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Met ‘n 84-jarige op de tenor saxofoon
Oudere muzikanten pakken de draad weer op bij het jonge Dagorkest Vlietstreek

Hoe een ‘eeuweling’ 
nog een baby verwekte 
is eigenlijk het verhaal 
van Gerard Arends. 
Deze in Den Haag 
geboren, 72-jarige 
muzikant is al sinds 
1962 lid van de van 
oorsprong Voorburgse 
muziekvereniging St. 
Caecilia, opgericht in 
1906. Arends is al eni-
ge decennia penning-
meester van de ‘club’ 
is en dat ook na zijn 
verhuizing in 1979 naar 
Zaandam gebleven. De 
nieuwste activiteit is 
Dagorkest Vlietstreek!

Gerard Arends was tevens één van de 
initiatiefnemers voor de bouw van de eigen 
accommodatie aan de Groene Zoom, in 
dat deel van Haaglanden dat nu formeel 
tot de Residentie behoort. Maar bovenal is 
hij trombonist. Op de ‘schuif’ was en is hij 
al actief in vele ensembles, van harmonie 
tot feestkapel. Maar dat was, vond-ie vorig 
jaar,  nog niet voldoende. En dat betekende 
in mei 2012 de geboorte van een nieuw 
lid in de St. Caecilia-familie: Dagorkest 
Vlietstreek.
 
Exclusiviteit
Nu is dit gezelschap ruim een jaar oud, de 
groeistuipjes zijn voorbij en zijn de eerste 
optredens achter de rug. En de baby van 
een 107-jarige blijkt uiterst levendig en 
heeft de eerste stapjes inmiddels gezet op 
weg naar volwassenheid. Wat overigens al 
volop van toepassing is op het merendeel 
van de leden van de nieuwste loot aan de 
stam van  de Caecilianen. “Want”, zegt 
Gerard Arends, “een overdag repeterend 
orkest heeft aantrekkingskracht op vooral 
wat oudere muzikanten. Die veelal hun 
arbeidzame leven achter zich hebben en nu 
over tijd beschikken om muziek te maken. 
Of dat wéér te gaan doen.”
Gerard Arends is zelf ondanks een drukke 
baan in de autobranche altijd blijven spelen. 
En niet alleen dat. Hij drukte zoals boven 

aangegeven als bestuurder ook zijn stempel 
op het verenigingsleven. “Ik heb dat altijd 
kunnen blijven doen door de drive voor 
muziek. Dat geeft plezier in het leven. Je 
doet iets mét anderen en bij optredens ook 
vóór anderen. Het genoegen dat dan aan 
beide kanten ontstaat is de motivatie om het 
te doen. Waarbij het onderlinge contact tus-
sen de muzikanten ook van groot belang is. 
Qua repertoire worden er bij ons dagorkest 
uitsluitend herkenbare nummers ingestu-
deerd, die zowel bij de orkestleden als het 
publiek in goede aarde vallen.”

Achter de coulissen
Gerard Arends paart betrokkenheid aan be-
scheidenheid. Hij eist in al zijn hoedanighe-
den geen plekje vooraan op het podium op. 
Hij geniet liever zelf achter de ‘coulissen’ 
van alles wat mede dankzij zijn inspannin-

gen tot stand kwam en komt. Dat siert hem. 
“Het geeft me een ongeloofl ijk goed gevoel 
dat het ook met het dagorkest zo goed is 
gegaan. En sterkt me in de opvatting dat het 
de moeite loont om muzikanten van 55+ op 
te roepen om weer eens na te denken over 
actief spelen. Ik weet dat er veel mensen 
zijn die vroeger een instrument hebben be-
speeld en er door omstandigheden mee zijn 
gestopt. Baan, gezin met kinderen, allemaal 
factoren die ertoe leidden de toeter op zol-
der neer te zetten. En er jarenlang niet meer 
naar om te kijken. Ons dagorkest biedt de 
mogelijkheid om niet achter de geraniums 
maar achter een lessenaar met bladmuziek 
te gaan zitten. En weer deel uit te maken 
van een gezelschap lieden, die er nooit mee 
zijn gestopt of er ook weer mee zijn begon-
nen. Je komt op deze manier ook weer oude 
bekenden tegen. Dat is toch mooi?”

Opfriscursus
Dagorkest Vlietstreek mikt (ook) op deze 
‘uitgeblazen’ instrumentalisten. En biedt 
twijfelaars, zij die vrezen dat de bestofte 
muziekkoffer model staat voor te roestige 
lippen en vingers, de mogelijkheid via 
workshops de kennis en vaardigheid weer 
op te poetsen. “Wij garanderen”, zegt 
Gerards Arends, “dat iedereen die aan zo’n  
gratis opfriscursusje deelneemt daarna kan 
aanschuiven in het orkest. En dan meteen 

kan meeproeven van de sfeer en de colle-
gialiteit en amicaliteit. Die niet leeftijd-
gebonden is. Onze oudste muzikant is 84 
jaar, maar blaast op zijn tenor saxofoon zijn 
partijtje mee als in zijn jongste jaren.”
Of  deze muzikant in 2029 nog deel uit 
maakt van Dagorkest Vlietstreek, waarin 
thans een klein tiental (oud-) Hagenaars 
speelt, is natuurlijk onzeker. Maar als het 
aan Gerard Arends ligt, bestaat ‘zijn gees-
teskind dan nog steeds. En repeteert dan 
ook in gebouw Marcanto aan de Groene 
Zoom, iedere donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. “Mijn broer Ben is de vaste 
instructeur/dirigent”, besluit Gerard Arends. 

“Er zijn twee gereputeerde invalkrachten, 
de bekende Hans Matla en Victor Borkent. 
Daardoor is de continuïteit van de repetities 
gewaarborgd. Overigens kunnen we nog 
versterking gebruiken op trompet, klarinet 
en hoorn. Dus ik zou zeggen: mensen, pak 
je instrumentkoffer en kom er bij zitten. Je 
zult er geen spijt van hebben.”

Frank Werkman
Oud journalist bij Het Binnenhof en de 
Haagsche Courant en saxofonist

fwerkman@hotmail.com 

-  Dagorkest Vlietstreek met initiatiefnemer Gerard Arends (geheel links staand) en dirigent/instructeur Ben Arends (links onderaan zittend). Foto. P.R.-
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-  Gerard Arends (links) met zijn mede-muzikanten van Dagorkest Vlietstreek. Foto: P.R.

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,-

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Kapot óf Heel, Wij geven veel!
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Vormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De Oud-
Amsterdammer (120.000) en De Oud- trechter 
(oplage 55. 00). Er zijn aantrekkelijke adverten-
tiecombinaties mogelijk.

Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar

witter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

Contact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties info is-ac uisitie.com  0  - 2 700 2
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097

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

uzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Delfland, eidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, ijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 74.000 exemplaren, 
via circa 50 distributiepunten. oezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Hoynck van apendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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De Voetbaljaren 70
Met veel plezier heb ik het boek van 
Roeland Gelink gelezen. Het boek 
geeft uitstekend weer hoe ‘Haagse 
voetbalmaffe jongens’ in die tijd met 
hun idolen en favoriete club bezig 
waren. 

Mario van der Ende
www.endless rogression.nl
-----------------------------------------------

Spuiforum Den Haag
De Blauwuh Reig h
Een luchtspiegeling van 180 miljoen
Ja, kap n h, zie ik zo bleek
In tijden van crisis, geen fatsoen
Geen thuiszorg meer volgende week

“Den Haag met je lege paleizen”
aul van Vliet zong het al

Onbetaalbare toegangsbewijzen
Slotakkoord met doffe knal

Broadway op het Spui
Hoogmoed komt voor de val
De ooievaar is in de rui
Ga niet naar dit openingsbal 

oop een patatje bij De Sport
ijk daar kom ik nu wel graag

Weer een nieuw begrotingstekort
Dat ligt lekk h op je maag

Gemeente Den Haag bedankt 

Cor van Welbergen
cor.welbergen@minb k.nl
-----------------------------------------------

ammonitor Adder
Op verzoek van de eigenaar van de 
vuurtoren in Hoek van Holland - Rene 
Vas deze mail.
Rene zoekt een object of objecten van 
een schip dat op 5 juli 1882 recht voor 
de Scheveningse vuurturen is vergaan, 
de Zr. Ms rammonitor genaamd Adder. 
Men wist niets van het vergaan van dit 

schip todat er op het strand verdronken 
opvarenden en objecten aanspoelden. 
De vraag is of er iemand in Scheve-
ningen of elders nog een of meerdere 
aangespoelde objecten van dat schip 
in huis heeft die hij graag voor een 
tentoonstelling op de vuurtoren in 
bruikleen zou kunnen verwerven

atrick van Grieithuysen
t g@camerama.demon.nl
-----------------------------------------------

Oud H ’ers
In de jaren 70 had men op de Hofweg 
te Den Haag de Hollandsche Bank 

nie. Ieder jaar houden wij een re nie. 

Bij deze zoeken wij nog oud medewer-
kers. Weet u nog namen of adressen, 
mail ons die dan s.v.p.. Namen die ons 
te binnen schieten: .A.M. v.d. Zande  
E. Cremers Eindhoven, A. Wielandt, 
. Asselman, W. aheij en er zullen 

natuurlijk nog vele andere zijn. 

Mede namens . van Soolingen en M. 
Gailjaard:

. empen
graafkem en@ iggo.nl
-----------------------------------------------

Gerrit de Vries
Ik zoek Gerrit de Vries (oud ongeveer 
71 jaar), geboren en getogen in de Jan 
van Rodestraat 9  te Den Haag. Wij 
hebben het eerste jaar samen op de 
ambachtsschool doorgebracht. Mijn 
ouders en ik zijn naar Rotterdam ver-
huisd en toen is het contact verwaterd. 
In 19 2 kwamen we elkaar weer tegen 
in de legerplaats Nunspeet en zijn we 
weer jaren met elkaar om gegaan. Ik 
zou graag willen weten hoe het verder 
met hem is gegaan. Zijn vader was bij 

de politie en hij had een oudere broer.
 
A. Wolfs
Rotterdam
til.wolfs@gmail.com
-----------------------------------------------

penburgs brood
Ik ben geboren in Den Haag ,woon nu 
al meer dan 50 jaar in Ede (Gelder-
land). Af en toe kreeg ik via via een 
krant van jullie. Onze dochter gaf mij 
toen maar eens een abonnement, wat 
ik geweldig vind. Bij oude foto’s van 

mijn moeder vond ik o.a. deze foto, 
waar dat is, geen idee. Ik heb toen wel 
de vliegtuigen gezien en gehoord die 
de broden dropten, boven penburg? 
Mijn vader heeft een brood in z’n 
hand en zelfs een pakje boter  Ik ben 
geboren in 1941 in de Damasstraat 
2 . Ik herinner mij nog wel iets van 
de oorlog, maar niet veel.

Hanneke van Velsen  Burggraaff 
an elsen@ eteranen.nl

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

- Rammonitor Adder -

De operette uitvoeringen (zoals: 
‘Die Bajad re’, ‘Victoria und 
Ihr Husar’, ‘Im Weissen R ssl’, 
‘ he Dessert Song’, ‘Das and 
des chelns’, ‘De Dollarprin-
ses’) werden één of twee keer per 
jaar opgevoerd in de toenmalige 
‘Dierentuin’ nabij het Malieveld, in 
het voormalige  in de jaren zestig 
afgebrande  gebouw van W, 
het urhaus, het Openluchttheater 
in het Zuiderpark en nog later in het 
Congresgebouw.

Eigen kostuums
Het waren optredens met wel dertig 
mensen op het podium, gekostu-
meerd en wel. Ook die kostuums 
werden deels zelf vervaardigd, 
door de mensen zelf. Het publiek 
was altijd laaiend enthousiast en 
na afloop van de voorstelling was 

er ‘bal na’, in die tijd nog keurige 
dansen zoals de foxtrot, uickstep 
en Weense wals. 
Eb Bakker (echtgenoot van 
mevrouw onny Bourgonje) was 
de zakelijk leider van “Die Haghe 
Operette Spelers”. In het laatste 
decennium van haar leven waren de 
voorstellingen niet meer zo groot-
schalig en bracht ze een compilatie 
van nummers uit allemaal verschil-
lende operettes. Na het overlijden 
van mevrouw onny Bourgonje, in 
2000,  zijn wij als                Vereni-
ging  “Die Haghe operette spelers” 
doorgegaan met optredens in verzor-
gings- en verpleeghuizen.
De voorstelling wordt in blokken 
opgedeeld met een bepaald thema 
en bijbehorende kleding  (die nog 
steeds zelfgemaakt wordt). Zo 
hebben we een Hongaars blok, een 

Zigeunerblok, een irools blok en 
nog vele anderen. Er zijn ongeveer 
0 leden. De meeste leden zijn koor-

zangers, een aantal van hen zingt 
solistisch en er is een dansgroep. We 
hebben een pianist-dirigent, die ver-
antwoordelijk is voor de muzikale 
afwerking en een presentator, die de 
voorstellingen tot een mooi geheel 
verwerkt. En er is een bestuur dat 
onder andere zorgt voor optredens, 
ledenwerving en de nanci n.

ieuwe leden
De Vereniging zoekt ook nieuw 
leden. Alle stemmen welkom  Wij 
repeteren in verpleeghuis “Het 
Guldenhuis”,  Steenhouwers-
gaarde 1,  2542 AA Den Haag op 
maandagavond van 19.45- 22. 0 
uur. Inlichtingen zijn te verkrij-
gen bij de secretaris: Mevrouw 

oes Essenberg tel.nr: 070-
42 95. Inmiddels heeft de ver-

eniging een groot aantal kostuums 
in eigen beheer zodat die door de 
leden geleend kunnen worden. Dus 
aarzel niet en meldt u aan. Zingen 
is goed voor mensen. Het geeft 
energie.

oes Essenberg
loesrien@ iggo.nl

ie ag e perettespe ers  jaar
Die Haghe Operettespelers vroeger De ascotte  is een operettegezelschap voor jong 
en oud. Opgericht door mevrouw onny ourgonje op  juni 19 . Zij zat bij de voorstellin-
gen achter de piano en voor het orkest terwijl zij tegelijkertijd als dirigent en regisseuse 
optrad. Zij had alles in de hand. 



De wedstrijd is in het leven geroe-
pen in het kader van de Week tegen 
Eenzaamheid (van 2  september 
t/m 201 ) en wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Vrienden oterij.
De winnaar gaat naar huis met een 
kunstobject en 4.000 euro. De be-
denkers van de twee op één na beste 
idee n om eenzaamheid aan te pakken 
ontvangen ieder 500 euro. De inge-
diende idee n worden in een eerste 
ronde beoordeeld door een vakkun-
dige jury. it de genomineerden wordt 
vervolgens een winnaar gekozen mid-
dels een publieksstemming via social 
media en de website van de Week 
tegen Eenzaamheid.

iet alleen ouderen
Eenzaamheid komt voor in alle leef-

tijdsgroepen en in alle lagen van de 
bevolking. Meer dan 1 miljoen van de 
volwassen mensen in Nederland voelt 
zich sterk eenzaam.

“Eenzaamheid is een maatschappe-
lijk probleem dat voortdurend onder 
de aandacht moet worden gebracht. 
Met de Nationale Eenzaamheid rijs 
willen we zo veel mogelijk mensen 
motiveren om hun goede idee met ons 
te delen. Want alleen als we samen-
werken kunnen we echt iets bereiken”, 
aldus Arie Ouwerkerk, directeur van 
Coalitie Erbij.De jury wordt geleid 
door eo Wijnbelt, voorzitter van Co-
alitie Erbij. Daarnaast bestaat de jury 
uit Elly van ooten, directeur Directie 
Maatschappelijke Ondersteuning van 
VWS, Marius Ernsting, voorzitter 

NOV en Michiel Verboven, Managing 
Director van de Vrienden oterij. De 
idee n worden beoordeeld op onder 
andere creativiteit, originaliteit en 
uitvoerbaarheid.

Deelnemen
Iedereen met een baanbrekend idee 
om eenzaamheid aan te pakken kan 
meedoen: van individu tot organisatie. 
Dit in lijn met het thema ‘ om erbij’ 
van de Week tegen Eenzaamheid 
201 , die in het teken staat van par-
ticipatie. Op de website van de Week 
tegen Eenzaamheid
www.samentegeneenzaamheid.nl 
kunnen mensen naast het indienen 
van hun idee ook andere idee n en 
activiteiten om eenzaamheid aan te 
pakken kwijt. Op de website wordt 

de komende tijd ook het programma 
met alle activiteiten in de Week tegen 
Eenzaamheid bekend gemaakt. 

ick-off 
De winnaar van de prijs wordt 
bekendgemaakt tijdens het Nationale 
Eenzaamheid Congres 201  op 2  
september 201 . Dit congres voor 

professionals uit alle branches, is 
de of  ci le kick-off van de Week 
tegen Eenzaamheid  een week vol 
activiteiten om eenzaamheid aan te 
pakken zoals de angste Eettafel van 
Nederland en verschillende vrijwil-
ligersworkshops.
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Meneer Bennik

In een sprankelende po ziereeks van 
150 gedichten heeft Hagenaar Constan-
tijn Huygens de gehele binnenstad van 
Den Haag bezongen, van Binnenhof 
en Ridderzaal tot stadhuis en Grote 

erk, tot ange oten, lein en Spui, 
Voorhout, Bierkade, neuterdijk of 
het koninklijk Noordeinde, de schun-
nige Bagijnestraat en de schimmige 
Casuaristraat. Geen enkele andere stad 
is op zo’n complete manier in po zie 
beschreven.

weetalig
De lezing brengt tal van Stemmen ten 
gehore en stelt de vraag wat Huygens 
bezield heeft om zijn geboorteplaats 
aan het woord te laten in deze onge-
evenaarde bundel. Een genot voor 
liefhebbers van historisch erfgoed, dat 
spreekt. Maar ook voor wie van atijn 
houdt dat leeft en van sprankelende 
po zie.

Voor deze tweetalige uitgave hebben 
Frans Blom en Ilja eonard feijffer de 
150 gedichten stuk voor stuk meester-
lijk vertaald in hedendaags Nederlands. 
Bovendien tonen vele prachtige illu-
straties in het boek de plekken zoals ze 
er destijds uitzagen. Zo is dit boek een 
mooie kennismaking met Constantijn 
Huygens weergaloze po zie, maar 
ook met het 17de eeuwse Den Haag. 
Frans Blom is specialist op het gebied 
van Huygens en de Gouden Eeuw aan 
de niversiteit van Amsterdam. Ilja 

eonard feijffer is dichter, colum-
nist, romanschrijver en taalvirtuoos. 
Vanzelfsprekend signeren zij hun boek 
(dat  19,95 kost) graag na afl oop van 
de lezing, voor wie het wil kopen.

Aanmelden
De lezing wordt donderdag 27 juni 
gegeven van 19. 0 tot 21.00 uur, 
bij boekhandel Van Stockum aan de 

Herengracht 0, 2511 EJ Den Haag. 
De toegang is gratis, maar u wordt 
verzocht u aan te melden per e-mail: 
winkel2 vanstockum.nl  

Coalitie Erbij, h t samenwerkingsverband dat eenzaamheid in ederland aanpakt, organi-
seert dit jaar voor het eerst de ationale Eenzaamheid rijs. edereen met een vernieuwend, 
creatief of bijzonder idee om eenzaamheid aan te pakken wordt opgeroepen mee te doen aan 
de wedstrijd.

Donderdagavond 27 juni geven rans lom en lja eonard feijffer bij boekhandel Van Stockum in Den 
Haag een lezing over de pas verschenen bundel ‘Stemmen van Den Haag’. 

ezing lom en feijffer over Constantijn Huygens ‘straatgedichten’

e  te en an en aag 

eer dan een miljoen ederlanders voelt zich alleen   doe mee aan de prijsvraag

oede idee n ge o t tegen een aa eid

- De vertalers en inleiders lja Pfeijffer (links) en Frans Blom.  -
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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 +2 zits
of ’n lederen hoekbank voor

 

 ,--
w eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco eer

Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

 aar garantie.
evertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke 

kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie
uitvoeren. iteraard 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.

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

Kringloop Voorburg haalt de nog herbruikbare  
Spullen / huisraad GRATIS bij u op?

U kunt de nog herbruikbare spullen 
of huisraad ook zelf brengen. 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 

Iedere laatste zondag van de maand Koopzondag! 
van 12.00 tot 16.00.

Gratis parkeren op eigen terrein

E x t a ze

i n  P u l c h r i

De mens in de afgebakende ruimte
Programma 11 juli 2013

Inleiding: Bierviltjes van Gerard Fieret (fi lm: Els Kort)

Laurens ten Kate: Waanzin is zo gek nog niet – Over wat blijft van Michel Foucault (lezing)

Walton/Van Duinen: The world needs tango (muziek/dans)

Harry Zevenbergen: Column

Harry Haarsma: Open boek (fi lm en verhaal)

Pauze

Wilma Marijnissen (scenografi e, beeldende kunst), Andor Horvath (contrabas),

Noa Eyl (viool): Lieve Binckhorst (fi lm, muziek, vertelling)

Robert Kroos: De papierfabriek (geluidenmix, gitaar)

Presentatie: Cor Gout

Licht en geluid: Harold Verra

De (Weissenbruch-) zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. 

Entree: € 5,00 V
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Nu is een re nie haast per de  nitie 
leuk. Omdat het ophalen van in het 
algemeen prettige jeugdherinneringen 
hoofddoel is. Die worden dan ook ge-
makshalve overdreven, maar dat mag 
niet hinderen, zelfs korfballers gaan 
zich daaraan te buiten. Mijn persoon-
lijke herinneringen zijn nogal divers, 
omdat ze zowel van amoureuze als 
sportieve aard zijn. aat ik beginnen 
met de sportieve herinneringen van 
het begin van de jaren 0. Enne  ik 
ga ze niet overdrijven

ette feestjes
In die tijd ging je als 15-jarige over 
van de aspiranten naar de junioren. 
Bij Die Haghe speelde ik in de A-

ploeg (de hoogste ploeg in die tijd, 
vergelijkbaar met de huidige A1), 
een ploeg, die niet gezien werd als 
de verzameling toekomstig talent. 
Dat laat zich betrekkelijk eenvou-
dig verklaren: de ploeg (toen nog 
bestaande uit 12 spelers en speelsters) 
was weliswaar redelijk talentvol, 
maar niet overmatig ambitieus. En 
we hielden van feestjes. Niet via Fa-
cebook georganiseerd, maar gewoon 
mondeling afgesproken tijdens een 
training en gewoon heel beschaafd 
bij iemand thuis, terwijl pa en ma ook 
thuis waren en met dansen op muziek 
van een draagbare koffergrammofoon. 

he Everley Brothers, Elvis resley 
en zo. Echt dansen dus, tussen neus 

en lippen door een beetje slowen, met 
15 jaar was je daar toch wel aan toe, 
nietwaar? En drinken? Jazeker, een 
biertje voor de jongens, de meisjes 
uitsluitend frisdrank. Heel beschaafd 
en onschuldig allemaal, met een 
uitschieter naar een spelletje pluisje 
blazen misschien, waar ik al eens 
eerder over schreef.

Maar zelfs dat dansen, dat enkele 
biertje, dat slowen waren in de ogen 
van de sportieve leiding in die tijd 
uiterst frivole activiteiten, die in strijd 
waren sportieve ontwikkeling en dito 
ambitie. En ook al versloegen we het 
in die tijd ijzersterke Ons Eibernest A 
met 4- , waardoor de reeds meege-

nomen bloemen voor het kampioen-
schap van de ooievaars weer mee naar 
huis konden, het deed de ogen van 
de leiding niet openen. In 1959 had 
men het toenmalige Die Haghe B al 
tot talent van de toekomst verheven. 
En de ploeg werd ook de toekomst. 
Frustratie? Welnee, ik kan natuurlijk 
alleen voor mezelf spreken, de am-
bitie om er alles voor opzij te zetten, 
was er ook niet. euk spelen en wel 
gaan voor de winst waren de eerste 
doelstellingen, maar de top bereiken 
hoefde niet per se.

heo orporaal
erwijl Die Haghe B Die Haghe 

A werd, ging het oude Die Haghe 
A over naar de junioren, toen nog 
gewoon jeugd geheten. En als 
jeugdploeg kwamen we onder leiding 
van heo orporaal, die toen al een 
aantal jaren in het eerste team van 
Die Haghe speelde en ons wel zag 
zitten. Hield ook wel van een feestje 
eigenlijk. Maar we trainden dat jaar 
serieus en werden jeugdkampioen van 
den Haag. We hadden eigenlijk in dat 
jaar maar 2 serieuze tegenstanders: 
HSV (speelde toen aan de Spaarwa-
terstraat) en H V (speelde toen aan 
de Steenwijklaan en fuseerde later 
met Ons Eibernest). In de uitwed-
strijden tegen beide ploegen bleven 
we steken: twee keer 4-4. Het zouden 
de enige verliespunten worden in dat 
competitiejaar, want thuis wonnen we 
van HSV met 4-1 en H V werd zelfs 
met 8-0 aan de kant geschoven. 

Amoureus
ot zover de sportieve herinneringen, 

want een jaar daarna kwam in Die 
Haghe  terecht en weer iets later ver-
dween ik van het actieve korfbalto-
neel vanwege de militaire dienstplicht 
en een uiterst vroeg huwelijk (waar 
ik ook al eens eerder over verhaalde). 
De amoureuze herinneringen leggen 
een verband tussen tussen korfbal en 
accordeon. orfbal en accordeon? 
Jazeker, de sport, die je nog steeds 
moet toelichten als je die als jongetje 
gaat beoefenen (gemengd in een 
team wordt door velen nog steeds 
ten onrechte als niet volwaardig 
gezien) en  het instrument, dat door 
onwetenden steevast als “buikorgel” 
wordt betiteld en gekleineerd. Mijn 
amoureuze avonturen begonnen 
immers met een korfbalster, die het 
sportief gezien wel erg ver schopte 
(die zelfs in de periode dat we in de 
jeugd speelden en kampioen werden 
al in het eerste team van Die Haghe 
mocht meespelen) en ze eindigden 
met een accordeoniste, die inmiddels 
haar 50-jarig jubileum vierde.
Ook al stopte ik heel vroeg met actief 
korfballen (later nog eens twee jaar 
meegedaan in een Die Haghe-senio-
renteam bestaande uit oude glorie), ik 
bleef er wel bij betrokken als verslag-
gever bij de Haagsche Courant en 
NOS angs de ijn (tot 2004).
Nu resteren de mooie herinneringen.

on van Rijswijk
a anrijswijk@k n lanet.nl
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oe een sport arri re 
roegtijdig eindigde

Een re nie brengt allerlei gedachten boven, hele verwarrende soms. Dat geldt ook of zo 
u wilt zelfs voor een korfbalre nie, zoals die kort geleden plaats vond bij Die Haghe. Een 
speciale re nie voor 60-ers, omdat deze groep behoefte had om elkaar nog eens apart te 
treffen na een eerdere meer massale re nie voor alle oud-leden. Een beetje meer onder ons 
dus, dat was de behoefte.

- De over innaars   . k sta o  de achterste rij helemaal rechts. - 

- heo or oraal scoort voor Die aghe in een edstrijd tegen P V. -

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

- en van de vele feestjes. -
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Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting

van uw auto kunt u ook terecht bij:

AA  E   ACH !

ij keuren m  bij een grote beurt
aslaan  bij oosduinse eg    J en Haag

ele oon 0 0    0  0  0
www.autopennock.nl

NBBT+
Laan van Meerdervoort 187

2517 BA  Den Haag

nbbt@planet.nl

www.nbbt.nl

Indien u thuiszorg nodig heeft, staan wij voor u klaar.  
Het NBBT+ levert zorg op maat bij u thuis.
Ook 24 uurs zorg is bij ons mogelijk! 

Wij staan borg voor kwaliteit in de zorgverlening en 
werken alleen met gediplomeerde zorgverleners.

U bent klant en de klant is bij ons koning!

U kunt ons bellen voor een geheel vrijblijvende afspraak.

070 - 3453786

AWBZ

PARTICULIER 

PGB

25 jaar het beste 
thuiszorgbureau in uw regio

ederlands Bureau Bemiddeling huis org
ederlands Bureau Bemiddeling huis org

ederlands Bureau Bemiddeling huis org

mode in maat 38 t/m 52 

ruiming

25% tot 70% 

korting

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

De Jong Damesmode

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

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

Aftersalesdealer van

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

gebruikte auto’s

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

 7     aag
 070 080080

a  a  1 00  17 0     9 00  17 0
a a  9 00  17 00

Vakantietijd 
=

Kortingstijd
 aa     a  

 aa g  

Voor extra korting,  
kijkt u snel op onze  

facebookpagina

Te huur
Toon Dupuisstraat 
en Toon Dupuiserf,
Den Haag

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

Comfortabele 2- en 3-kamerappartementen met ruime 
balkons en recent vernieuwde keukens. De huismeester 
in het complex biedt u de nodige service. De appartemen-
ten zijn bereikbaar via een afgesloten portiek en er is een 
lift. Deze appartementen zijn bestemd voor mensen 
vanaf 50 jaar.

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 € 592,-
Bovengenoemde 
huurprijs is exclusief 
service- en stookkosten.
Huurtoeslag is mogelijk.

Woonoppervlak

67 m2

De Staatsloterij heeft haar miljoenen deelnemers jarenlang beduveld door prijzen 
te trekken uit niet-verkochte loten. Loterijverlies heeft deze zaak nu gewonnen.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de Staatsloterij misleidende mededelingen heeft 
gedaan over de prijzen. En misleiding is wettelijk verboden.

Hebt u tussen januari 2000 en december 2007 (wel eens) meegespeeld in de Staatsloterij, 
ga dan naar www.loterijverlies.nl. En hoe eerder u zich aanmeldt, des te groter de kans 
om uw inleg terug te krijgen.

Eis uw inleg nu terug!

Aan de Staatsloterij meegedaan? 

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 22.00 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
Tel 0224 224264  •  Jan Duikerweg 5  •  1703 DH Heerhugowaard

www.loterijverlies.nl  •  info@loterijverlies.nl

Stijl  & Traditie
Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007

 J.S. van der Meer, Kostenloze 
wilsbeschikking, www.stijlentraditie.nl

Met Waardigheid, Aandacht en Tijd ! 
Parkstraat 93 | 2514 JH  ’s-Gravenhage | 070 364 48 30

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)



Eeuwenlang was de Vliet een schit-
terend water, waarlangs diverse 
buitens waren gelegen. Vanaf de oude 

eidschendam en Voorburg ging de 
landgoederenroute via Rijswijk tot 
Delft aan toe met enkele schitterende 
staaltjes van behuizing. Bij Voorburg 
is de indrukwekkende buitenplaats 
Hofwijck, waar de vooraanstaande 
familie Huygens woonde, een opval-
lend monument. Richting Rijswijk 
is ongetwijfeld het nog bestaande 
Drievliet één van de bekendste bui-
tenplaatsen, die hebben gelegen aan 
de Vliet. Maar Oversteen, ’s-Graven-
made, Hoornwijk en Zuidhoorn heb-
ben inmiddels ook een onuitwisbare 
plaats gekregen in het collectieve 
geheugen van Rijswijks historie. 
Overigens is een hoorn, een hoek of 
bocht zoals de Vliet die maakt bij de 
Hoornbrug.

Stank ontvluchten
De buitenplaatsen aan de Vliet 
werden bewoond door de elite van 
Delft, Den Haag en nog verder. De 
kasteelachtige woningen waren 
voorzien van een groot stuk land 
dat verpacht werd aan een boer, die 
zelf meestal met zijn gezin op het 
landgoed woonde. In het voorjaar 
ontvluchtte de eigenaar de stad en 
kwam  op zijn buitenplaats genieten 
van de frisse lucht, de rust en de 
ontluikende natuur. De buitenlucht 
was gezond, want Delft en Den Haag 
waren bekend om hun stinkende 
grachten, waarin al het huisvuil werd 
gedumpt evenals de menselijke resten 
van eten en drinken. Hoefgetrappel, 
paardengehinnik en geschreeuw van 
kooplieden veroorzaakten het toen-
malige straatlawaai in de steden. Het 
werd voor de welgestelde stedelingen 
steeds meer een rage om een buiten-

huis aan te schaffen, die in de loop 
der eeuwen steeds kolossaler werden.

Hofstede
Omdat de vele hectaren grond rond 
de buitenplaatsen permanent door 
een boer werd bewerkt en bewoond, 
werd in de 17de en 18de eeuw steeds 
meer gesproken van een hofstede. 
Naast het deftige herenhuis, waar de 
eigenaar in de zomer kwam wonen, 
was er een uitgebreide boerderij, die 
gepacht werd door de beheerder van 
de buitenplaats. Het boerenleven was 

zwaar. Op het laaggelegen polderland 
werd veel aan akkerbouw gedaan: 
de koeien moesten dagelijks worden 
gemolken. De boer maakte lange 
dagen. Dit in tegenstelling tot de 
deftige bewoner van het herenhuis: 
hij kleedde zich in zijn nette pak met 
overhemd en gebruikte zijn handen 
voor pen, inkt en papier.

Standsverschil
De boeren trouwden met boeren en 
de rijken met de rijken. De voorbije 
eeuwen gingen gepaard met een groot 
standsverschil. De mensen huwden 
en vermaakten zich binnen hun 

eigen stand, maar daar buiten was 
wel contact. Zo ook op penburg. 
De eigenaar en bewoners maakten 
gebruik van dezelfde weg en kwamen 
elkaar geregeld tegen. Beide partijen 
hadden er alle belang bij dat de zaken 
goed gingen. Een pestepidemie trof 
zowel boer als eigenaar. En datzelfde 
gold bij een magere opbrengst bij 
een veiling van bomen en hout. Het 
landgoed moest renderen, dat was 
uitgangspunt nummer één van de 
deftige eigenaren.

epen of olmen
De indrukwekkende oprijlaan naar de 
buitenplaats penburg was gelegen 
op een 100-tal meter afstand van de 
Hoornbrug aan de Delftweg. Niet ver 
van de plaats waar nu het vernieuwde 

olhuis staat. De naam van de buiten-
plaats is ongetwijfeld te danken aan 
de talrijke iepen die de omgeving rijk 
was. Iepen, ook wel olmen geheten, 
staan bekend om hun buigzame hout 
dat uitstekend gebruikt kon worden 
om wielen en raderen van te maken. 
De buitenplaats was of  cieel gelegen 
in Rijswijkerbroek. Dat was de be-
naming voor het grote stuk Rijswijks 
platteland aan gene zijde van de 
Hoornbrug. Het werd door de heren 
schout en schepenen van Rijswijk 
bestuurd tot aan de Napoleontische 

bezetting in 181 .

am. Van eresteijn
De geschiedenis van penburg gaat 
ver terug in het verleden. Navor-
singen in archieven hebben diverse 
acten boven tafel gebracht, waarin 
rond 1 00 melding wordt gemaakt 
van een soort boerderij, die naar die 
naam luisterde. Maar reeds eind van 
de 1 de eeuw is er sprake van diverse 
landaankopen door de puissant rijke 
familie Van Beresteijn in de Nieuwe 
Broekpolder. Ook een  rijke Gerrit 
Cornelisz van der aan was in die 
tijd actief met het kopen van grond 
in die buurt. Nader onderzoek heeft 
uitgemaakt dat deze Van der aan, 
gehuwd was met Magdalena Van 
Beresteijn (1558-1 20). Diverse 
telgen van de familie Van Beresteijn 
hebben aan de wieg gestaan van de 
buitenplaats die later penburg zou 
gaan heten.
Soms zit een historisch onderzoek 
naar de ouderdom van een landhuis 
ontzettend mee. Dat kan gebeuren 
wanneer vele transportacten en tes-
tamenten uit de familie bewaard zijn 
gebleven in de archieven. Met pen-
burg was dit ook het geval geweest. 
Naast de familie Van Beresteijn, 
blijkt ook de belangrijke Rijswijkse 
familie Van Vredenburg eigenaar te 
zijn geweest van het landgoed. Deze 
twee aanzienlijke families waren 
trouwens gelieerd aan elkaar. De 
uitgestrekte archieven van deze fa-
milies zijn eertijds overgedragen aan 
verschillende archieven, waaronder 
het Nationaal Archief.

Ondergang
De buitenplaats penburg ging aan 
het einde van de 19de eeuw op de 

veiling, nadat het totaal in verval 
was geraakt. Het gebied bleef in 
de volksmond wel altijd de naam 

penburg dragen. oen boer Vaan-
drager in 19 2 op een pasgebowude 
modelboerderij kwam werken, heette 
deze hoeve penburg. oen op het 
immense landgoed een vliegveld 
(‘met houten landingsbaan’) ver-
scheen, heette deze penburg. oen 
de H M met lijn 1 langs de Delftweg 
ging rijden, kwam er een halte 

penburg. oen einde 20e eeuw een 
verkeersknooppunt werd ingericht 
op deze historische plaats, kreeg 
deze de naam penburg. En toen 
de Vinex-locatie eind 20ste eeuw 
werd gebouwd, werd de woonwijk 

penburg een feit  In 2002 werd 
penburg geannexeerd door Den 

Haag. Hiermee blijft de oeroude en 
historische naam penburg, die ruim 
vier eeuwen verbonden is met onze 
omgeving, nog geruime tijd bestaan. 

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ iggo.nl
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Ontstaan en vergaan van de historische Hofstede penburg

o er i en oor de rij e fa i ies
Onlangs is een boek verschenen over een historisch stukje 
verdwenen ijswijk. Het is het restultaat van diepgravend 
onderzoek naar de buitenplaats penburg, die aan de Vliet 
heeft gelegen. De ingang ervan lag niet ver van de eeuwen-
oude Hoornbrug en de buitenplaats Zuidhoorn, waarin thans 
het chi ue hotel Savarin is gevestigd. Schrijver rans van 
der Helm introduceert zijn bevindingen hier voor u.

- De uiten laats of ijck van de familie u gens  ij Voor urg aan de Vliet. (Foto: en og) -

oekinfo
Boeren o  enburg  ontstaan 
en ergaan an de Hofstede 

enburg.   ill  index  
erkrijgbaar ia 

helmhuis@ iggo.nl en boekhandel   
  
B  

- Achterzijde van uize uidhoorn  ge ou d als zomer uiten laats omstreeks  in de 
vorige eeu  lang een ver leeghuis van het eger des eils en nu een chi ue hotel 

(Foto: istorisch Archief Rijs ijk). -

- aison de en urg o  een (toen nog Franstalig) kadasterkaartfragment van de 
ieu e Broek Polder egin de eeu  rechtsonder van het midden. -
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ethouder order over herbestemming panden  Als een stad het kan, dan is het Den Haag . 
ecentelijk gaf wethouder order aan het vrijkomen van vele m2 rijksgebouwen in Den Haag 

als een unieke kans te beschouwen door deze kantoren te herbestemmen voor wonen. Hierdoor 
kan Den Haag voorzien in de huisvestingsbehoefte duizenden inwoners, zonder daarvoor nieuw 
te hoeven bouwen.

De voorzitter van de elstandscommissie, architect 
ainer ullhorst, is in opspraak geraakt door een 

mogelijke dubbelrol. Hij zou bouwplannen van n van zijn 
opdrachtgevers, S Vastgoed, door de elstandscommissie 
hebben geloodst. Het gaat om een bouwplan voor een 
modern appartementencomplex aan de Elandstraat, dat het 
beschermde stadsgezicht aantast.

‘Dreigende vergissing  sloop van muziek- en danstheater voor nieuw Spuiforum  Ook nog niet zo oude gebouwen niet zomaar van de kaart vegen’

erge r i  an istoris e panden is een goede aagse traditie
uurtbewoners gruwen van bouwplan

Den Haag kent inderdaad een rijke 
traditie wat betreft hergebruik van 
bestaande panden door bestemmings-
wijziging, renovatie en uitbreiding. 
Iedere Hagenaar weet wel voorbeelden 
van panden, die ook al voor het tijd-
perk voor wethouder Norder, werden 
herbestemd. Een korte en onvolledige 
opsomming van zowel eerbiedwaar-
dige monumenten als ook modernere, 
utilitaire gebouwen die door de jaren de 
tand des tijds hebben doorstaan en zijn 
aangepast aan de eisen van deze tijd of 
een nieuwe functie hebben gekregen. 

Voorbeelden
Huis Huguetan aan het ange Voorhout 
is in de 1ste helft van de 18de eeuw 
door Dani l Marot gebouwd als 
stadspaleis. In de 2de helft van de 18de 
eeuw is het huis door ieter de Swart 
samengevoegd met het naastgelegen 
pand. Na de eerste bewoners heeft het 
huis nog vele bewoners en instan-
ties tot onderdak gediend, zoals de 

oninklijke Bibliotheek. De laatste 
decennia - sinds de nieuwbouw van de 

weede amer aan het lein - biedt 
het gebouw onderdak aan de Hoge 
Raad der Nederlanden. Binnen enkele 
jaren komt het gebouw opnieuw vrij en 
zal dan ongetwijfeld weer een nieuwe 
gebruiker huisvesten.
Een ander spraakmakend voorbeeld 
is fl atgebouw Willemspark aan de 
Zeestraat en Javastraat. Ooit gebouwd 
als woongebouw heeft het enkele tien-
tallen jaren het ministerie van Sociale 
Zaken gehuisvest. Sinds dit ministerie 

is gehuisvest in een nieuw kantoor bij 
aan van NOI is de woonfunctie weer 

teruggebracht. Eenzelfde historie kent 
het ‘woonhotel’ De Hogenhout aan de 
Van Hogenhoeklaan. Een woongebouw 
dat eveneens enkele tientallen jaren als 
kantoor heeft gediend en in de jaren ne-
gentig weer in ere is hersteld. Flexibel 
bouwen avant la lettrre
Ook het andercomplex aan de Brou-
wersgracht is een bekend voorbeeld 
van hergebruik. Deze voormalige 
meelfabriek is eind 19de eeuw in 
gebruik genomen als meubel- annex 
vliegtuigfabriek van de  rma ander. 
Het fabriekscomplex is door de jaren 
herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid. 
Nadat het complex was leeggekomen, 
stuitten plannen voor sloop en nieuw-
bouw begin jaren 80 op veel verzet 
van krakers en buurbewoners, die de 
krachten hebben gebundeld voor een 
plan voor renovatie en uitbreiding tot 
een gecombineerd complex voor wonen 
en werken. Dit plan is niet zonder slag 
of stoot in de tweede helft van de jaren 
80 gerealiseerd en huisvest sindsdien 
tal van bewoners en bedrijfjes.
Een recent voorbeeld is de herbestem-
ming van de voormalige sigarettenfa-
briek op de Binckhorst tot multifunc-
tioneel bedrijfsverzamelgebouw. De 
Caballerofabriek (Cabfab) biedt sinds 
enkele jaren onderdak aan innovatieve, 
creatieve en culturele bedrijven. De 
kruisbestuiving tussen de verschil-
lende bedrijven met behoud van het 
industri le karakter van het gebouw is 
het centrale thema van de fabriek. Op 

veel plekken is het gebouw in originele 
staat teruggebracht. Nieuwe toevoegin-
gen hebben een duidelijk herkenbare 
eigentijdse styling zoals de opvallende 
zonneschermen aan de waterkant. 

Culturele gebouwen
Ook zijn uiteenlopende gebouwen door 
de jaren heen herbestemd ten behoeve 
van culturele functies. Hieronder een 
paar voorbeelden zijn.
Een van de oudste voorbeelden is de 

oninklijke Schouwburg, waarvan 
het voorste gedeelte in de 18de eeuw 
is gebouwd als paleis voor een van de 
voorvaderen van het koningshuis, de 
tand des tijds verbouwd. Dit gebouw 
is door de eeuwen heen herhaaldelijk 
verbouwd en uitgebreid. De laatste 
uitbreiding dateert van begin jaren 
90 met onder meer de foyer door de 
bekende Belgische architect Charles 
van den Hove.
Een ander spectaculair voorbeeld is 
Museum Beelden aan Zee aan de bou-
levard in Scheveningen. Dit voormalige 
paviljoen dat oning Willem I voor 
zijn gemalin had laten bouwen is begin 
jaren 90 door Wim Quist verbouwd en 
uitgebreid tot een particulier museum. 
Quist wist hiermee een sublieme 
synthese van historisch cultuurgoed en 
kwetsbare natuur te bereiken.
Het leegstaande zwembad De Regentes, 
waar veel (oud-) Hagenaars hebben 
leren zwemmen,  werd eind jaren 90 
verbouwd tot theater. Aanvankelijk als 
tijdelijk onderkomen voor het Nationaal 

oneel tijdens de restauratie van de o-

Buurtbewoners hebben massaal 
bezwaar gemaakt tegen deze ‘moderne 
blokkendoos’ die bestemd is voor 
studentenhuisvesting. Reden voor de 
Haagse Stadspartij om de gang van 
zaken aan te kaarten bij college van 
B  W.
Wat volgens de Haagse Stadspartij 
vooral opmerkelijk is, is dat in een 
second opinion over het bouwplan 
aan de Elandstraat, verricht door een 
onafhankelijke welstandscommissie 
uit het midden van het land, geruime 
tijd geleden al is geconcludeerd dat 
de nieuwbouwplannen in geen enkel 
opzicht passen in het beschermde 
stadsgezicht van het Zeeheldenkwar-
tier. Ook de rechter kwam tot hetzelfde 
oordeel. och verleent de gemeente 
opnieuw een vergunning om te bouwen 
op basis van een positief advies van de 
Haagse Welstandscommissie.
‘Rainer Bullhorst mag als voorzitter 
van de Welstandscommissie natuurlijk 
niet zakelijk pro  teren van zijn positie. 
Adviseren over omstreden projecten 
van zijn eigen zakelijke relaties, lijkt 
me niet goed,’ schrijft raadslid Gerwin 
van Vulpen van de Haagse Stadspartij. 
‘Dit roept voor burgers het beeld op 
van handjeklap en cli ntelisme.’    

eschermd stadsgezicht
Feit is dat de Welstands- en Monumen-
tencommissie o.a. als doelstelling heeft 
zich sterk te maken voor het behoud 
van Haagse monumenten en het 
beschermd stadsgezicht. In de praktijk 
blijkt echter telkens weer dat aanvecht-
bare bouwplannen die in meerdere 
opzichten het beschermde stadsgezicht 
aantasten door de Haagse Welstands-
commissie worden goedgekeurd. In 
het geval van de Elandstraat moet een 
bestaande 19de-eeuwse trapgevel wor-
den gesloopt, en lijkt de architect er 
alles aan te hebben gedaan om zich in 

zijn ontwerp juist niets aan te trekken 
van de bestaande gevels en patronen. 
‘Een transparant en helder beleid bij 
het adviseren over bouwaanvragen en 
vergunningen is van cruciaal belang. 
Een onafhankelijke voorzitter is een 
belangrijke voorwaarde hiervoor,’ 
aldus de Haagse Stadspartij in vragen 
aan het college.

elangenverstrengeling
De Haagse Stadspartij vraagt zich dan 
ook af of de Haagse Welstandscommis-
sie wel onafhankelijk functioneert. Het 
belang van architecten is immers dat 
er gebouwd wordt, niet of nieuwbouw 
wel of niet passend is. De juridische 
afdeling en de dienst Stedelijke Ont-
wikkeling zijn dan ook vooral gericht 
op het door laten gaan van bouwplan-
nen, desnoods door bestaande regels 
creatief te interpreteren.
De Haagse Stadspartij: ‘De voorzitter 
van de Welstandscommissie ontvangt 
regelmatig opdrachten van MSVast-
goed. Zijn architectenbureau is in 
het verleden betrokken geweest bij 
omstreden bouwplannen van MSVast-
goed o.a. aan de oosduinseweg en 

ynkertstraat en de dakopbouwen aan 
de Beukstraat’.

Andere lopende opdracht
Volgens de partij zou er ook nog een 
lopende opdracht zijn voor de een 
bouwplan van MSVastgoed voor 
de 1ste de Riemerstraat 40 en de 
Westerbaenstraat 55- 1. ‘Een voorzit-
ter van een welstandscommissie kan 
zijn positie zakelijk uitbaten,’ aldus 
de partij. ‘Zo kan de schijn gewekt 
worden dat ontwerpen die zijn gemaakt 
door zijn architectenbureau positiever 
door de welstandscommissie worden 
beoordeeld dan ontwerpen van andere 
bureaus’. 

- n fe ruari  viel voor het laatst het doek in een van de mooiste en meest geliefde theater van Den aag  theater cala aan 
de agenstraat. De gemeente liet het slo en voor uit reidings lannen van de Bijenkorf  aar niets van terecht k am. -

- uis uguetan aan het ange Voorhout erd in -  ge ou d 
en kende vele ge ruikers. hans is het in ge ruik voor de oge 

Raad. -

raagte ens ij ro
an oor itter
e stands o issie
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‘Dreigende vergissing  sloop van muziek- en danstheater voor nieuw Spuiforum  Ook nog niet zo oude gebouwen niet zomaar van de kaart vegen’

erge r i  an istoris e panden is een goede aagse traditie

ninklijke Schouwburg in 1999. Alweer 
een opknapbeurt, want niemand durfde 
het in z’n hoofd te halen dit historische 
gebouw te slopen. 
Als gevolg van bezuinigingen op 
cultuursubsidies heeft heater De Re-
gentes begin dit jaar de poorten moeten 
sluiten. Ondanks het gemeentelijk 
beleid heeft De Regentes onlangs een 
doorstart gemaakt.
Recentelijk gaf wethouder Norder 
hoog op van deze lange traditie 
van Den Haag met hergebruik van 
bestaande gebouwen: “Als een stad het 
kan, dan is het Den Haag”. In het AD/
HC (4 juni 201 ) refereert wethouder 
Norder daarbij aan de recente ervaring 
met ‘ombouw’ van tienduizenden m2 
kantoren  een sterke toename in de 
afgelopen jaren van 10.000 m2 in 2011 
naar 40.000 m2 in 201 . 

Dooievaar
Ondanks dit elan en zelfvertrouwen 
dreigt wethouder Norder nu een his-
torische vergissing te begaan door de 
Anton hilipszaal en het ucent Dans-
theater (het eerst gerealiseerde ontwerp 
van de wereldberoemde Nederlandse 
architect Rem oolhaas) zonder gede-
gen onderzoek te slopen.
Waar de gemeente dit heeft nagelaten, 
heeft de werkgroep Dooievaar+ wél 
serieus onderzoek naar hergebruik 
door renovatie en uitbreiding van de 
bestaande panden uitgevoerd. Hierbij 
kan tevens tot langdurige leegstand ge-
doemde ministeriegebouw van Justitie 
worden benut voor de huisvesting van 
het oninklijk Conservatorium. In de 
bovenbouw is ruimschoots gelegen-
heid voor de huisvesting van studenten, 
waarmee de woonfunctie ook in dit 

gebied kan worden teruggebracht. 
evens kan het Spuiplein tot gezellig 

verblijfsplein worden getransformeerd, 
waarbij de monumentale Nieuwe erk 
weer een prominente plaats krijgt. 

ot slot biedt het alternatieve voorstel 
aanzienlijk meer fl exibiliteit dan het 
Spuiforum van Neutelings. Door de 
starre architectuur en inrichting loopt 
dit iconische en kostbare muziekpaleis 
gebouw immers een aanzienlijk risico 
voortijdig onder de sloophamer terecht 
te komen. Helaas kent Den Haag ook 
een lange traditie waar het de voor-
tijdige sloop van publieke gebouwen 
betreft. Denk maar aan theater Scala, 
de Dierentuin, Houtrust, de Statenhal e.a..

Alternatief
Het alternatief van Dooievaar+ vormt 
aldus een duurzame en kostenbespa-

rende ingreep, waarmee Den Haag 
zich op de kaart kan zetten als stad van 
hergebruik en duurzame ingrepen.
De werkgroep biedt dit alternatief aan 
de gemeente aan met het voorstel nu 
geen overhaaste beslissing voor sloop 
en nieuwbouw te nemen, zonder deze 
renovatievariant door architect Neute-
lings nader uit te laten werken.

ortom: met dit alternatief daagt werk-

groep Dooievaar+ wethouder Norder 
uit om zich te bewijzen als de ware 
koning van het hergebruik van zowel 
historische als moderne gebouwen in 
de stad.
Ondanks het zelfvertrouwen dat het 
gemeentebestuur aan de dag legt is 
de sloop van de bestaande zalen aan 
het Spui nog geen gelopen race: de 
raad moet immers nog een de  nitief 
besluit voor kredietverstrekking voor 
het Spuiforum nemen en zal zich 
daarbij (opnieuw) moeten bezinnen 
op de prioriteiten voor de stad. Als u 
dat ook vindt, teken dan de petitie op 
de website van de actie Spuiforum? 

rankjorum
Zaterdag 22 juni  presenteerde Dooie-
vaar+ de alternatieve voorstellen in het 

heater aan het Spui. Voor deze speci-
ale gelegenheid werd ook de Nieuwe 

erk voor bezichtiging opengesteld, 
en de middag werd afgesloten met een 
ludieke bijeenkomst op het Spuiplein. 

Guust Baartmans
info@guustbaartmans.nl
www.spuiforum-krankjorum.nl

Bronnen:  Architectuurgids Den aag 
-  . Rosen erg e.a. ( )  

Gids van de moderne architectuur in Den 
aag  ees van Boven e.a. ( )

- uis uguetan aan het ange Voorhout erd in -  ge ou d 
en kende vele ge ruikers. hans is het in ge ruik voor de oge 

Raad. -

- et oude ge ou  van het inisterie van ustitie is volgens Dooievaar  gedoemd 
tot langdurige leegstand  maar zou kunnen orden ver ou d voor het oninklijk 

onservatorium en de huisvesting van studenten. -

- et  atge ou  illems ark aan de eestraat en avastraat erd rond  
ge ou d als oonhotel  maar van  tot  ge ruikt als inisterie van ociale 

aken. Daarna kreeg het eer z n oonfunctie terug. -

- et useum Beelden aan ee in en om het cheveningse Paviljoen Von ied (uit ) is een zeer geslaagd voor eeld van her estemming van een historisch and. -

- Fle erk lek in de voormalige a allero-sigarettenfa riek o  de Binck-
horst  die door de gemeente erd heront ikkeld tot een edrijfsverzamelge-

ou  dat in  gereed k am. -
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ereldberoemde Hagenaars uit de Gouden Eeuw

ristiaan en onstantijn gens

Wie in dit Google-tijdperk denkt dat 
we zoveel meer kunnen bereiken dan 
onze voorouders 400 jaar geleden moet 
zo snel mogelijk naar de Grote erk 
in Den Haag. Het begrip onvoorstel-
baar krijgt er een dimensie bij. Je 
vraagt je af wat Constantijn Huygens 
eigenlijk niet kon. Hij was een van de 
grote dichters en schrijvers van zijn 
tijd, diplomaat, gezant en hoveling, 
componist en gerespecteerd kunstken-
ner, een virtuoos luitspeler, architect en 
ontwerper van een klassiek stadskas-
teel aan het lein, het buiten Hofwijck 
in Voorburg en niet te vergeten de 
Zeestraat als centrale verbindinsgweg 
tussen Den Haag en Scheveningen, en  
als secretaris van stadhouder Frederik 
Hendrik en diens vrouw Amalia van 
Solms was hij één van de architecten 
van de nieuwe republiek. Het was 
Huygens, secretaris van drie prinsen 
van Oranje, die er voor zorgde dat de 
familie van Oranje zich in die eerste 
helft van de Gouden Eeuw kon ontwik-
kelen tot een van de invloedrijke en 
gezaghebbende vorstelijke families 
van hun tijd. 

Veelzijdigheid
Als er één Nederlander is die je het 
predikaat Man van de Gouden Eeuw, 
zou moeten geven, dan is dat wel Con-
stantijn Huygens (159 -1 87). Zelfs de 
Franse  losoof en wetenschapper René 
Descartes, met wie Huygens omging, 
sprak openlijk zijn verbazing uit over 
de onvoorstelbare veelzijdigheid van 

Constantijn Huygens, en het feit dat hij 
ook nog eens zo deskundig was op al 
die verschillende terreinen. En voordat 
we zijn zoon tekort doen, kunnen we in 
één moeite door concluderen dat Chris-
tiaan Huygens zonder enige twijfel één 
van de allergrootste wetenschappers 
was die ons land ooit heeft gehad. De 
betekenis die Christiaan Huygens op 
de wetenschap van zijn tijd én die van 
nu heeft gehad was enorm. Engeland 
had Newton, wij Christiaan Huygens 
(1 29-1 95), die door zijn vader op 
15-jarige leeftijd al ‘de nieuwe Archi-
medes’ werd genoemd. De tentoonstel-
ling in de Grote erk, waar de twee 
titanen ook begraven liggen, maakt dit 
alles aanschouwelijk op een buitenge-
woon aanstekelijke wijze. Met zorg, 

liefde en deskundigheid samengesteld 
door de gastconservatoren Ad eer-
intveld (conservator Namiddeleeuwse 
Handschriften bij de B en d  deskun-
dige op het gebied van de handschrif-
ten van Constantijn Huygens), eter 
van der loeg (directeur Hofwijck) en 
Charlotte emmens en Vincent Icke 
(hoogleraar heoretische Astrofysica, 
kunstenaar en schrijver), die de speelde 
en leerzame presentatie over Christiaan 
Huygens voor hun rekening namen. 

Oranjezaal
Episch centrum van de tentoonstelling 
is de replica op ware grootte die is 
gemaakt van de Oranjezaal in Huis ten 
Bosch, dat na het overlijden van stad-
houder Frederik Hendrik van Oranje 
op verzoek van en voor diens weduwe 
Amalia van Solms werd ontworpen 
en gebouwd. Rond de Oranjezaal 
waren aanvankelijk maar een paar 
extra kamers, de huidige vleugels van 
Huis ten Bosch zijn in de 18de eeuw 
toegevoegd. De 15 meter brede en acht 
meter hoge replica, zeg maar de privé-
vertrekken van prinses Beatrix, is vol-
ledig ‘bekleed’ met schilderijen van ze-
ker niet de minste schilders uit de 17de 
eeuw en vertellen het levensverhaal 
van Frederik Hendrik. Samen met de 
schilder en architect Jacob van Cam-
pen bedacht Huygens het beeldverhaal, 
dat vervolgens door elf schilders, 
onder wie Jan ievens, Jacob Jordaens 

en Gerard van Honthorst, werd 
ingevuld. Het is een duizeling-
wekkend geheel waar de engelen, 
naakte lichamen, aanstormende 
paarden, goden en Romeinse 
soldaten voorbijtrekken, geheel 
en al volgens de regels van de 
17de eeuwse schilderkunst. In het 
ontwerp had Huygens ook reke-
ning gehouden met de lichtval, 
zodat op bepaalde momenten van 
de dag bepaalde scenes door het 
daglicht werden uitgelicht. Maar 

boven alles, zo had hij bedacht, moest 
het geheel een vorstelijke utistralig 
krijgen, en aldus bijdragen aan de faam 
van de Oranjes. Over marketing, R en 
branding gesproken. 

Saturnus
Hoe indrukwekkend de Oranjezaal 
ook is, het beste van de tentoonstelling 
volgt daarna pas, in het aan Christi-
aan Huygens gewijdde deel. Charlotte 

emmens en Vincent Icke hebben er 
letterlijk alles aan gedaan om in de 
geest van de grote wetenschapper te 
kruipen, en aanschouwelijk te maken 
wat hem zo bijzonder maakt. Niet 
nieuwsgierigheid was zijn drijfveer, 
maar opmerkzaamheid, en een puur 
wetenschappelijke manier van denken 
en werken. 
Zo keek Huygens met de door hemzelf 
gemaakte telescoop  die samen met 
vele andere objecten wordt getoond- 
langdurig naar de sterrenhemel, en 
ontdekte het maantje bij Saturnus, dat 
de naam itan zou krijgen. ot dan 
toe was onduidelijk waarom Saturnus 
niet een gewone ronde planeet was, 
maar eentje met fl aporen. Huygens 
volgde de baan van het maantje, en 
verklaarde vanuit die waarneming dat 
Saturnus omgeven moest worden door 
een ring. En als dat zo was, zo meende 
hij, dan moest er een moment komen 
waarop die ring vanaf de aarde gezien 
niet meer zou moeten zijn dan een 
dun bijna onzichtbaar streepje. En zo 
voorspelde hij dat in mei 1 70 de ring 

van Saturnus onzichtbaar zou zijn. Die 
voorspelling bleek te kloppen. 
In een van de  lmpjes die op de 
tentoonstelling worden vertoond, legt 
Icke op meesterlijke wijze uit hoe 
baanbrekend die ontdekking eigen-
lijk was. Want inmiddels weten we 
niet alleen dat die ring rond Saturnus 
bestaat uit gruis en ijsbollen die in een 
platte baan rond de planeet draaien. 
En reizen we 5 miljard jaar terug in de 
rijd, dan zouden we zien hoe hoe de 
ster die onze is zich aan het vormen 
was, met er omheen ook zo’n ring, 
zo’n platte schijf van rondsuizend stof, 
gas en gruis. En daaruit is onze aarde 
ontstaan, en alle andere planeten.  

App Huygens
Bezoek in de tussentijd behalve de 
Grote erk vooral ook de gecombi-
neerde tentoonstellingen in het Haags 
Historisch Museum (waar de Huygens 
en zijn relatie met Den Haag centraal 
staat) en Museum Bredius (Constantijn 
Huygens, als kunstverzamelaar), pak 
de  ets of neem de  boot naar Museum 
Hofwijck in Voorburg. En download 
eventueel de app Huygens (i hone), 
om al luisterend naar de (150 ) ge-
dichten over Den Haag (in hedendaags 
Nederlands vertaald door Frans Blom 
en Ilja eonard feijffer) langs plekken 
te lopen die Huygens in dichtvorm 
heeft vastgelegd: Binnenhof, stadhuis, 
Bierkade, Hofvijver, neuterdijk, 
Noordeinde en Bagijnestraat  al-
lemaal plekken die ondanks de niets 
ontziende gemeentelijke bouwwoede 
sinds de 17de eeuw toch nog bewaard 
zijn gebleven.  
Meer informatie: www.huygensten-
toonstelling.nl (ze ook de agenda voor 
presentaties, speciale rondleidingen 
en lezingen) www.haagshistorischmu-
seum.nl en www.museumbredius.nl en 
http://www.hofwijck.nl

Maarten de roon
redactie@deoud hagenaar.nl 

Als er voor Den Haag, ederland en de internationale wereld 
van de wetenschap twee Hagenaars van grote betekenis 
zijn geweest, dan wel vader en zoon Huygens. Over deze 
twee reuzen uit de Gouden Eeuw zijn in Den Haag op dit 
moment verschillende tentoonstellingen te zien  in de Grote 

erk, useum redius n het Haags Historisch useum. En 
niet te vergeten  in useum Hofwijck in Voorburg. 

- onstantijn u gens   
u gensmuseum of ijck. 

(  ichiel ansz. van ierevelt) -

- hristiaan u gens  ca.  aags 
istorisch useum. (  as ar etscher) -

- Ge elf van de re lica van de ranjezaal in de Grote erk. (  ngrid ongens) -

- Deel van de aan sterrenkijker  hristiaan u gens ge ijdde zaal in de Grote erk.
 (  ngrid ongens) -



uli en augustus

oze Ouderenagenda Haaglanden  Delft  
• zo. 7 & 21 juli  en 4 & 18 augustus: ZilverUitje in 

Bastacafe: elke 1e & 3e zondag v.d. maand van 12.00-

20.00 uur in Bastacafe , Scheveningseveer 7 in Den Haag.

• vr. 5 juli & 2 augustus: Roze Plus Soos : elke 1e vrijdag 

v.d. maand van 14.00-16.30 uur maand in Wijk-en 

DienstenCentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1  in 

Voorburg.

• vr. 5 juli & 2 augustus  Roze Ouderensalon: elke 1e 

vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in Delfs Hove, 

Vorrinkplein 99 in Delft

• zo. 14 juli & 11 augustus: Soos Samen 50plus (i.s.m. 

Rainbow Den Haag) : elke 2e zondag v.d. maand van 

16.00 tot 21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, 

Daguerrestraat 16 in Den Haag.

BUITEN DE REGIO

• zo.  14 juli & 11 augustus: Ouderencafe, elke 2e zondag 

v.d. maand van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC 

Leiden) in Leiden.

• zo. 28 juli & 25 augustus: Zondagmiddagsalon, elke 

laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in 

Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175  in 

Rotterdam.

Bij sommige ouderensozen (Den Haag, Rotterdam) is er 

mogelijkheid tot deelname maaltijd (prijs verschillend). 

Zie verder ook: www.roze50plus.nl

Zaterdag 29 juni

Open Dag oorenhuis
Open Dag in het vertrouwde pand aan de Prinsegracht 27 

in Den Haag. Iedereen is tussen 11.00 – 15.00 uur van 

harte welkom om kennis te maken met docenten die zich 

hebben aangesloten bij het Netwerk Koorenhuis.

Op de open dag presenteren docenten hun ruime aanbod 

van cursussen op alle vakgebieden van de kunst: theater, 

dans, muziek, nieuwe media, fotografi e, beeldende kunst 

en schrijven.  Het volledige programma van de Open Dag 

is te vinden www.koorenhuis.nl.

Een tipje van de sluier: pop, zang, jazz, wereldmuziek, 

cello, klarinet, tekenen, schilderen, edelsmeden, glas, 

verschillende dansvormen als fl amenco, hiphop en 

buikdans, nieuwe media, fotografi e, beeldende kunst voor 

kinderen, jongeren en volwassenen en er is een ruim 

aanbod van muziek voor mensen met een verstandelijke 

beperking.

Koorenhuisdocenten die voorheen in dienst waren van 

het Koorenhuis hebben zich, als zelfstandige onderne-

mers, verenigd in een netwerk dat wordt ondersteund en 

gefaciliteerd door het Koorenhuis. Het Netwerk zal zich in 

de komende tijd uitbreiden met meer docenten, zodat een 

compleet aanbod ontstaat voor alle leeftijden. 

Het Koorenhuis gaat na een ingrijpende reorganisatie 

door als dè Haagse organisatie voor kunsteducatie met 

programma’s voor het Haagse onderwijs, maatschappelij-

ke- en zorginstellingen en – met het Netwerk Koorenhuis 

– de particuliere markt.

Zondag 0 juni

Hans 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
Hugo 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.

ietstocht V  ater in Delfland
Organiseert De Koninklijke Nederlandse Natuurhistori-

sche Vereniging afdeling Delfl and een fi etstocht met als 

thema Water in Delfl and. Belangstellenden worden uit-

genodigd om 13.00 uur zich met een fi ets te verzamelen 

voor het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap 

van Delfl and, Oude Delft 167, Delft. Er zijn geen kosten 

aan verbonden.

Water is overal in Delfl and. Deze fi etstocht van 25 km 

is een kennismaking met alle aspecten van het water en 

begint natuurlijk bij het gemeenlandshuis. Enkele erva-

ringen tijdens de tocht: u voelt de hoogteverschillen door 

het uitvenen in de benen; u ziet de technische kant van 

het waterbeheer, zoals de poldermolentjes; u fi etst over 

de bodem van het Westmeer, zoals dat 300 jaar geleden 

nog bestond.

De fi etstocht is onderdeel van het jaarthema Water, dat 

een initiatief is van de KNNV Delfl and. Wij wonen en wer-

ken in een regio vol met vijvers, poelen, sloten, vaarten, 

kanalen en plassen en rivieren. We hebben het dan over 

het zoete water. Er is in Delfl and ongeveer 4.000 km zoet 

water: vijvers, poelen, sloten, vaarten, kanalen en plassen 

en rivieren.

Zondag 7 juli

ilm in Den Haag  - lezing en wandeling
halen herinneringen op aan bioscopen
De Veenestraat, het Spui, het Buitenhof, het Lange 

Voorhout, de Kettingstraat, de Vos in Tuinstraat en de 

Passage. Zomaar wat straten in het centrum van Den 

Haag, wat hebben ze met elkaar gemeen? Film! In deze 

Haagse straten hebben ooit bioscopen gestaan of zijn 

bekende fi lms opgenomen. Voor wie deze fi lmverhalen 

wil horen én de plekken wil zien is er op zondagmiddag 7 

juli - als extra afl evering van het Filmarchiefprogramma 

Uit Kasten & Kluizen - in Filmhuis Den Haag eerst een 

lezing met veel foto's en bewegende beelden gevolgd 

door een wandeling met gids door het centrum van de 

stad langs die plekken die deel uit maken van de Haagse 

fi lmgeschiedenis.

Er zullen veel fragmenten worden vertoond en afbeel-

dingen van bijvoorbeeld oude bioscoopprogramma's en 

natuurlijk de bioscopen zelf. Het bijzondere archiefmate-

riaal (foto's, programmaboekjes, etc) is afkomstig van de 

bibliotheek van Filmhuis Den Haag. De lezing wordt ge-

geven door Elisa Mutsaers van Film Atelier Den Haag. Na 

circa 75 minuten is er een korte (plas)pauze waarna een 

wandelgids van Residentie Ontdekkingen het gezelschap 

ophaalt voor een circa anderhalf uur durende wandeling 

door het centrum van de stad, langs al die plekken die 

met fi lm te maken hebben. De gids komt met relevante 

achtergrondverhalen en anekdotes, maar ook voor de 

deelnemers is er dan voldoende gelegenheid om zelf over 

hun persoonlijke Haagse fi lmherinneringen te vertellen.

Data: zondagmiddag 7 juli; Tijd: 15.00 tot ca. 18.00 uur

Plaats: Filmhuis Den Haag, Spui 191, Den Haag

Kosten: € 13,50 per persoon (de reguliere Filmhuiskor-

tingen zijn van toepassing); Kaartverkoop: via website 

Filmhuis of telefoon 070 - 365 60 30 Meer informatie: 

website Filmatelier (http://ow.ly/mgOg4)

Donderdag 11 juli

Extaze in ulchri
De mens in de afgebakende ruimte
Vanaf 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) wederom een 

culturele salon van het literair tijdschrift Extaze in Pulchri, 

aan het Lange Voorhout 15, 2514 EA in Den Haag. Het 

thema is dit keer 'De mens in de afgebakende ruimte'.

De avond wordt gepresenteerd door Cor Gout, en op het 

programma staan: 

Inleiding: bierviltjes van Gerard Fieret: (fi lm: Els Kort);

Laurens te Kate: Waanzin is zo gek nog niet – Over wat 

blijft van Michel Foucault (lezing); Walton/Van Duinen: 

The world needs tango (muziek/dans); Harry Zeven-

bergen: column; Harry Haarsma: Open boek (fi lm en 

verhaal); Wilma Marijnissen (scenografi e, beeldende 

kunst);  Andor Horvath (contrabas); Noa Eyl (viool): Lieve 

Binckhorst (fi lm, muziek, vertelling); Robert Kroos: De 

papierfabriek (geluidenmix, gitaar).

De entreeprijs bedraagt € 5,-

m 1  september

Openlucht fototentoonstelling
nnovatie uit de doeken

Deze zomer brengen het Koninklijk Kabinet van Schilderij-

en Mauritshuis en Royal Dutch Shell hun samenwerking 

in beeld met de openlucht fototentoonstelling ‘Innovatie 

uit de doeken’. Vanaf heden tot en met 13 september 

sieren twintig levensgrote foto’s het schelpenpad van de 

Lange Vijverberg in Den Haag. 

Wat gebeurt er achter de bouwschutting van het Maurits-

huis? En wat komt er allemaal kijken bij het restaureren 

van zeventiende eeuwse schilderijen? Ogenschijnlijk 

vragen die niets met elkaar te maken hebben. Toch zijn 

dit de twee hoofdonderwerpen van de fotoexpositie. Shell 

is hoofdsponsor van de verbouwing van het Mauritshuis. 

Een samenwerking die verder gaat dan een eenmalige 

fi nanciële impuls. De komende jaren analyseren onder-

zoekers uit het Shell Technology Centre in Amsterdam 

(STCA) samen met collegae onderzoekers van het Mau-

ritshuis, verfmonsters van schilderrijen uit de collectie 

van het Mauritshuis. De gratis te bezoeken openlucht 

tentoonstelling geeft passanten een kijkje achter de 

schermen van de verbouwing van het Mauritshuis en de 

samenwerking die de twee partijen zijn aangegaan als 

Partners in Science. Medio 2014 opent het vernieuwde 

Mauritshuis zijn deuren. De vaste collectie is dan weer 

te zien in het volledig gerenoveerde maar vertrouwde 

stadspaleis.

26 t m 29 september

ationale aptoe 201  in Ahoy dam
Beleef de kleurrijke show rond Nederlandse militaire mu-

ziek 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 Mani-

festatie zijn er diverse optredens van allerlei jeugdkorp-

sen. 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 muziekvoorstelling 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 op it Deze agenda evat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud- agenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen  lezingen  informatie  cursussen  muziek  theater  enz. 
e t u activiteiten te melden  tuur u  gegevens o  via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

In overleg met de enthousiaste buurtbewo-
ners bedacht heater Dakota een uitgebreid 
Vrienden-pakket. In dit geval is Vriend-
schap echt te koop: voor  25 per jaar krijgt 
men allerlei Vriendendiensten. Een vaste 
korting van  2 per kaart (maximaal 2 kaar-
ten) bijvoorbeeld en uitnodigingen voor 
premi res en try-outs. Ook een speciale 
Vrienden-nieuwsbrief en een Vriendenpanel 

(waarbij meegepraat kan worden over de 
programmering) behoren tot het pakket. 

aamsvermelding
Alle Vrienden van Dakota krijgen naamver-
melding in het theater. Meer informatie en 
alle Vriendendiensten staan op de website 
van heater Dakota. 

Haagse Vriend worden van heater Dakota  Dat kan. 
uurtbewoners van heater Dakota startten ‘Vrienden van 

Dakota’, een initiatief om voor een bedrag per jaar Vriend 
te worden en daarvoor in ruil kortingen en andere extra’s 
te krijgen. Een initiatief dat heater Dakota omarmt. Vanaf 
nu kunnen kersverse Vrienden zich aanmelden via 
www.theaterdakota.nl of aan de kassa van heater 
Dakota, aan de Zuidlarenstraat 7, 2  V  in Den Haag.

eater a ota oe t rienden 
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Hotel RICHE

Neerhem 2 , 01 CH Valkenburg
+ 1 (0)4  0129 5  + 1 (0)4  012897
info hotelriche.nl  www.hotelriche.nl

 amertype Comfort 
 Welkomst drankje
 2 x ontbijtbuffet
  1 x 4-gangen  
keuzemenu
  Entree voucher  
Holland Casino

oeslag  ersoonskamer  

Seizoens Arrangement    
3 dagen / 2 nachten  

€119.00 p.p

ankomst dagelijks

aar etsvakanties door heel ederland
n  maken e eer vers hillende to hten
estroute  Oostroute  eeland  oord- ra ant  riesland en een e oe  aan Dinant staan 

op et progra a  n et voor- en najaar ver orgen  ij oo  ee ends voor groepen tot a  
30 personen o  dagto ten voor a  0 pers

 

oor in ormatie en boekingen  
e- ail  a o va antievaarten g ail o    Hoe stra  tel  0 53  0
internet  a o va antievaarten nl

ebradree  
   tre ht

ri s    
p p   per dag

Haus am Kurpark***
raben rarba h

  logies ontbi t

  diner    

  bootreis naar ernkastel v v

  i nproeveri

  bezoek edelsteensli peri

 p p

obv  p  kamer

een vervoer  
i  kunnen  thuis ophalen

in ormeer naar de seniorenreizen

haus am kurpark in o
tel.: 0049 6541 819820

ven i n genieten 
aan de verrassende oezel 
met ons zomerarrangement

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

l  i er e immerwerken 
 en onderhoud
l  He  en n keuken
l  en o  m  m ken
l  He  e en n hou en oeren
l  He  m ken n ond

H r  Bouw i  een nm n k  
u   u mi  e  hee  u mi  

me een n de i n  md  ik 
een ei en werkruim e he  i n 
de ko en nie  o hoo  

rdoor k n ik oor een 
rede i k rie  werken  

 er rondom o  n uw hui  
onderhoud nodi  d n kom ik 
ehee  ri i end i  u n  oor 

een ri o e

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

H rr  n der 
n reden ur hwe   

   Ri wi k

Te   
m i  

h rr nder m i om

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

slechts € 12,50
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Misbruik is vrijwel onmogelijk. Het 
enige waarover ‘discussie’ mogelijk is, 
is de vraag wanneer twee zelfstan-
dig wonende AOW’ers toch als één 
huishouden worden beschouwd. In dat 
geval van misbruik strijken de AOW-
ers beiden de alleenstaande AOW op, 
die per persoon netto ruim 00 euro 
per maand hoger ligt.
De uitvoerder, de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB), en de wetgeving 
gaan er echter vanuit dat als een ge-
zamenlijk huishouden wordt gevormd 
- dat kan dus ook als men of cieel op 
twee adressen woont - meer dan 00 
euro per maand te veel wordt uitge-
keerd. Sommigen doen dat onbewust 
en hebben niet precies in de gaten 
wanneer zij als gezamenlijk huishou-
den worden beschouwd.
Het ontdekte misbruik in de AOW 
bedroeg in 2011 ‘slechts’ 11,8 miljoen 
euro (0,017 procent) op een totaal 

bedrag van ruim 1 miljard aan uit-
keringen. Meestal gaat het om fraude 
van mensen die hebben opgegeven 
zelfstandig te wonen en te leven, 
terwijl zij samen met een ander een 
huishouden vormen.

artnertoeslag
Ook met de partnertoeslag wordt soms 
gefraudeerd. Aangezien het hierbij om 
de met de Belastingdienst gekoppelde 
inkomsten en uitkeringen gaat, is mis-
bruik hiervan heel moeilijk. Misschien 
lukt het alleen als de jongere partner 
zwarte inkomsten heeft, die niet aan 
de Belastingdienst worden opgegeven.
Het huishouden is dus belangrijk voor 
de vraag of iemand recht heeft op de 
alleenstaanden AOW. De SVB legt 
dat uit. Een gezamenlijk huishouden 
wordt gevormd als mensen samen 
meer dan de helft van de tijd in een 
woning verblijven, de kosten voor het 

huishouden delen en voor elkaar zor-
gen. Hierover kan veel twijfel bestaan.
De ouderenombudsman noemt dit 
criterium te ingewikkeld. Overi-
gens brengt de SVB brochures uit, 
waarin het samenwonen nader wordt 
omschreven. Zo krijgen we in Rechten 

 lichten hieronder vaak de vraag of 
regelmatig samen op vakantie gaan en 
een lat-relatie ook tot gevolg heeft dat 
men eigenlijk de AOW voor partners 
moet krijgen en niet die voor alleen-
staanden. In beide gevallen houdt men 
echter de alleenstaanden AOW als niet 
aan het gestelde huishoudcriterium 
wordt voldaan. Bij twijfel, bijvoor-

beeld over een nieuwe situatie, kan 
men altijd de SVB raadplegen.

Gevangenisstraf
We hebben overigens wel de ervaring 
dat de ouderen vaak toch wel weten 
of men misbruik maakt van het 
huishoudcriterium. Immers, ze weten 
verdomd goed wanneer ze gemiddeld 
meer dan de helft per week een geza-
menlijk huishouden voeren. Daarom 
zie je in de publicaties zelden dat 
betrapte AOW’ers in hoger beroep de 
rechter om een uitspraak vragen. 
Overigens zijn er uitzonderingen 
mogelijk. Er is een speciale regeling in 

de AOW voor mensen die beiden een 
alleenstaand AOW-pensioen hebben 
en vanwege hulpbehoevendheid toch 
grotendeels bij elkaar in huis wonen. 
Indien dat van toepassing is, meld dat 
dan ook bij de SVB.

er 1 januari dit jaar zijn de boetes 
voor ontdekt misbruik en de straffen 
bij fraude voor alle sociale voorzienin-
gen fors verhoogd. Als er voor meer 
dan 10.000 euro is gefraudeerd, wordt 
dat bij justitie gemeld en moet men 
zich vaak voor de rechter verant-
woorden waarbij men kans loopt op 
gevangenisstraf. 

De AOW-uitkeringen zijn per 1 juli netto een heel klein beetje verhoogd. Een alleenstaande 65-plusser kan daarmee nauwelijks een biertje méér per maand op het terras kopen. Zie bijgaand 
kader. Het aantal geconstateerde fraudegevallen met de AOW neemt weliswaar iets toe, maar blijft in het totaal van de uitkeringen minimaal.

 

ra de  ijft eper t tot  ‘sa en oners

Erf- en schenkingsrecht

oedelbeschrijving bij over-
lijden echtgenoot

ijn man en ik hebben al in  
een langstle ende testament laten 
o stellen. ijn man is in  
o erleden. n het testament staat dat 
een boedelbeschrij ing notarieel 
had moeten worden astgesteld toen 
mijn man o erleed. at is nooit 
gebeurd. ij hebben twee kinderen 
die een ordering hebben gekregen 
ter grootte an hun erfdeel tegen een 
rente an  rocent. Hoe it het met 
die boedelbeschrij ing
 
Vermoedelijk zal er niet zoveel aan 
de hand zijn als u nog goed met 
uw kinderen omgaat. De boedelbe-
schrijving was in feite nodig om na 
het overlijden van uw man de stand 
van zaken van de vermogens op 
dat moment vast te stellen. Fiscaal 
kan dat van pas komen als u bent 
overleden. Immers dan heeft het ook 
te maken met erfbelasting, die al dan 
niet moet worden betaald. Formeel 
had dus eigenlijk een boedelbeschrij-

ving opgemaakt moeten worden. 
Maar als u ongeveer weet wat in 
die tijd het na te laten vermogen 
van uw overleden man was (ook de 
overwaarde in onroerend goed als u 
in gemeenschap van goederen was 
getrouwd), hoeft het niet zo’n groot 
probleem op te leveren, zeker niet 
als de kinderen het allemaal goed 
vinden. Alleen de scus kan hierover 
(later) nog lastig doen. Want besef 
wel dat als er bijvoorbeeld een huis 
in het spel is, de WOZ-waarde van 
dat moment telt. Als u het allemaal 
exact wilt weten, neem dan alsnog 
contact op met een notaris.

osten begrafenis als
zwager overlijdt

ls mijn wager binnenkort o er
lijdt  moeten ijn nabestaanden dan 
o draaien oor de begrafeniskos
ten  Hij is niet er ekerd.
 
Heeft hij kinderen of een echtgenote, 
dan zijn zij de eerste nabestaanden, 
die opdraaien voor de kosten van de 
begrafenis, tenzij zij - ook mogelijk 
na het overlijden - de nalatenschap 
bene ciair (met boedelbeschrijving 

van schulden en baten) aanvaarden. 
Daarna kunnen ze altijd nog beslis-
sen of ze de nalatenschap verwerpen. 
Overigens in de goedkoopste vari-
ant bedragen de begrafeniskosten 
nauwelijks meer dan 000 euro. In 
de praktijk blijken directe nabestaan-
den daar niet zoveel moeite mee te 
hebben. Zijn er helemaal geen nabe-
staanden in de bloedlijnen (dus ook 
vader, moeder, broers en zussen) dan 
draait de sociale dienst voor de pri-
maire begrafeniskosten op. Vaak zijn 
er ook kerken, stichtingen en soms 
kennissen, die dat voor hun ‘relaties’ 
doen. Dus in de praktijk komt het 
weinig voor dat een gemeente voor 
de kosten opdraait.

inanci le zaken

Huis overleden moeder
raakt niet verkocht

ijn us en ik willen het eigen huis 
an on e o erleden moeder erko
en. Het staat nu al bijna twee jaar 

te koo . e belastingdienst wil nu de 
erfbelasting o strijken. Het gaat om 
een bedrag an enkele tiendui en
den euro s er ersoon. e hebben 

geen geld om dat te betalen. Hoe te 
handelen
 
De WOZ-waarde op de overlijdens-
datum van uw moeder is bepalend 
voor de erfbelasting of de werkelijke 
verkoopprijs als die niet te veel af-
wijkt. Die peildatum geldt ook als de 
WOZ-waarde inmiddels is gedaald. 
De Belastingdienst geeft vaak uitstel 
van betaling van de erfbelasting 
totdat een woning is verkocht. Maar 
die uitstelperiode is wel beperkt. 
Aangezien u niet genoeg gekd heeft 
om de erfbelasting te betalen, heeft 
u twee mogelijkheden: 1. Het huis 
zo snel mogelijk alsnog proberen 
te verkopen om de totale erfenis op 
te strijken (is altijd meer dan de te 
betalen erfbelasting). 2. Bij de bank 
informeren of een hypotheek op het 
huis mogelijk is waarmee u en uw 
zus voorlopig de erfbelasting kunnen 
betalen.

Overhoop met dochter
over verstrekte lening
k heb een nancieel robleem met 

mijn dochter en schoon oon. e heb
ben een groentenwinkel. anwege 

hun schulden heb ik orig jaar aan 
hen bijna  euro geleend. aar
oor heb ik niets o  a ier ge et. ls 

bewijs heb ik alleen de bankafschrif
ten. u heb ik olo  ru ie met hen. 

at kan ik doen om mijn geld terug 
te krijgen
 
Dit is een hachelijke situatie. Als u 
de lening op schrift - in een notari-
ele akte - had gezet, dan waren uw 
dochter en schoonzoon wel verplicht 
geweest zich te houden aan de le-
ningsvoorwaarden.Nu ligt het moei-
lijker.  moet bewijzen dat de lening 
is verstrekt en met bankafschriften 
kan dat misschien wel, maar is erg 
omslachtig. Het lijkt ons toch dat u 
het beste gewoon in gesprek kunt 
gaan over terugbetaling van de 
lening door het echtpaar. En om nu 
voor een bedrag van bijna 4000 euro 
hoge juridische kosten te gaan ma-
ken, lijkt ons ook niet erg zinvol. De 
sleutel voor de oplossing ligt toch bij 
uw dochter en schoonzoon.

 

 

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus ,  A Den Haag. raag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
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ijna alle sociale voorzieningen en de zorg staan in een kwaad 
daglicht door overdreven beloningen, aanpassingen door de 
bezuinigingen van de overheid en soms fraude. De AO  is dank-
zij de duidelijke datum van ingang dit jaar op 6  jaar plus n 
maand  en het vestigingscriterium een goed geregelde sociale 
voorziening.

ensioen er li Netto er maan
na heffingskorting

eh en o artners er ersoon o er an aar

eh en met ma imale toeslag
artner onger an aar on er inkomsten)

lleenstaan

et netto e rag is incl sie e Koopkrachttegemoetkoming ere Belastingplichtigen tegemoetkoming
K B e akantie itkering or t in e maan mei it etaal



Hou me ten goede. Misschien zie ik 
zaken over het hoofd. Of verzin ik er 
per ongeluk een paar herinneringen 
van andere zwembaden bij. Maar 
volgens mij ging het ongeveer zo:
Je wist van te voren, dat je met de 
klas tijdens schooltijd ging zwem-
men. Dus nam je ’s ochtends je 
zwemspullen mee naar school. De 
jongens een zwembroek en een 
handdoek. De meisjes van alles en 
nog wat, maar in ieder geval ook een 
witrubberen badmuts waar ze bepaald 
niet mooier op werden. Dat kon je 
allemaal in je schooltas doen bij je 
schriften en boeken. Alles was toch 
nog droog. Maar sommige kinderen, 
zoals ik, hadden een pungel.
Een pungel? Dat was een koker-
vormige tas van textiel. 
Met van onderen een 
bodem. En van boven een 
versterkte band met gaten 
waardoor een dik wit koord 
geregen zat waarmee je 
de bovenkant dicht kon 
trekken. Dat koord zat aan 
de onderkant met een soort 
sluiting vast aan een ring. 
De binnenkant van de pun-
gel was bekleed met waterafstotende 
stof. Ideaal dus voor je zwemspullen. 
Je kon je pungel met die koorden als 
een soort rugzak om je schouder han-
gen. Dat was een lullig gezicht. Dus 
klemde je hem bovenop je schooltas 
tussen de snelbinders van je baga-
gedrager van je  ets.  Maar de echte 
uitverkorenen onder ons bezaten een 
pukkel. Dat was bij voorkeur een 
grijze, versleten militaire zijtas, met 
koperen eindjes aan de sluitbanden. 
Sommige watjes namen ook wel 

genoegen met een stevige, nieuwe, 
groene militaire zijtas zonder koperen 
eindjes. Ik had liever geen pukkel dan 
een groene. ukkels waren trouwens 
volstrekt ongeschikt voor schoolboe-
ken of zwemspullen. aat staan voor 
een combinatie daarvan. Maar zij, die 
pukkels droegen waren showbinken 
en maalden nergens om.

ietsenstalling
Op de  ets naar De Regentes. Want 
het was te ver om te lopen. En wie 
gewoonlijk lopend naar school 
kwam, moest nu met de  ets. We ver-
trokken met groepjes van twee, drie 
leerlingen van school. Onbegeleid. 
Jawel. De meester zwaaide ons uit en 
was er zeker van, dat we ongeschon-

den bij het zwembad 
zouden aankomen. Om 
daar in handen te vallen 
van de gymmeester die 
ons voor de verande-
ring zwemonderricht in 
plaats van gymles zou 
geven.  De aankomst bij 
het zwembad staat me 
nog bij als de dag van 
gisteren. We moesten 

met onze  ets door een lange, bui-
tengewoon smalle doorgang tussen 
de huizen om tot de  etsenstalling te 
geraken. ag die doorgang nou naast 
het zwembad? ussen enige panden 
verderop? Ik weet het niet meer. In 
ieder geval gingen er geruchten dat 
de bewaker van de  etsenstalling aan 
je zat als er niemand keek.  Eenmaal 
binnen in de hal van het zwem-
bad dat, hoe wonderlijk, ongeveer 
dezelfde voorgevel had als de woon-
huizen ernaast, was er een loket waar 

je een toegangskaartje kon kopen, 
maar dat hoefde niet als je zei dat je 
van schoolzwemmen was. En even 
verderop een balie waar je broodjes 
kaas en vooral veelsoortig, uiterst 
smaakvol snoep kon bekomen. 

leedhokjes
Dan volgde het 
zoeken naar de 
juiste kleedhokjes. 
Nog steeds wordt ik 
’s nachts met enige 
regelmaat badend 
in het zweet wakker 
omdat ik de kleed-
ruimtes niet kan 
vinden. Dat was ook heel lastig. Van 
te voren was weliswaar afgesproken 
waar we de gymmeester zouden tref-
fen, maar wie onthoudt nou zoiets? 
Was het bij de ingang van de gemeen-
schappelijke kleedruimtes? Was het 
bij de kleedhokjes beneden? Of bij de 
kleedhokjes boven? Natuurlijk kwam 
het altijd goed. Van de gemeenschap-
pelijke kleedruimtes waren er twee. 
Eén voor jongens en één voor meis-
jes. ‘Algemene jat-salons’ werden ze 
genoemd. Want al je voetbalplaatjes 
bleven daar tijdens het zwemmen on-
beheerd achter in je kontzak.  Als je 
je moest verkleden in de kleedhokjes 
beneden, vond je daar aan een haak 
een soort ijzeren geraamte waar je je 
kleren, inclusief sokken en schoenen 
aan kon hangen. En dan ging je in 
je zwembroek of zwempak met je 
aangeklede geraamte naar een hok 
ergens achter in het zwembad waar 
het geraamte aan een haakje met een 
nummer werd gehangen. Dat nummer 
correspondeerde dan met het metalen 
nummertje dat je met een touwtje 
om je pols moest hangen tijdens het 
zwemmen.De kleedhokjes boven was 
weer een ander verhaal. Als je daarin 
ging kon je, door een plankje naar 
beneden te klappen, de ingang van 
dat hokje blokkeren. Dat plankje was 
tevens bruikbaar als zitbankje. Door 
een tegenoverliggend, half deurtje 
kon je het zwembad bereiken. Je 
kleren konden gewoon in dat hokje 
aan een haakje blijven hangen tot je 
klaar was met zwemmen. 

Van de hoge
Van het zwemmen zelf weet ik wei-

nig. Iets met watertrappelen met je 
twee wijsvingers boven het waterop-
pervlak. En met een touw met kurken 
om je middel achter de stok van de 
gymmeester zwemmen. Er staan me 
ook zwarte tegeltjes-strepen op de 

bodem van het 
diepe bij. Die 
bewogen raar 
heen en weer als 
je er van de kant 
af naar keek. 
Op den duur 
durfde zelfs ik 
van de lage te 

duiken. Maar dan was het weer de de 
kunst om daarbij de bodem te raken. 
Een enkele keer moesten we van de 
hoge. Dat heb ik verdrongen. Ook het 
dromen daarover moet nog komen en 
ik vrees met grote vreze. Het diepe 
was gescheiden van het ondiepe 
door een wit betegeld muurtje met 
een donkergrijze, granito rand erop. 

inks en rechts van dat muurtje kon 

je, zonder op de kant te klimmen, 
van het ondiepe naar het diepe via 
een soort opstapje. En in dat muurtje 
zaten op de bodem, onder het water 
dus, een vijftal langwerpige uitsparin-
gen om het water de gelegenheid 
te geven heen en weer te stromen. 
Sommige klasgenoten konden, als 
ze van de lage doken, het hele eind 
ónder water ook nog eens een keer 
door die uitsparingen zwemmen om 
in het ondiepe hijgend en proestend 
weer boven te komen. Dat was het 
summum. Ook na lang oefenen 
heb ik dat niveau nooit bereikt. Er 
waren natuurlijk meer klassen in 

het zwembad op het moment dat 
wij er waren. Het was dan ook een 
voortdurend gesnerp van bad- en 
gymmeesterfl uitjes. Die bovendien 
nog eens extra werden verstrekt door 
de galm. Je oren tuitten ervan. De 
ene keer moest d e klas weer in het 
water. En dan moest een andere klas 
er weer uit. Hoe wij het fl uitje van 
onze eigen gymmeester herkenden 
na de zogenoemde periode van het 
‘vrij zwemmen’, is mij nog steeds 
een raadsel.

eer naar school
Snel dus naar de kleedruimte. Of je 
kleedhokje. En omdat je bang was, 
dat jou  etsgroepje zonder jou weg 
zou  etsen, diende het omkleden te 
gebeuren zonder grondig afdro-
gen. En zo geschiedde het, dat ik 
met klam lijf en natte haren via de 
Beeklaan en de aan van Meerder-
voort weer terug naar school  etste. 
Je had weliswaar enige pogingen 

gedaan je drijfnatte zwemgoed in 
je handdoek te rollen. Maar als je 
geen pungel had, en alles dus in je 
schooltas moest, diende de kleine 
Bosch atlas en je schriften, die daar 
ook in zaten,  later, als je weer veilig 
in het klaslokaal was gearriveerd, 
op een radiator te worden gedroogd. 
Zodat zelfs het klaslokaal, na afl oop 
van het schoolzwemmen stonk van 
de chloor.

en  at e geten  o te et 
n et  as et to  ande s  

a  et naa  
s asge d deo d agenaa n
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Vroeger as heus niet alles eter. aar el ijna alles. ant als je ero  
terugkijkt lijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. at over lijft zijn 
de s aarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren e die.

Hagenaars die een halve eeuw geleden nooit hebben gezwommen in het Zwembad De egentes 
missen een tamelijk essentieel deel van hun stadse educatie. Hoe ging het ook al weer

Schoolzwemmen in de egentes

Kleine Nostalgie met Julius Pasgeld

100 ste     Rubriek
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Sudoku A                                Sudoku                                  Sudoku C

9 1 8 2
5

4 3 1
6 1 7 3

4 1
1 2 3 7
8 7 9

1
7 4 5 1

Sudoku D                                

Voor de bollebozen  x  topprijzen 
ier enor  oei ij e do s

Om de elite uit te dagen zijn er dit 
keer maar drie prijzen, maar wel 
hele pakketten: de geweldige dubbel 
CD van Sjaak Bral ‘Hurken in de 
Berm’ + het prachtboek van Casper 

ostmaa ‘Eerst Napels Zien’ + het 
gloednieuwe boek ‘De Voetbaljaren 
70’ van Roeland Gelink, het mooiste 
voetbalboek over ADO FC Den Haag 
dat ooit is uitgebracht
Maar slechts  winnaars zullen er 

zijn die lle  prijzen ontvangen.
 moet weer op zoek naar de cijfers 

in de grijze vakjes van de vier Su-
doku’s. De vakjes staan op willekeu-
rige plekken in de diagrammen, de 
cijfers die daarin thuishoren moet u 
gebruiken voor uw inzending. 

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 12 presen-
teerden we vier makkelijke Sudoku’s 

 en dat was te merken: er kwamen 
zo’n 400 goede inzendingen binnen 
met de oplossing: 7-1- -9

 Wim Heine, te Maasland
 J.J. aal, te Huissen
 Cees Struiving, te Zoetermeer
 Weyna ool, te Honselersdijk
 Frans van Ittersum, te Den Haag

nzenden
We blijven het herhalen: vergeet bij 
de inzending van de oplossing niet 
uw postadres te vermelden. Bijna 
elke week verliezen goede inzenders 
zo een prijs.
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag  juli

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

Zet in de onderwerpregel:
O lossing udoku nr. 

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

Er kwamen de afgelopen weken met de makkelijke opgaven steeds meer inzendingen binnen. aar er werd 
ook geklaagd, want dat was toch geen kunst meer! Daarom deze week vier nieuwe Sudoku’s, waarvan het ons 
zou verbazen als we meer dan 0 goede oplossingen binnen krijgen. Ze zijn namelijk alle  erg moeilijk!

7 5 1
8 2 5

8 4 3
9 4 7

6 9
1

9 1
6 7 4

1 2 6 3

7 3 6
5 1 8

9
4 9 5

4 5 2
9 1

8 7 6 4
2 7 4 9

3 5 9
2 7 6

4 8
5 9 2
4 7 1 6

4 3 7
8 6

2 6 8
1 9 4

Help uw 
   vereniging 
de crisis door



In deze fi nancieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het 

hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een 

vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken. 

Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:

Elk lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat krijgt een uitvaartkorting van 

€ 210,- die - indien gewenst - direct op een depositoprekening gestort wordt. Bovendien storten 

wij per aangebracht lid € 50,- in de verenigingskas van uw sport- of culturele vereniging of stichting!

Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:

De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

Voorletter(s):  Achternaam:     M   V

Vereniging of sportclub:  

Vestigingsadres: 

Postcode en plaats: 

Telefoon:  E-mailadres:  

Bankrekeningnummer: 

Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

Elk aangebracht lid vanuit  uw 
vereniging levert € 50,- op voor 
de verenigingskas

070 - 32 40 221 | www.devolhardinguitvaartzorg.nl

SPUIFORUM? 
KRANKJORUM!

www.geenspuiforum.petities.nl
www.spuiforum-krankjorum.nl

@SPUIFORUMAKTIE 

TEKEN OOK 
DE PETITIE!

GEEN  AFBRAAK
VAN THEATERS
KOOP EN LEES OOK DEN ‘HAAG CENTRAAL’

VOOR DE PIKANTE ACHTERGRONDVERHALEN
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Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders

Inget Mati

Ik wil graag:

  Gebeld worden voor informatie   Informatie toegstuurd krijgen    

  Een wensencodicil aanvragen    Een afspraak maken

Voorletters:   Achternaam:  

Adres:  

          

Postcode:   Woonplaats:  

Telefoon:   E-mail:  

Stuur deze coupon zonder postzegel naar:

Ad Patres uitvaartondernemingen, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

Inget Mati Hee�  tot doel ervoor te zorgen 

dat de sfeer en cultuur die de mensen uit 

“Ons Indië” hebben meegebracht, bij een 

overlijden gehonoreerd kunnen worden. 

Steeds meer wordt er tegenwoordig 

aandacht besteed aan de speciale mogelijk-

heden en wensen die mensen hebben bij een 

overlijden.

Indische Hagenaars en Indo’s zijn hierbij 

wat op de achtergrond geraakt, omdat ze 

volledig zijn opgenomen in de Haagse 

samenleving.

Herkenbare en passende uitvaarten

Bij een overlijden wil Inget Mati een sfeer 

en een omgeving bieden die herkenbaar is 

en past bij de achtergrond van de familie. 

Het statige herenhuis aan de Frederik Hen-

driklaan biedt hiertoe alle mogelijkheden.

In samenwerking met Ad Patres verzorgt 

Inget Mati uitvaarten die geheel op maat 

gesneden zijn naar uw wensen.

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

www.ingetmati.nl

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

In de gemeenschap

Dat Inget Mati er ook voor de gemeen-

schap wil zijn moge blijken uit de 

volgende offi  ciële tekst over het Indisch 

Monument:

“Al voor de onthulling van het Indisch 

Monument is ‘Inget Mati’ de grondlegger 

geweest van het neerleggen van bloemen 

na een uitvaartplechtigheid. Dit dankzij 

de goede contacten die met de Indische 

gemeenschap in Den Haag worden onderhou-

den”.  Indien gewenst, worden de bloemen bij 

door Inget Mati verzorgde uitvaarten na de 

plechtigheid kosteloos bij het Indisch Monu-

ment neergelegd.

Leg uw wensen vast

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

vastleggen zodat er te gelegener tijd rekening 

mee kan worden gehouden. 

Meer informatie

Voor een wensencodicil of meer informatie 

over de verzorging van een uitvaart in geheel 

Indische stijl, kunt u contact met ons opnemen 

via telefoonnummer  (070) 355 64 27 of e-mail 

info@adpatres.nl. 

U kunt ook onderstaande coupon invullen en 

zonder postzegel naar ons opsturen.

Ad Patres

Uit vervlogen tijden: chique rouwstoet met paarden 

Familierouwhuis op de Frederik Hendriklaan 

Het Indisch Monument


