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100 bijzondere plekken in Den Haag 
Elke Hagenaar zou ze moeten kennen  • welke raadt u een bezoeker hier aan?

Stel, u krijgt bezoek 
van iemand die Den 
Haag niet kent en die 
hier maar even is. Het 
is een zonnige herfst-
dag maar wel een 
beetje fris, en hij of 
zij vraagt: wat raadt 
je me aan om te gaan 
doen vanmiddag hier 
in Den Haag? Heeft u 
uw antwoord meteen 
paraat, of komen er 
meerdere plekken bij u 
voor de geest die abso-
luut de moeite van een 
bezoek waard zijn? Er 
is nu een gidsje voor!

Het Haagse schrijversduo Ineke Mahieu en 
Ad van Galen bracht afgelopen een nieuw 
boekje uit: ‘De Haagse Plekken - 100 plaat-
sen waar iedere Hagenaar geweest moet 
zijn’ (ISBN: 9789073930360).
Opvallend is trouwens dat de ondertitel zich 
op Hagenaars zelf richt en niet op buiten-
staanders. De meeste (Oud-)Hagenaars die 
het boekje doornemen zullen er vermoede-
lijk inderdaad tal van plekken in vinden die 
ze (nog) niet kennen en waar ze nog nooit 
zijn geweest. Het is trouwens een bekend 
verschijnsel dat stadsbewoners in den verre 
en op reis bijvoorbeeld de meest obscure 
kerkjes bezoeken, maar de grote attracties 

in hun eigen stad onbezocht laten. Want 
die lopen niet en dat komt nog wel een 
keer. Heeft u de Gevangenpoort wel eens 
bezocht, bent u wel eens in de Ridderzaal 
geweest, en het Vredespaleis? Net zo goed 
ken ik Parijzenaars die nog nooit de Eif-
feltoren op zijn geweest en New Yorkers 
die het Amerikaanse Vrijheidsbeeld voor 
kennisgeving aannemen.

Mijn top 10
Voordat ik het boekje van Mahieu en Van 
Galen opensloeg, heb ik mij speels de vraag 
gesteld waar dit stukje mee begint. Met 
de bedoeling om daarna eens te checken 
of míjn favoriete Haagse plekken zouden 
voorkomen in de lijst van 100. Ik kwam 
(in willekeurige volgorde) tot: het Bin-
nenhof, het Vredespaleis, de Scheveningse 
boulevard en de (verdorie net gesloten) 
Pier, het Hemels Gewelf in Kijkduin (een 
landschapskunstwerk van James Turell), de 
begraafplaats Oud Eik en Duinen, het pa-
norama Mesdag, het Hofje van Nieuwkoop, 
de Koninklijke Schouwburg, het restaurant 
bovenin de witte toren bij Den Haag Cen-
traal (vanwege het uitzicht), en tenslotte het 
Haags Gemeentemuseum.
Wat ik zelf vroeger in vreemde steden (als 
Helsinki) wel deed was een dagkaart voor 
tram en bus kopen en een beetje toeren, ook 
in Den Haag is dat trouwens wel iets. Een 
toeristische stadsbustour boeken kan ook.

Haags Gemeentemuseum
Zou het een erg frisse dag zijn dan zou ik 
mijn denkbeeldige gast een bezoek aan het 
Haags Gemeentemuseum aanraden, om de 
bijzondere architectuur van H.P. Berlage, 
om de collectie en tentoonstellingen (als nu  
‘Chanel: de legende’) en het aangrenzende 
fotomuseum, waar ikzelf een grote fan van 
ben.
Negen van mijn tien Haagse plekken om te 
bezoeken staan in het boekje van Mahieu 
en Van Galen. De enige die ik niet terug-
vind is het genoemde restaurant, maar dat 
is ook pas weer heropend onder de naam 
‘Queentower’  - nadat er eerder een aantal 
Chinezen mislukten. Queentower schijnt 
het nu te proberen met de Nederlandse en 
Franse keuken. De € 50 p.p. schat ik, die u 
kwijt zult zijn voor een diner met een glas 
erbij is goed besteed, vind ik. Zowel bij 
daglicht als ook ‘s avonds als het donker 
wordt en alle lichtjes in de stad aangaan, 

is het uitzicht betoverend van de 25ste en 
26ste verdieping van de toren. Ronddraaien 
doen de verdiepingen trouwens niet, zoals 
je in Amerika wel meemaakt, heb ik mij 
laten vertellen.

Geen kaart
Alle 100 Haagse plekken in het boekje van 
Mahieu en Van Galen zijn voorzien van een 
adres, zodat de plekken ook daadwerkelijk 
kunt vinden als u er op uit gaat. Al hoeft dat 
niet per se, want het boekje is ook gewoon 
leuk en heel informatief om wat meer over 
Den Haag te weten te komen. Bij De Oud-
Hagenaar weten we als geen ander hoeveel 

plezier dat velen schenkt. Maar toch is het 
jammer dat de samenstellers niet tenminste 
een kaartje in het boekje hebben opgeno-
men waarop je kunt zien waar de 100 plek-
ken zich bevinden. Nu moet je een aparte 
plattegrond raadplegen, op de PC kijken of 
onderweg op je smartphone.
Het boekje kost trouwens (net als ‘De 
Haagse Canon’, van dezelfde schrijvers) 
slechts € 9,90 Een leuk cadeau voor het 
Sinterklaasfeest of onder de boom met 
Kerst. Van harte aanbevolen.

Frans Hoynck van Papendrecht 
hoynck@deoud-hagenaar.nl

- Foto van het Vredespaleis in het ‘oude’ Madurodam (1955). Het miniatuurstadje is echter fl ink met z’n tijd meegegaan.
Kijk eens op: www.madurodam.nl  -
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Taxicentrale Den Haag
Naar schiphol €54,-

Naar Rotterdam airport €34,-

WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

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

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

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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN

-  Het Hemels Gewelf, landschapskunst van de Amerikaan James Turrel, tegenover het restaurant 
De Haagse Beek in Kijkduin. Liggend op de stenen bank ervaar je de hemel als een gewelf. -

 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

 (070) 346 95 71

Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

Te koop gevraagd
POSTZEGELVERZAMELINGEN

directe contante afrekening

06-81813282 / 070-8891119
edboers@casema.nl
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Hoofdreda teur  dire teur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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E ES E  E E
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!

1962) in navolging van de zeer 
geslaagde re nie van 2008 opnieuw 
iets organiseren. Hoe en waar het 
kan plaatsvinden is nog even een 
open vraag, mede afhankelijk van 
de belangstelling, de kosten en het 
kunnen vinden van sponsors. Een 
idee is om van de oud-leerlingen te 
vragen een kledingstuk te maken, dat 
misschien kan worden gemaakt en 
geshowd in samenwerking met het 
huidige R.O.C. Behalve dat de re nie 

een gezellig weerzien met elkaar 
moet zijn, zouden we graag iets 
toevoegen dat het kleermakersvak in 
een positief daglicht zet. Alle goede 
idee n (en sponsoring) zijn welkom 
natuurlijk, net als het kenbaar maken 
van belangstelling voor de re nie.

Frans van Barneveld
. an. arne eld@k n a l.nl
Willie ispet

Meubelzaak utges
In ‘geheimen met mijn kleinzoon’ 
schrijft Julius over het kruispunt 
Geestbrugweg  Haagweg. De meu-
belzaak op de hoek, op de beneden de 
flat heette ‘Rutges’. Deze onderne-
mer had al een bedrijf met dameskle-
ding en meubels op de Goeverneur-
laan  Jonckbloetplein in Den Haag. 
Rond 196  werd de flat opgeleverd 
en direct heeft de Hr Rutges het meu-
belgedeelte van de Goeverneurlaan 

Vaak kan ik het dan niet laten om 
zijn verhaal hardop aan mijn vrouw 
voor te lezen want zo ben ik dan ook 
wel weer. Ik wil haar laten meege-
nieten met die verhalen uit een soms 
ver verleden met een groot ‘klopt 
helemaal’ gehalte, vol humor en ui-
terst leesbaar geschreven. Het steeds 
weer verzinnen van een toepasselijk 
onderwerp, jaar in jaar uit, is geen 
kleinigheid, neemt u dat maar van 
mij aan. Na het voorlezen van de 
bijdrage: Zomaar wat sfeerbeelden 
van toen  uit de Oud-Hagenaar van 
9 juli, begon mijn vrouw over haar 
eigen jeugdervaringen te vertellen 
en die wil ik u niet onthouden. Julius 
kennende zal hij hier geen bezwaar 
tegen hebben.

Buitenspelen
Mijn vrouw is aan het eind van de 
oorlog  de Tweede Wereldoorlog 
voor alle duidelijkheid  in het 

aakkwartier geboren. In die tijd kon 
je nog op straat spelen, midden op 
straat wel te verstaan. ijnbal was 
een geliefd spel en daar had je zowel 
de stoepen als de middenweg voor 
nodig. Kwam er een auto aan dan 
wachtte je gewoon even. Overigens 
speelde je dit spel wel alleen met 
kinderen uit jouw straat en soms 
zelfs alleen maar met kinderen uit 
een deel van de straat. Ging het om 
een redelijk grote straat, dan had je 
weinig te zoeken in het deel waar 
vreemde kinderen woonden, zoals uit 

het volgende voorbeeld blijkt. E n 
van de kinderen was in het rijke bezit 
van een step. Om de beurt mocht 
je hierop een blokje om rijden. De 
andere kinderen zaten dan geduldig 
op het portiek te wachten tot zij aan 
de beurt waren. Op je eigen stoep 
ging dat prima, maar wanneer je de 
hoek om reed en vijandig gebied 
betrad stepte je zo snel mogelijk door 
want wie weet kwam je een groepje 
vreemde kinderen tegen en dat kon 
wel eens op moeilijkheden uitdraai-
en. Niet dat je nou meteen een pak 
slaag kreeg, maar toch
 
Bij oma
Haar oma woonde in Het Fort bij 
het Jacob van Campenplein en daar 
was ze vaak te vinden. iteraard liep 
je daar naar toe want een fiets had 
ze nog niet. Op zondag kon je daar 
in een caf  bij de Parallelweg films 
kijken en bovendien kon je kinder-
fietsen huren voor een uur lang. Ove-
rigens moest je binnen die tijd wel 
weer terug zijn anders kreeg je op 
je donder. Na enige tijd was ze ove-
rigens wel in het rijke bezit van een 
fiets, dat wil zeggen, van een deel 
ervan. Je kocht een fiets en moest 
vervolgens iedere week een deel van 
de schuld afbetalen. Dan werd er een 
aantekening op je kaart gemaakt als 
bewijs van betaling. Julius noemt de 
Sinterklaasviering in het Rembrandt-
theater. Voor ons, zowel voor mijn 
vrouw als voor mijzelf, vond dit 

feest in het Gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen plaats. W l stond 
mijn vrouw vaak verlekkerd naar 
de foto’s van filmsterren bij het 
Rembrandttheater te kijken, maar 
ja, daar bleef het bij. Geld voor de 
bioscoop was er niet. Het schaatsen 
op een ondergelopen weiland bij het 
Zuiderpark kwam ook bovendrijven. 
Je trok je schaatsen dan thuis aan en 
reed vervolgens op de fiets naar het 
Zuiderpark.  ziet het, Julius richt 
wat aan met zijn verhaaltjes.

Schooljuf
ater is mijn vrouw naar de H.B.S. 

in de Raamstraat gegaan en ze heeft 
zelfs H.B.S. B. gedaan voor die 
tijd voor een meisje bijzonder. Ze 
zat dan ook als enig meisje in de 
hoogste klassen van die school. Na 
een opleiding voor Chemisch Ana-
liste is ze via de Rijkskweekschool 
schooljuf geworden en dat is maar 
goed ook want anders had ik haar 
nooit leren kennen. Ik herinner me 
nog als de dag van gisteren dat het 
toenmalige hoofd van de school aan 
de Hoefkade 99, de heer Spee, mij 
op een dag vroeg of ik een nieuwe 
leerkracht de school wilde laten zien 
en zo is het gekomen.

Carl Doeke Eisma
carle a@ lane .nl

kje  an li  a geld
Wanneer ik de Oud-Hagenaar in handen krijg begin ik altijd met het 
doorbladeren van deze krant. Wat staat er zoal in dit keer? Vervol-
gens lees ik als eerste de bijdrage van Julius Pasgeld en ik ben 
ervan overtuigd dat ik niet de enige lezer ben die zo te werk gaat. 

Slager rie de wart
Mijn oom  Arie de Zwart had tot 
het jaar 1952 een slagerij bij het 
Zuiderpark op de hoek van de Hoen-
derloostraat. In de familie gaat het 
verhaal dat hij een zoon zou hebben 
verwekt bij een bovenbuurvrouw. 
Weet iemand hier iets over te vertel-
len. Dochters van Arie (Arie zelf is 
overleden) wonen in Canada en zijn 
benieuwd of dit verhaal waarheid is. 
Het verhaal is hen pas een aantal jaar 
terug verteld.

enie de Zwart
l adlen e@g a l.co
---------------------------------------------

eemanspetten
Verzamelaar probeert door het plaat-
sen van deze oproep zijn verzameling 
petten  losse pet-emblemen koop-
vaardij, loodswezen, sleepvaart en 
reddingswezen verder uit te breiden. 
Hoop dat er (oud) zeelieden zijn, 
die mij kunnen helpen. Alle kosten 
worden uiteraard vergoed. Ben echt 
blij met elke pet  los pet-embleem. 
Ook andere scheepvaartspulletjes 
hebben mijn interesse. Mocht iemand 
iets beschikbaar hebben voor mijn 
verzameling, dan graag contact 
opnemen. Weet dat alle hulp wordt 
gewaardeerd.

D.P.G. van der Horst
el. -

d g. anderhor @chello.nl
---------------------------------------------
ilmpjes jeugdkampen

Wie is er ge nteresseerd in een mid-
dagje  avondje herinneringen opha-
len bij filmpjes van jeugdkampen uit 
de 50-tiger jaren, van de Rehoboth 
jeugdclub in de Stortebekerstraat? 
Ik, heb indertijd de filmpjes van Els 
Nagelkerke, dochter van ‘Meester 
Nagelkerke’, gekregen en er een 
VHS-band van laten maken. Je kunt 
je opgeven bij Joop Wieser 
(joop.w live.nl) en of bij mij.

Piet Smelt
e el @ca e a.nl

---------------------------------------------
e nie kledings hool

Dit is bestemd voor leerlingen (vanaf 
1955) van de Technische School 
voor het Kledingbedrijf in Den Haag. 
Indien er voldoende belangstelling 
is, willen wij (schooljaren 1958 

naar dit pand verhuisd. De Meu-
belzaak omvatte een kelder, begane 
grond en 1e etage. Rutges heeft tot 
1976 in dit pand gezeten. Mijn vader 
heeft 15 jaar gewerkt voor deze on-
dernemer en mede geholpen het pand 
in te richten.

Aad Schoenmakers
aadenlen e @g a l.co
---------------------------------------------

EH-gebouw an ils
Met genoegen heb ik het artikel over 
de architect Jan Wils gelezen. Jam-
mer dat geen aandacht is besteed aan 
zijn fraaie O VEH-gebouw (van de 
Onderlinge Verzekeringsmaatschap-
pij Eigen Hulp) tegenover het Piet 
Heinplein aan de Kortenaerkade. 
Het is in 1969 gesloopt, een kwalijke 
Haagse traditie. Een foto die ik inder-
tijd maakte heb ik bijgevoegd

H.G. Rutgers
ru l@he ne .nl
---------------------------------------------
iedje over eter on

N.a.v. de publicatie een tijdje terug 
over de moord op NSB’er Peter Ton 
in de Balitraat, herinnerde mijn moe-
der zich dat daar destijds een liedje 
op was gemaakt. Als jong meisje 
zong zij dit met haar vriendinnen. 
Moeder is inmiddels 87 jaar. 

Het liedje ging als volgt, op de melo-
die van de Zilvervloot:

e e he al gehoord
e er on er oord
oor een l d an de aag e ol e.
e cho en he ardoe een kogel

door n lou e en e er on a
oe e.
a c
a c
u l g h n een k

eu k en u nen.
n ko een ee e chu n
da he een er .

Jan Ginder
g nder. an@g a l.co

kje  an li  a geld
Kleine 

Nostalgie
met Julius asgeld



Samenwerking met iggo
Het project is een samenwerking tus-
sen gemeente Den Haag en internet-
provider Ziggo. Ziggo stelt hiervoor 
vijftig zogenoemde ‘straatkasten’ 
beschikbaar.
Wethouder Rabin Baldewsingh (ICT) 
lanceerde de Wi spots tijdens de 
Digibeurs, een door bewoners van de 
Schilderswijk georganiseerde markt 
met als doel ICT op een laagdrempe-

lige manier te demonstreren aan de 
buren.

roef van een jaar
Baldewsingh: We hebben gekozen 
voor Wi spots in de Krachtwijken 
omdat juist hier niet iedereen internet 
heeft. Met deze proef, die een jaar 
duurt, willen we ervaring opdoen met 
het gebruik van publiek draadloos in-
ternet. Daaruit moet blijken of mensen 

wi  op hun smartphone gaan gebrui-
ken en of de gemeente op die manier 
burgerparticipatie kan stimuleren.  

uurtinformatie
Zo heeft de gemeente een startpagina 
gemaakt voor de Wi spots Kracht-
wijken. Zodra de gebruikers online 
zijn, krijgen zij een beginscherm met 
informatie over hun stadsdeel. Hierop 
kan bijvoorbeeld actuele informatie 
komen te staan over werkzaamhe-
den of activiteiten in de buurt.  De 
beschikbare Wi spots in Den Haag 
zijn te vinden op een ‘wi -kaart’ op 
de website www.denhaag.nl

De nieuwe deelnemers, die vanuit de 
coalitie meehelpen aan het uitvoeren 
van het programma Samen Gezond 
zijn onder meer de Jan van Nas-
sauschool, de Krullevaar en prak-
tijkschool De Einder. Naast de drie 
scholen zijn ook sportschool Yuwa, 
Het Haagse Rode Kruis, Resto van 
Harte, Zorgbelang Zuid-Holland en 

De Golfbreker (onderdeel van De 
Jutters) toegetreden tot de gezond-
heidscoalitie.

 jaar korter
De coalitie Gezond Geweten is opge-
zet om het gezondheidsverschil tussen 
Hagenaars met een hoge en Hagenaars 
met een lagere sociaal-economische 

status te verkleinen. Nu leven Hage-
naars die lager op de maatschappelijke 
ladder staan nog gemiddeld 6 jaar 
korter dan andere Hagenaars.

Den Haag gezonder maken
Wethouder Rabin Baldewsingh: We 
kunnen het niet over onze kant laten 
gaan dat er in een moderne stad als 

Den Haag zo’n groot verschil is tussen 
de inwoners die het goed hebben en de 
inwoners die minder geld te besteden 
hebben. Ik ben erg blij dat de coalitie 
acht nieuwe leden heeft die een bijdra-
ge willen leveren aan het terugbrengen 
van deze ongelijkheid. Samen kunnen 
we stappen maken om Den Haag nog 
gezonder maken.’’
De coalitie Gezond Geweten is in 
2008 opgericht. In 2010 werden de 
doelstellingen van de coalitie omgezet 
tot het actieprogramma Samen Gezond 
dat tot 201  doorloopt.
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Meneer Bennik

ethouder abin aldewsingh heeft een overeenkomst getekend met a ht organisaties die een 
rol kunnen spelen bij het verbeteren van de gezondheid van mensen met een lage so iaal-e o-
nomis he status. Met de ondertekening van de overeenkomst zijn de nieuwe partners toegetre-
den tot de oalitie Gezond Geweten. 

- ethouder Baldewsingh (tweede van links) blijft aan de weg timmeren met de uitbreiding van openbaar gratis i  in Den Haag. 
(Foto: eter osterhout).  -

itbreiding oalitie Gezond Geweten  met nieuwe deelnemers 

o iaal z akke Hagenaar  
orden eel inder o d

De Stationsbuurt, S hilderswijk, ransvaal, Moerwijk, Morgen-
stond en ouwlust hebben sinds vorige week gratis draadloos 
internet. p vers hillende plekken zoals pleintjes, winkel entra 
en speelveldjes zijn deze ifispots ra htwijken  gelan eerd.

ra i  i i po  ra ijken 

E tra egelhulp
nodig in de herfst
Egelopvang heeft momenteel 
veel jonge egeltjes en zoekt 
tijdelijk e tra hulp voor de 
verzorging. ooral op woens- 
en donderdago htenden zijn 
er de komende paar maan-
den dringend e tra mensen 
nodig.

Er is bijvoorbeeld hulp nodig met 
kranten vouwen voor in de hokken. 
Het gaat er hierbij om van oude grote 
kranten onderleggers in de hokken te 
maken, ‘puntmutsen’ als slaapplek en 
het in reepjes scheuren van kranten.
De Egelopvang bevindt zich in de 
Westduinen aan het eind van de 
Savornin ohmanlaan, hoek aan van 
Poot. Belangstellende wordt gevraagd 
telefonisch contact op nemen met Nell 
de Vries (070-3521 78).

entoonstelling
Wie wat meer over egels wil weten 
kan tot 3 november terecht bij Stads-
boerderij Op de Dijk in Wateringse 
Veld, aan de Bovendijk 1 1-1 3. Daar 
is een tentoonstelling te zien waarin 
het leven van de egel belicht wordt. 
Iedereen kan daar ook een e emplaar 
van de folder ‘Geen tegeltuin maar een 
egeltuin ’ ophalen, een uitgave van het 
Haags Milieucentrum.

oke as verheven
tot Haagse Held

oke de as, vrijwilliger 
van H ustoord, heeft 
het ertifi aat Haagse Held 
ontvangen van wethouder 

arsten lein eugd, elzijn 
en Sport . e werd in het 
zonnetje gezet tijdens het 
vrijwilligersfeest in eid-
s henveen- penburg, dat 
werd georganiseerd door de 
Gemeente Den Haag.

Joke de Nas reageerde verrast: Dit 
certi caat is niet alleen voor mij, maar 
voor alle vrijwilligers van WZH Rust-
oord. We doen het met elkaar
De enthousiaste vrijwilliger zet zich al 
jaren in voor woonzorgcentrum WZH 
Rustoord. Ze helpt onder andere bij 
themamaaltijden, grote activiteiten, 
muziek activiteiten, bij de wekelijkse 
schilderclub en ze vertegenwoordigt 
de cli nten van WZH Rustoord als 
lid van de Cli ntenraad. Joke is een 
duizendpoot voor ons , laat locatie-
manager Hans oos weten. Ze is zeer 
betrokken bij de bewoners en levert 
een grote bijdrage in het welzijn van 
onze bewoners.  Naast WZH Rustoord 
is Joke de Nas ook actief voor WOEJ, 
HAGA Ziekenhuis en Florence.

iet inkprijs 01
Sti hting De uinen van 
Mariahoeve heeft de iet 

inkprijs 01  gewonnen. 

De stichting zet zich o.m. in om van 
wijkpark De Horst een educatief en 
sociaal park te maken. Het begon in 
1999 met de drroom Mariahoeve een 
vlinderrijke wijk te maken.
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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: 

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

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

De koffie staat niet klaar, want die 
zetten we graag vers voor u!

GRATIS 
parkeren voor de deur!

Geen vervoer, wij halen u 

graag thuis op om u onze 

mooie showroom te laten zien.

olo  nieuwe modellen bankstellen
veel leren showroom bankstellen tot wel - 0  korting

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

ederland ureau e ddel ng hu org
ederland ureau e ddel ng hu org

ederland ureau e ddel ng hu org

www.ttl-morgenstond.nl

Bent u slecht ter been of geheel van anderen afhankelijk voor uw 

vervoer? Schuift u ongemakken met uw kunstgebit vaak terzijde omdat 

het zo’n gedoe is om daar speciaal voor op pad te gaan? Dat kan nooit 

de bedoeling zijn.
 

Morgenstond Tandtechniek gaat een stapje verder, zodat u een stapje 

minder hoeft te doen. We bieden u geheel kosteloos de mogelijkheid 

om gebruik te maken van onze Senioren Shuttle Service. Hiermee 

kunnen we u halen en brengen.
 

De Morgenstondbus is beschikbaar voor senioren die een prothese 

willen laten aanmeten of onderhouden.

Senioren
      Shuttle Service

Sir Winston Churchilllaan 492,  Rijswijk • tel. 070-3360033

 

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

gezindten begraven. 



Het ging vooral om hengelaars, die 
jarenlang vanaf de Pier hadden gevist. 
Woordvoerder Harry Tetro van deze 
club met de toepasselijke naam De 
Pierewaaiers wilde zich nog uit protest 
vastketenen aan een pilaar en daar niet 
vanaf gaan, maar na enige 
zachte aandrang van de politie 
staakte hij zijn actie. Om tien 
uur ging het hek bij het begin 
van de Pier op slot. Het einde 
van een tijdperk, zo lijkt het, 
want voor een herstart bestaat bij 
ondernemers weinig belangstel-
ling.

pening nieuwe ier
Hoe anders was de stemming op 
19 mei 1961, toen de champag-
nekurken knalden bij de feestelij-
ke opening van de nieuwe Pier. 
Het glas werd daarbij geheven 
door prins Bernhard, die de 
Pier of  cieel in gebruik stelde. 
In zijn kielzog volgden de zakenlieden 
Jaap van Till en Anthony Adama 
Zijlstra. Deze laatste, ook wel 
de ‘Koning van Schevenin-
gen’ genoemd, had een groot 
aandeel gehad in de realisa-
tie van het project. Opdracht-
gever was vastgoedmagnaat 
Reinder Zwolsman. Op oude 
foto’s is hij - kaal hoofd, zwart 
omrande bril - terug te zien als 
het prototype van de gewiekste 
zakenman.

wee kwartjes
De ondernemers kregen gelijk. De Pier 
swingde en kreeg in het begin dagelijks 
honderden enthousiaste bezoekers. Zij 
wilden voor twee kwartjes wel eens 
een fraai uitzicht hebben op de rollende 
golven, en in de verte het strand en het 
Kurhaus. Een bezoek aan de Pier was 
een feest voor jong en oud. Een bezoek 

aan de uitkijktoren, een Italiaans ijsje, 
een zakje patat. Eerst waren er drie 
eilanden, in 196  werd daar een vierde 
eiland aan toegevoegd. Daarop verrees 
het Onderwater Wonderland. Iedereen 
die de Pier heeft bezocht, kan zich nog 

wel herinneren hoe je vanuit een model 
van een onderzeeboot, de Nautilus, kon 
kijken naar nagemaakte vissen, zeewier 
en koraal. En dan was er natuurlijk de 

hal met  ipperkasten. ekker aan de 
kast schudden, die dan op ‘tilt’ sloeg, 
wat je op een ernstige vermaning kwam 
te staan. Kast hersteld, en doorspelen 

maar weer. Voor elke duizend punten 
een e tra bal. Slechts een enkeling 

kraakte een kritische noot. Onder hen 
de peetvader van het cabaret in Den 
Haag, Paul van Vliet die in een lied over 
Den Haag in 196  al cynisch zong over 
‘Zwolsmans kale kermiskust’.

erval
Vanaf de jaren tachtig zette het verval 
in. De Pier ging niet met zijn tijd mee. 
Het publiek was niet meer tevreden met 

een ijsje, een zakje patat 
en uitzicht op het strand. 
De beach clubs, zoals de 
strandtenten zichzelf gingen 
noemen, werden de nieuwe 
grote trekpleister. Topless in 
de zon liggen, niet met een 
ijsje, maar met een Bacardi 
Cola. En op de boulevard 
kwam een a uarium waar 
je echte, levende vissen kon 
bekijken in plaats van bord-
kartonnen nephaaien.
Ook een laatste poging 
van horecaconcern van der 
Valk, dat de Pier in 1991 
kocht, faalde. Er kwam een 
restaurant, maar ook dat 

werd slecht onderhouden. Vlekken op 
het tapijt, afbladderende verf en stof  ge 
tafeltjes. Op 11 oktober ging de Pier op 
slot. Plannen van een Duitse onderne-
mer om er appartementen op te bouwen, 
worden niet echt serieus genomen. Het 
lijkt er meer op dat een tijdperk voor-
goed is afgesloten.

Willem Goudriaan
goudr aan@deoud-hagenaar.nl
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oemloos einde van een tijdperk, dat in 1 1 begon met knallende hampagnekurken 

an ingend andel oo d o  dooie ier
De boulevard stroomde niet vol met boze mensen, en de Mobiele 
Eenheid hoefde niet uit te rukken. an een massaal protest 
tegen de sluiting van de ier in S heveningen was op 11 oktober 
geen sprake. Sle hts een klein groepje demonstranten hing op 
die druilerige vrijdagmorgen rond bij het wandelhoofd.

Historie van de Pier

1 01 e eer e er he andelhoo d lhel na erd geo end door r n
endr k o e . e er a an hou en on or en door de arch ec
. . an e land.

1 a een rand o aar loo en de u e e e er de er o
e oorko en da h ou orden ge ru k al land ng lek een geal-
l eerde n a e.

1 eg n an de ou an de hu d ge er een on er an de arch ec en
. aa kan . . on en . k.

1 1 ee el ke o en ng an de n eu e er o e door r n ernhard
een andelhoo d e dr e e landen.
en erde e land erd oege oegd n .

1 erna e an de er e gendo an . . . lo a e aa cha
che en ngen door een con or u aar an a onale ederlanden

la er al en ge o er lee .

1 1 erkoo an de er aan horecag gan an der alk oor he y ol che
edrag an een gulden.

011 een rand n de nach an o dece er erd een ee aal o en
he cha e land e chad gd. r elen geen ge onden.

01 aan raag an he an der alk concern erd o anuar de er
a ll e erklaard o daarna o ok o er e orden ge lo en.

- Wereldstad aan zee. 
Zo stelde het gemeentebestuur zich in 2009 nog voor dat de Pier er in de toekomst

 uit kon komen te zien, met vele attracties en aanmeerplaatsen voor jachten. -

- De eerste Pier, het Wandelhoofd Wilhelmina, werd geopend door prins 
Hendrik op 6 mei 1901. In het paviljoen werden veel concerten gegeven door 

de Kurkapel, zowel op de middag als in de avond. -

- In het openingsjaar van de nieuwe Pier maakte Scheveningen meteen kennis met fi les op de boulevard. -

- Het was een grijze, grauwe en natte ochtend vrijdag 11 oktober toen de verlaten Pier werd gesloten.
 Cor van Welbergen was er bij en legde dat troosteloze beeld vast voor De Oud-Hagenaar. -

- Grote belangstelling op de dag van de opening van de 
nieuwe Pier in 1961. -
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“Vanaf 1950 heeft meneer De Jong vanuit dit pand 
damesmode voor 50-plussers verkocht,” aldus Cees 
en Wilma Haleber enthousiast. “In 1983 hebben wij 
de zaak van hem overgenomen. En nu zitten wij hier 
alweer 30 jaar, dus zal het niemand verbazen dat we 
onder het motto ‘Mode die bij u past!’ een grote vaste 
klantenkring hebben opgebouwd.”

In de ruime en overzichtelijk ingerichte winkel kunnen 
de klanten hun keuze maken uit het assortiment van 
De Jong Damesmode dat onder andere bestaat uit 
jacks, jasjes, pantalons, jumpers, blouses en shirts 
in de maten 38 t/m 52. Uiteraard kan men mooie 
combinaties maken; van klassiek tot casual look. De 
collectie, die De Jong Damesmode voert, zijn van de 
merken Sommermann, Erfo, Eterna, Haug, DiStrick, 
Siegel, Isabell, Fuchs Schmitt, Toni en Faber.

Veel voordelen
Een bezoekje aan De Jong Damesmode biedt veel 
voordelen. Voor de klant wordt veel tijd genomen. 
Men kan rustig uitzoeken en wordt van deskundig 
advies voorzien. Er zijn ruime paskamers aanwezig. 
De prijs-kwaliteitverhouding ligt in de middenklasse. 
Gratis parkeergelegenheid voor de deur en om de 
hoek. Gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer; 
lijn 12 en RandstadRail 3.

Jubileumactie
Vanwege het jubileum wordt de volgende actie 
gehouden. Vanaf heden t/m 9 november 2013 krijgen 
alle klanten bij besteding van 30 euro 3 euro korting. 
Deze korting kan oplopen tot 30 euro. Dus bij 
besteding van 300 euro wordt er 30 euro korting 
gegeven! Een goede reden om komende dagen uw 
voordeel bij De Jong Damesmode te doen!

Openingstijden
De Jong Damesmode is gevestigd aan de Laan 
van Meerdervoort 555 (bijna op de hoek met de 
Valkenboskade) in Den Haag. Tel. 070-3630103. De 
openingstijden zijn op dinsdag t/m vrijdag van 
9.30-17.30 uur en op zaterdag van 9.30-17.00 uur. 

www.dejongdamesmode.nl 

mode in maat 38 t/m 52 
maandag- en koopavond gesloten 

De Jong Damesmode

Laan van Meerdervoort 555  
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03

www.dejongdamesmode.nl

Mode
die bij 
u past 

De Jong Damesmode houd jubileumactie!
Al 30 jaar zwaaien Cees en Wilma Haleber de scepter in De Jong Damesmode aan de Laan van 
Meerdervoort. Dit heugelijke feit willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt bij 
De Jong Damesmode de komende weken nog één keer een jubileumactie gehouden, waarin het 
cijfer 30 terugkomt!

Wie een verdacht plekje op de huid ontdekt zoals een van kleur of grootte veranderende 

moedervlek of een bloedende of jeukende plek, kan op zaterdag 9 november langskomen 

bij DC Klinieken Den Haag. Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 13.00 uur hun huid koste-

loos laten checken door een dermatoloog. Wanneer de dermatoloog een verdacht plekje 

ontdekt krijgt de bezoeker een brief mee voor de huisarts. 

Het aantal mensen met huidkanker neemt schrikbarend toe. Ons doel is ertoe bijdragen dat 

huidkanker minder vaak voorkomt en eerder wordt herkend. Hoe eerder de verdachte plek-

jes ontdekt worden des te groter de kans om huidkanker te voorkomen of te behandelen.

Deelname aan de huidcheck kan uitsluitend door vooraf een afspraak te maken: 

U kunt op werkdagen bellen tussen 13.00-16.00 uur op telefoonnummer: 

070 - 330 12 00. Het aantal plaatsen is beperkt.

DC Klinieken Den Haag Rijswijkseweg 77   

2516 EE Den Haag tel: (070) 330 12 00    

denhaag@dcklinieken.nl www.dcklinieken.nl

 Verdacht plekje 
op uw huid?

gratis huidcheck

zaterdag 9 november 

10.00 - 13.00 uur

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   11:34:26Sneeuwbal Garage B.V.

ACTIE!
Bij aanschaf van een nieuwe set 
winterbanden krijgt u een half jaar 
gratis opslag van uw zomerbanden.*

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

*Deze actie is geldig tot eind Februari 2014.

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

gebruikte auto’s

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw 
auto verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.



Ik werd gebeld door mijn producer Aad 
Klaris. Hij had een prachtig nummer 
voor mij geschreven: een parodie op 
Ein bi chen Frieden waarmee Nicole in 
1982 zojuist het Eurovisiesongfestival 
had gewonnen. Ik moest meteen komen. 
Ik zong het in op een band. Een beetje 
geld voor een beetje liefde heette het. 
Ik dacht dat het als grap was bedoeld, 
want het had een nogal gewaagde tekst 
over een dame die bij het beroemdste 
bordeel van Nederland, Yab Yum, 
werkte... bepaald niet mijn genre. Maar 
het was geen grap. Dat bleek toen ik ook 
de b-kant van die nieuwe single moest 
zingen: Vader wat klotsen je ballen. Dat 
wilde ik niet en ben naar huis gegaan. 
De single werd toch uitgebracht met 
de b-kant ingezongen door een voor 
mij onbekende zangeres. In 1982 stond 
Een beetje geld voor een beetje liefde 
nummer n op de hitparade. Volgens 
de hoes werd het nummer gezongen 
door Angeli ue. Niemand wist wie deze 
zangeres was. Ik heb het lang verbor-
gen gehouden. Ik was opgevoed in een 
streng katholiek milieu, was zangeres 
bij Joop van den Ende en trad veel op 
tijdens chi ue party’s. Ik kon het niet 
maken voor mijn familie, mijn man en 
mijn publiek, vond ik. Heel lang heb ik 
geheim gehouden dat ik Angeli ue was. 
Zelfs toen Conny Vink mij vroeg of ik 

die goede zangeres kende. ater heb ik 
het aan Henk van der Meijden verteld, 
in de laatste uitzending van TV Priv  in 
1996. Achteraf heb ik er best spijt van 
dat niemand het wist. De plaat had mij 
veel geld kunnen opleveren. Omdat er 
110.000 van zijn verkocht, kreeg ik later 
wel van Oerlemans een ‘gouden plaat .

Conny staat op en neemt mij mee naar 
de hal, waar de gouden plaat in een 
mooie lijst hangt.

alentenja ht
Over Conny Schouman zijn meer inte-

ressante dingen te vertellen dan deze 
anekdote. Ze werd in 1938 geboren als 
de helft van een tweeling. Haar broer 
leeft helaas niet meer. Haar muzikale 
ouders gaven haar de naam Cornelia 
Maria. Bij haar doop op 22 november, 
de feestdag van de Heilige Cecilia werd 
door een non de naam Cecilia toege-

voegd. Conny: De non zei daarbij dat 
ik zangeres zou worden, want Cecilia 
is de beschermheilige van muzikanten 
en zangers. Ik heb nooit zangles gehad, 
maar leerde wel pianospelen van mijn 
moeder. Ik zal ongeveer 22 jaar zijn 
geweest toen een Haagse pianist mij 
meenam naar een talentenjacht op het 
Noordeinde in Den Haag. Hij vond dat 
ik goed kon zingen. Op van de zenuwen 
was ik mijn stem kwijt geraakt, maar 
toen ik eenmaal op het podium stond, 
was ik er weer helemaal. Ik won de eer-
ste prijs en werd prompt door etty Kos-
terman uitgenodigd in haar televisiepro-
gramma Nieuwe Oogst. Ik had daarv r 
wel muzikale ambities, maar ik moest 
op mijn 1 de al gaan werken. Omdat ik 
veel van poppen hield, wilde ik in een 
speelgoedwinkel staan. Dat lukte .

De hi o s
De gewonnen talentenjacht 
bracht een ommekeer in 
Conny’s leven. Ze kreeg veel 
aanbiedingen en zong alle mu-
ziekstijlen, maar het liefs swing 
en jazz. In 1967 werd ze zan-
geres bij De Chico’s. Dit trio 
bestond verder uit de oprichter 
Simon Sint (zang en gitaar) en 
Frans Doolaard (zang, gitaar, 
steelguitar, banjo). Bekende 
nummers waren Koel, helder 
water, ’s Avonds als het 
kampvuur brandt, De oude 
saloon, Ride ‘em cowboy en 
Goudkoorts. In de tweede 
helft van de jaren 70 werd de 
groep de  nitief opgeheven. 
Conny had een mooie tijd 

bij De Chico’s. 
Ze herinnert zich 
nog met plezier de optredens 
in de Mounty Show voor de 
militairen samen met Patricia 
Paay en in de Joop-Doderer-
Show. 
Na De Chico’s ging ze nog 
enige tijd door met Frans 
Doolaard, maar dat werd geen 
succes. Vervolgens met Benny 
Vreden en Eddy Doorenbos. 
Ook trad ze met haar man op, 
accordeonist en bassist Jacky 
Camp. iteindelijk werd ze 
zangeres bij orkesten van Joop 
van den Ende. Hiermee had ze 
vele optredens in binnen- en 

buitenland, onder meer in Turkije en 
Indonesi .

oppenkinderen
Medio jaren tachtig kwam er een eind 
aan Conny’s zangcarri re door proble-
men aan haar ogen. Ze werd bijna blind 
en kon niet meer autorijden naar haar 
optredens. Geleidelijk aan openbaarde 
zich dat Conny over veel meer gaven 
beschikte dan haar zangtalent. Conny: 
Mijn handen zijn mijn ogen gewor-

den . Met haar ‘kijkende handen’ en 
tal van technische hulpmiddelen kan 
ze computeren en klussen in huis. Ook 
ging ze poppen maken in navolging 
van een nichtje. Zelf heb ik helaas 
geen kinderen  mijn poppen zijn mijn 
kinderen . Ook ontwikkelde ze zich tot 
een talentvolle schilderes van vooral 
spirituele krijtschilderingen. Prachtig is 
het schilderij met een sterk op haarzelf 

gelijkend kinderkopje en een eenhoorn. 
Conny: Dat ging automatisch  na 9 
maanden was het schilderij geboren . 
Met deze bezigheid treedt Conny in de 
voetsporen van een verre voorouder: 
de achttiende-eeuwse schilder Aert 
Schouman. 

Eigen muzieknotatie
De muziek heeft ze niet helemaal 
vaarwel gezegd. Vijf jaar geleden is ze 
begonnen met pianoles. Ze ontwikkelde 
zelf een muzieknotatie om als bijna 
blinde partituren te kunnen onthouden. 
Met haar vriendin Paula Bochem treedt 
ze zo nu en dan nog op bij zorginstel-
lingen. In 1997 heeft Paula’s man Peter 
in zijn muziekstudio nog twee CD’s 
opgenomen met mooie nummers van 
Conny als Eens komt de dag en Beyond 
the sky. In september jl. trad ze op voor 
de Rotterdamse Artiesten Club. Ze liet 
horen dat ze het nog goed kan. Indertijd 
deed ze dat voor de Haagse Artiesten 
Club, waarvan ze lid was  deze club 
bestaat helaas niet meer. 
Als ik afscheid van Conny neem, komt 
ze nog even terug op Een beetje geld 
voor een beetje liefde: Ik hoorde dat 
Yab Yum wordt heropend. Ik zou dan 
graag het lied nog een keer zingen, maar 
dan wel tegen een riante vergoeding .

een Hoffman
leenho an@ ggo.nl
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angeres onn  S houman 1  woekert met haar talenten:

ijn anden zijn ijn ogen ge orden
Meteen na mijn binnenkomst in haar flat in ijswijk begint ze erover. onn  S houman 
1  werd bekend als zangeres van De hi o s  maar wat haar nog steeds hoog zit, na ruim 

dertig jaar, is de hele toestand rond de hit Een beetje geld voor een beetje liefde . ang bleef 
onbekend wie de zangeres daarvan was.

- on  chouman nu, bij het door haar gemaakt schilderij met een sterk op haarzelf gelijkend kinderkopje. -

ijn anden zijn ijn ogen ge ordenijn anden zijn ijn ogen ge orden

- Volgens de hoes werd het num-
mer gezongen door Angeli ue. 

iemand wist
 wie deze zangeres was. -

- ortret van onn  
in haar artiestenjaren. -

- De hico’s in 19  in p losse groeven van de T  tv: v.l.n.r. Frans Doolaard, 
onn  chouman en imon int. De laatste overleed in  op 1-jarige leeftijd. - - elf heb ik helaas geen kinderen  mijn poppen zijn mijn kinderen . -
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Het is niet aan te bevelen dat oudere 
mensen zich hiervoor in de schulden 
steken, bijvoorbeeld door een hypo-
theek te nemen op de overwaarde van 
hun huis, want dan spannen ze het 
paard achter de wagen. Dan kun je 
beter mondjesmaat schenkingen doen 
uit het direct beschikbare vermogen.

Notaris inschakelen

Wie over zo’n schenking nadenkt, ad-
viseren wij een notaris in te schakelen. 
De scus kan vragen om bewijs dat 
het geld inderdaad is gebruikt voor 
de aankoop van een woning of voor 
a ossing van een huishypotheek. Zo’n 
akte kost, afhankelijk van het werk, 
een paar honderd euro.
De regeling voor de bijzondere 
schenking is ingegaan per 1 oktober 
en bedoeld om de huizenmarkt een im-
puls te geven. Enkele rijke lezers van 
deze krant hebben al aangekondigd 
hun kinderen deze (e tra) schenking 
te doen. Ze willen weten wat de voor-
waarden zijn.

Eenmalig

Jaarlijks belastingvrij schenken is al 
lang toegestaan. In 2013 is het bedrag 
dat je belastingvrij aan een kind kunt 
schenken ma imaal €5.1 1. Voor de 
aankoop van een huis of het volgen 
van een studie was daarnaast al een 
regeling dat kinderen tussen de 18 en 

0 jaar eenmalig belastingvrij €51. 07 
konden krijgen van hun ouders. os 
daarvan is een schenking mogelijk van 
€2 .676 aan kinderen van 18 tot 0 
jaar. Stapeling van giften is niet moge-
lijk, behalve met die van de jaarlijkse 
vrijstelling.
De leeftijdsgrens van kinderen is bij 
de nieuwe regeling niet van toepas-
sing. De scaalvrije gift voor een huis 
of hypotheek is tevens voor anderen 
bedoeld. Iedereen mag het ma imale 
bedrag schenken aan wie men wil. 
W l is het verstandig bij hogere 
bedragen dan de jaarlijkse vrijstelling 
van €2.057 (in 2013) voor overige 
verkrijgers, vast te leggen dat het geld 
is bedoeld voor aankoop van een huis 

of a ossing van de hypotheek. Het is 
onverstandig de nu toegestane hoge 

scaalvrije schenking te doen aan ie-
mand met een bijstandsuitkering, want 
die zal van de Sociale Dienst toch 
eerst de overwaarde moeten ‘opeten’. 
Deze mensen kan men beter af en toe 
onderhands wat goederen of kleine 
bedragen toestoppen.

Vervroegde aflossing

Sommige banken hebben op de 
nieuwe regeling ingespeeld door het 
boetebeding bij vervroegde a ossing 
van een hypotheek aan te passen. Dat 
moet de gulle gever uiteraard ook in 
de gaten houden. Want anders gaat 
een deel van de schenking onnodig 
verloren, doordat de bank een boete 
opstrijkt bij vervroegde a ossing.
Het is ook mogelijk de gift voor het 
terugbrengen van de huishypotheek 
iets te verspreiden. Tot 1 maart 201  
geldt de vrijstelling over 2013. Wil 
men de vrijstelling hebben in 201  
dan moet v r 1 maart 2015 de belas-

tingaanvraag worden 
gedaan.

Anti-schoon-

zoonclausule

De eenvoudigste 
notarisakte is er n 
waarin staat dat het 
geschonken bedrag 
alleen is bedoeld 
voor de aankoop of a ossing van een 
huis, maar daarin kan voorts een aan-
tal wensen van de gever worden opge-
nomen. Zoals een anti-schoonzoon- of 
anti-schoondochterclausule, hetgeen 
bij een scheiding zinvol kan zijn.
Financieel adviseurs discussi ren 
momenteel over de vraag of het ver-
standiger is een e tra schenking (tot 1 
januari 2015) te doen of gewoon een 
hypotheeklening te verstrekken tegen 
marktconforme, maar wel concurre-
rende rentetarieven. Voordeel: als het 
allemaal goed is vastgelegd in aktes, 
is hypotheekrente ook aftrekbaar voor 
de begunstigde. En dat kan bij hogere 

inkomens aardig wat opleveren (52 
procent in het hoogste schijventarief).

Per jaar bekijken 

Bovendien kan de lener elk jaar bepa-
len of hij nog gebruik maakt van de 
jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Per 
individu en per begunstigde kan de 
situatie erg verschillen. Dat alleen al 
is reden genoeg goed te informeren bij 
een notaris of nancieel deskundige 
welke variant het gunstigst uitpakt 
voor alle betrokkenen. Het voordeel 
van het verstrekken van een lening 
is dat ouderen daarop later nog een 
beroep kunnen doen als zij onverhoopt 
in nancieel zwaar weer belanden.

Menig ouder wil - als het financieel mogelijk is - zijn kind helpen door een bedrag te schenken, bijvoorbeeld voor het kopen van een woning. De regering heeft een aantal wijzigingen 
doorgevoerd die het schenken aantrekkelijker maken. Een maatregel die onder meer is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren.

Maximale gift van een ton voor huis of hypotheek

Sociale voorzieningen

Erfenis krijgen in de bijstand

k he een r end n d e nd
edu e . e laa e dr e aar hee
een and u ker ng. or ge

eek kreeg e e horen da e een
er en kr g an haar o erleden
choon oeder. e gaa aar o

onge eer . euro. oe da
e genl k e haar and

In de bijstand gaat het om het vrij 
te laten vermogen, zoals spaar-
geld. Voor een alleenstaande is dat 
‘slechts’ 5.795 euro. Voor gehuwden, 
samenwonenden en een alleenstaan-
de met kind is dat 11.590 euro. Als 
de erfenis van uw vriendin ongeveer 
7.000 euro bedraagt en zij is alleen-
staand, dan moet zij eerst op haar 
teveel aan vermogen interen voordat 
zij weer bijstand krijgt.

Financiële zaken

Afgeloste hypotheek 

royeren in register

aren geleden he en on e
hy o heek a gelo en aren n de

eronder ell ng da he geheel
a ge lo en e eer daar noo
een a lu ende erreken ng he en
on angen. aa er elde e and
on ech er da de hy o heek n e
au o a ch u he hy o heekreg -
er erd n . un u h ero er e
aange en en u leggen a on e
doen aa

Als de woninghypotheek is afgelost, 
heeft u geen kans op problemen in 
de toekomst. Aannemende dat u kunt 
aantonen (en dat kan iedereen ) dat 
u hem hebt afgelost. Een eindafreke-
ning kan daarbij zeker helpen.

Het zou alleen problemen kunnen 
geven als u een nieuwe hypotheek 
wilt afsluiten en de hypotheeknemer 
(de bank) vermoedt dat u de oude 
nog niet hebt afgelost. Dat is dus 
heel eenvoudig te weerleggen.

De hele hypotheek uit het register 
royeren is ook mogelijk, maar dat 
kost u - naar schatting - een paar 
honderd euro met een notarishan-
deling. ijkt ons overbodig. Bij 
verkoop is het ook geen probleem, 

want in het hypotheekregister komt 
de eventuele nieuwe hypotheek van 
de koper op het adres te staan. De 
oude vervalt dan door de nieuwe 
hypotheekakte van de notaris.

Fiscale zaken

Loonheffing op 

jaaropgave AOW

n aaro ga e aa
loonhe ng . e he ng -

kor ng kennel k hoger dan de
loonhe ng d e k o er he -
en oen oe e alen. u d e he
k n e olled g enu . e ela ng
ele oon hee eerder ge eld da
k hele aal n e erug ou kr gen.
a an oord he k er olgen
oorgelegd aan de oc ale er e-

ker ng ank aaro en er
e- a l eedeelde n an

en ng da de ede erker an
de ela ngd en u erkeerde
n or a e hee gege en . e oe
k gelo en

Inderdaad heeft de medewerker van 
de Belastingdienst u niet hele-
maal correct ge nformeerd. Het is 

echter de vraag of u nog belasting 
terugkrijgt. Dat hangt erg af van uw 
aanvullend pensioen, waarover mis-
schien teveel of te weinig loonhef-

ng is ingehouden n van eventuele 
persoonsgebonden aftrekposten. Het 
is in elk geval zo dat de SVB bij de 
AOW geen loonbelasting teruggeeft. 
Dat is een zaak van de Belasting-
dienst.

Om te weten te komen of u nog 
belasting kunt terugvorderen, moet u 
een aangifteformulier (tegenwoordig 
vrij gemakkelijk te doen via internet) 
invullen.

Wij kunnen niet in uw aangifte 
kijken, maar onze inschatting is dat 
u niks terugkrijgt. Als de loonhef-

ng op nul staat, dan is die heel 
vaak eindhef ng en gaat het bij de 
aangifte om zulke kleine bedragen 
(minder dan 1  euro) om terug te 
claimen dat de Belastingdienst een 
nulhef ng oplegt.

Een aangifte wordt pas interes-
sant als u slechts een gedeeltelijke 
AOW-uitkering hebt n bijzondere 

aftrekposten. Vindt u allemaal terug 
in uw digitale aangifte.

Geen fiscale aftrek bij 

schenking aan dochter

llen on e doch er ela ng r
een edrag an . chenken
o da een ro ec l ar en.

nu erkloo . oe en e daar oor
naar de no ar o kunnen e he

rak de aang e- ge oon
a rekken

 hoeft voor de jaarlijkse schenking 
aan een kind van ma imaal € 5.1 1 
(in 2013) geen akte van een notaris 
te hebben.  kunt dat gewoon met 
een bankoverschrijving doen. De 
schenkingen zijn bij de gulle gever 
niet scaal aftrekbaar, maar beteke-
nen uiteraard wel een vermindering 
van het eventuele vermogen in bo  
3, waardoor daarover mogelijk 1,2 
procent belasting wordt bespaard.

Het ligt voor de hand dat slechts een klein aantal lezers van deze krant in staat is tot 1 januari 2015 het maximale be-

drag van 100.000 euro belastingvrij te schenken aan een kind of anderen voor de aankoop van een huis of voor aflossing 

van een hypotheek daarop. Minder mag óók! De belastingvrije schenking is vooral interessant voor vermogende oude-

ren, die hiermee een deel van de erfbelasting ontwijken na hun overlijden. 

?

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

Erasmusplein 87   -   2532 RG  Den Haag   -   www. humanitaswoonzorgplus.nl
Centraal telefoonnummer: 070 - 447 02 22    -    e-mail: servicelijn@hwzplus.nl 

Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) is het aantal 65-plus-
sers dat blijft doorwerken in Nederland 
de laatste tien jaar meer dan verdubbeld, 
tot 129.000 mensen. Ongeveer de helft 
van hen doet dat als zogenaamde zzp’er 
(zelfstandige zonder personeel). Een 
zzp’er of freelancer werkt voor verschil-
lende opdrachtgevers, bijvoorbeeld als 
fotograaf, boekhouder, adviseur of wat 
dan ook.
De reden dat veel ouderen als zelfstan-
dige nog goed emplooi vinden, ligt er 
vaak in dat zij veel ervaring en kennis 
hebben op een speci ek terrein. Voor 
hen zelf ligt de motivatie om door te 
werken bijvoorbeeld in het ‘onder de 
mensen’ willen blijven en niet met de 
‘armen over elkaar willen zitten’, maar 
ook wel in pure noodzaak om wat bij te 
verdienen, omdat de AOW en (soms) 
het pensioen onvoldoende zijn om op de 
oude voet verder te leven.

elfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers 
wordt op dit moment bedreigd. Afschaf-

ng zou een ramp zijn want de zelf-
standigenaftrek is het enige substanti le 
voordeel dat een zzp’er in scale zin 
heeft. Het is zelfs zo belangrijk dat je als 
zzp’er optimaal op het aantal te werken 
uren stuurt om de zelfstandigenaftrek 
binnen te kunnen halen. 
Om voor de zelfstandigenaftrek in 
aanmerking te komen is namelijk door 
de scus een minimum van 1.225 uren 
per jaar gesteld, waarbij als zzp’er wordt 
gewerkt. De onrendabele uren mogen 
daar natuurlijk in worden meegenomen. 
Er wordt immers ook tijd gestoken in 
ac uisitie, administratie, representatie, 
bijhouden vakliteratuur, bezoek aan 
beurzen, onderhouden van contacten 
met potentiele opdrachtgevers enzo-
voorts.. 
Als je 2  dag per week werkt dan kom 
je redelijk uit. Dat is circa 85 uur per 
maand, waarbij opgeteld de onrenda-
bele uren, te stellen op zeker 20 uur per 
maand. De maandelijkse score komt 
dan boven de honderd, dus wordt het 

verplichte aantal van 1.225 uur per jaar 
gehaald. 
Probleem is natuurlijk dat een zzp’er 
het nooit voor elkaar krijgt om zijn 
‘workload’ in 2  dag te realiseren. Niet 
al het werk kan aansluitend worden ver-
richt. Dat waaiert uit over de hele week, 
daar is meestal niets aan te doen. 
Overigens ben je niet verplicht om die 
1225 uur te halen, maar dan loop je wel 
die attractieve zelfstandigenaftrek mis. 
Je moet als zzp’er er dus wel even aan 
trekken, maar het resultaat is, dat je 

nancieel er aanzienlijk op vooruit gaat 
en geen achteruitgang per pensioenda-
tum hoeft te beleven. 
Een rekenvoorbeeld: Stel je pensioen 
en je AOW is samen € 2.000,--. Als 
zzp’er werk je 85 uur per maand met 
een uurloon van € 0,-- inclusief 
BTW. Dat levert maandelijks € 
3. 00,-- op. Van dit bedrag 
moet de BTW nog af, de 
onkosten die je maakt en 
natuurlijk de inkom-
stenbelasting. Maar 
€ 2.000,-- houd je 
sowieso over, een 
verdubbeling 
van je pensi-
oen AOW

ftrekposten
Als die 1.225 uren zijn bereikt dan staat 
de deur open voor diverse aftrekposten. 
Dat is overigens niet altijd zo geweest. 
Toen ik met pensioen ging was er geen 
enkele aftrekpost voor  65 -onderne-
mers. Dat hield gewoon op als je 65 
werd. 
Pas in 2007 is de zelfstandigenaftrek 
voor 65 -ondernemers voor 50  inge-
voerd. Ook mochten 65  ondernemers 
vanaf dat tijdstip gebruik maken van de 
mkb-winstvrijstelling. 

In het volgende een overzicht hoe e.e.a 
nu scaal voor 65 -ondernemers is 
geregeld. Dit onder voorwaarde dat de 
1.225 uren worden volgemaakt. 
De ondernemersaftrek is samengesteld 
uit 5 componenten:
1.) zelfstandigenaftrek
2.) aftrek voor speur- en 
 ontwikkelingswerk
3.) meewerkaftrek

.) startersaftrek bij arbeids-
 ongeschiktheid
5.) stakingsaftrek.

De zelfstandigenaftrek bestaat uit twee 
delen:
-     de zelfstandigenaftrek zelf
-     eventueel aanvulling met een 
 startersaftrek.

Sinds 2012 zijn de zelfstandigenaftrek 
en de startersaftrek vaste bedragen ge-

worden. Daarvoor waren 
ze afhankelijk van de 

gemaakte winst.  
De startersaftrek is 
toepasbaar als men 
1 of meer van de 

5 voorafgaande 
jaren geen 

ondernemer was en niet meer dan 2 keer 
zelfstandigenaftrek is toegepast in die 
periode. 

De bedragen voor 2013 zijn:
Zelfstandigenaftrek €  3.6 0,--
Startersaftrek € 1.062,--.

et wel, dit zijn dus de bedragen voor 
65 -ondernemers. Ben je nog geen 65 
jaar dan is de aftrek het dubbele

Mkb winstvrijstelling
Daarnaast is er nog de Mkb-winstvrij-
stelling, die open staat voor elke onder-
nemer en die niet afhankelijk is van het 
aantal gemaakte uren, maar wel van de 
winst . De aftrek is 1  van de winst 
verminderd met de ondernemersaftrek.
Dan is er nog de arbeidskorting, dat is 
een hef ngskorting. Deze is afhankelijk 
van de winst en of je 65  of 65  bent. 
Voor 65  is deze voor een winst tussen 

€ 18. 92 en € 0.2 8 een vast bedrag, 
namelijk € 890,--.
Tot slot de doorwerkbonus (cijfers voor 
2012). Voor 65  is deze 1   (arbeids-
inkomen  € 9.295). Boven € 57.166 een 
vast bedrag van € 79,-- en beneden een 
arbeidsinkomen van € 9.295 geen bonus. 
Rond het 65ste jaar zijn er afwijkingen. 
Zie de tabel op de site van de belasting-
dienst (www.belastingdienst.nl).
Je hoeft trouwens al die belastingbedra-
gen niet zelf te berekenen, die worden 
op je belastingformulier voor onderne-
mers automatisch ingevuld. 

Arnold van der Ree
arnold anderree@ ggo.nl

e en oneerd en or ele d ede er-
ker cul uur an de e een e e den
al agenaar nog eer ac e o al an
erre nen.

er worden n  je pensioen is helemaal zo gek nog niet

o en de 100 r p  loon  e  pa  e
n de vorige De ud-Hagenaar nr. 1  s hreef Hans oodenburg in zijn artikel erkloze 

-plussers aan de slag helpen  dat er ook steeds meer gepensioneerde ouderen zijn die na 
hun ste aan het werk blijven. p deze pagina gaat rnold van der ee nader in op de fis ale 
aspe ten van het als zelfstandige na je ste doorwerken.

- Meneer Goh en, nog steeds goedlachs achter de kassa in de familie-toko emarang
 aan de Danckertsstraat in Duinoord. ( ie ook de voorpagina van D H 1). -

- Freelance werken als telefoniste of baliemedewerkster, niets mis mee. -

- Altijd plezier gehad in het werk als 
ambachtelijk meubelmaker  

dat hoeft niet op te houden na je 5ste. -



Vanuit dit kille besef kost het me 
moeite de gestalten voor me te zien van 
de artiesten die in de loop der decennia 
het Kurhaus met hun muzikale klanken 
hebben betoverd: Vladimir Horowitz, 
Yehudi Menuhin, Paul Whiteman, 
Maria Callas, Duke Ellington, Edith 
Piaf en, ik mocht ze nog meemaken, 
Thelonius Monk, Marlene Dietrich en 
The Rolling Stones. Net iets te vroeg 
voor mij kwam Jazz at the Kurhaus, 
een reeks jazzevenementen in zes 
episoden, groots opgezet door Paul 
Acket, die met zijn navolging van het 
Amerikaanse Jazz at the Philharmonic 
zijn collega-impresario en concurrent 

ou van Rees net iets voor was. 

h thm arade
‘Rhythm Parade’ was de titel van de 
eerste editie die op tweede paasdag, 6 
april 1953, in Scheveningen plaats-
vond. Het AVRO dansorkest The 
Skymasters onder leiding van Bep 
Rowold speelde een aantal bekende 
stukken en begeleidde de Engelse 
zangeres Dinah Kaye, de Amerikaanse 
drummer Wallace Bishop presen-
teerde zijn International Jazz Group, 
het Trio Frans Elsen trad zelfstandig 
op en begeleidde daarnaast vocaliste 
Riedel van Kleef. De  nale van de 
show bestond uit een jam-sessie van de 
J(azz) A(t) T(he) K(urhaus)-All Stars: 
tien prominente musici, ge ntroduceerd 
door radioproducer en -presentator Pete 
Felleman. Dit improvisatie-ensemble 
bestond uit pianist Frans Elsen, trom-
pettist Nedley Elstak, trombonist Hans 
van Assenderp, altsa ofonist Tony Vos, 
de tenorsa ofonisten Jos van Heuver-
zwijn, Andr  Blok en Toon van Vliet, 
gitarist Robby Pauwels, bassist Hank 
Wood (Henk Bosch van Drakestein) en 
drummer Tony N sser. De show was 
zo’n groot succes, dat het evenement 
ruim een maand later op herhaling 
kon. De locatie was nu het Rembrandt 

Theater in Eindhoven, de datum 
21 mei. De belangstelling van het 
platenlabel Omega om de jamsessies 
op plaat uit te brengen en daarmee een 
staalkaart van de eigentijdse Neder-
landse jazz te presenteren, vormde een 
tweede overweging om het programma 
opnieuw op te voeren.  Opnames van 
de JATK-groep en het Trio Frans 
Elsen met Riedel van Kleef zouden 
uiteindelijk op twee 25-centimeter 
platen worden uitgebracht. Helaas liet 
de kwaliteit van die opnames veel te 
wensen over . De opnametechnicus 
bleek heel weinig met jazz op te heb-
ben, toonde zich onge nteresseerd en 
stapelde fout op fout. Na a  oop bleek 
dat de banden niet op de juiste snelheid 
hadden gelopen waardoor de muziek de 
juiste toonhoogte miste en de stem van 
Pete Felleman een onbedoelde snelheid 
bereikte.

t the urhaus
Op 1 augustus 1953 kwam het suc-
cesvolle evenement weer thuis: ‘at the 
Kurhaus’. Het programma was iets 
anders gearrangeerd dan de vorige twee 
edities. Behalve de jamsessiegroep, het 
trio Frans Elsen met Riedel van Kleef, 
maakten nu ook het Trio Pia Beck, de 
Di ieland Pipers onder leiding van 
Eric Krans en de Amerikaanse zanger 
Babs Gonzales hun opwachting. De All 
Stars-improvisatiegroep bestond voor 
deze gelegenheid uit drummer Tonny 

N sser, bongo st Arie Merkt, bassist 
Hank Wood, gitarist Rob Pauwels, 
pianist Frans Vink, trompettist Kees 
van Dorsser, trombonist Hans van 
Assenderp, altsa ofonist Tony Vos en 
de tenorsa ofonisten Andr  Blok en 
Sander Sprong. Nadat in 1953 ook 

ommerrijk, aan de Bergse Plas in 
Rotterdam, zijn podium had vrijge-
maakt voor de All Stars (in vrijwel 
dezelfde samenstelling als tijdens 
het Kurzaaloptreden), duurde het tot 
zondag 22 augustus 195  alvorens het 
vijfde JATK-evenement zich opnieuw 
in de Kurzaal aandiende. De weer met 
verve door Pete Felleman ge ntro-
duceerde improvisatiegroep speelde 
in een samenstelling met trombonist 
Hans van Assenderp, tenorsa ofonist 
Harry Verbeke, altsa ofonist Tony 
Vos, pianist Frans Elsen, trompettist
pianist Rob Pronk, bassist B rge Ring 

(uit Denemarken) en drummer Tonny 
N sser. De drie laatstgenoemden 
begeleidden de Amerikaanse rietbla-
zer vocalist Benny Waters, terwijl 
het gehele ensemble met hem en de 
andere Amerikaanse gast, trompettist
vocalist Herbert ‘Peanuts’ Holland als 
gastmuzikanten het laatste nummer 
voor de pauze verzorgde. Een verras-
sing voor het publiek in Scheveningen 
bleek het optreden van de Hot Strings, 
een kwartet bestaande uit violist Frans 
van Bergen, sologitarist Huug van 
der Voort, bassist Wijnand Key en 
ritmegitarist Martin van Gelderen. Niet 
minder succes oogste de jazz oude stijl 
van de Down Town Jazz Band onder 
leiding van Roe  e Hueting en met 
medewerking van de Engelse zangeres
wasbordbespeelster Beryl Bryden.  De 
zesde en laatste Jazz at the Kurhaus 
vond opnieuw plaats in Scheveningen. 
Op zondag 2  juli 1955 kondigde Pete 
Felleman in de Kurzaal voor het laatst 
een All Stars-improvisatiegroep aan, 

dit keer met onder anderen trompettist 
Koos van Beurden, altsa ofonist Tony 
Vos, pianist Rob Madna en drummer 
Cees See in de gelederen. Verder ver-
meldde het programmablad de namen 
van het Trio Pia Beck, het Trio Pim 
Jacobs, het kwartet van de Engelse pia-
nist showman Cab Kaye (als vervanger 
van de aangekondigde Amerikaanse 
trompettist showman ‘Taps’ Miller) en 
de Dutch Swing College Band onder 
leiding van Peter Schilperoort met de 
Engelse blueszangeres Neva Raphaello 
als gast.

Materiaal G  akker
Van de muzikanten die aan de diverse 
a  everingen van Jazz at the Kurhaus 
hebben deelgenomen kunnen er nog 
drie over meepraten. Dat zijn de ‘All 
Stars’ (tevens leden van het Trio Frans 
Elsen) Robby Pauwels (gitaar) en Tony 
N sser (drums) en de leider en pianist 
van de Down Town Jazz Band Roe  e 
Hueting.
De directe aanleiding voor mij om met 
dit drietal te gaan praten (1) was de uit-
gave van een dubbel-cd met opnamen 
van de JATK-concerten van 1 augustus 

1953 en van 22 augustus 195 , met 
optredens van de JATK-All Stars, het 
Trio Pia Beck en de Di ieland Pipers 
in 1953 en het Benny Waters Quartet, 
Hot Strings en de Down Town Jazz 
Band met Beryl Bryden, Benny Waters 
en Peanuts Holland in 195 . Geen 
heruitgave dus van de twee 10 -platen 
uit 1953, maar tot dusver onbekende 
opnames die G  Bakker van het Ge-
luidstechnisch Bureau GTB voor eigen 
gebruik had gemaakt. Kopie n van 
deze banden kwamen in het bezit van 
Henny Weyn, de bekende muziekken-
ner en -verzamelaar en eigenaar van het 
Diskabinet, dat bijzondere winkeltje 
voor jazz, pop en elk-wat-wils in de 
Haagse Javastraat. Na diens 
overlijden schonk zijn 
weduwe Martha Weyn, 
hopend dat er ooit iets 
met de opnames 
gedaan kon wor-
den, de tapes 
aan muziek-
journalist Skip 
Voogd. Via 
hem vonden 
de tapes hun 
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an de oude glorie van S heveningen is weinig tot niets meer 
over. Het urhaus  ja, het staat er nog. iet meer het urhaus 
zoals ik het kende van voor de verbouwing in 1 , met zijn 
li htbauwe koepeldak en wijd uitgestrekte zijvleugels, het 

urhaus zoals ik het nabouwde in mijn prille jeugd, op het 
strand, met zand en water uit mijn emmertje, een zandkasteel 
dat onder mijn ogen zou verdwijnen, aangetast door wind en 
hoogwater, een metafoor die me toen ontging. k s hrijf dit in de 
herfst van 01 . Het urhaus staat te koop.

Sti hting Do tor azz presenteert: opnames van azz at the urhaus in 1  en 1 , een hervonden muzieks hat  

ij de re a ra ie an de gel id banden zijn onderen erri

- Ton  sser e.a. artiesten JATK 195 . V.l.n.r.:  Frans lsen, aul Acket, Ton  Vos, ees Bru n, eanuts Holland, B rge ing, 
Harr  Verbeke, Ton  sser, ete Felleman, Hans van Assenderp en Benn  aters -

- Down Town Jazz Band 195 . V.l.n.r.: Han Veenstra, Karel ijper, Arie Merkt, 
Kees Doll , oe  e Hueting, Kees Jasperse, Dick Bra hoofen, aspar etscher -

- obb  auwels, die in het Banka-caf  nog 
geregeld valt te bewonderen als de gitaarvirtu-

oos die hij altijd is geweest. -



Sti hting Do tor azz presenteert: opnames van azz at the urhaus in 1  en 1 , een hervonden muzieks hat  

ij de re a ra ie an de gel id banden zijn onderen erri

weg naar Harry Coster, geluidstech-
nicus in Hilversum en gespecialiseerd 
in het restaureren van retro-jazz. Hij 
beluisterde de opnames en hoorde er 
iets in, hoewel de banden de nodige 
gebreken vertoonden en sommige 
programmaonderdelen ontbraken. 
Met dit verre van perfecte materiaal 
heeft Coster wonderen verricht. Jawel, 
Roe  e Hueting had liever opnamen 
van studiokwaliteit gehoord, maar 
die zijn nooit gemaakt. Wat je hoort 
op de dubbel-cd die onlangs door het 
tijdschrift Doctor Jazz werd uitgegeven 
(2) is levende, ook in de betekenis van 

levendige muziek, die meer in zich 
heeft dan louter historische waarde. 
Je hoort wat Nederlandse jazzmusici 
in hun e perimenteerdrift, laverend 
tussen swing en bop en hot en cool, 

in die jaren vermochten.

anka- af
Robby Pauwels valt nog altijd te 
bewonderen als de gitaarvirtuoos die 
hij altijd is geweest. In het Banka-
caf  valt hij geregeld te bewonderen 
met een combo bestaande uit Hans 
Madzinger (keyboards), Jan Wouter 
Alt (elektrische bas) en Jan Willem 
Bakker (slagwerk).  ‘Ik speelde toen 
met het trio van Frans Elsen voor 
weinig geld in weinig illustere tenten. 
Maar Paul Acket had onze kwaliteit 
herkend en vroeg ons voor Jazz at the 
Kurhaus. Tijdens de eerste twee edities 
begeleidden we Riedel van Kleef op 
twee nummers: Once in a while en ‘s 

Wonderful. Riedel kwam uit Tilburg, 
herinner ik me. Een uitstekende zange-
res. Met de JATK-All Stars speelden 
we Perdido, A fast one for Felleman, 
Pennies from heaven en How high the 
moon. De eerste twee kwamen om de 
eerste Omega-lp terecht, het derde en 
vierde nummer op de tweede plaat. 
Jos van Heuverzwijn had de nummers 
uitgekozen en vlak voor ons optreden 
de toonsoort aangegeven. De rest ging 
vanzelf. De n speelde de melodie, de 
ander het ritme, weer een ander solo 
en zo ging het verder. Iedereen kende 
die nummers al en wist dus hoe ze in 

elkaar zaten. Ingewikkeld was het dus 
niet. Inmiddels heb ik wel begrepen dat 
die JATK-avonden voor jazzliefheb-
bers iets bijzonders zijn geweest. Ik 
beschouwde ze gewoon als een schnab-
bel. E tra druk vanwege die opnamen 
in Eindhoven heb ik niet gevoeld.’

E ht improviseren
De negentigjarige Tony N sser zou 
graag nog eens een roffeltje op de 
trommels slaan, maar zijn gehoorpro-
blemen beletten hem dat. De e -
drummer beschikt over een fenome-
naal geheugen en een aanstekelijke 
verteltrant. Van de JATK-concerten 
kan hij zich nog veel, zo niet alles 
herinneren. Bij vijf van de zes edities 
was hij van de partij. ‘Van die avond 
in Eindhoven, waar de opnames voor 
Omega werden gemaakt, weet ik nog 
dat het er bloedheet was. De opname-
technici hadden geen goede apparatuur 

bij zich en vrijwel na ieder nummer 
werd het concert stilgelegd om iets 
aan de instellingen te veranderen of 
een band te verwisselen. Je kwam dus 
nooit goed in de sfeer. Telkens moest je 
die opnieuw opbouwen. Het improvi-
seren was ‘echt’ improviseren. Niets 
was voorbereid. En dat ging goed hoor. 
We speelden standaardrepertoire dat bij 
iedereen bekend was. De Amerikaanse 
gastsolist Peanuts Holland stond met 
open mond te luisteren wanneer ik of 
iemand anders soleerde. Wat me vooral 
is bijgebleven zijn de aankondigingen 
van Pete Felleman, die met zijn nep-
Amerikaanse accent en zijn bravoure 
veel indruk maakte bij het publiek. Wij 
lachten daar wel een beetje om, maar 
hadden veel respect voor zijn kennis 
van zaken. Iedere aankondiging bevatte 
de juiste informatie en was kundig 
geformuleerd.’

eer veel publiek
Roe  e Hueting verzorgt nog altijd 
optredens, maar niet meer met me-
demuzikanten. Zijn solo-werk op de 
piano is anders dan de muziek die hij 
maakte met zijn vroegere band, maar 
niet minder indringend. De samen-
stelling van de Downtown Jazzband 
voor JATK-195  was: Roe  e Hueting 
piano, Eddy Hamm tuba, Arie Merkt 
slagwerk, Caspar Netscher trombone, 
Dick Bra hoofden banjo, Han Veenstra 
klarinet, en Karel 
Rijper en Cees Doll  
trompet. Het band-
repertoire voor die 
avond bestond uit 
Working man blues 
en ‘het moeilijke 
Armstrong-num-
mer’ Weatherbird 
rag. Ter begeleiding 
van Beryl Bryden 
speelde het ensem-
ble St. ouis blues, 
I’ve got what it 
takes, A million 
dollar secret en 
Cakewalking 
babies back home. 
Met Benny Waters 
(klarinet) en 
Peanuts Holland 

(trompet) bracht het de Tiger rag ten 
gehore.
‘Voor het concert in het Kurhaus in 
195  had ik nog nooit voor zoveel 
mensen gespeeld. Daardoor was ik iets 
gespannener dan normaal. Nu ik de op-
names heb terug gehoord, merk ik dat 
ik bij een enkel nummer te snel aftik en 
weet ik dat een langzamer tempo in die 
gevallen beter was geweest. Van het 
optreden kan ik me heel weinig voor 
de geest halen: bepaalde details, frases 
van een solist, maar dat is het wel.
E n ding herinner ik me echter heel 
goed: de ruimte van de zaal die voor 
je opdoemt wanneer de gordijnen 
opengaan. Nee, beangstigen deed me 
dat niet. Je verwondert je en denkt: nou 
gaat het gebeuren ’

Het zal niet meer gebeuren, in de de 
Kurhauszaal. Geen muziekevenement 
in deze orde van grootte in elk geval. 
Iets kleiners dan? De presentatie van 
de dubbel-cd Jazz at the Kurhaus op 
de plaats waar het evenement zijn 

oorsprong vond en zijn naam aan 
ontleende? Het zandkasteel nog even 
intact en stralend in de zon?

Cor Gout
corgou @e a e.nl
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- Martha e n speelde de tapes die zij van haar man erfde 
door naar muziekjournalist kip Voogd. -

- Het Kurhaus van de zeekant gezien in 195  (Foto: Friezer-Me er) -
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- Advertentie op pagina  van De Telegraaf van 9 juli 195 , met een aankondiging van 
Jazz At The Kurhaus drie dagen later. ntreeprijs een rijksdaalder. -

- tichting Doctor Jazz presenteerde in oktober 
de dubbel-cd met de unieke opnames van twee 

concerten van Jazz at the Kurhaus opgenomen in het 
Kurhaus in cheveningen in 195  en 195 .-
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    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

TR REI EN 

Actie Weken € 199,  

50 Plus reizen tegen  

  betaalbare Prijzen! 

 

in e n naa  al e  s a lancain e n naa  al e  s a lanca  
Een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter  

en het voorjaar tot aan een compleet overwinterings    

verblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen  

biedt van oktober t/m mei  deze aantrekkelijke Winter  

Zonvakanties. 

- va. va. -- p.p. p.p.   

 Vlucht R’dam  Valancia / Transavia.com 
 Transfer van Valencia  Calpe v.v. 

v  alle inf a ie             

. TR ei en.nl 

f el v   

g a is f lde s 

 appartementen 
 Welkom met glas Sangria 
 Nederlandse reisleiding in Calpe 

 e se s ––  en Oud  Nieu aa s ei enen Oud  Nieu aa s ei en  
Wilt u er met de feestdagen lekker tussen uit! dan  
heeft BTR Reizen een ruime keuze in verschillende 
Kerst– en Nieuwjaarsreizen. 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

SENIOR HOTELS  5 dagen ‘Alles Inclusief’ va. € 179,SENIOR HOTELS  5 dagen ‘Alles Inclusief’ va. € 179,   . .. .  

Senior Hotel Het Witte Veen **Senior Hotel Het Witte Veen **  
Drenthe € 219,Drenthe € 219,Drenthe € 219,    Actie Weken Actie Weken Actie Weken ---   

Senior Hotel Dennenhoeve ***Senior Hotel Dennenhoeve ***  
Veluwe € 224,Veluwe € 224,Veluwe € 224,    Actie Weken Actie Weken Actie Weken ---   

inf ee  naa  Ac ie e eninf ee  naa  Ac ie e en  

- advertorial -

efill it  in de ahrenheitstraat 
breidt haar a tiviteiten uit.

ilt u graag uw vastgelegde herinneringen delen met anderen 
of juist uw partner, ouders, kind eren  laten vereeuwigen in 
kristal. Dan bent u bij efill it  aan het juiste adres. 

Naast het bijvullen van printercartridges 
en het overzetten van oude beelddragers 
als VHS, Betama , Mini DV, Hi 8 of 
8MM(super8) op dvd, kunt u bij Re  ll 
City ook uw CD DVD laten dupliceren. 
Bedrijven, artiesten, TV-series, gemeen-
ten, kunstenaars en scholen hebben bij 
Refel City al meerdere duplicaties van 
hun CD DVD product laten maken. Deze 
worden compleet afgeleverd met print op 
de DVD en inlay in het doosje. 
Mooie voorbeelden van opdrachten 

hiervan zijn een bedrijfsuitje naar Afrika 
(200 ), DVD van Splendid (100 ), 
opvoering op school (150 ), schoolreis 
(100  ), ballet uitvoering, maar ook een 
cursus (500 ) of een muziek CD (1000 ). 

w dierbaren laten 
vereeuwigen in kristal
Nieuw bij Re  ll City is om uw dierbare 
foto in kristal te laten uitvoeren. w 
aangeleverde foto wordt hierbij eerst 
optimaal bewerkt en de achtergrond 
wordt transparant gemaakt. De optimale 
foto wordt door middel van de 3D en 2D 
fototechnologie en de slimste lasertech-
nieken tot in de  jnste details in 5 tot 8 
lagen in het kristal weergegeven. Deze 
prachtige herinnering is stijlvol en heel 
persoonlijk. Een mooi kado voor uzelf of 
voor een ander.

Naast deze nieuwe activiteiten blijft 
Re  ll City uw adres voor al uw inkt, prin-
ters, cartridges en toner  
Het huismerk van Re  ll City is altijd 
goedkoper dan de originele merken. 
Re  ll City is gevestigd aan de Fahren-
heitstraat 606 en is geopend van dinsdag 
t m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.re  llcity.nl

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

slechts € 12,50

Op zaterdag 9 november 
is er weer een Rommelmarkt in de “Croissant”
Zieken 1 te Den Haag.
U bent welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De entree is gratis en de koffiebar is open 
voor een heerlijk kop koffie, thee, frisdrank 
en lekkere broodjes.

Rommelmarkt

Dat liefde sterker is dan vijandschap bewijst de componist 
Verdi in zijn exotische opera Aida.  
Het verhaal leent zich voor spectaculair theater met als 
hoogtepunt de 'Triomfmars'.
Toch is Aida een intiem en ontroerend drama. Het Staats 
Theater Roemenië brengt het grootste werk van Verdi in 
oorspronkelijke Italiaanse uitvoering (met Nederlandse 
boventiteling) in traditionele setting.

AidA
Verdi’s meesterwerk, een  
indrukwekkende opera-erVaring!

 Zondag 10 november 2013
14.30 uur – Lucent danstheater
20.00 uur – Lucent danstheater

Speciaal voor lezers van

€ 7,50 korting op kaarten 1e rang bij Aida 
(€ 33,50  i.p.v. € 41) o.v.v. “Oud Hagenaar”

Deze actie is alleen boekbaar via de kassa van de  
Dr Anton Philipszaal of via ons bespreekbureau: 070 88 00 333

WORKSHOPS WEEK CHRONISCH ZIEKEN 
op 8, 11 en 13 november Kosten €9,50

8-weekse programma start 24 januari 2014
Ter introductie eenmalig € 155,-  
inclusief werkboek en 3 cd’s 

Een 8-weekse mindfulnessprogramma 
met de adem als sleutelrol ter  
verzachting en ondersteuning bij chronische klachten  
en/of fysieke beperkingen zoals:

• rugpijn, spierspanning • kanker
• artritis, fybromyalgie • zenuwaandoeningen
• vermoeidheid • MS, ziekte van Parkinson, Lyme
• post-operatieve pijn •  Herstellende / re-integratie na 

ziekte

-  Mindful leven in balans met 
chronische pijn en ziekteBREATHWORKS

Voor informatie en contact
Marnixstraat 61, 2518 PW  Den Haag 
070 887 41 74 | info@caruchaschwencke.nl 
www.caruchaschwencke.nl Puur genieten!

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om 

te genieten van de natuur of een dagje cultuur op 

te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie 
onze extra lezerskorting!*

 *informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Kruinweg 1  •  6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42  •  F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl

1979  - 2009   |   30 jaar bewezen gastvrijheid

Boek n
u m

et 

extr
a kort

in
g!

35% korting op uw bungalowhuur !
Boek nu met uw actiecode : OUD13

(niet combineerbaar met andere aanbiedingen / kortingen)

Pieter uit Weesp

Zoekt u een boek ? 

pieter.boekwinkeltjes.nl • pieteralkema@gmail.com 

Is het boek dat u zoekt
niet meer nieuw verkrijgbaar,
probeer het dan eens bij mij !

Vaak in prima staat en niet duur.

Aangesloten bij

Bel vrijblijvend voor meer informatie
of voor een afspraak

06 373 44 113
Lippe Biesterfeldweg 22  2552 EC  Loosduinen

info@balanspunt.nl  www.balanspunt.nl

EXTRA ENERGIE •  ONTSPANNING • MEER IN BALANS

Op vertoon van deze bon 50 % korting
op een eerste Reiki behandeling!

Dé praktijk voor Reiki
Bel vrijblijvend voor meer informatie

of voor een afspraak
06 373 44 113

Lippe Biesterfeldweg 22 • 2552 EC  Loosduinen
info@balanspunt.nl • www.balanspunt.nl

EXTRA ENERGIE •  ONTSPANNING • MEER IN BALANS

Op vertoon van deze bon 50 % korting
op een eerste Reiki behandeling!

Dé praktijk voor Reiki
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rangi i  o plo  lijk  el a  e aan
eeheld ornelis romp als een van de regisseurs en de kennis die rins illem  er vermoedelijk van had

Vanaf 30 julli 1653 tot aan een paar 
weken voor zijn dood was Jan de Witt 
raadspensionaris van het Graafschap 
Holland, een functie die te vergelij-
ken is met die van minister-president 
vandaag de dag. Na de plotselinge 
dood van stadhouder Willem II (in 
1650) wilde de meerderheid van de 
Nederlandse provinciale besturen geen 
nieuwe stadhouder van het Huis van 
Oranje. Het Eerste Stadhouderloze 
Tijdperk was een feit. De Witt was er 
een groot voorstander van. Hij noemde 
het de periode van ‘De Ware Vrijheid’. 
Er was geen staatshoofd. Beslissin-
gen die de hele republiek aangingen, 
werden door de zeven provincies 
gezamenlijk genomen op basis van 
meerderheid van stemmen.
Jan de Witt en zijn broer Cornelis 
(regent, ruwaard en baljuw) waren 
de twee leidende  guren van de anti-
Orangistische ‘staatsgezinden’, over-
tuigde aanhangers van de Republiek, 
met een sobere en intelectuele inslag. 
Jan was een begenadigd wiskundige 
en Cornelis was een begaafd jurist. Jan 
de Witt leefde zuinig en zo regeerde 
hij ook. Overal probeerde hij op te 
besparen, behalve op de zeevloot die 
uitgroeide tot de sterkste ter wereld.
Een heel ander  guur was Prins 
Willem III van Oranje, die niks met 
boekenwijsheid had. Hij was een wat 
raadselachtige man, maar met een 
grote wilskracht en de overtuiging dat 
God hem had voorbestemd om net als 
zijn vader stadhouder te worden. In 
plaats van met boekenwijsheid had hij 
het wel hoog op met schone kunsten 
en bijvoorbeeld tuinarchitectuur.

ampjaar 1
Het jaar 1672 staat in de vaderlandse 
geschiedenis te boek als ‘het ramp-
jaar’. 
De Republiek werd van alle kan-
ten aangevallen: door de Engelsen, 

Fransen en de bisschoppen van 
M nster en Keulen. Het gewapend 
con  ict dat in dat jaar uitbrak met de 
Engelsen ging de geschiedenis in als 
de Derde Engels-Nederlandse Oorlog, 
dat met de Fransen als de Hollandse 
Oorlog, hoewel daar nog zes andere 
partijen bij betrokken waren. Om 
Holland tegen de oprukkende legers 
te verdedigen, werd voor het eerst 
gebruikgemaakt van de Waterlinie. 
Talrijke polders werden onder water 
gezet. Dat leidde tot grote onrust op 
het platteland. Het feit dat de polders 
slechts zeer langzaam vol liepen met 
water, veroorzaakte paniek in de 
steden. Plunderende boeren vererger-
den de situatie. De zegswijze indertijd 
was dat het volk redeloos, het land 
reddeloos en de regering radeloos was. 
De Staten-Generaal ging tegen de zin 
van Jan De Witt vredesonderhandelin-
gen aan met Frankrijk, maar het volk 
zag ook dat als verraad en gaf Jan De 
Witt de schuld.

Eerste moordaanslag
Op 21 juni 1672 werd er een moord-
aanslag gepleegd op Jan De Witt, toen 
hij ‘s avonds van Het Binnenhof naar 
zijn huis liep aan de Kneuterdijk. Hij 
raakte gewond, moest tijdelijk zijn 
werk neerleggen en bed houden. Prins-
gezinden pro  teerden van de afwezig-
heid van Jan de Witt en drukten een 
aantal belangrijke staatszaken door, 
waaronder de benoeming van Willem 
III tot stadhouder van Holland en van 
Zeeland. Nu het zover was gekomen 
zag Jan de Witt de nutteloosheid in om 
raadspensionaris te blijven en op  au-
gustus 1672 liet hij weten af te treden. 
Willem III zorgde hij er persoonlijk 
voor dat aan dat ontslag het predikaat 
‘eervol’ werd onthouden.
Gevangenneming Cornelis
Cornelis de Witt belandde in de 
Gevangenenpoort, nadat hij er bij 

de rechtbank in Den Haag van was 
beschuldigd dat hij een ‘huurmoord’ 
op Willem III had willen beramen. 
Ondanks een marteling van uren op de 
pijnbank bleef Cornelis trouwens ont-
kennen, waardoor hem rechtens niet 
de doodstraf kon worden opgelegd. Op 
20 augustus legde de rechtbank hem 
verbanning op Holland - en ging zijn 
broer Jan naar de Gevangenpoort om 
hem op te halen.
Vanaf dat moment ontspon zich het 
drama dat uitmondde de gruwelijkste 
politieke moordpartij uit de Ne-
derlandse geschiedenis (zie ook de 
voorpagina van De Oud-Hagenaar nr. 
18 van  september 2012 te vinden op 
de website deoud-hagenaar.nl).

e ent nieuw onderzoek 
Veel oudere lezers zullen nog van hun 
geschiedenislessen vroeger, het beeld 
hebben overgehouden dat de broers 
De Witt werden vermoord en geslacht 
door het zogenoemde ‘grauw’ - het 
Orangistische gepeupel van Den Haag. 
Maar inmiddels staat wel vast dat daar 
een complot aan ten grondslag lag, dat 
mede werd geregisseerd door ‘zee-
held’ Cornelis Tromp, de decadente en 
hooghartige zoon van Admiraal Maer-
ten Harpertszoon Tromp - wiens naam 
niet door het slijk van de geschiedenis 
is gehaald.
De Haagse historicus Ronald 
Prud’homme van Reine (veel geroemd 
en onderscheiden voor de prachtige 
en kloeke biogra  n die van 1996 tot 
2003 publiceerde over de zeehel-
den Michiel de Ruyter, Maerten en 
Cornelis Tromp, en Piet Hein) heeft 
in zijn nieuwste werk ‘Moordenaars 
van Jan de Wit’ de gebeurtenissen op 
maandag 20 augustus 1672 zo precies 
mogelijk op een rijtje gezet, aan de 
hand van veel nieuw feitenmateriaal, 
opgediept uit naarstig speuren in no-
tari le stukken en o.m. het Koninklijk 

Huisarchief. Nog nooit zijn de gebeur-
tenissen zo helder en lezenswaardig, 
samenhangend en uitputtend in kaart 
gebracht. 
Prud’homme vroeg zich al lange tijd 
af waarom geen collega voor hem ooit 
serieus onderzoek had gedaan naar 
de achtergronden en motieven van de 
moordenaars van Jan en Cornelis de 
Witt. iteindelijk besloot hij het zelf 
te doen.
De belangrijkste vondst van 
Prud’homme zijn onderzoek zijn de 
verklaringen van een zeer betrouwbare 
‘kroongetuige’: de Haagse procureur 
bij het Hof van Holland, Adriaen 
Copmoijer (1619 - 1682). Die zag 
bijvoorbeeld met eigen ogen dat stad-
houder Willem III een aantal dagen 
voor de moord wel degelijk in Den 
Haag was. Iets wat tot voor kort altijd 
in geschiedschrijvingen werd ontkend, 
omdat werd gesteld dat de Prins in de 

dagen voor de moord uitsluitend in 
het legerkamp in Alphen zou hebben 
verbleven. Maar vermoedelijk werd 
hij in Den Haag op de hoogte gesteld 
van de op stapel gezette moordpartij. 
In een brief van 18 augustus vraagt hij 
veldmaarschalk Johan Maurits meteen 
naar hem toe komen, omdat hij hem 
‘zaken moet melden van zeer groot 
belang’.

E po in Gevangenpoort
Nog t m 1 december is in Museum de 
Gevangenpoort een presentatie te zien 
van belangwekkende archiefstukken 
die Ronald Prud’homme van Reine 
vond - waaronder de (oorspronkelijke 
in het Frans opgestelde) brief van Wil-
lem III aan Johan Maurits.

Frans Hoynck van Papendrecht 
hoynck@deoud-hagenaar.nl

Maandag 0 augustus 1  is de zwartste bladzijde uit de Gouden Eeuw en Den Haag was het 
toneel waarop de dramatis he gebeurtenissen zi h afspeelden. e hebben het over de moord 
op an de itt 1  en zijn twee jaar oudere broer ornelis, die ontaarde in een letterlijke 
sla htpartij op het groene zoodje , de e e utieplaats bij de Gevangenpoort. 

-  mslag van de ge llustreerde paperback ( B  9 9 95 19) van  pagina’s, 
voor  1,95 te koop bij alle betere boekhandels of op internet te bestellen. -
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ovember en de ember

oze ouderenagenda Haaglanden  Delft
•  zo. 3 & 17 november en 1 & 15 december: ZilverUitje 

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

20.00 uur in Bastacafe , Scheveningseveer 7 in Den Haag.

vr. 1 november & 6 december: 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. 29 november & 27 december: Roze Ouderensalon: 

elke laatste vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in 

Delfs Hove, Vorrinkplein 99 in Delft

•  zo. 10 november & 8 december: 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. 10 november  & 13 december: Ouderencafe, elke 2e 

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

(COC Leiden) in Leiden.

• zo. 24 november & 29 december: Zondagmiddagsalon, 

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

Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175  in 

Rotterdam. 

Bijna alle ouderensozen serveren na afl oop een maaltijd 

voor een schappelijke prijs. Zie ook: www.roze50plus.nl

ondagen om 11.00 uur

De dag beginnen met een offie on ert 
in de Dr nton hilipszaal
Zondagmorgen 11 uur, Den Haag ontwaakt... wat is 

er mooier dan de dag te beginnen met verse koffi e en 

muziek in de Dr Anton Philipszaal? 

Een keer per maand is iedereen op zondagochtend van 

harte welkom om te komen genieten van het koffi econ-

cert door studenten van het Koninklijk Conservatorium. 

In een serie concerten presenteren de muzikale talenten 

zich met een uurtje prachtige, meeslepende muziek. Van 

klassiek, jazz tot koormuziek. Het koffi econcert is voor 

jong en oud.

Radio West presentator en muziekdocent Aad de Been 

neemt u tijdens het concert mee in de wereld van de 

klassieke muziek. Tussen de optredens door vertelt hij op 

lichtvoetige wijze over de achtergronden van de muziek-

stukken en de diverse componisten.

Benieuwd naar de klassieke sterren van morgen?

Voor slechts € 6,00 inclusief koffi e en thee zit u op de 

eerste rang.

24 nov 2013 Liederen van John Dowland door koor 

Koninklijk Conservatorium; 22 dec 2013 Kerstliederen 

door koor Koninklijk Conservatorium; 26 jan 2014 Finale 

Nederlandse Vioolconcours Iordens (tot 15 jaar)

16 feb 2014 Studenten zang en piano; 16 mrt 2014 

Kamermuziek voor cello door Lucia Swarts met haar 

studenten; 13 apr 2014 Afdeling Klassiek i.s.m. Codarts 

houtblazers o.l.v. Kenneth Montgomery; 11 mei 2014 

Concert in teken van Strijkkwartetten weekend; 15 juni 

2014 Afdeling Jazz, jazz combo’s spelen standards en 

eigen composities.

VOOR DE THUISBLIJVERS 89.3 Radio West

Voor de thuisblijvers zendt Radio West de concerten live 

uit in het programma Klassiek op West. De uitzending 

begint om 10.00 uur vanuit de foyer van de Dr Anton 

Philipszaal, waar presentator Aad de Been samen met 

de studenten en hun leermeesters vooruitblikt op het 

concert.

rijdag 1 november

pen Dag in ibliotheek De ier
In Bibliotheek De Lier (Sportlaan 27, 2678 VG in De Lier) 

is het Open Dag. Er is van alles te doen voor jong en oud. 

’s Middags is Werkgroep Oud De Lier is aanwezig en 

geeft informatie over haar activiteiten. 

Er is een demonstratie schilderen met Paletmes en 

Penseel door Gesina Vermeer. Marry Verbeek geeft een 

demonstratie keramische sieraden maken. U kunt ken-

nismaken met verschillende tablets. De kinderen mogen 

pannenkoeken versieren en kleuren. Ook kunnen zij 

worden geschminkt. ’s Avonds is er, naast de andere ac-

tiviteiten, nailart, schrijfster Daniëlle van der Stap en het 

reisbureau Travelclub met informatie en een leuke actie.

Word lid tijdens deze Open Dag en u ontvangt 25% kor-

ting op uw eerste jaar lidmaatschap. Raadt tijdens deze 

dag het aantal boeken in de collectie van Bibliotheek De 

Lier en win een e-reader. Voor iedereen is er een gratis 

kopje koffi e, thee of limonade met een lekker koekje. 

Iedereen is van harte welkom!

rij. 1 t m zo.  november

Dans theaterprodu tie Stabilitas o i
op lo atie in de in khorst
Van vrijdag 1 november tot en met zondagmiddag 3 

november presenteren de Binnenstadgarage en Wilma 

Marijnissen de nieuwe dans/theaterproductie op locatie 

Stabilitas Loci: Vrouwen in een mannenwereld’. Stabilitas 

Loci vindt plaats in autobedrijf de Binnenstadgarage op 

de Binckhorst in Den Haag.

Diverse familiebedrijven op het industrie- en bedrijven-

terrein de Binckhorst zijn generaties verbonden met 

hun plek. De vrouwen achter deze ambachtelijke en 

gepassioneerde ondernemingen zijn vaak de onzicht-

bare stabiliteit. Stabilitas Loci probeert het onzichtbare, 

zichtbaar te maken. 

De performance is een samengaan van kracht en poëzie, 

in beweging, beeld, geluid en licht. Danseres Zaddik 

Francis treedt op in een karakteristiek autobedrijf samen 

met die vrouwen die thuis zijn in deze mannenwereld. 

Wat kenmerkt hun binding  met dit rauwe industrie- en 

bedrijventerrein, wat bepaalt hun trouw ondanks de 

veranderende werkelijkheid?

Adres: De Binnenstadgarage aan de Meteoorstraat 85 

(de Binckhorst) in Den Haag. Voorstellingen: vrijdag 1 

november 20.30 uur; zaterdag 2 november: 17.00 uur en 

20.30 uur; zondag 3 november 17.00 uur. De voorstelling 

duurt circa 1 uur en is onderdeel van het IamBinck-

festival. 

Meer informatie kunt u vinden op:

www.wilma-marijnissen.nl,  www.facebook.com/wilma.

marijnissen1#. Toegang: € 12,- p.p, bij 3 of meer perso-

nen: € 10,- p.p  Reserveren: tj.ypma@kpnmail.nl

aterdag  november

asar liling in heater De aillant
Een erg leuke Pasar om lekker rond te struinen lans de 

kraampjes met allerlei kleding, snuisterijen en andere 

hebbedingetjes. Of voor een bezoekje aan de para-astro-

kraam. Ook kunt u uw karikatuur laten tekenen. Tevens 

kunt u voorstellingen kijken bijwonen van de Game-

langroep van Stichting Manggar Megar, de organisator 

van deze Pasar Kliling. Verder op het podium: Dwi Bhumi, 

Istika en Sinar Anyar en gastzanger Eddy Assan. En 

natuurlijk zal Hermine Kromoredjo u weer een heerlijke 

Javaanse maaltijd voorschotelen. Locatie: Theater De 

Vaillant, Hobbemastraat 120, 2526 JS Den Haag. Tijden: 

12.00 tot 18.00 uur. Toegang gratis. Meer informatie: 

www.manggarmegar.nl

a.  en zo.  november

asar Malam ijswijk
Lekker genieten op een van de gezelligste pasars in Ne-

derland, in “De Broodfabriek” (voorheen de “Darling Mar-

ket”) in Rijswijk. Deze sfeervolle Oriëntaalse jaarmarkt 

is een must voor ieder die wil genieten van de echte 

Indische sfeer en cultuur. Muzikale optredens van tal van 

bands en solisten, onder andere Wipe Out Selection, The 

Entertainers, Diana Monoarfa en Theresia. Kijk uw ogen 

uit bij de dansshows van Dansgroep Orchidee, Bali Dance 

Act en Bunga Melati. Verder natuurlijk slenteren langs 

de vele standjes, lekker eten en drinken op de terrassen 

van diverse Indische restaurants. Laat uw hand lezen 

en uw toekomst voorspellen of genieten van een (stoel)

massage. Kom ook kijken bij workshops en demonstra-

ties van o.a. Pencak Silat. Kortom, een Pasar die u niet 

mag missen! De locatie is: De Broodfabriek, Volmerlaan 

12 in Rijswijk, Tel: 070-3075900. De toegang bedraagt: 

Volwassenen: € 8,00; 65+: € 6,50, kinderen 7 t/m 12 jr. € 

3,00, kinderen t/m 6 jr. gratis. Openingstijden: zaterdag: 

12.00 – 22.00 uur; zondag: 12.00 – 20.00 uur. Kijk voor 

het volledige programma op de site:

www.pasarmalamrijswijk.nl

ondag  november

Holland Dan e Massive: 1.000 dansers
zetten de binnenstad op z n kop
Vanaf 15:00 uur brengen duizend dansers het Haagse 

Spuiplein in beweging. Op uitnodiging van Holland Dance 

creëert Thom Stuart van De Dutch Don’t Dance Division 

een massachoreografi e met als grande fi nale 

Duh Haagse kakkeâhr; een typisch Haagse dans. Wie niet 

oppast, staat binnen de kortste keren mee te dansen. 

Wat trouwens niet verboden is: integendeel. De dans is 

makkelijk te leren voor iedereen.

De Holland Dance Massive is een kleurrijk en bruisend 

spektakel, waarbij dans- en balletscholen uit Den Haag 

en wijde omgeving zich presenteren aan elkaar en aan 

een breed publiek. De spetterende massachoreografi e, 

ondersteund door Show- en Marchingband Refl ection die 

muziek van Lady Gaga, Black Eyed Peas en Adèle brengt, 

laat het Spuiplein op haar grondvesten schudden. Het 

publiek kan plaatsnemen op één van de tribunes rondom 

het Spuiplein. 

Dinsdag  november

ulinaire premi re film Het diner
in ath  uitenhof
Pathé Buitenhof, restaurant Niven en DiningCity organise-

ren dinsdag 5 november, 19.00 uur de exclusieve, culi-

naire première van Het diner, de verfi lming van Herman 

Kochs internationale bestseller. 

Kaarten - inclusief fi lmticket, 8-gangen Walking Diner van 

sterrenchef Niven, champagne, wijn en andere dranken - 

zijn à 75 euro te koop via de site van DiningCity ( http://

www.diningcity.nl/nieuwsbrief/pathe/ ). De plaatsen voor 

deze eenmalige actie zijn zeer beperkt.

Daan Schuurmans, Thekla Reuten, Jacob Derwig en Kim 

van Kooten spelen de hoofdrollen in Het diner, de verfi l-

ming door Menno Meyjes van de internationale bestseller 

van Herman Koch.

Serge Lohman is een politicus, in de race voor het pre-

mierschap. Zijn broer Paul is een mislukte geschiedenis-

leraar, nu huisman. Samen met hun vrouwen Babette en 

Claire gaan ze uit eten in een chique restaurant. Ze praten 

over koetjes en kalfjes, maar de sfeer is gespannen. 

Ze vermijden het onderwerp waarvoor ze bij elkaar zijn 

gekomen: hun kinderen. Die hebben iets verschrikkelijks 

op hun geweten, wat hun toekomst kan verwoesten. 

Maar wie weet wat? En hoe ver ga je als ouder om je kind 

te beschermen?

Sterrenchef Niven (*) kookt licht en laat het seizoen 

en marktaanbod bepalen wat er op zijn menu staat. Hij 

haalt inspiratie uit zijn eigen achtertuin: Het Westland en 

Het Groene Hart. Logisch dat in zijn gerechten groenten 

veelal de hoofdrol spelen.

aterdag  november

Drie orgel on erten bij kaarsli ht
in bdijkerk te Den Haag oosduinen
Helemaal uit Seoul (Zuid-Korea) komt organist en pianist 

Vincent de Vries overgevlogen om op zaterdagmiddag 9 

november 2013 exclusief het eerste orgelconcert op het 

schitterende Reichner/Witte/Steendam-orgel te verzor-

gen in de al jaren succesvolle serie 'Orgelconcerten bij 

kaarslicht' in de eeuwenoude Abdijkerk aan de Willem 

III-straat 40 te Den Haag-Loosduinen.  

Het thema van zijn concert is: 'Van B(ach) naar A(sma). 

Zo zal hij o.a. werken ten gehore brengen van J.S. Bach, 

F. Mendelssohn, Th. Dubois en F. Asma. Vincent de Vries, 

geboren in Scheveningen, is als Professsor verbonden 

aan de Yonsei University in Seoul. 

Het tweede kaarslichtconcert wordt verzorgd door Toon 

Hagen op zaterdagmiddag 30 november 2013. Hagen 

is hoofdorganist van het beroemde Schnitger-orgel in 

de Grote Kerk te Zwolle. Hij zal een 'Adventsconcert' 

verzorgen met orgelwerken van de grote Thomascantor 

Johann Sebastian Bach.

Het exclusieve slotconcert zal worden verzorgd door de 

veelgeprezen en virtuoze jonge Parijse organist Olivier 

Penin op zaterdagmiddag 21 december 2013. Hij is 

organist-titulaire van het beroemde Aristide Cavaillé-

Coll-orgel in de Ste. Clotilde te Parijs. Niemand minder 

dan César Franck (1822-1890) was hier tot aan zijn dood 

hoofdorganist. Penin zal bekende orgelwerken (Concert 

de Noël) ten gehore brengen en ook improviseren over 

kerstliederen.

Alle concerten beginnen 's middags om 15.30 uur. 

Toegangskaarten (inclusief programmaboekje) zijn 

uitsluitend verkrijgbaar aan de kerk vanaf 15.00 uur op  

de middag van het concert.

Toegangskaarten kosten per concert € 8,00 / € 6,00 (laag 

tarief: CJP, 65+ en ooievaarspas). Jongeren tot 18 jaar 

gratis. Na afl oop zijn CD's te koop.

Voor nadere gegevens: www.abdijkerk.info of 070 - 352 

08 49.

ondag 10 november

Eerbetoon aan aap Stotijn:
on ert voor hobo en piano 

Rykle van der Heide geeft samen met Eddy van Dijken 

(piano) op 10 november om 15.00 uur een hoborecital 

in de Haagse Kunstkring. Rykle speelt op de hobo, de 

althobo, de hobo d’amore en de baritonhobo. Dit is uniek 

voor Nederland. 

Rykle van der Heide (70) is de laatste hoboïst die is 

afgestudeerd bij Jaap Stotijn. De rasechte Hagenaar Jaap 

Stotijn was niet alleen een fantastische hoboïst, maar 

ook een inspirerende leraar en een ontzettend aardige 

man, bij wie de leerlingen zich geheel op hun gemak 

voelden. Hij overleed in 1970. Jaap Stotijn was de grond-

legger van de ‘Haagse School’: een manier van hobospe-

len, die gekenmerkt wordt door een fl exibele lipspanning 

en licht spelende hoborieten. Hierdoor ontstond de rijke 

heldere klank die tot dan toe onbekend was. Jaap Stotijn 

heeft dan ook talloze leerlingen afgeleverd die hun plaats 

vonden in de Nederlandse symfonieorkesten.

Toegang leden Haagse Kunstkring vrij; CJP, Ooievaarspas 

en studenten conservatorium € 7,50; overigen € 15,-

Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 

364 75 85, info@haagsekunstkring.nl 

www.haagsekunstkring.nl



In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818. 

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

‘Drama en Romantiek in 
de Oudheid’ 

Onder leiding van dirigent Daniël Salbert 
wordt op vrijdag 1 november 2013 door 
Concertkoor Rijswijk in de Bonifatiuskerk 
het concert ‘Drama en Romantiek in de 
Oudheid’ uitgevoerd. Het geheel wordt 
omlijst met twee kameropera’s Dido & 
Aeneas van Purcell en Thamos, König in 
Ägypten van Mozart.   
www.concertkoorrijswijk.nl  

Concertkoor Rijswijk  

Bonifatiuskerk, van Vredenburchweg 69 te 
Rijswijk
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: voorverkoop € 19,50
aan de zaal € 23,-

Jubileumconcert
85-jarig bestaan

Het koor Te Deum Laudamus geeft in sa-
menwerking met het Telemann Ensemble 
op vrijdag 1 november 2013 een jubileum-
concert in de Oude Kerk te Maasland.

Chr. Zangvereniging Te Deum Laudamus    

Oude Kerk, Kerkplein 1 te Maasland
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 10,- (incl. consumpties) 

Die Fledermaus
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en 

zondag 3 november 2013 kunt u in de 
Rijswijkse Schouwburg kijken en luisteren 
naar ‘Die Fledermaus’ van Johan Strauss, 
uitgevoerd door Operettevereniging Odes.
www.odes.nl

Operette ODES

Rijswijkse Schouwburg, Generaal 
Spoorlaan 10 te Rijswijk
Aanvang: 1-2 nov 20.00 uur; 
3 nov 14.00 uur
Toegang: € 29,- Ooievaarspas € 14,50

1e Lustrumconcert 
in de Hofkerk - Delft  

Op zaterdag 2 november 2013 kunt u 
genieten van het jubileumconcert van 
Pop- en Musicalkoor New Sound. 
Dit koor richt zich speciaal op vijftig-
plussers die graag popmuziek en 
muziek uit musicals zingen. 
www.newsound-delft.nl      

New Sound 

Hofkerk, 
Cort van der Lindenstraat 1 te Delft
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 15,-

                                                                                                    
‘Sprookjes’  
In het kader van het 10-jarig 

bestaan voert het Haags Vocaal Ensemble 
op vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2013 
twee jubileumconcerten uit. De concerten 
‘Sprookjes’ zijn samengesteld uit werken 
van componisten uit Midden-Europa en 
Frankrijk. Het stuk Les Petites Voix van 
Francis Poulenc wordt uitgevoerd door 
het kinderkoor van basisschool de Oase. 
Dirigent MaNOj Kamps.
www.haagsvocaalensemble.nl 

Haags Vocaal Ensemble

Christus Triumfatorkerk, Juliana van 
Stolberglaan 154 te Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 20,- 
Ooievaarspas/Jongeren/Studenten €10,-
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Operette ODES    Fotograaf: Richard Canten
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New Sound

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 
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Foto GraphicAlert, Chantal Bekker
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aterdag 1  november

taliaanse inloopwijnproeverij 
Voor iedere wijnliefhebber van Italiaanse wijnen houdt 

Portavino op de laan Copes van Cattenburch 86 in het  

monumentale pand van Kickstartschool- blauwe luifel-

een wijnproeverij van vooral kleinschalige, biologische 

wijnboeren. U bent van 15.30 -19.30 meer dan welkom. 

De kosten bedragen  € 8.=   Daarvoor staan zo’n 20 open-

wijnen op u te wachten alsmede overheerlijke olijfolie en 

balsamico. U kunt in de gehele buurt gratis parkeren.

Kijkt u ook eens op onze website: www.portavino.nl 

 jarig jubileum 
Haagse Modelbouw lub 
De Haagse Modelbouw Club, opgericht in april 1938, 

wordt dit jaar 75 jaar jong en viert dat op zaterdag 16 

november van 10.00 tot 17.00 uur aan de Tarwekamp 3, 

2592 XG in Den Haag. Iedereen is daarbij welkom en de 

toegang is gratis. 

Geniet van de typisch Haagse en zelfgemaakte gebouwen 

zoals het Stations Hollands Spoor en huizen in de wijk 

Mariahoeve. Ook voor raad op modelspoorgebied kunt 

u terecht op deze dag, vanzelfsprekend ook als u een 

beginnend modelspoorder bent of overweegt ermee te 

beginnen. Er zijn enthousiaste hobbyisten aanwezig die 

u kunnen helpen uw problemen met het bouwen van een 

modelspoorbaan op te lossen, zoals het leggen van rails, 

de elektrische aansluitingen, het maken van landschap, 

het monteren van bouwpakketten en ze een natuurlijker 

aanzicht te geven, het onderhouden van rollend materieel 

en het verfraaien daarvan, computerbesturing van de 

modelspoorbaan, enzovoorts. 

Gedurende de dag heen zullen er demonstraties zijn en 

interessante lezingen gehouden worden:

• Foto tentoonstelling/informatie openbaar vervoer 

Mariahoeve e.o. (bus en tram) • Workshop/demonstratie 

modelbouw • Video-presentatie over trams uit allerlei 

Europese steden • Lezing over de geschiedenis van 

Randstadrail • Tentoonstelling van diverse bussen en 

trams in model • Een kinderhoek waar kinderen zelf 

treinen kunnen bedienen • Lezing over de geschiedenis 

van de Haarlemmermeerlijnen. 

Meer informatie over de HMC is te vinden op:

www.haagsemodelbouwclub.nl

ondag  november 

obie Goedewaagen entraal in de 
literaire salon Hans Spit nodigt u uit  
Tobie Goedewaagen (Amsterdam1895 - Den Haag 1980) 

was een Nederlands filosoof, dichter en nationaal-

socialistisch politicus. Hij staat centraal in de literaire 

salon van Hans Spit, op 24 november vanaf 15.00 uur in 

het Veilinghuis Van Stockum aan de Prinsegracht 15 in 

Den Haag. 

De gasten deze middag zijn Lloyd Haft (dichter, vertaler 

en sinoloog), Nico Keuning (neerlandicus, biograaf en 

uitgever) en Benien van Berkel (biografe en historica); 

wier dissertatie over Tobie Goedewaagen vorig jaar 

verscheen in een handelseditie.

In de komende De Oud-Hagenaar (nr. 23 van 12 novem-

ber) wordt Tobie Goedewaagen nader geïntroduceerd in 

een korte monografie. Maar u kunt nu natuurlijk al voor 

de salon reserveren: Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 

uur; Entree € 7.50; stuur een bericjtje naar spit.hans@

gmail.com of bel naar 0681309892. Het kopje koffie in 

de pauze en het glas wijn na afloop zijn gratis. De boeken 

van de sprekers zijn in de zaal te koop.

E x t a ze
i n  P u l c h r i

Programma 7 november 2013

Inleiding 

Max Douw: conférences, liedjes

Interview met biograaf Bart Slijper

Diederik Gerlach: Piz Berlin (beeldbiografi e van een stad)

Max Douw (II)

pauze

Esther Didden: column

Interview met biograaf Vic van de Reijt

Max Douw (III)

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

De biograaf
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Ik wil graag vrijblijvend:

 Gebeld worden voor informatie  Informatie toegestuurd krijgen

 Een wensencodicil aanvragen  Een afspraak maken

Voorletters: M/V

Achternaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Stuur deze coupon in een gesloten envelop zonder postzegel naar:  
Ad Patres uitvaartondernemingen & Inget Mati
Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

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

www.ingetmati.nl

Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders

Inget Mati hee� zich sinds jaar en dag ten doel gesteld 

om de sfeer, warmte en cultuur, die de mensen uit  

‘ons Indië ’ hebben meegebracht, bij een uitvaart  

uitdragen. Hierbij staan de persoonlijke wensen van 

de overledene centraal.

Herkenbare en passende uitvaarten
Na 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 Hendriklaan biedt 
hiertoe alle mogelijkheden. In samenwerking met Ad Patres  
verzorgt Inget Mati uitvaarten die geheel op maat gesneden zijn 
naar uw wensen.

In de gemeenschap
Dat Inget Mati er ook voor de gemeenschap wil zijn moge blijken  
uit de volgende officiële 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  
onderhouden”. Indien gewenst, worden de bloemen door 
Inget Mati verzorgde uitvaarten na de plechtigheid koste-
loos bij het Indisch Monument neergelegd.

Leg uw wensen vast
Hee� u speciale wensen? Dan kunt u die bij ons  
vastleggen in een wensencodicil zodat er te zijner 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 
de coupon invullen en zonder postzegel naar ons opsturen.

Ad Patres

Inget Mati
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Den Haag kent sinds kort vier van 
deze Alzheimer Caf s:

Al heimer af , entrum
Wanneer: Elke tweede dinsdag van 
de maand (behalve juli en augustus).
Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start 
programma om 19.30 uur en afslui-
ting om 21.00 uur.

ocatie: PEP, Riviervismarkt 2, 2513 
AM Den Haag.

Al heimer af , oosduinen
Wanneer:  Elke tweede donder-
dag van de maand (behalve juli en 
augustus).
Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start 
programma om 19.30 uur en afslui-
ting om 21.00 uur.

ocatie: Ontmoetingscentrum Mo-
zartduin, Mozartlaan  211.

Al heimer af , cheveningen
Wanneer:  Elke eerste woensdag van 
de maand (behalve juli en augustus). 
Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start 
programma om 19.30 uur en afslui-
ting om 21.00 uur.

ocatie: Wijkcentrum ‘De Mal-
lemok’, Westduinweg 0, Scheve-
ningen.

Al heimer af , aagse out
Wanneer: Elke tweede woensdag van 
de maand.
Tijd: 19.00-21.30 uur.

ocatie: wijkcentrum Mariahoeve, 
Ivoorhorst 155.

 • www.pepdenhaag.nl

• www.haagseouderen.nl

e zien er ronduit spe ta ulair uit, de multitou h-tafels. 
Het zijn eigenlijk levensgrote tablet omputers. e kunt er 
niet alleen met z n allen omheen zitten, je kunt ze ook sa-
men bedienen: er spelletjes op spelen, liedjes op beluiste-
ren of filmpjes op bekijken. ver vroeger bijvoorbeeld.

Het bedrijf Onwijs uit Oude Tonge 
is gespecialiseerd in het maken van 
software voor multitouch-schermen. 
Directeur Edith Zuiderent: We zijn 
ooit begonnen met het ontwikkelen  
van educatieve cd-roms. Een paar jaar 
geleden maakten we kennis met de 
multitouch-schermen. De mogelijkhe-
den van deze aanraakschermen waren 
ons snel duidelijk. Alleen waren er 
maar heel weinig geschikte toepas-
singsmogelijkheden voor. Wij zijn die 
toen zelf gaan ontwikkelen. We waren 
in Nederland aanvankelijk het enige 
bedrijf dat dergelijke programma’s kon 
maken.
Eerst leverde Onwijs de tafels met pro-
gramma’s aan bibliotheken en scholen, 
maar al snel meldden zich ook musea 
en zorginstellingen. Voor het British 
Museum in onden maakte Onwijs 
bijvoorbeeld een programma waarmee 
het museum een deel van zijn collectie 
kan ontsluiten.

orgtafel
Speciaal voor de ouderenzorg ontwik-
kelde Onwijs een pakket met negen 
verschillende programma’s.

Zuiderent: We hebben die pro-
gramma’s niet zomaar zelf gemaakt, 
maar hebben daarbij hulp gekregen 
van verschillende zorginstellingen. Zij 
weten natuurlijk als geen ander waar de 
programma’s over moeten gaan, wat ze 
wel en juist niet zouden moeten kunnen 
en wat erop te zien en te beluisteren zou 
moeten zijn.
 Het pakket is erop gericht het onder-
linge contact te bevorderen, herinne-
ringen en gedachten te stimuleren en 
ontspanning te bieden.

opper
Edith Zuiderent: In het pakket heb-
ben we een geschiedenisprogramma 
opgenomen. Er zitten historische foto’s, 
geluidsfragmenten en documenten in 
uit de regio van de zorginstelling. Ou-
deren kunnen samen om de tafel zitten 
en daarbij herinneringen aan vroeger 
ophalen. Ze kunnen de foto’s openen 
en vergroten,  lmpjes bekijken en 
naar liedjes luisteren. Iedereen die om 
de tafel zit kan het scherm bedienen. 
We maken dit programma speciaal op 
maat voor een zorginstelling. Het is de 
onbetwiste topper.

Vrijwilligers
vacatures Aanraken mag!

Spelletjes
Ouderen kunnen op de multitouch-
tafel ook gezamenlijk spelletjes 
spelen. Samen een legpuzzel maken 
bijvoorbeeld of mini-memory spelen. 
De bediening van de schermen is heel 
simpel  ook voor ouderen die niet 
gewend zijn om te werken met een 
beeldscherm. Eenvoudig aanraken 
is vaak al genoeg. Daardoor zijn de 
diverse programma’s geschikt voor 
allerlei ouderen. Zuiderent: Een 
dementerende oudere heeft natuurlijk 
andere vaardigheden en behoeften dan 
iemand die nog vitaal is en zelfstandig 

woont. Daar hebben we in de samen-
stelling van het pakket rekening mee 
gehouden.

elf proberen
Op zondag 9 november zijn de 
multitouch-tafels te bewonderen 
tijdens het festival ‘Den Haag Voor 
Elkaar’ in het Atrium van het Haagse 
stadhuis.  kunt dan  samen met an-
dere bezoekers  zelf de verschillende 
programma’s op de tafels uitproberen: 
liedjes uit de jaren vijftig beluisteren, 
het spreekwoordenspel spelen of het 
schaduwspel.

De vier Alzheimer Cafés 
van Den Haag
Het lzheimer af  is een maandelijkse bijeenkomst voor 
mensen met dementie, hun naasten en andere belangstel-
lenden. Elke maand kunnen zij er in alle openheid en onder 
leiding van een deskundige gespreksleider met elkaar 
praten over leven met dementie.

Bewegende tafels • ‘Den Haag Voor Elkaar’

Vanaf 201  gelden de volgende spelregels bij vernieuwing van uw rijbewijs:
  Bent u tussen de 65 en 70 op het moment dat u een nieuw rijbewijs aan 

vraagt? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e.
 Bent u ouder dan 70 op het moment dat u een nieuw rijbewijs aanvraagt? 

Dan is uw rijbewijs ma imaal 5 jaar geldig.
 Na uw 75e moet u elke 5 jaar een medische keuring a  eggen. Na elke 

(goed)keuring is uw rijbewijs ma imaal 5 jaar geldig.

Tot 1 januari 201  gelden voor het vernieuwen van het rijbewijs de huidige 
regels.

Keuringsleeftijd rijbewijs 
gaat omhoog naar 75 jaar
Met ingang van 1 januari 01  gaat de keuringsleeftijd van 
oudere automobilisten en motorrijders omhoog. Die was 0 
jaar en gaat naar  jaar.

Hulp voor de 
boodschappen
Middin is voor cli nt Marijke 
op zoek naar iemand die op 
dinsdagmiddag vanaf 1 .00 
uur gezellig samen met haar 
boodschappen wil doen. Samen 
koken en eten kan daar eventu-
eel op volgen.

Inlichtingen:
S. Schalen
Tel. (070) 372 3  8
E-mail vrijwilligers middin.nl

Gastvrouw of 
-heer Grand Café

Het Mr. .E. Visserhuis heeft 
een Grand Caf : een plaats van 
ontmoeting voor zowel oudere 
bewoners van het Mr. Visser-
huis zelf als wijkbewoners. Zij 
zoeken er gezelligheid, en de 
gastvrouw of gastheer is er voor 
hen. Met een luisterend oor en 
a  eiding, bijvoorbeeld door 
activiteiten als lezen, een spel-
letje doen e.d. Welke enthousi-
aste persoon komt hen kof  e, 
gebak en gezelligheid brengen? 
Het gaat om de zondagochtend 
gedurende twee uur en de don-
derdagochtend van 11 tot 12 uur.

Mr. .E. Visserhuis
Mevrouw R. Flam
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75
2597 GV  DEN HAAG 
Tel. (070) 31  38 00
E-mail 
raphaella.  am gmail.com
www.jbc-visserhuis.nl

enieuwd naar 
meer va atures? 

ijk op www.vrijwilligers-
entraledenhaag.nl

En zoek zelf naar een 
leuke vrijwilligersbaan.

Respijtwijzer voor 
mantelzorgers
Respijtzorg is voor mantelzor-
gers essentieel om de zorg vol 
te kunnen houden. Om iedereen 
gemakkelijk wegwijs te maken 
in het aanbod aan vrijwillige en 
professionele respijtzorg in Den 
Haag, is de Haagse Respijtwijzer 
ontwikkeld: 
www.res i twi erdenhaag.nl



pagina 1  Dinsdag 29 oktober 2013 De Oud-Hagenaar  -  Krant voor de 50-plusser

Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

roeger was heus niet alles beter. el bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen 
dat de rest van de wereld stilstaat, terwijl we zelf ouder worden  De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

ang haar voor jongens! at hebben we ervoor gestreden. 
En toen het eenmaal mo ht hoefde het niet meer.

Beter langharig dan kortzichtig
Mijn vader ging altijd naar de kapper 
op de hoek van de Goudenregenstraat 
en de Hazelaarstraat. Dus toen ik 
voor het eerst naar de kapper ging 
was het niet meer dan logisch dat 
ik daar ook heen moest. Om de een 
of andere reden vond ik het toen al 
niks. Ik was zes of zeven. Daarv r 
had mijn moeder mijn haar altijd zelf 
geknipt. Dat ging gepaard met 
luide protesten. ‘Genoeg  Zo 
is het wel genoeg  Mijn 
vriendjes hebben het 
ook niet zo kort ’. Het 
was voor allebei dus 
een hele opluchting 
dat ik naar de echte 
kapper ging. Knip-
pen vijfentwintig 
cents. Scheren vijfen-
zeventig cents. Maar 
scheren hoefde dus nog 
niet. Nooit eigenlijk. Ik ben 
in mijn hele leven nog nooit in 
een kappersstoel gezeten om me te 
laten scheren. Dat kon ik zelf nog wel. 
Toch had ik altijd veel belangstelling 
voor het scheermes, dat kennelijk met 
de pink omhoog gehanteerd moest 
worden. En het zwiep, zwiepgeluid als 
het scheermes langs een lederen band 
moest worden gehaald om geslepen te 
worden.
‘Zeg maar tegen de kapper, dat-ie 

het goed kort knipt’, zei mijn moeder 
altijd als ik schoorvoetend naar de 
barbier vertrok. 
‘Mijn moeder zegt, dat het niet zo 
erg kort hoeft en dat er vooral aan de 
zijkant en de achterkant niet zoveel 
af hoeft’, zei ik dan tegen de kapper 

als ik plaats nam op de stoel voor de 
spiegel. Want wat had ik toch een 
hekel aan dat stomme bloempotmodel 
waarmee je dan toch altijd de kappers-
winkel weer verliet. Van boven waren 
je haren dan hooguit drie centimeter 
lang. Ze lagen, natgemaakt met water 

uit een zilverkleurige spuit  es, plat 
op je kop terwijl je van opzij en van 
achter nauwelijks tot geen haar meer 
had. Alleen als je daar met je vingers 
langs ging was het wel een prettig 
gevoel. Allemaal heel kleine stekeltjes. 
Dat voelde toen net zo aan als later, als 
je met je vingers langs je wangen ging 
als je je een paar dagen niet geschoren 
had. 

‘Kappertje geweest?’ vroegen mijn 
vriendjes dan spottend als je je 

op het schoolplein vertoonde. 
Sommige vriendjes mochten 
het wel wat langer van hun 
moeder. Een enkeling had 
het zelfs met ‘brillantine’ 
strak naar achteren gekamd. 

ippenkontje
De strijd om het wat langere 

haar was dus eigenlijk al gaande 
voordat populaire zangers en  lm-

sterren ons daarin het goede voorbeeld 
gaven. Het begon eigenlijk pas echt 
goed met de vetkuiven. Voor een vet-
kuif was wat langer haar op het hele 
hoofd vereist. ‘Het lange haar bovenop 
het hoofd werd naar voren en omhoog 
gekamd, soms met een losse krul op 
het voorhoofd. De vetkuif werd in mo-
del gebracht met forse hoeveelheden 
Brylcreem waarbij het van belang was 
een zogeheten kippenkontje (aan de 
achterzijde tegen elkaar gekamd haar) 
te cre ren. Beter resultaat werd echter 
verkregen met zogenaamde pomades 
op basis van vaseline en bijenwas. De 
vetkuif gold als standaard haardracht 
voor nozems maar is ook onder de 
rock-‘n-roll-liefhebbers aan te treffen’, 
aldus Wikipedia, ruim een halve eeuw 
later.
En hoe verging het mijzelf in al dat 
geweld? Treurig. In n woord treurig. 
Ik kan niet anders zeggen. Brylcreem 
kwam er bij mij thuis niet in. En het 
leek wel of mijn moeder een geheim 
pact met de kapper had gesloten. Het 
zielige kuifje, dat ik slechts met water 
gedurende hooguit en half uur in stand 
hield, stond in groot contrast met de 
stekeltjes vanaf de bovenkant van mijn 
oren tot onderin mijn nek. Als ik de 

foto’s van mezelf uit die tijd zie, kan 
ik niet anders dan tot de conclusie ko-
men dat ik weiger ze ter beschikking 
te stellen aan de redactie van de Oud 
Hagenaar als illustratie bij dit artikel. 
Treurig  En dat, midden in de gulden 
epo ue van Elvis Presley’, Cliff 
Richard, Buddy Holly en aanverwante 
vetkuiven. re you lone o e on gh  
Yes  Reken maar. 

g langer haar
Voort ging het. Er leken geen grenzen 
meer te zijn aan de haarlengte van de 
mannelijke jeugd. Een omgekeerd 
verband tussen de zeggenschap van de 
ouders over hun kroost en de lengte 
van de haren van datzelfde kroost leek 
een feit. En waarom? Omdat we dat 
lange haar toen echt mooi vonden? 
Om ergens bij te horen? it protest? 
In een poging het juk van de onder-
drukking van ons af te werpen? Voor 
iedereen lag dat weer anders. Maar het 

was vooral omdat we jong waren. En 
natuurlijk ook omdat de maatschappij 
op dat moment eigenlijk wel heel erg 
truttemienerig was.
Beter langharig dan kortzichtig. Zo 
luidde het liedje van Peter J. Muller, 
de uitgever van Hitweek. ‘ n al e
eggen e haar e lang ee n e
ang ’ Zo steunden we elkaar in de 

strijd. 
‘Als je het maar niet zo lang laat 
groeien als de Beatles’ zei mijn moe-
der die zich onvermoeibaar bezig bleef 
houden met de lengte van mijn haar 
en waarschijnlijk nog nooit een foto 
van de Stones had gezien. Ze drong 
er nog wel op aan dat ik regelmatig 
naar de kapper ging. Maar gaandeweg 
maakten haar eisen plaats voor de 
wanhopige verzuchting: ‘Als het maar 
schoon is’. (Twintig jaar later zou ik 
tegen mijn eigen kinderen zeggen: 
‘Als we je ogen nog maar kunnen 
zien’. Maar dit terzijde.)
Echt lang is mijn haar nooit geweest. 
Om precies te zijn tot een paar 
centimeter boven mijn schouders. 
Dat vond ik wel genoeg. Vooral toen 
ik mijn vriend, Rudy Staakman, rond 
1960 na een vakantie in Engeland 
weer terug zag. Die had z’n haar tot 
halverwege z’n rug laten groeien. Ik 
schrok me te pletter. Het leek wel een 
wijf  Net als Wally Ta  uit Amsterdam 
trouwens.‘ e orge ha a d ’ 
Nee. Zulk lang haar was toch wel weer 
erg veel van het goede. 
Waar lag bij u de haargrens? Mail het 
naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

- all  Ta  wordt in 19  op TV geknipt in het programma Twien. -

- rentbriefkaart ( ) uit 19  van de Goudenregenstraat. De eerste zijstraat rechts is de Ha-
zelaarstraat, na de witte auto rechts. ‘Kapper’ meldt het witte uithangbordje aan de gevel. -
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Sudoku                                 Sudoku                                  Sudoku 

9 5 4 7 3
8 4

5
4 2 7 6

8 9 2 7
3 5 4 8
6

9 1
1 4 7 5 8

Sudoku D                                

dok  eer ee en in

 moet weer op zoek naar de cijfers 
in de grijze vakjes van de vier Sudo-
ku’s. De vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de cijfers 
die daarin thuishoren moet u gebrui-
ken voor uw inzending. Ook dit keer 
zijn er vijf prijzen beschikbaar.
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het 
grijze vakje een ‘7’  in B een ‘1’ in C 
een ‘2’ en in D een ‘5’, zodat het ge-

vraagde antwoord dan bijvoorbeeld 
luidt: 7-1-2-5.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 21 van 
15 oktober presenteerden we zes 
Sudoku’s, waarvoor u tot en met don-
derdag 2  oktober de tijd kreeg. Voor 
zes Sudoku’s was dat misschien wat 
weinig tijd, toch waren er ongeveer 
170 goede oplossers. De juiste ant-
woordreeks luidde: 6-8-9-3-1-3. We 
trokken vijf prijswinnaars. Zij krijgen 

allen het mooie boek thuisgestuurd 
van Casper Postmaa ‘Eerst Napels 
zien ’.
De nieuwe opgaven van deze week 
zijn aan de makkelijke kant, een 
goede gelegenheid voor beginners 
om een prijs in de wacht te slepen

 Agnes Riel, te Den Haag
 Hans Dolleman, te Den Haag
 oek Houwaart, te Den Haag
 Joan Ammerlaan, te Zoetermeer
 Ed Sterenborg, te Reeuwijk

nzenden
Ook voor de puzzel van deze week 
worden weer vijf e emplaren van 
Eerst Napels zien  verloot onder 

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

Donderdag  november

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

Zet in de onderwerpregel:
lo ng udoku nr.

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

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

8 6 9
3 8

5 2 3 7
9 4 5 6 3

1 6
5 1 9 7

8 9 5
4 5

2

9 1 7
8 6 2

3 5
1 2 6 4 9

7 5
4 3 6 2 7

5 9
9 7 2

6 1 3

6 2 1 8
2 4

1 7 5 9
9

9 4 1 7 5
5 9 8 2

4 6 2
2 7

5 4

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen
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Irma Ramtahalsing staat vijf dagen per week klaar voor de Hindoestaanse ouderen van 

Dagverzorging Paulus Potter. Terwijl veel dagverzorgingen het moeilijk hebben, bloeit deze locatie 

van Haagse Wijk- en WoonZorg. Het geheim? Belevingsgericht werken. 

Irma met een cliënt                                    Foto: Eva Collette

‘Ik ben trots op onze Paulus Potter’
Irma over de Hindoestaanse en multiculturele groep van de dagverzorging

www.hwwzorg.nl

Meer informatie?
 

Dagverzorging Paulus Potter
Paulus Potterstraat 184
telefoon (06) 82 01 02 03 / (06) 82 01 02 06
Somatische dagverzorging 
(multicultureel en voor Hindoestaanse ouderen)

Woonzorgcentrum Ametisthorst
Ametisthorst 9 
telefoon  (070) 344 35 00
Psychogeriatrische dagverzorging

Woonzorgcentrum Moerwijk
Twickelstraat 120
telefoon  (070) 372 62 00
Somatische en psychogeriatrische dagverzorging

Woonzorgcentrum Rivierenbuurt
Christoffel Plantijnstraat 3
Tel. (070) 344 61 00
Somatische dagverzorging voor Chinese ouderen

Woonzorgcentrum Op de Laan
Laan van Meerdervoort 110-112
Tel. (070) 375 13 00
Somatische en psychogeriatrische dagverzorging

Voor dagverzorging is een indicatie nodig.  
HWW Zorg helpt u graag bij het aanvragen  
hiervan. In Dagverzorging Paulus Potter zijn tegen 
een kleine vergoeding ook wijkbewoners welkom 
zonder indicatie: bijvoorbeeld voor een maaltijd of 
deelname aan activiteiten. 

Dagverzorging van HWW Zorg helpt mensen om 

zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Ook 

wanneer de mantelzorger behoefte heeft aan wat 

tijd voor zichzelf, is dagverzorging een optie. Voor 

ouderen met lichamelijke beperkingen is er somati-

sche dagverzorging. Hierbij draait het vooral om het 

bieden van een plezierige dagbesteding.  

Psychogeriatrische dagverzorging is er voor mensen 

die verward of vergeetachtig worden. Het verschaf-

fen van een vaste dagstructuur staat daarbij voorop. 

Deze vorm van dagverzorging wordt op diverse 

locaties van HWW Zorg aangeboden. 

Belevingsgericht

De somatische Dagverzorging Paulus Potter kent  

een Hindoestaanse en een multiculturele groep. 

Als eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV’er) is 

Irma al zeven jaar verantwoordelijk voor het week-

programma en de begeleiding van de Hindoestaanse 

groep. 

Strengere regels van de overheid dreigden hier 

abrupt een eind aan te maken: meer dan de helft 

van de deelnemers verloor aanvankelijk de indicatie. 

Irma: ‘Ik kon deze mensen niet in de steek laten. Ik 

heb de individuele behoeften van elke deelnemer in 

kaart gebracht en herindicatie aangevraagd. Deze 

belevingsgerichte aanpak had resultaat. Iedereen is 

weer binnen hier.’ 

Creatief

Ook in het dagelijkse werk gaat Irma uit van de bele-

ving van de deelnemers. Het resultaat is een gevari-

eerd weekprogramma, met onder andere spelletjes, 

gym, geestelijke begeleiding en muziek. Bezuinigin-

gen betekenen dat Irma en haar collega’s creatief 

moeten zijn. ‘Een kennis doet kosteloos karaoke als 

iemand jarig is. En we maken zelf Hindoestaanse 

hapjes. Zo kunnen we er toch iets moois van maken. 

Het maakt me trots op onze Paulus Potter!’

Advertorial_Hagenr-255x181_nr8.indd   1 22-10-13   15:45

ties van de maand of bel en bestel    038-4600023

oo taan geen ko de voeten mee  

e e elekt is e voeten ak van 
edisana ee t d ie 

tempe at nivea s en een 
itneem a e pl e 

innenvoe ing die as aa  
is op 3  g aden  

oo   veilig eid s akelt de e 
voeten ak a tomatis  it na

  min ten

Elektrische voetenzakan  44,95

38,95Nu

Bestel snel online via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl

e e  is ee  eenvo dig te ge iken 
doo  i n g ote toetsen  e t a l id

 gesp eksvol me en andige ototoetsen  
annee   op de ala mknop d kt ont-

vangen 5 doo   te kie en pe sonen een 
ala m e i t n k nnen i  di e t  lo atie 

opv agen odat e  alti d k nnen vinden  

ok andig  
et instellen van de tele oon kan op a stand 

via inte net o den gedaan doo   amilie 
die niet in de t oont en  k nt  

idige im-kaa t e li ven ge iken

GSM-telefoon met 
locatievinder

an  149,95

129,95Nu

en ee li k opge a md ed voo  et 
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Elektrische onderdekenan  49,90

43,90Nu

it ed ek is op t ee manie en te 
ge iken  als andg eep om makkeli k in 

en it ed te stappen en als ed ek te  
voo koming van valpa ti en  

an it ed is et ed ek gemakkeli k it te 
s iven naa  8  en  m en naa

 eneden te klappen  n l sie  andige op-
e gtas  die ove  et ed ek te s iven is  

it ed ek is ook ges ikt voo  
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 eedtes   m  8  m en  m  
oogte vana  mat as odem  58 m  

oogte naa  eneden geklapt   m  
a imale elasting  8  kg

Verstelbaar bedhekan  169,95

139,95Nu

Verzendkosten per bestelling € 5,95.  Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf met een acceptgiro                  www.volharding-voordeel.nl

2-Persoons nu voor 89,95


