlenzen dragen? Iedere dag, af en 

toe, voor speciale doeleinden of zelfs dag en 

nacht? Vervolgens kiezen we samen met u 

het juiste type lens. Ook krijgt u uitgebreide 

voorlichting over hoe u op de juiste manier 

met uw lenzen moet omgaan. Als u daarna 

nog vragen heeft, kunt u altijd even binnen 

lopen in de winkel voor advies.

Voordelig 

Specsavers biedt een groot assortiment con-

tactlenzen met veel voordeel. U krijgt bij-

voorbeeld altijd  gratis lenzen vloeistof, gratis 

aanpassing en controles én gratis thuisbe-

zorging. Bovendien krijgt u bij aanschaf 

van een lenzenabonnement (vanaf €6,95  

p/mnd) iedere 2 jaar een gratis bril ter waarde  

van €59.

Maandlenzen

U kunt dagelijks, tot 30 dagen, hetzelfde paar 

lenzen dragen. Specsavers heeft ook torische 

(met cylinder) en multi focale maandlenzen in 

het assortiment. Een comfortabele en kos-

tenefficiënte keuze!

Daglenzen

Na één dag dragen kunt u daglenzen weg-

gooien. Op deze manier heeft u geen lenzen-

vloeistof nodig! Ideaal om af te wisselen met 

het dragen van een bril, op vakantie of tijdens 

het sporten.

Dag en nacht maandlenzen

U draagt non-stop, dag en nacht, dezelfde 

lenzen tot wel 30 dagen achter elkaar. Uiter-

mate geschikt voor  mensen die lange dagen 

maken, wisselende diensten werken of mid-

den in de nacht oproepbaar zijn.

(advertorial)

Kees Bouwman 

Optometrist

Specsavers Zoetermeer

Een goede verzorging van uw lenzen is belangrijk 

voor de gezondheid van uw ogen. De gediplo-

meerde contactlensspecialisten van Specsavers 

vertellen u er alles over.

  Hoe houd ik mijn lenzen goed schoon?

Een goede hygiëne van contactlenzen is erg be-

langrijk. Was uw handen voor het indoen én uit-

doen van uw lenzen en reinig en desinfecteer uw 

lenzen met een makkelijke alles-in-één vloeistof. 

Tip: vergeet niet om elke dag uw lenzendoosje 

schoon te maken en dit regelmatig te vervangen!

  Hoe draag ik mijn contactlenzen op 

de juiste manier?

Stel jezelf elke dag deze drie eenvoudige vragen:

1. Hoe voelen mijn lenzen aan?

2. Hoe goed kan ik ermee zien?

3. Hoe zien mijn ogen eruit?

Draag uw lenzen niet als uw ogen rood zijn of 

pijnlijk aanvoelen. Houd zachte lenzen niet langer 

dan de aanbevolen tijd in. Gooi lenzen weg als de 

draagperiode is verlopen en gebruik nooit vloeistof 

die langer dan drie maanden open is. Laat 

regelmatig een oogcontrole doen. Uw opticien of 

contactlensspecialist kijkt dan of de conditie van 

uw ogen goed is en of de lenzen (vloeistof) geen 

irritaties veroorzaken.

EERSTE MAAND GRATIS CONTACTLENZEN

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT  

VOOR TORISCHE, BIFOCALE OF 

MULTIFOCALE CONTACTLENZEN

LENZEN VANAF

GRATIS BRIL 
T.W.V.€59
Specsavers biedt een ruime keuze aan contactlenzen, al vanaf €6,95 per maand. U 

kunt kiezen uit maandlenzen, daglenzen en dag- en nachtlenzen, inclusief profes-

sionele oogmeting en advies van een van onze gediplomeerde opticiens. En als 

u een lenzenabonnement neemt, ontvangt u een gratis bril ter waarde van €59 

(iedere twee jaar), gratis lenzenvloeistof en gratis thuisbezorging.

De gratis bril dient in dezelfde winkel aangeschaft te worden als 

waar het abonnement wordt afgesloten en wordt geleverd met 

standaard enkelvoudige glazen. Voor glasopties zoals ontspiege-

ling of dunne glazen gelden vaste toeslagen. Niet geldig in combi-

natie met andere aanbiedingen. © 2013 Specsavers Optical Group. 

All rights reserved. www.specsavers.nl

KOM NU NAAR SPECSAVERS EN WORD AANGENAAM VERRAST!

Den Haag Lange Poten Lange Poten 43 070 356 2312

Den Haag Leyweg Leyweg 1032a 070 359 5344

Delft Brabantse Turfmarkt 91 015 214 0205

Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage 070 301 9333

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100

Zoetermeer Het Rond 75 079 331 7250
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Wijkverpleegkundige Saskia Prins  van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) is de spin 

in het web van het dertienkoppige wijkzorgteam Vogelwijk-Bloemenbuurt. Naast haar 

coördinerende rol verleent ze zelf complexe zorg. ‘Een tevreden cliënt, omdat wij goede zorg 

hebben verleend: dat geeft me veel voldoening.’

Geen werkdag van Saskia is hetzelfde. Het ene 

moment is ze op huisbezoek bij een cliënt en 

inventariseert ze of - en zo ja, welke - zorg deze 

nodig heeft. Dan weer stapt ze op de fiets voor de 

behandeling van een wond of om mensen die thuis 

willen sterven te begeleiden. Ze regelt indicaties 

en stemt af met huisartsen, apotheken, burenhulp, 

ouderenconsulenten en fysiotherapeuten in de wijk. 

Tussen de bedrijven door zorgt ze dat een mevrouw 

naar naailes kan door een zorgafspraak te verzetten. 

En dit is maar een greep uit haar activiteiten. 

Eenzaam

De grootste voldoening haalt de  wijkverpleegkun-

dige uit de omgang met cliënten. ‘Een tevreden 

cliënt, omdat wij goede zorg hebben geleverd, op de 

tijden die hij of zij wenst: dat geeft me veel voldoe-

ning.’ Buiten het bieden van zorg, vindt Saskia ook 

het sociale deel van het werk belangrijk. ‘Er zijn veel 

eenzame ouderen. Soms zijn wij de enige mensen die 

ze op een dag zien. Daarom maken we altijd tijd voor 

een praatje.’ Zo’n praatje helpt vaak weer bij het ver-

beteren van de zorg. ‘Als iemand vertelt dat hij graag 

op zondag om tien uur naar de kerk gaat, dan kunnen 

wij regelen dat hij die dag vroeg zorg krijgt. Iedereen 

is verschillend en heeft verschillende wensen. Daar 

houden we rekening mee.’ 

Betrokkenheid

Cliënten krijgen zoveel mogelijk dezelfde verpleeg-

kundigen en verzorgenden over de vloer. Steeds wen-

nen aan nieuwe gezichten, is dus gelukkig niet nodig. 

‘Wij zijn een klein, hecht team, dat onze klanten goed 

kent. Daardoor is de betrokkenheid groot. We wer-

ken liever een paar uurtjes extra dan dat we een uit-

zendkracht naar de cliënt sturen. Dat wordt erg ge-

waardeerd. Sowieso heb ik superfijne collega’s! We 

hebben allemaal onze sterke punten en specifieke 

kennis. Daarmee helpen we elkaar waar nodig.’ 

De betrokkenheid van de zorgmedewerkers is nog 

gegroeid doordat het team sinds december 2012 

werkt vanuit een pand in de wijk zelf: een voormalige 

sigarenzaak aan de Laan van Meerdervoort 868. ‘We 

zijn daardoor heel zichtbaar in de wijk. Buurtbewo-

ners lopen spontaan even binnen voor een praatje. 

We zijn nu bovendien zo bij de klant. Het team heeft 

het kantoor zelf ingericht. Het is dus helemaal ons 

ding.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van het 

wijkzorgteam Vogelwijk-Bloemenbuurt? 

Of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend, 

gratis huisbezoek? Dat kan via telefoonnummer  

06 820 10 298.  Woont u elders in Den Haag?  

HWW Zorg beschikt in de hele stad over wijkzorg-

teams. Neem voor meer informatie contact op met 

de afdeling Instroom: (070) 379 33 00. 

Grootste voldoening is de omgang met cliënten.                                                

Foto: Eva Collette

‘Iedereen is verschillend en heeft  
verschillende wensen’

www.hwwzorg.nl
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Heel de maand juni 

25% korting 
op alle producten!

Eindelijk! 
De temperatuur
stijgt en de zon 
gaat schijnen!
Dit betekent dat u nu kan beginnen met het zaaien 
van uw groente, kruiden en fruit om straks van uw 
heerlijke zelfgekweekte oogst te genieten. 

Om hierbij te helpen heeft Groowl.nl 
een speciale actie: 

Zelf uw kruiden kweken voor de 
heerlijkste gerechten? 

Uw salade opvrolijken met tomaatjes 
uit uw eigen tuin? 

Uw kinderen een 
leerzame, groene les bijbrengen? 

25%
Korting


