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Politiepet af en de bisschopsmijter op
Alles wat u altijd al had willen weten over      interklaas, maar niet durfde vragen

Voor De Oud-Hagenaar 
trok Ton van Rijswijk 
zijn stoute schoenen 
aan en vroeg belet bij 
Sinterklaas. Hij was 
welkom. Ton moest 
zich vervoegen bij 
het voormalige poli-
tiebureau Duinstraat 
en werd ontvangen 
door Ruub Petow, die 
dit jaar voor de 31ste 
keer in successie in 
Den Haag de honneurs 
waarneemt voor Sint. 
Petow is als politieman 
nu met pensioen, maar 
doet nog vrijwilligers-
werk. En de mijter past 
hem ook nog perfect.

Het was dit jaar trouwens wel eens tijd om 
bij de Goedheiligman zelf te rade te gaan, 
want het Sinterklaasfeest kwam in oktober 
ineens onder vuur te liggen. Uit kringen 
van nota bene de Verenigde Naties kwam 
ernstige kritiek op onze traditie, die door 
Sint’s knecht ‘Zwarte Piet’ beledigend zou 
zijn voor kleurlingen. Dat althans kwam de 
Jamaicaanse Verene Shepherd, van een VN-
commissie voor de mensenrechten, bij ons 
op televisie vertellen in het programma Eén 
Vandaag. Zij en nog drie VN-rapporteurs 
bleken er in januari zelfs al een brief  over 
aan onze regering te hebben gestuurd.

‘Pietitie’ 
Eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat er 
in de media en op 
internet, Facebook 
en Twitter nog heel 
wat instemming 
viel te beluisteren 
met de kritiek; maar 
indrukwekkender 
was het tegengeluid 
van mensen die het 
niet pikten. Twee jonge reclamemakers 
begonnen op Facebook een ‘Pietitie’ (www.
facebook.com/pietitie) om ‘ons prachtige 
kinderfeest’ in bescherming te nemen. Een 
dag na de lancering ervan waren er reeds 
ruim een miljoen ‘likes’ gescoord, van men-
sen die duidelijk maakten: handen af van 
ons Sinterklaasfeest. Dat aantal is inmiddels 
opgelopen tot ruim over de twee miljoen.

Geen regeringszaak
Overigens liet premier Mark Rutte weten 
dat de soep niet zo heet wordt gegeten 
als de VN-commissie hem lijkt op te 
dienen - maar er werd wel in het kabinet 
over gesproken. “De Sinterklaastraditie is 
geen zaak van de regering”, verklaarde hij. 
“Zwarte Piet is nou eenmaal zwart en daar 
kan ik niets aan veranderen.” 

Special
Vorig jaar rond deze 
tijd kopten we op de 
voorpagina: “Sint 
niet ondergesneeuwd 
door de Kerstman”. 
Eventjes leek het 
daar op eind vorige 
eeuw, maar Sint 
heeft zich kranig 
geweerd en is weer 
helemaal terug in 

de voorste linie van de decemberfeestelijk-
heden. Om daar nog wat extra fundament 
onder te leggen, hebben we het in deze 
krant niet gelaten bij het mooie interview 
van Ton van Rijswijk met Sinterklaas (dat 
u vindt op de middenpagina’s 12 en 13). 
We hebben vrijwel het hele nummer in het 
teken van Sinterklaas geplaatst.
Veel van de prachtige foto’s komen trou-
wens uit het privé-album van Sinterklaas, 
het alter-ego van politieman Ruub Petow. 
Andere illustraties komen uit het fraaie 
boekje ‘Den Haag en Sinterklaas’, dat in 
2008 mede werd samengesteld door Sint’s 
hoofdpiet in Den Haag, kunstenaar Frans de 
Leef (zie ook pagina 9 hierover).
Mooie oude platen ook bij de bijdrage 
van de Koninklijke Bibliotheek over de 
geschiedenis van Sint en de feesttraditie. 

Surprises en spotrijmen
In ‘Het Gouden Boek van Sinterklaas’(uit 
2005, van Peter Smit, m.m.v. Stef de Reuver 
en ‘televisie-Sint’ Bram van der Vlugt) 
over 50 jaar Sinterklaasintochten, las ik de 
volgende gepeperde uitspraak: 
“Grote cadeaus horen niet bij Sinterklaas. 
Het is het feest van de pepernoten en de 
chocoladeletters, van de neprijbewijzen en 
de namaakdrollen, van de surprises en de 
spottende gedichtjes. Grote zakken vol dure 
cadeaus maken het feest stomvervelend. 
Dat is meer iets voor de Kerstman. Gooi die 
dingen maar onder de boom en het is goed.”

Voor volwassenen en de al wat oudere 
kinderen (die niet meer ‘onvoorwaardelijk’ 
geloven) behoren het maken van geinige 
surprises en Sinterklaasgedichten tot de 
leukste aspecten van het feest op 5 decem-
ber. Je moet er wat tijd voor vrijmaken, dat 
is waar, maar dat geldt voor het optuigen 
van de kerstboom net zo goed.
Vergeet ook de liedjes niet op pakjesavond, 
die horen erbij! De tekst van een  paar klas-
siekers vindt u ook in deze krant. 

Frans Hoynck van Papendrecht 
hoynck@deoud-hagenaar.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

-  Van hoogtevreees kun je als Sint ook beter geen last hebben. Hier samen met zijn hoofdpiet 
op het het dak van Herberg ‘t Goude Hooft aan de Dagelijkse Groenmarkt. -

 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

 (070) 346 95 71

Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

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

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

-  St. Nicolaas Catalogus uit 1892, van boek-
handel Couvé aan de Lange Poten 41. -

Alles wat u altijd al had willen weten over      interklaas, maar niet durfde vragen
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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!

Als voorzitster van de orking 
roup of perts on People of 
frican escent van de VN heeft 

mevrouw laten weten dat Nederland 
op moet houden met de Nederlandse 
Sinterklaastraditie  in elk geval met 
het ‘zwart’ laten zijn van Piet, omdat 
dat racistisch is.
Mevrouw Shepherd wordt internati-
onaal trouwens gezien als een groot 
kenner van de geschiedenis van 
slavernij.

rief aan kabinet
Mevrouw Shepherd schreef samen 
met drie collega’s van de VN een 
kritische brief aan ons kabinet. Die 
begint (vertaald) als volgt met de 
volgende volzin:

 
“Het karakter en uiterlijk van Zwarte 
Piet herhaalt het stereotype beeld 
van Afrikaanse mensen en van 
mensen van Afrikaanse afkomst, als 
tweederangs burgers, het onderlig-
gende gevoel uitdrukkend van hun 
inferioriteit binnen de Nederlandse 
samenleving, wat aanzet tot rassen-

De al of niet domme August en 
Pierrot schminkten zich vol over-
gave. Vele opera’s en toneelstukken 
zouden niet opgevoerd kunnen 
worden als er niet verkleed werd. 
Wist u bijvoorbeeld dat hoge hak-
ken in eerste instantie door mannen 
gedragen werden, al was het maar 
om groter te lijken   Kortom vol-
ledig geaccepteerd in onze cultuur.

Zwarte Piet
En dan opeens is er weer grote 
ophef over een specifieke verkleed-
partij. Sinterklaas en  laat ik nog 
even voorzichtig zijn  Piet. Waar 
komt dit toneelstuk vandaan  Is het 
vooral voor kinderen bedoeld  Om 
met dit laatste te beginnen: zeker 
niet. Wie beleeft er geen plezier aan 
het maken en uitpakken van sur-
prises, wie schrijft er niet eenmaal 
per jaar al of niet goedlopende 
gedichten  Volwassenen beleven 
hier minstens zoveel plezier aan 
als kinderen. In oorsprong komt 
Sinterklaas uit Turkije. In het 
verleden was het de gewoonste 
zaak van de wereld wanneer men 
daar personeel van Moorse afkomst 
in dienst had. De een ging hier 
prima mee om en de ander niet. 
Niets nieuws onder de zon. Of we 
hier dan ook van onderdrukking of 
slavernij moeten spreken waag ik 
te betwijfelen.

Sintervaring
Wél kunnen we hieruit leren dat 
Piet zich niet al te zwart moet 
maken. Ik heb zelf vele jaren zowel 
voor Piet als voor Sinterklaas 
gespeeld. Zo herinner ik me dat ik 
samen met de hoofdredacteur van 
een bekend Haags weekblad en zijn 
broer voor Sint en Piet heb mogen 

spelen. Ik was de pedagogisch 
verantwoorde Sint, want zo stond 
het in een advertentie. Voor een 
redelijk bedrag konden we voor 
een half uurtje ingehuurd worden. 
De rol van Piet was duidelijk te 
verkiezen boven die van de Sint. 
Een oude bedachtzame man die 
zich moeizaam voortbeweegt en 
zo af en toe iets uit een boek mag 
voorlezen. 

Traditie handhaven
Nee, dan Piet. Hij kan grapjes ma-
ken, cadeautjes uitdelen en wat al 
niet meer. Ik stel dan ook voor om 
deze traditie tot in lengte van dagen 
te handhaven. Het plezier ervan, de 
spanning, het niet kunnen wachten 
zijn zeker van belang. Overigens 
ben ik er geen voorstander van dat 
Sinterklaas als een soort reserve 
opvoeder binnen het gezin wordt 
misbruikt. “Pas maar op, anders 
vertel ik het aan Sinterklaas”  .
Rest nog één vraag: mogen we 
onze kinderen wel voorliegen, want 
dat doen we toch  Daar zijn de 
meningen duidelijk over verdeeld. 
Ach, een leugentje om bestwil. De 
pedagoog Jan Ligthart was van 
mening dat dit niet juist is. Hij had 
als oplossing dat zowel Sinterklaas 
als Piet zich verkleedden in het 
bijzijn van de kinderen. Dan wisten 
ze dat het eigenlijk oom Frans was 
die in de prachtige kleren van Sint-
Nicolaas zat en het feest was er niet 
minder om. Hier is wel iets voor te 
zeggen. Een fijne Sint-Nicolaas!

arl Doeke Eisma
.m. voorzitter umanitas, 

afdeling aagland
carleisma@planet.nl 

er leedpartijen 
ijn an alle tijden

Verkleedpartijen nemen in onze cultuur al vele eeuwen een 
belangrijke plaats in. Dit kan zowel in de huiselijke kring als 
op het toneel plaatsvinden. Het heeft ook wel iets om op 
deze manier een andere persoonlijkheid aan te nemen en 
bovendien kan en kon men zo kritiek leveren op misstanden 
en hoger geplaatste personen. Mannen verkleden zich als 
vrouwen en vrouwen als mannen.

discriminatie en racisme.”
Gespierde taal, zoveel is zeker. Nadat 
NR  Handelsblad het bestaan van 
de brief had geopenbaard in oktober, 
werd mevrouw Shepherd o.m. door 
het televisieprogramma Eén Vandaag 
om een nadere toelichting  gevraagd.  
Shepherd zei daar sowieso niet te 
begrijpen waarom we in Nederland 
naast de Kerstman nog een alterna-
tief nodig hebben, in de persoon van 
Sinterklaas
Inmiddels is wel duidelijk dat ons 
kabinet de kritiek beleefd links laat 
liggen. Ook bij de VN zelf (m.n. de 
Unesco) vindt men dat Shepherd c.s. 
te grote schoenen hebben aangetrok-
ken. De soep wordt dus niet zo heet 
gegeten als zij werd opgediend.

e pot 
er ijt de etel

Sinterklaasorganisaties ereid tot aangepast uiterli k arte Piet

De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet
Makkers staakt uw wild geraas
Ik hoor je wel, maar zie je lekker niet
Discussie is toch volkomen dwaas
Piet gooit jullie in een of andere hoek
Wie zwart is krijgt lekkers, wie wit is de roe
Schrijf het maar in het grote rode boek
Sinterklaas is het gezeur meer dan moe

Doe ‘s effuh lekk h normaal
Kerstman straks zonder rendier
Gaat straks met giraffen aan de haal
Gun traditie zijn plek met veel plezier!  

or van Welbergen
or. el ergen@min zk.nl    

at minder e necht

     

rote schoenmaat rapporte rs
‘Professor’ Verene Shepherd 3  uit amaica is een sociaal historica uit amaica, die 
werkt voor de Verenigde aties en die de aanleiding is voor alle heisa rondom het zwart 
zijn van warte Piet in onze Hollandse folklore.

Ik verdien m’n brood als 
trainingsacteur en ben stripver-
zamelaar, al lang. Met olijke uit-
dossingen ben ik vertrouwd  ik 
vind ze leuk en draag ze graag. 
In de rol van Zwarte Piet heb ik 
geen ervaring, ik mocht al lang 
geleden meteen als Sinterklaas 
het najaar in. Een groot punt 
moeten we er niet van maken, 
van die zwartepietenkwestie; 
maar ik vind wel dat sommige 

teksten van die liedjes echt in 
aanmerking komen om te wor-
den aangepast. Dat ‘geknecht’ 
is toch een beetje uit de tijd en 
Piet’s rol kan veel positiever 
worden verwoord. Een beetje 
met de tijd(en) meegaan kan 
geen kwaad.

Olaf de Rooij
Amsterdam
olafderooi @kpnmail.nl
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OPROEP ES E  R EVE

- Prof. Verene Shepherd. -



Zou dat de dief zijn  Wie daar achter 
wilt komen moet komen kijken naar 
de nieuwste Sinterklaasvoorstelling 
van Rabarber, de Haagse Theater-

school voor  tot 2  jaar. ‘Sinterklaas 
en het verdwenen speelgoed’ is een 
voorstelling van Rebecca van Leeu-
wen en oni Serlie, met  Pieten en 

natuurlijk Sinterklaas. Een aanrader 
voor grootouders om hun kleinkinde-
ren mee naar toe te nemen.

Speeldata
Het stuk wordt op zaterdag 2  en 
zondag 2  november en zondag  
en maandag  december gespeeld in 
Theater Merlijn (Bilderdijkstraat 5 in 
Den Haag), zowel om .00 als ook 

 om 5.00 uur. Het stuk is ook te zien 
in Theater Dakota (Zuidlarenstraat 5  
in Den Haag) op zaterdag 0 novem-
ber, om .00 en om .00 uur.

De toegangsprijs bedraagt  ,50 (met  
Ooievaarspas 50  korting).
Kaarten reserveren via internet op: 
www.rabarber.nl
of telefonisch via 0 0 - 50

Na de ontvangst in de haven vertrekt 
Sinterklaas rond 2. 0 uur met een 
gevolg van ruim 00 Pieten en een 
lange stoet praalwagens voor een 
rijtoer door de winkelstraten van 

Scheveningen en Den Haag. Tijdens 
de optocht zijn ook dit jaar natuurlijk 
weer allerlei Pieten van de partij; 
Strooipieten, Scooterpieten, Skatepie-
ten, Muziekpieten, Danspieten en nog 
veel meer. Sommige pieten lopen al 
meer dan 0 jaar mee in deze optocht! 
Verder komen er naast de praalwagens 
zoals elk jaar bijzondere voertuigen, 
paarden, pony’s en ezels voorbij.

Aankomst binnenstad
De rijtoer eindigt dit jaar op het Lange 
Voorhout ter hoogte van het Escher 
Museum (het voormalige Paleis Voor-
hout). Daar arriveert de Goedheilig-
man rond . 0 uur, maar al vanaf het 
begin van de middag zijn er Pieten om 
iedereen in de stemming te brengen. 
Ook hier een podiumprogramma met 
veel muziek. 

ive op TV est
Vanaf . 0 uur is de intocht van 
Sinterklaas live te volgen op TV West, 
in een door Fred Zuiderwijk gepre-
senteerd programma. De hele middag 
staat verder in het teken van Sint bij 
de regionale omroep.
Voor meer informatie over de intocht 
kunt u ook op internet kijken: 
www.sinterklaasindenhaag.nl
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Meneer Bennik

Rond half elf ’s ochtends op zaterdag 1  november komt 
Sinterklaas met de stoomboot aan in de de innenhaven 
in Scheveningen. De Goedheiligman en zijn gevolg worden 
daar opgewacht door burgemeester ozias van Aartsen en de 
Spaanse ambassadeur, de heer avier Vallaure de Acha.

Aankomst Sinterklaas op zaterdag 1  november in Scheveningen 

    toet met r im 
 Pieten door en aa

aar is al het speelgoed van Sinterklaas gebleven  De Pieten 
hebben geen idee maar in een politiebericht staat dat er in de 
buurt van de speelgoedschatkamer van Sinterklaas een vreem-
de man is gezien met een rood pak aan met gouden knopen en 
een korte witte baard.

Rabarber speelt voor iedereen vanaf 3 jaar 

     inter laas en het erd enen speel oed

et de boot naar 
intocht Sinterklaas
Ook dit jaar vaart stichting 
de illemsvaart in samen-
werking met bootvarenden-
haag en de Oranjeboot  naar 
de intocht van Sinterklaas op 
Scheveningen.

De boten van de samenwerkende 
Rondvaartorganisaties vertrekken dit 
jaar op zaterdag  november om circa 
8. 0 uur vanaf het Zieken. Dat is de 
Gemeentelijke aanlegplaats naast de 
trambaan van lijn , bij het Groene-
wegje. Aan boord zijn de hele bijzon-
dere Pieten die de sint altijd even voor-
uit stuurt om te zien of de kust veilig 
is. Zij hebben ook dit jaar vast weer 
snoepgoed bij zich en aan boord is ook 
tijd voor warme chocolade-melk.
Eenmaal in Scheveningen worden de 
passagiers (exclusief) door een bus 
van de aanlegplaats naar de haven 
gebracht. Deze bus is speciaal voor 
deze gelegenheid geregeld door de 
Gemeente Den Haag. 

iet duur
De kosten voor dit sinterklaas-arran-
gement zijn ,50 voor passagiers van 

2 jaar en ouder en 2,50 voor kinderen 
van  t/m  (0 / 2 gratis). Dat is voor 
de boottocht (met warme hoco ) en 
busrit van het Verversingskanaal naar 
het Noordelijk havenhoofd.
Aanmelden kan via info willems-
vaart.nl (ook om meer informatie te 
vragen).
Op 0 november varen de Samenwer-
kende Rondvaartorganisaties trouwens 
nogmaals met open en overdekte boten 
van de binnenstad naar Scheveningen. 
Dit i.v.m. de start van de feestelijk-
heden “200 jaar Oranje-Monarchie 
in Nederland”. Voor meer informatie 
over deze boottocht kunt u kijken op 
internet: www.willemsvaart.nl

- Sint te paard in Scheveningse haven, met de zee nog in z n benen. oto  Dick eske . -

- ls Sint de zon meebrengt uit Spanje is het altijd 
een drukte van je elste 

bij de aankomst in Scheveningen -

3
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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: 

 

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

gezindten begraven. 
D  D T  D  V  

S MM   P SS S 
SP  V  D

O biedt orse ortingen bi  1  orgver e eraars
aardoor leden tot el 100 euro per persoon per aar unnen besparen  

Het voordeel geldt oo  voor partners en in onende inderen  en aantal 
ver e eraars vergoedt el s et lidmaats ap van O

 D  H  Torenstraat  e etage

Telefoon   maandag t m donderdag

e mail  admin anbodenhaag.nl  

ebsite www.anbo.nl denhaag

el ons even als u langs ilt omen  oegang voor leden en niet leden gratis

  D SD   V M  vanaf .   tot .  uur  
hristus Triumfatorkerk  uliana van Stolberglaan  

hoek aan van . . ndie 
bereikbaar met tram  en  en bus 

  SD   V M   vanaf .  uur tot .  
uur en .  uur tot .  uur
souterrain Torenstraat   Den Haag.

S   
Kom voor een persoonli  advies en in ormatie 
naar n van  on e orgver e eringsspree uren op

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

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

OPRUIMING SHOWROOM MODELLEN

Teaks at Home de schapenspecialist heeft een 

unieke collectie schapenleren club fauteuils en 

banken. 

De meubelen worden al 40 jaar in eigen atelier op 

ambachtelijke wijze in Nederland geproduceerd en 

handmatig gepatineerd. Onze meubels worden op 

volledig op maat gemaakt zowel zit diepte/ hoogte 

kleur en afwerking.

Al onze meubelen mogen nu weg met kortingen 

tot wel 70% om plaats te maken voor de 2014 

collectie.

Openingstijden:

Maandag 12.00 - 17.30 uur

Dinsdag/Zaterdag 11.00 - 17.30 uur of op afspraak

Laan van Nieuw Oost Indië 100 - 2593 BX Den Haag
T. 070 - 360 67 30 - E. info@teaks.nl - www.teaks.nl

Ook grote collectie in occasions 

van bijna nieuw tot mooi sleets 

vanaf € 295,00

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94



Het doel van het omité was: “Bij 
te dragen tot een goede vacantiebe-
steding, die velen ontspanning en 
verhef  ng geeft, in het bijzonder de 
Haagse bevolking.” Aanvankelijk 
werd er een “Uitvoerende om-
missie” benoemd, die één en ander 
moest voorbereiden. Mijn vader, H. 
Eisma, zat hierin namens de stichting 
Sociale Wijkcentra ’s-Gravenhage 
en hiervan was de doelstelling: “ In 
wijkcentra de zelfwerkzaamheid en de 
samenwerking te bevorderen van de 
kerkelijke, burgerlijke en particuliere 
instanties voor maatschappelijke zorg 
in de gemeente ’s-Gravenhage en haar 
wijken.”

Veel activiteiten
U ziet het, de Haagse bevolking werd 
zo vlak na de oorlog niet vergeten. 
Stichtingen en verenigingen van 
diverse pluimage schoten als pad-
denstoelen uit de grond. Namens 
de gemeente nam de heer J. Rensen 

 voor mij oom o  zitting in het 
vacantiecomité en er werd een krantje 
gedrukt, Den Haag met Vacantie, 
waarin de diverse activiteiten vermeld 

werden en dat loog er niet om. Op 
de avond van 5 augustus werden de 
feestelijkheden in de Hertenkamp 
geopend en enkele dagen later vonden 
er op het Alexanderveld een politie-
ruiterfeest en brandweerdemonstraties 
plaats. Langs de Soestdijksekade werd 

een hengelwedstrijd voor de jeugd ge-
organiseerd en in het Zuiderpark een 
wielercriterium. In Scheveningen werd 
een groots vuurwerk afgestoken waar 
wel 00.000 bezoekers op afkwamen 
en het Residentie-Orkest speelde in 
de Houtrusthallen. (Deze tentoonstel-
lingshallen zijn in  gebouwd en in 
2000 gesloopt. Hier is sprake van de 
eerste overdekte kunstijsbaan van ons 
land, maar er vond veel meer plaats. 
Van de Pasar Malam tot popconcerten, 
van atletiekwedstrijden tot manifes-
taties.) Ook het bezoeken van musea, 
waaronder het Museum van Onder-
wijs, werd gestimuleerd. Voor elk wat 
wils dus. 

Stichting AH
Dit werkcomité  later sprak men van 

het Haags Vacantie 
omité  heeft tot 50 

zelfstandig gefunctio-
neerd. In dat jaar werd 
een overkoepelende 
stichting opgericht, te 
weten het Algemeen 

Haags omité. Onder deze koepel 
vielen een drietal stichtingen: het 
Haagsch omité voor Volksfeesten, 
het Haags Vacantie omité en het 
Haags Jubileum omité 8. De 
voorzitter van het AH  werd Prof. Dr. 
G.A. van Poelje, onder andere lid van 
de Raad van State, secretaris werd een 
medewerker van de gemeente, de heer 
G. Bent en mijn vader werd penning-
meester en verder zaten er een groot 
aantal bestuursleden in, waaronder de 
wethouderTh. M. Dresmé, de refe-
rendaris ten stadhuize J. Rensen, Jan 
Wils de architect en H.F. Diesbergen, 
directeur van de Houtrusthallen. 

Vrijwel alle festiviteiten die in Den 
Haag plaatsvonden werden door dit 
comité georganiseerd, van het bloe-

mencorso tot de kermis, van concerten 
tot cabaretvoorstellingen.

ntocht Sint
Ook de organisatie van de of  ci le 
intocht van Sint-Nicolaas was in hun 
handen en dat was geen kleinigheid. 
Ik heb zelf enkele malen voor Zwarte 
Piet gespeeld en herinner me vooral 
dat je ’s avonds bekaf was na al dat 
geren door de stad. Ter afsluiting 
gingen enkele Pieten samen met 
de goedheiligman naar het Juliana 
kinderziekenhuis om daar de ernstig 
zieke kinderen te bezoeken. Aangrij-
pend en die vermoeidheid was op slag 
verdwenen. Het comité vond kantoor-
ruimte op het adres Kerkplein  en 
over dit gebouw wil ik u tot slot ook 
nog iets vertellen. (Overigens werd 
het Algemeen Haags omité in 8  
opgeheven en daarmee dus ook het 
Haags Vacantie omité).

De 1
Dan over de Assurantie Maatschappij 
tegen Brandschade en op het Leven 
De Nederlanden van 8 5. Het eerste 
gebouw in onze stad dat ontworpen is 
door de bekende architect H.P. Berlage 
is het gebouw aan het Kerkplein, waar 
bovengenoemde verzekeringsmaat-
schappij sinds 8  gehuisvest was. 
Deze maatschappij is onder een andere 
naam in 8  in Tiel opgericht. Tot 

8 0  de afsplitsing van de Zuidelijke 
Nederlanden en het ontstaan van Bel-
gi   bevonden vrijwel alle verzeke-
ringsmaatschappijen van ons land zich 
in dit zuidelijk deel. Na die afsplitsing 
ontstond er dan ook behoefte om in 
het noordelijk deel dit soort maat-
schappijen op te richten. Het gebouw 
bestond aanvankelijk uit 2 verdiepin-
gen, gebouwd in de Art Nouveau stijl. 
In 0  en 0  zijn er een verdieping 
en een tweetal torens aan toegevoegd. 
Tot 2  werd dit gebouw door de 
verzekeringsmaatschappij gebruikt en 
in dat jaar is men in verband met ruim-
tegebrek verhuisd naar de Raamweg. 
En zoals ik wel vaker schrijf, mocht u 
in de buurt zijn dan moet u dit gebouw 
maar eens bekijken. De ingang is op 
zich al indrukwekkend. Dat geldt ook 
voor de schilden op de zijgevels en 
de vier gevelbeelden voorstellende: 
brand, onroerend goed, dood en 
geboorte.

arl Doeke Eisma 
carleisma@planet.nl 
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Voorloper van het Algemeen Haags omit  

aa s er comit  acantie
deed er  eel oor inderen

n 1  werd het Haags Werkcomité Vacantie opgericht. Dit comit  kwam tot 
stand dankzij de samenwerking van enkele organisaties en personen en ook het 
gemeentebestuur werkte hier aan mee. De stichting Nederlands Volksherstel was 

n van die organisaties. Al in 1  was deze stichting opgericht, teneinde:  de 
materi le, ph sieke en morele krachten van het ederlandse volk te herstellen.  
Tot mei 1  heeft Volksherstel  goed werk verricht en u begrijpt dat de Tweede 

ereldoorlog de voornaamste aanleiding was om deze stichting op te richten. Een 
deel van het Haagse bedrijfsleven verleende financi le steun aan het comit .

- Het bestuur en medewerkers van het AHC -samen met hun dames- een dagje uit in Kijfhoek 
en Bierlap. Derde van links mijn vader en vijfde van links de heer Rensen. -

- Het door Berlage ontworpen pand van de 
1845 aan het Kerkplein 3 (Foto uit 1910). -

- Sint en zijn Pieten maakten ook vaak tijd voor 
een bezoek aan het Juliana Kinderziekenhuis. -

- Affiche van de Haagse Jeugd Actie en Het 
Haags Vacantie Comité, om jeugdfi lmvoor-
stellingen aan te kondigen die in diverse 

bioscopen werden gehouden.. -

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

Erasmusplein 87
2532 RG   Den Haag

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW   Den Haag

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM   Den Haag

 

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 
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Wij bieden persoonlijke verzorging, 
verpleging en hulp bij ziekte, maar ook 
praktische hulp en ondersteuning bij 
ongemakken of hulpbehoevendheid. Geheel 
afgestemd op uw wensen en behoeften. U 
kunt rekenen op hetzelfde gezicht, op vaste 
tijdstippen en het nakomen van afspraken.

• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Vervanging van een mantelzorger
• Terminale zorg
• 24-uurs zorg
• Begeleiding/
  ondersteuning van   
  Alzheimerpatiënten

Bel ons voor advies en informatie op 
070-396.33.65 
tijdens werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.

AWBZ, PGB en Prive 
Website : www.stichtingbijdehand.nl
E-mail : info@stichtingbijdehand.nl

Uw eigen hulp vanaf een paar 
uur per week tot 24 uur per dag.

Niet tevreden over uw thuiszorg?

www.gantelzicht.nl06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

IEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UURIEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UURIEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UUR

Kom naar het open huis! 
Locatie: Het Endhof, Poeldijk

INRUIL BESPREEKBAAR

Bent u al lid  

van de Burenhulpcentrale?
Iedereen kan wel eens een helpende 
hand gebruiken…een buur die even een 
boodschap meeneemt als u ziek bent, 
iemand die even de hond uitlaat of even 
helpt met een klein klusje in huis of tuin.  
Als vrienden of familie even niet kunnen 
helpen, is er de burenhulpcentrale. 

De burenhulpcentrale is een slimme te-
lefooncentrale die Haagse buren bij elkaar 
brengt als er iets nodig is. Burenhulp is  

voor alle leeftijden en gratis.  
De burenhulpcentrale is een initiatief van 
de Gemeente Den Haag en de Haagse 
Welzijnsorganisaties. 

Wilt u gebruik maken van de buren-
hulpcentrale? Of wilt u af en toe gebeld 
worden om hulp te bieden? 

Bel 070-2629999
of kijk op www.burenhulpcentrale.nl S TA E D I O N . N L / V I TA A LW O N E N

( 0 7 0 )  3 9 1  0 8  6 7

MET STERRENCOMFORT

Wij zoeken 
nieuwe buren

OM OO  WONEN MET STERRENCOMFORT

ROMMELMARKT
Zaterdag 23 november van 
11.00 – 16.00 uur in het Ontmoetings-
centrum Randveen a  5 g   aag

et speelgoed  kleding  te tiel  lekkere hapjes en nog 
veel meer  ie weet kunt u nog een leuk adeau voor 
Sinterklaas o  Kerst kopen. 
De entree is gratis  de opbrengst wordt gebruikt 
voor een de emberlun h voor buurtbewoners van 
Bouwlust rederust

WBS ontruimingen
Bezems hoon opleveren van woning en 

bedrij spand na overlijden  verhuizen  grote 
s hoonmaak enz.  Bij ons staan kwaliteit  
dis retie en pre isie nog in hoog vaandel.  

Ouderwets vakmans hap tegen een eerlijke prijs.

elijk duidelijkheid  g n verrassingen a htera . 

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

een moeilijke woorden en kleine lettertjes  
wij houden het simpel en duidelijk  

n tele oontje en wij komen gratis langs om 
een geheel vrijblijvende o erte uit te brengen. 

Betalingen altijd a htera .

S TA T E N L A A N  2 4        

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

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

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

T  0 7 0  3 0 6  0 4  5 7

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

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

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

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

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

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

Stijl  & Traditie
Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007

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

Met Waardigheid, Aandacht en Tijd ! 

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

slechts € 12,50

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

www.dejongdamesmode.nl

mode in maat 8 t/m 52 
maandag- en koopavond gesloten 

De Jong Damesmode

Mode
die bij 
u past

Pantalon actie!
i  aankoo  van  antalons

€ 30,- korting.
Deze actie is geldig t/m 2  november.



Ongeveer tweehonderd jaar na Nico-
laas’ dood ontstonden allerlei legendes 
rond zijn persoon. Zo zou de jonge 
Nicolaas de moederborst op de vastge-
stelde vastendagen hebben geweigerd. 
Later zou hij drie verongelukte kin-
deren weer tot leven hebben gewekt. 
Een van de legendes die bewaard is in 
de huidige Sinterklaas-tradities is het 
verhaal dat Nicolaas drie dochters van 
een verarmde edelman een bruidsschat 
bezorgde. Die meisjes zagen geen 
andere uitweg dan door prostitutie in 
hun levensonderhoud te voorzien. Op 
een goede dag wierp Nicolaas gouden 
munten door het raam en verloste zo 
de meisjes van dit bestaan. Het ‘strooi-
en’ met pepernoten en snoepgoed zou 
in deze goede daad zijn oorsprong 
vinden. Ook zijn er lezingen waarbij 
het geld terechtkwam in de schoenen 
van de meisjes, wat de traditie van het 
schoen zetten zou verklaren.

eschermer zeelieden
Sint Nicolaas is ook beschermheilige 
van de zeelieden, omdat hij eens een 
matroos die uit de mast gevallen was 
weer tot leven bracht. Andere zee-
lieden redde hij uit de nood door een 
storm te laten bedaren. Dit verklaart 
waarom in veel havensteden een 
Sint-Nicolaaskerk staat, onder andere 
in Amsterdam, Kampen en Edam. De 
Sint heeft nog altijd iets met de zee, 
want hij komt immers jaarlijks met 
zijn stoomboot uit Spanje varen.
Bepaalde kenmerken van de huidige 
Sint worden herleid tot de Germaanse 
oppergod Wodan of Odin. De 
monniken die in de vroege mid-
deleeuwen het christelijk geloof in 
Europa verspreidden, probeerden de 

eigenschappen van Germaanse goden 
over te brengen op christelijke heili-
gen. Zo werd Wodan langzamerhand 
‘vervangen’ door 
de heilige Nicolaas. 
Wodan reed met een 
bliksemschicht in 
zijn hand te paard 
door de hemel om de 
mensen op aarde in 
de gaten te houden. 
Dat Sinterklaas op 
zijn schimmel over 
de daken rijdt, zou 
op Wodans handel-
wijze zijn gebaseerd.

warte Piet
Over de herkomst 
van Zwarte Piet is 
weinig met zekerheid 
te zeggen. Er wordt 
wel gesuggereerd dat deze afgeleid 
is van de Ethiopische wees Piter. Die 
bleef, na zijn vrijlating uit slavernij 

uit dankbaarheid bij Nicolaas in 
dienst. Het is ook goed mogelijk dat 
Zwarte Piet is gemodelleerd op de 
Moorse pages die in de zeventiende 
en achttiende eeuw erg in de mode 
waren bij Europese edelen. Op 
basis van de attributen van Piet 
is ook wel gewezen op Italiaanse 
schoorsteenvegers, die met een roe 
de rookkanalen reinigden en het 
roet verzamelden in een zak. De 
viering van het Sinterklaasfeest is 
sinds de dertiende eeuw in Europa 
wijdverbreid. In de middeleeuwen 
werden op  december, dat is de 
dag v r de sterfdag van de heilige 
Nicolaas een kinderbisschop en 

assistenten gekozen uit de arme kin-
deren van een stad. Die werden tot 

28 december (“Onnozele Kinderen”) 
rijkelijk van voedsel voorzien en zij 
kregen allerlei geschenken. De andere 
kinderen kregen geld en een vrije dag 
om op  december feest te kunnen 
vieren. In Nederland verdween na de 
Reformatie de Sinterklaasviering naar 
de achtergrond, omdat het katho-
lieke karakter van het feest niet goed 
aansloot bij de heersende hervormde 
geest. In de negentiende eeuw kwam 
het feest langzaam weer in de mode. 
De eerste ‘of  ci le’ intocht in Neder-
land vond plaats in  in Amster-
dam. In 52 was de intocht voor het 
eerst op televisie te volgen en dat is tot 
op heden zo gebleven.

Sint in beeld
De vroegste afbeelding van Sint 
Nicolaas uit 8  laat slechts een roe 

zien en een deur 
waarachter iets 
te vermoeden 
valt, maar in 
uitgaven van 
rond 850 zien 
we de Sint in vol 
ornaat. Vermoe-
delijk is de toon 
gezet met een 
boekje dat in 

850 verscheen 
bij uitgever G. 
Theod. Bom 
in Amsterdam: 
St. Nikolaas 
en zijn knecht, 
geschreven door 
de Amsterdamse 

onderwijzer Jan Schenkman ( 80 -
8 ). Dat boek is trouwens integraal 

via DBNL op internet te lezen en door 
te bladeren, inclusief de bijzondere 
illustraties: http://www.dbnl.org/tekst/
sche0 stni0 0 / Schenkman heeft 
het moderne Sinterklaasfeest voor het 
eerst in een samenhangend verhaal 
in een prentenboek weergegeven. Hij 
verwerkte bekende elementen als het 
paard, het rijden over de daken en het 
schenken van cadeaus (of een roe) via 
de schoorsteen. Hij voerde echter ook 
nieuwe elementen in: de stoomboot 
waarmee Sint Nicolaas in Amsterdam 
aankomt en de zwarte page als hulpje 
van de Sint. Het boek begint met de 
welbekende regel: “Zie, ginds komt 
de stoomboot uit Spanje we r aan”. 
Of Schenkman in dit vaak herdrukte 
boek, met steeds weer andere illustra-
ties, een gangbare praktijk weergaf of 

dat hij de trend zette, is niet 
duidelijk. In het overzicht op 
internet (http://www.kb.nl/dos-
siers/maatschappij-algemeen/
sinterklaas/illustraties-uit-kin-
derboeken-over-sinterklaas) 
ziet u een keur aan Sinter-
klaasillustraties uit boeken in 
KB-bezit, van 8  tot 0.

Koninklijke Bibliotheek
.k .nl dossiers

maatschappi -algemeen
sinterklaas

dres
Prins illem le anderhof 
5 (achter station en aag S) 
2595 B   en aag
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ijk op internet en ga de boeken ook in het echt bekijken   

ossier onin lij e ibliothee
o er eschiedenis      int icolaas
Over de historische figuur icolaas waarop onze huidige Sinterklaas is gebaseerd zijn weinig 
feiten bekend. n de vierde eeuw na hristus was icolaas de bisschop van ra, een plaatsje in 
het huidige Turkije. Hij deed veel goede werken met het geld dat hij van zijn ouders ge rfd had. Hij 
overleed op  december 3 3 en werd later heilig verklaard. ijn stoffelijk overschot werd in 1  
naar ari in tali  overgebracht. ijn gebeente rust daar nog steeds in de asilica di San icola.

- Sint valt binnen. Een prachtige gravure uit 
een boek van 1849, gemaakt door de 

Koninklijke steendrukkerij C.W. Mieling. -

- Voor het eerst in beeld op de daken. Een 
prachtige litho uit een herdruk van Jan 

Schenkman’s boek uit 1907. -

- Schoenen vullen & de roe bij de hand. 
Prachtige illustratie van Sijtje Aafjes

 in een boek uit 1925. -

- Sint en Piet op zolder. Adri Alindo tekende in 
1935 voor deze mooie uitgave 
van Noordhoff in Groningen. -

- Een van de zes allereerste Sint Nikolaas afbeeldingen in Nederland, in een als geschenk 
voor de jeugd bedoeld boek uit 1814. In het geel, maar let ook op het schilderij aan de muur: 

met de rode tabberd aan en te paard! -

ronnen
 P. . Bui nsters en . Bui nsters-Smets, ust en leering. eschiedenis van 

het ederlandse kinder oek in de negentiende eeu  . olle, aanders, 
cop. 2001

 rits Booy, ‘    i k dat kreeg ik van Papa  ver de prenten oeken 
van an Schenkman’. n  Boekenpost. i dschrift voor de liefhe er van 

oeken, strips en oekencuriosa  (2000), , p. -  en 50, p. - .
 ugenie Boer- irks, ‘ e Sint icolaas van an Schenkman’. n  ns 

msterdam. aand lad van de emeenteli ke ommissie eemkennis, 
a  . 12, 1995

ossier onin lij e ibliothee
o er eschiedenis      int icolaas
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Schoenenspeciaalzaak 

Van Asperen

Piet Heinstraat 37

2518 CB  DEN HAAG

T    070-3454562

E    info@vanasperen.nl

W  www.vanasperen.nl

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

ILONKA mode
Betje Wolffstraat 214, 2533 HV Den Haag, tel.: 070 - 3300484

et

1
korting

T -VR E
DAGE
T  3 OV.

ASSE ,
A ERS,

TR E  
E  VESTE

 27  25    aag
 7  

a  a  1   17       17
a a    17

 aa  aa   ag

15  g
 a    

2  g
 a  

   
 a   2 a

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haagwww.pathe.nl/buitenhof

MAANDAG | 19:15 UUR  

DINSDAG EN DONDERDAG | 13:30 UUR 

PATHÉ BUITENHOF 

14/11 - 18/11 - 19/11 
21/11 - 25/11 - 26/11

HANNAH ARENDT 1t
De Duits-Joodse filosofe Hannah 

Arendt moet haar vaderland 

verlaten (ze werd geboren in 1906 

in Linden bij Hannover). Ze vlucht 

voor de nazi’s naar Amerika, 

waar ze onder andere werkt als 

journalist en docent.

28/11 - 02/12 - 03/12 
05/12 - 09/12 - 10/12

A LATE QUARTET 2gt
Wanneer bij een van de leden 

van een wereldwijd erkend 

strijkerkwartet de ziekte van 

Parkinson wordt geconstateerd,  

is de toekomst voor de groep 

ineens onzeker. 

PAC PAC

deoud-hagenaar.nl

Online winkelen bij de krant
meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen

om gratis op de site te adverteren 



Obie, rare naam eigenlijk voor een 
bakkerij. Maar niet als je wist dat 
dit een creatieve verkorting van de 
slogan Ons Brood Is Enig was. De 
naam stond voor in de etalage, in uit 
donkerbruin triplex gezaagde letters, 
tegen een schuin oplopende rand: 
O.B.I.E.Voor de klanten was Obie niet 
alleen de winkel en bakkerij, maar ook 
de bakker zelf. En diens vrouw was 
de vrouw-van-Obie, zijn dochters de 
kinderen-van-Obie.

Toen het misging
Obie had dus een eigen bakkerij. 
Deze bevond zich in de achtergele-
gen straat en was via een diagonale 
doorgang in de tuin met het winkel- en 
woongedeelte verbonden. Als je bij 
ons tweehoog op het achterbalkon 
stond en het weer was voor de bakkers 
gunstig genoeg om met open deuren 

te werken, kon je de mensen het deeg 
zien kneden, koekjes maken, taarten 
opspuiten en met grote metalen bak-
platen boordevol gebakjes of broden 
al balancerend de oversteek naar de 
winkel zien maken. En dat laatste ging 
altijd goed. Nou ja, bijna altijd.
Op een keer ging het ernstig mis. Een 
bakkersknecht wilde met veel zwier 
en routine voor de zoveelste keer die 
dag met een bakplaat heerlijkheden de 
route naar de winkel nemen, toen het 
ovenverse baksel op zijn plaat begon 
te schuiven en met dof repeterend 
geluid op de niet al te schone vloer 
belandde. Op de binnenplaats waar 
het gebeurde stonden naast balen bak-
kersmeel en andere grondstoffen, ook 
grote zakken kolen waarmee de ovens 
gestookt werden. De bodem was 
daardoor zowel met wit als zwart stof 
gelardeerd. De harde mokka’s hadden, 

eenmaal opgeraapt, dan ook een wat 
vreemd uiterlijk gekregen. Kleurrijker 
zou je kunnen zeggen.
Ik zie de man nog staan, verbouwe-
reerd en schichtig om zich heen kij-
kend. Toen hij zich onbespied waande, 
stofte hij met een borstel de minst 
gehavende exemplaren af en vulde er 
opnieuw zijn plaat mee. Vervolgens 
ging de gemankeerde verzameling 
gebak alsnog naar de winkel.
Ik heb dit voorval nooit doorverteld, 
maar sommige buurtbewoners moeten 
niet lang daarna met pijn in de kiezen 
of een gehavend kunstgebit hebben 
gezeten. Dat waren nog een harde 
mokka’s 

Technisch vernuft
Zo rond de Sinterklaastijd had bak-
kerij Obie een aandachttrekker van 
jewelste. Ieder jaar, vanaf ongeveer 

half november, stond hij er tot onze 
grote vreugde weer, op z’n vaste plek 
links in de etalage en dicht bij het 
raam. Sinterklaas in eigen persoon!
Dat wil zeggen, de goedheiligman-
op-schaal, want deze was zeker een 
meter korter dan de echte. Van onder 
zijn tabberd uit liep er een bruinge-
stoffeerde elektriciteitsdraad naar een 
onzichtbaar stopcontact en als Obie 
voor voldoende stroomtoevoer had 
zorggedragen, bewoog het hoofd van 
de mini-sinterklaas op een neer, in 
een eindeloze reeks herhalingen, ons 
minzaam toe glimlachend. Met zijn 
poppenhoofd met iets te rood aange-
zette wangen en neus leek het of hij er 
zo wat beneveld bijstond.
Voor ons kinderen was deze mechani-
sche Sinterklaas het toppunt van tech-
nisch vernuft. Zo kort na de oorlog 
kenden we eigenlijk alleen apparaten 

als de stofzuiger en de distributieradio. 
Maar zoiets als dit was natuurlijk vele 
malen interessanter, vooral omdat de 
pop bij alles wat je ‘m vroeg bevesti-
gend knikte.

Altijd ja
Het lag dan ook voor de hand dat wij 
daar handig gebruik van maakten. Met 
volwassenen in de buurt waren onze 
vragen nog wel ingetogen : “Krijg 
ik veel kadootjes ” en “Mag ik een 
heleboel snoep ”. Maar buiten het 
gehoorbereik van ouders en opvoeders 
klonken er vragen van een heel ander 
kaliber. “Moet je piésen” of “Moet je 
poepen”  Kortom, een niet a  atende 
bron van plezier deze Sint.
De bakkerij van Obie is allang verle-
den tijd. De zaak werd overgenomen 
door een groter bedrijf, dat volgens 
de reclame wel vijfendertig verschil-
lende soorten brood bakte. Modern en 
eigentijds, jawel. Maar een knikkende 
Sinterklaas hadden ze niet.

Wim Hoogerdijk
hopictures@ uicknet.nl
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Over bakkerij O. . .E.: Ons rood s Enig  

echanische     int in de etala e
as topattractie oor inderen

n de tijd van mijn jeugd, zo rond de jaren  en  van de vorige eeuw, was er op zowat elke straathoek wel een winkel te vinden. 
iets bijzonders, je was niet anders gewend. Alleen al in onze directe omgeving, het laatste gedeelte van de van eggelenlaan, 

grenzend aan de gemeente Rijswijk, waren er legio: melkboer Eikelboom, groenteboer nijnenburg, de leesbibliotheek anne  
kantoorboekhandel uctor et Emergo, een filiaal van de firma ok, schoenmaker euf glise, een filiaal van drogisterij de 
Salamander, en twee bakkers: Paul aiser en Obie. Over de laatste gaat dit verhaaltje.

‘Den Haag en Sinterklaas’ geeft in 
zo’n honderd vierkante pagina’s een 
heel gevarieerd overzicht in woord en 
beeld van Sinterklaas in Den Haag. Al 
ruim 5 jaar houdt Sinterklaas in Den 
Haag een of  ci le rijtoer, en al zo’n 

0 jaar meert de ‘Pakjesstoomboot 
0 0’ aan in de Scheveningse haven.
In het boekje, dat door nauw betrok-
kenen in de Spaanse hofhouding van 
de Goedheiligman werd geredigeerd 
(als super-Piet Frans de Leef) komen 
van allerlei ‘goed met de pen zijnde 
oudere jongeren’ hartverwarmende 
herinneringen tevoorschijn.
Een prachtonderdeel van het boekje 
zijn de mooie foto’s van vroeger.  Het 
boekje maakt duidelijk dat Den Haag 
al lang een een stad is met heel veel 
hart voor Sint Nicolaas en zijn gevolg 
van Zwarte Pieten. 

Sint Petow
De enige echte Sinterklaas in Den 
Haag is al zeer lang een politieman  
en zijn voorganger was dat ook. Lees 

straks het interview op de middenpa-
gina’s van deze krant! Ook over deze 
Haagse Sint een apart hoofdstukje in 
dit boek, Ruub Petow, die het dit jaar 
al voor het ste jaar doet. Als Sint in 
Den Haag nog ooit een standbeeld zou 
krijgen, dan moet het naar hem wor-
den gemodelleerd, te paard natuurlijk!  
Een politiepet past ons allemaal, luidt 
de slogan. Een mijter vraagt meer.

estellen 
Het boekje ‘Den Haag en Sinterklaas’ 
( 8 pagina’s) is te bestellen via de 
website van uitgeverij De Nieuwe 
Haagsche: www.denieuwehaagsche.nl 
Maar u kunt het boekje ook bestellen 
via de betere boekhandel bij u in de 
buurt, wat verzendkosten scheelt. Geef 
uw boekhandelaar dan het ISB Num-
mer op: 8- - 0 0-005-5

Heel fijn boekje voor in de schoen  

en aa  en      inter laas
Vijf jaar geleden verscheen bij uitgeverij De ieuwe Haagsche een bijzonder boekje, met harde 
kaft en voor maar € , , over de geschiedenis van ‘Den Haag en Sinterklaas’. e vroegen het 
na bij de uitgever en het blijkt dat ze er nog steeds voorraad van hebben.
Alle reden om ze daar gauw van af te helpen

- Je bent gewaarschuwd jongen! -

- Poseren bij het portret van Sint, de grote kindervriend. -

- Cover van Den Haag 
en Sinterklaas. -

Over bakkerij O. . .E.: Ons rood s Enig  

echanische     int in de etala e
as topattractie oor inderen
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Veel méér dan alleen

maar (750.000) boeken

Word lid 

in 2013
en ontvang een  
handig leeslampje!

Speciaal voor lezers van

€ 7,50 korting op eerste rangskaarten
 (€ 30,00  i.p.v. € 37,50) o.v.v. “Oud Hagenaar”

Kaarten kunt u reserveren aan de kassa van de  
Dr Anton Philipszaal of via 070 88 00 333.

Vrijdag 29 november 20:15 uur
Dr Anton Philipszaal, Den Haag 

Laat u meeslepen door  
een van de fraaiste opera’s

HänDel’s RinAlDo 
lAutten ComPAgney BeRlin
Wie raakt niet ontroerd bij de beroemde smeekbede 
‘Lascia ch’io pianga’ waarin primadonna Almirena 
treurt om haar lot? 
Opwindende aria’s, spectaculaire muzikale 
effecten en een bonte orkestratie. 
Händel wist precies wat het operapubliek wilde 
horen in zijn Italiaanse opera Rinaldo. 
Het vermaarde Berlijnse barokensemble Lautten 
Compagney belooft een concertante voorstelling vol 
vaart. Met een Nederlands tintje: de sopraan Olivia 
Vermeulen schittert als Almirena. 

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)

voorverkoop & info:
www.verzamelaarsjaarbeurs.nl

Europa’s Grootste Vintage Evenement

23 & 24 november 2013
Jaarbeurs Utrecht

incl. Mega Platen & CD Beurs

 Let op: 4 nachten = 3 betalen !

www.deoudebrouwerij.nl

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

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

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust 
komen en ontspannen in het mooiste stukje 
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of 
Valkenburg naar een van de sfeervolle en 

gezellige kerstmarkten (vanaf medio nov).

Najaarsarrangement 
2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt / 

2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...
-  Prijs vanaf € 122,- p.p. (halfpension)  - 

(2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

GOUD BLIJFT BLINKEN

€ 30,

500

Tel: 070 363 66 66. Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur. www.potma-edelmetaal.nl
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)



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

‘Route langs het Haags 
verleden met een app’

Met het project ‘Stad en landschap vertel-
len de geschiedenis’ beleeft u historie! 
Hoe leefden de rijke mensen in Den Haag 
vroeger? Waar hadden zij hun buiten-
plaatsen?
De app ‘naar toen’ voert u via themati-
sche fietsroutes van het Haags Historisch 
Museum aan de Korte Vijverberg langs 
ruim 40 nog bestaande en verdwenen 
buitenplaatsen.    
www.haagshistorischmuseum.nl  

Haags Historisch Museum  

De route gaat door Den Haag 
en randgemeenten
Periode: tot 29-12-2013
Gratis downloaden App: 
website van het Haags Historisch Museum, 
de AppStore (voor iPhone) en 
Google Play (voor Android)

Pauzeconcert 
Kloosterkerk 

Tijdens de pauzeconcerten wil Stichting 
Kunstcentrum Kloosterkerk een podium 
bieden aan veelbelovende jonge musici. 
Deze editie spelen voor u het duo Nicole 
van Jaarsveld (klarinet) en Angélique 
Heemsbergen (piano).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk    

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis

Lunchpauzeconcert 
Oude Kerk Zoetermeer

De concerten op de woensdag vormen een 
aangename onderbreking van de week. U 
kunt genieten van een half uurtje verras-
sende, klassieke muziek in een rustge-
vende omgeving.
www.concertenzoetermeer.nl

Oude Kerk Zoetermeer

Dorpsstraat 59 te Zoetermeer
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis

‘As’ 
De locatieproductie ‘As’ (Frank 

McCourt) wordt opgevoerd in het Haags 
Pop Centrum. Acht amateuracteurs van 
toneelgroep ADODVS spelen in samen-
werking met leden van de Ierse dans-
school Damsa na nÓg.
www.adodvs.nl       

Toneelvereniging ADO-DVS   

Haags Pop Centrum 

Burgemeester Hovylaan 4 te Den Haag.
Aanvang: 20.15 uur en 17 nov 14.30 uur
Toegang: € 10,- (Ooievaarspas € 5,-)

                                                                                                    

Médée in de 
Koninklijke Schouwburg  

OPERA2DAY ensceneert een van de meest 
dramatische werken uit de operalitera-
tuur: Médée van Luigi Cherubini (1797). 
Deze flamboyante opera toont de wraak 
van Médée wanneer zij door haar geliefde 
Jason wordt verlaten. OPERA2DAY brengt 
dit laat-klassieke werk voor het eerst op 
de Nederlandse podia in de oorspronke-
lijke Franse versie, gespeeld op authen-
tiek instrumentarium en in een nieuwe 
bewerking van de gesproken passages. 
www.opera2day.nl 

OPERA2DAY

Koninklijke Schouwburg Den Haag
Korte Voorhout 3 te Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: divers, zie website
 

Fonds 1818 agenda

DEC

TOT 29 

Opera Médée, fotograaf Martin Philbey 

NOV

20 

NOV

13-20-
27

NOV

14-23 

NOV-DEC
25-26-27  
NOV en 
6 DEC

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

                                                                                                    

TOT

NOV

NOV

NOV
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aterdag 1  november

Sinterklaas in aaldwijk
Huis van Sinterklaas in De Tuinen 
Sinterklaas komt zaterdag 16 november ook aan in 

Naaldwijk. De intocht begint iets na één uur 's middags 

aan de Dijkweg en gaat dan op weg naar de Brand-

weerkazerne aan de 's-Gravezandseweg, waar Sint en 

zijn gevolg om 13.30 uur worden verwacht. Vanaf de 

brandweerkazerne wandelen Sinterklaas en zijn pieten 

naar het centrum van Naaldwijk, waar de Goedheiligman 

verwelkomd wordt door burgemeester Van der Tak. Om 

14.30 uur wordt Sint verwacht op het Wilhelminaplein. 

Voordat de Sint op het Wilhelminaplein aankomt geven 

Danspietjes van DOS Naaldwijk een optreden waarin hun 

danskunsten geshowd worden. Wie zoet is krijgt lekkers! 

De Uitdeelpieten hebben heerlijk strooigoed meegenomen 

vanuit Spanje. 

Het huis van Sinterklaas wordt tijdelijk gevestigd in 

winkelcentrum De Tuinen. De Pieten willen de boot als 

verrassing versierd op het Wilhelminaplein ten toon 

stellen, maar hier weet Sinterklaas nog niks van! Sint 

zal na zijn bezoek aan het Wilhelminaplein alle kinderen 

verwelkomen in het Sinterklaashuis in winkelcentrum 

De Tuinen – het voormalige Free Recordshop pand. Tot 

en met 4 december is het Sinterklaashuis geopend op 

onderstaande tijden:

Za 16 november   15:00 – 17:00 uur  

Wo 20 november   14:00 – 17:00 uur 

Za 23 november   12:00 – 17:00 uur 

Zo 24 november   14:00 – 17:00 uur 

Wo 27 november              14:00 – 17:00 uur 

Za 30 november                12:00 – 17:00 uur 

Zo 1 december     14:00 – 17:00 uur  

Wo 4 december        14:00 – 17:00 uur

Het Sinterklaashuis bezoeken alleen al is de moeite 

waard, daarnaast worden er ook allerlei leuke 

activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen een rondje 

lopen door de kamers van de Sint waar enkele ruimtes 

zo zijn ingericht als vertrekken van de Sint. Daarnaast 

mogen zij ook hun verlanglijstje achterlaten en hun brief 

voor Sinterklaas op de post doen. Er is ook een speciale 

TV kamer, mogelijk gemaakt door Expert Naaldwijk waar 

op een hele mooie televisie de laatste Sinterklaasfilms 

worden gespeeld. Alle kids zijn welkom om hier even 

plaats te nemen. Toegang is gratis.

Van 1  nov. t m 1 december

Het andgoed van Sinterklaas, 
op attractiepark Duinrell
Op zondag 17 november, het weekend van 23 en 24, en 

het weekend van 30 november en 1 december is Sin-

terklaas met zijn Pieten te gast op attractiepark Duinrell 

in Wassenaar. Het Landgoed van Sinterklaas is op de 

genoemde data geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Het belooft weer een groot feest te worden. Het SiSa 

Sinterklaasorkest geeft een concert met  zangeres Sita, 

Sinterklaas en de Disco Pieten in de hoofdrol. Er zijn 

minimaal vijf concerten per dag.

In het Huis van Sinterklaas is onder andere een Pakjeska-

mer, Pepernotenproeverij, de Slaapkamer van Sinterklaas 

en een Pietenschool te vinden. Buiten, vlakbij het Huis, 

is de stal van Amerigo, het paard van de Sint. Een aantal 

attracties zoals de zweefmolen, Aqua Swing, Minitrein, 

Locomotion, de achtbaan Falcon en familieachtbaan 

Dragonfly en de grote speeltuin is op deze dagen open.

Voor groepen vanaf 20 personen is er een speciaal 

Sinterklaas arrangement. 

Meer informatie over het Landgoed van Sinterklaas kunt 

u op internet vinden: www.duinrell.nl/sinterklaas.

ondag  november 

Tobie Goedewaagen centraal 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.

Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur; Entree € 7.50; 

stuur om te reserveren  een berichtje 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.

Tot eind november

E positie Samenwerken met werk van 
an en rans de eef bij arcello s 

Alweer 11 jaar geleden in 2002 overleed de Haagse 

kunstenaar Jan de Leef veel te vroeg. Tot het overlijden 

van Jan werkte de broers Jan en Frans de Leef samen als 

(zeer) Haags kunstenaarsduo.

Zij maakten samen tientallen bijzondere Haagse stadsge-

zichten in zeer gedetailleerde zeefdrukken. En wat voor 

een zeefdrukken! Waar de meeste zeefdrukkers tussen 

5 en 8 drukgangen gebruiken voor hun kunstwerken 

was voor de broers Jan en Frans 50 drukgangen heel 

normaal. Drie kleuren wit? Geen Probleem…

Ook zijn zij de bedenkers van het fenomeen ‘de spaar-

prent’; na een jaar lang maandelijks een bedrag betalen 

werd dan zo’n fantastische prent van jou.

Op de expositie 'samenwerken' in Marcello's Art Factory 

(Koningin Emmakade 148) is nog tot eind november een 

zorgvuldig gekozen selectie van het zeefdrukwerk van 

Jan en Frans te zien en natuurlijk ook te koop. Zie voor 

openingstijden e.d.: www.marcellos.nl 

PIKANT DETAIL

Frans de Leef is al sinds jaar en dag de 'hoofdpiet' van de 

enige echte Haagse Sinterklaas, politieman Ruub Petow - 

zie het interview op de middenpagina van deze krant.

Op 3,  en  december

Twee e tra koopavonden voor Sint 
en vroeger dicht op pakjesavond 

Op dinsdag 3 december en woensdag 4 december zijn 

bijna alle winkels in de Haagse Binnenstad (met uitzon-

dering van P&C en C&A) geopend tot 21.00 uur, om 

Sint en zijn Pieten gelegenheid te geven hun voorraad 

cadeautjes aan te vullen en surprisemateriaal te kopen. 

Op pakjesavond zelf, donderdag 5 december, is er uiter-

aard niet de gebruikelijke koopavond! De meeste winkels 

in de Haagse binnenstad zullen dan sluiten om 18.00 uur.

 
i ne inter laas ge enst

r op it Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
Hebt u activiteiten te melden  Stuur u  gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl



“Kijk”, stelt de Sint vast, “mijn Pieten 
en ik ervaren tijdens de jaarlijkse 
intocht vanaf de Scheveningse haven 
alleen maar feest. En we komen 
nogal door wat wijken en dus langs 
alle lagen van de bevolking. Ik kan 
me vanaf 8 , mijn startjaar als de 
Haagse vertegenwoordiger van Sint 
Nicolaas, niet herinneren, dat zich ooit 
problemen hebben voorgedaan. We 
moeten ons ook wel realiseren, dat de 
grote meerderheid van onze bewoners 
het een prima feest vinden en dat de 
discussie onder meer op internetfora 
vooral gevoerd wordt door extreme 
voor- en tegenstanders. Ook dat gaat 
volgens de kromme van Gauss”, aldus 
de goedheiligman, die dus ook wiskun-
dig goed onderlegd blijkt te zijn.
Sint Nicolaas is het alter-ego van Ruub 
Petow, die deze rol al vanaf 8 , dus 
dit jaar voor de e keer, vervult. De 
voormalige commissaris van politie, 
nog steeds actief als vrijwilliger bij zijn 
voormalige werkgever, heeft ontzettend 
veel plezier in zijn rol van grote kinder-
vriend en weldoener. Dit jaar arriveert 

hij op zaterdag  november ook weer 
in de Scheveningse Haven (zie ook pa-
gina ), waar hij ontvangen zal worden 
door burgemeester van Aartsen en de 
Spaanse ambassadeur.

ollega opgevolgd 
Ruub Petow vertelt met groot 
enthousiasme en wijsheid over het 
fenomeen Sint Nicolaas en illustreert 
zijn ervaring met vele anekdotes. En de 
nodige oprechtheid, want het zal velen 
onbekend zijn, dat het ‘intro’ van de 
jaarlijkse intocht, namelijk dat gedeelte 
dat zich op zee afspeelt en de basis is 
voor de opnamen van TV West, voor 
hem geen onverdeeld genoegen is. “Ik 
ben namelijk heel snel zeeziek, dus dit 
deel is voor mij altijd een uitdaging, ik 
moet zitten en me vast kunnen houden 
aan de reling”, aldus een openhartige 
bisschop.
Behoort “zeewaardigheid” wellicht niet 
tot de functie-eisen, de Sint moet wel 
kunnen paardrijden, vindt Petow. “Ik 
vind niets zo slordig als een Sint, die 

voortdurend van zijn paard dreigt te 
vallen, ou Tube 
staat vol met ver-
keerde voorbeel-
den”.
Nu was Petow be-
gin 80 chef van 
de verkeerspolitie 
(voor die functie 
was hij chef van de 
bereden politie en 
de hondenpolitie) 
en was hij ook ver-
antwoordelijk voor 
de begeleiding van de jaarlijk-
se intochten van Sint Nicolaas. 
Hij had bij de organisatie (het 
AH  of wel Algemeen Haags 

omité was daar vele jaren 
verantwoordelijk voor) wel 
eens terloops opgemerkt “als 
jullie nog eens een keer een 
opvolger zoeken, houd ik me aanbe-
volen”. De Sint van dat moment was 
een politiecollega, die inmiddels ook al 
zo’n 0 jaar in functie was. Deze col-
lega had op een bepaald moment zijn 
been gebroken en wilde er eigenlijk 
wel eens mee stoppen. “En toen werd 
ik gevraagd voor deze pracht taak”, 
aldus Ruub Petow, die duidelijk maakt 
geen speciale opleiding of training te 
hebben gevolgd. “Oké, ik heb voor die 
tijd een beetje leren toneelspelen, maar 
ik had er verder geen ervaring mee. 
Bij mijn eerste intocht in 8  (toen 

mijn dochter net een half jaar was en 
mijn zoon ), ben ik gewoon in het 
diepe gesprongen”. Het was tevens het 
eerste jaar, waarin de Sint in de haven 
aankwam. “Er zijn overigens niet eens 
zoveel aankomsten van de Sint in een 
haven”, stelt Petow vast, die op de 
vraag “welke speci  eke kwaliteiten 
dan wel van een Sint verwacht mogen 
worden” een even simpel als treffend 
antwoord klaar heeft: “Je moet in de 
allereerste plaats van kinderen houden 
en geen enkel verschil willen maken. 
Het is de kunst om het eerste kind, 
dat je op de lange route tegenkomt 
net zoveel aandacht te geven als het 
laatste kind”. Daarnaast onderstreept 

Petow, dat een prima conditie (“het is 
ontzettend zwaar 
hoor zo’n intocht 
van ruim  uur”) 
en de vaardigheid 
van het paardrijden 
minstens zo essen-
tieel zijn.

adurodam
Overigens blijft de 
inspanning van de 
Haagse Sint Nico-
laas niet beperkt 

tot de jaarlijkse intocht. 
Met Frans de Leef (“mijn 
vaste hoofdpiet”) en andere 
Pieten doet hij de dag na de 
grote intocht ook Maduro-

dam aan, en hij geniet daar minstens 
zoveel van als van het festijn op de 
dag ervoor. Daarnaast doet de Sint 
doorgaans ook nog een aantal “grote 
gezelschappen” (meestal bij bedrijven) 
en maakt hij geregeld met Jochem van 
Gelder een landelijke toer. Dit jaar niet, 
maar volgend jaar 
weer wel.
“Kleine gezelschap-
pen en huisbezoeken 
liggen mij minder, 
dat is niet zo aan mij 
besteed. Het is me 
te stresserig, er moet 
in 20 minuten van 
alles gebeuren en dan 
moet je weer opstap-
pen”, maakt Petow 
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n het gesprek, dat ik kort voor de jaarlijkse intocht heb 
met Sint icolaas, komt het onderwerp op een bepaald 
moment onvermijdelijk op de vaak ongemakkelijke en soms 
onfatsoenlijke discussie over het fenomeen warte Piet.

k ervaar tijdens de intocht alleen maar feest  l een uitstekende ruiter, maar minder in z’n element op zee l Piet laat de roe tegenwoordig thuis

cl sief inter ie  met de echte aa se     int icolaas

arte Piet is no  steeds hartelij  el om

- inderen vinden het prachtig, met een kleurige pietenmuts en een z arte toet. -

In mijn kindertijd waren de “zak 
van Sinterklaas” (toen nog niet door 
Toon Hermans tot een lachwekkende 
verschijnsel verheven) en de “roe” 
de hoofdattributen, waarmee de 
Sint en zijn Pieten tot ons kwamen. 
De goedheiligman en zijn knechten 
werden door veel ouders als hulp 
ingezet om hun opvoedkundige bij-
sturing van krachtige ondersteuning 
te voorzien.
Als je je niet netjes had gedragen, 
was de kans wel groot, dat je er 
met die roe van langs kreeg en een 
enkele reis in die rot zak naar Spanje 
mocht genieten. Jawel, een enkele 
reis, want over terugkeer werd niet 
gerept. Aangezien mijn generatie 

kinderen nog niet verwend werd met 
vakanties naar Spanje, klonk die 
dreiging ons onheilspellend in de 
oren. We wisten vaak niet eens waar 
dat precies lag, Spanje; wel dat het 
er erg warm moest zijn. Dus stelden 
we ons bekritiseerd gedrag vaak 
prompt bij, waarna het dreigement 
een voorwaardelijk karakter kreeg: 
“als je nog eens  dan weet je wat er 
gebeurt!”

Arme grijsaard
Behalve als instrument bij de op-
voeding, was Sinterklaas natuurlijk 
ook een katalysator van ingehouden 
verwachtingen. adeautjes en lek-
kers. Al temperden mijn ouders die 

ijn Sinterklaaservaring gaat terug tot de begin jaren . Tot 
1 , want toen was ik acht en werd ik door teveel vriendjes 
erop gewezen, dat ik in een schertsfiguur geloofde en dat het 
tijd werd een grote jongen  te worden. 
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verwachtingen wel, door voortdurend 
te benadrukken dat de Sint in de eerste 
plaats een arme grijsaard was; die niet 
zoveel geld had dat hij zijn Pieten 
erg veel of dure verrassingen door de 
schoorsteen de huiskamer in kon laten 
glijden. Dat die waarschuwingen een 
rechtstreekse relatie hadden met de 
relatieve rijkdom van mijn ouders, 
dat ontdekten wij kinderen trouwens 
pas later toen we groot waren en niet 
meer hoefden te geloven. Toen ook 
begreep ik pas waarom de Sint steeds 
zo onrechtvaardig was geweest bij het 
uitdelen, waarom sommige andere 
kinderen in de klas over zoveel meer 
cadeaus van de Sint verhaalden dan 
ik, die al uiterst tevreden was met die 
tweedehands brandweer auto.
Het was dus in die jaren behalve een 
feest van veel vrolijkheid op straat 
en op school (want de intocht van de 
Sint per boot werd nog niet door de 
TV uitgezonden, omdat er immers nog 
geen TV was) ook wel degelijk een 
feest van angst. Waarbij we natuur-
lijk de Zwarte Piet vooral als zwarte 
accepteerden vanwege die moeizame 
afdalingen door talloze schoorstenen. 
Stiekem vroegen we ons wel af hoe die 
Pieten dan toch die loeihete kolen-
haarden konden omzeilen, maar daar 
hebben we  althans in mijn herinne-
ring  nooit een halszaak van gemaakt. 
Je ging sowieso op -jarige leeftijd 
niet in discussie met je ouders over dat 
onderwerp, je geloofde gewoon. Als 
je schoen een beetje was gevuld, ge-
loofde je heel veel, zo niet vrijwel al-
les. Een chocoladekikker met gekleurd 
zilverpapier was al een feest.

odige fantasie
Later, toen mijn vrouw en ik zelf ou-
ders waren, was het Sinterklaasfeest 
anders: we besloten in de eerste plaats 
het angstinstrument er af te halen. Wij 
wilden onze kinderen niet onnodig 
bang maken, wat gelukkig ook niet 
nodig was omdat we ons gezag op een 
natuurlijke manier staande wisten te 
houden. Wel konden we nog het ver-
haal van de schoorstenen handhaven, 
want ook voor de gashaarden was 
een schoorsteen nodig. Hoe mensen 
met centrale radiatorverwarming zich 
daaruit redden weet ik niet, maar met 
wat fantasie was het ongetwijfeld mo-
gelijk om de oude basisverhalen aan 
te passen bij dat soort moderniteiten. 
Alleen de liedjes van vroeger bleven 
ongewijzigd en dat vroeg nogal eens 
om uitleg aan onze kinderen. Want 
wat betekende dan “de roe” in de 
liedjes, die ze op school zongen. 
En wat was dat nou met die “zak 
van Sinterklaas”  Gelukkig hadden 
ook wij fantasie genoeg om ons uit 
lastige discussies te redden. Maar we 
voelden wel aan, dat het ooit eens 
tijd zou worden om de teksten van 
de liedjes aan te passen aan de tijd. 
En de cadeaus werden al wat luxer, 
een tweedehands brandweer auto 
behoorde niet meer tot het geschen-
kenpakket. 
Maar Sinterklaas bleef in de eerste 
plaats een heel leuk kinderfeest. Dat 
is het tegenwoordig  nog steeds, nu 
we onze kleinkinderen ervan zien 
genieten. Hen kunnen we uitleg-
gen, voor zover hun ouders dat al 
niet doen, dat Pieten niet meer door 

schoorstenen glijden, maar “gewoon 
van zichzelf” zwart zijn en dat ze al 
helemaal geen “knecht” meer zijn, 
maar gewoon een soort “medewerkers 
in vaste dienst” van de Goedheilig-
man, die hoe dan ook nog steeds de-
zelfde Goedheiligman is als degene, 
die halverwege de de eeuw in ons 
land werd ge ntroduceerd. Want laten 
we wel zijn, het betreft hier geen vele 
eeuwen oude traditie. Dat zeg ik met 
enige schroom, want ook ik heb op dit 
punt niet de wijsheid in pacht.

Achtergronden
De afgelopen tijd werden we ineens 
getrakteerd op een hoog oplopende 
discussie over het zwart zijn van 
Zwarte Piet, over vermeende dis-
criminatore aspecten daarvan, over 
koloniale achtergronden en wat dies 
meer zij. Het Sinterklaasfeest werd 
zelfs betiteld als “racistische traditie”.
In de zogenoemde sociale media (als 
discussieforums op internet, Face-
book en Twitter) zag ik, van v r- en 
tegenstanders, een onmetelijke 
hoeveelheid onzinnige argumenten en 
allerlei historische verklaringen pas-
seren van het fenomeen Sinterklaas. 
Wat juist is, ik zou het niet weten 
en ik vind het ook gewoon niet zo 
belangrijk. Het zal kinderen namelijk 
absoluut worst wezen wie nu gelijk 
heeft met de geschiedkundige onder-
bouwingen. Zij zien Piet gewoon als 
een grappige medewerker van de Sint. 
Eentje die gekke bokkensprongen 
maakt, die mal op een scooter door de 
winkelstraat tuft en die snoepjes en 
pepernoten uitdeelt.

Wij ‘grote mensen’ kunnen aan dat 
eenvoudig plezier een voorbeeld ne-
men, laten we er niet instinken en er 
een heuse rassen- en integratierel van 
maken. We kunnen beter onderstre-
pen dat het Sinterklaasfeest met de 
bijbehorende Zwarte Pieten een feest 
van tolerantie bij uitstek is. Moet de 
Zwarte Piet weg  Nee. Moet daarom 
het gevoel van discriminatie, dat een 
aantal mensen bekruipt in deze tijd 
van het jaar, worden ontkend  Nee, 
want “feelings are facts” zegt de 
Engelsman zo mooi.
Ik heb het hierboven gehad over 
aspecten van het Sinterklaasfeest die 
door de generaties heen toch steeds 
een beetje zijn veranderd. Sinterklaas 
is stokoud maar gaat mee met de tijd. 
Niets op tegen, lijkt me, als Zwarte 
Piet wat minder een karikatuur wordt, 
zodat niemand zich aan het feest 

hoeft te storen. Is dat aanpassen 
en inbinden  Welnee, het is gewoon 
respect tonen voor een andermans 
opvattingen. Mag dat  Nee, dat moet! 
En nou volgend jaar niet opnieuw 
erover beginnen hoor. Anders gaan 
jullie allemaal de zak in! 

Ton van Rijswijk
avanri s i k@kpnplanet.nl

arte Piet is no  steeds hartelij  el om

- Piet die mal op een scooter door de inkelstraat tuft. -

duidelijk. Ik heb bewondering voor de 
hulp-Sinten die dat wel doen. 

Alle kinderen gelijk
 jaar ervaring leveren veel blije, 

maar ook treurige momenten op. 
Vanzelfsprekend heeft Petow de eerste 

ontmoeting met de 
“Wassenaarse” prin-
sesjes als onverge-
telijk ervaren, maar 
hij wil ondanks 
boeiende anekdo-
tes daarover, het 
onderwerp liever 
geen extra aandacht 
geven: “alle 
kinderen zijn mij 
evenveel waard of 

ze nu van Koninklijke huize zijn of 
mij een handje mogen geven vanwege 
hun relatie met de voedselbank”, stelt 
hij gedecideerd vast. Blije momenten 
zijn ook die waarop hij kinderen van 
bekenden of vrienden langs de kant 
ziet staan en ze dan kan toespreken 
met hun voornaam. “het blijft fantas-
tisch om te zien hoe blij die kinderen 
zijn als ze zich realiseren, dat de Sint 
ze echt kent. Wat dat betreft is het zijn 
van Sint Nicolaas voor mij eigenlijk 
elk jaar h t hoogtepunt”. In de jaren 

8 - 0 stonden natuurlijk ook zijn 
eigen kinderen langs de kant. “Daar 
zei ik dan maar niets tegen, want 
het gevaar van stemherkenning is te 
groot”, zegt de ervaringsdeskundige 
bij uitstek.
Treurige momenten waren er helaas 
ook, Zoals in het jaar, waarin zijn 
toenmalige leidinggevende en 
paardrijmaat bij de politie, Gerard Fre-
ncken, een paar dagen voor de intocht 
verongelukte in Zeeland. “Toen heb 
ik me echt afgevraagd of ik de intocht 
wel moest doen, of ik dat wel zou 
kunnen. ollega’s, leidinggevenden 
én zijn naaste familie overtuigden 

mij ervan, dat ik het toch moest doen. 
Maar het staat mij nog steeds bij als 
een bizarre intocht: de bereden ver-
keerspolitie op de motor, die de stoet 
escorteerde, reed met rouwvlaggetjes 
op de motoren”.

iet bang maken
Overigens heeft de Haagse Sint 
Nicolaas het feest zien evolueren en 
onderstreept, dat tradities (als onder-
deel van de Nederlandse cultuur) niet 
onwrikbaar vast liggen of heilig zijn, 
maar met de tijd en opvattingen mee 
bewegen. “Ook bij de intocht hebben 

we op een bepaald moment de roe 
en de zak als dreigattributen laten 
verdwijnen. Pieten zijn er ook niet 
om kinderen bang te maken, maar 
in de eerste plaats om vrolijk en 
leuk te zijn. Er is overigens zonder 
succes wel geprobeerd om ook de 
sinterklaasliedjes aan te passen 
aan de ontwikkeling, maar dat 
mislukt. Onder andere Jochem van 
Gelder heeft met een tekstschrijver 
getracht de teksten van sommige 
liedjes te updaten, maar de oude 
teksten zaten er binnen het on-
derwijs zo in gebeiteld, dat dit is 
mislukt. En overigens: de Spaanse 
ambassadeur mag elk jaar weer 
laten merken dat hij de vreugde 
erom heen ontzettend leuk vindt, 
maar echt begrijpen doet hij feest 
nog steeds niet. Zoals ook ontzet-
tend veel expats het heel erg 
leuk vinden, zonder te snappen 
waarom wij zowel een Kerstman 
als een Sint Nicolaas hebben”. 

Ton van Rijswijk
avanri s i k@kpnplanet.nl
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Ellens  Lentze - notariaat en mediation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Michael Lentze
Notaris

cheiden doe je samen  
Omdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de komen-
de tijd wat van onze praktijkervaringen met u delen. iteraard zijn de personages fictief, maar alles wat zij meemaken is echt 
en uit het leven gegrepen. Hopelijk herkent u iets in de belevenissen van Robbert ovenwater en adine van loemzetel en zet 
het u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. ant hoe heeft u alles geregeld

ieuwe kampioen Ton odaan passeert op het eind toch nog Armin Segger - die door menigeen al was gefeliciteerd 

erbl ffende ont nopin  in P  seniorenschaa  
Het zal je gebeuren, dat je je toernooiwinnaar waant en de seniorenkampioen van de Haagse 
Schaakbond, dat je van menigeen al de felicitaties in ontvangst hebt mogen nemen, een feest-
sigaartje hebt gerookt en er een pilsje op hebt genomen - maar dat het feest dan toch niet door-
gaat. Dat gebeurde Armin Segger 1 , begenadigd pianist in het dagelijks leven, aan het slot 
van het P  van de HS  voor senioren en veteranen. Een valse noot in het slotakkoord.

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

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

had gewonnen en hij dit keer ver boven 
zijn niveau uitsteeg; dat wil zeggen dat 
hij bijna  punten meer scoorde dan op 
basis van diens zogenaamde Elo-rating 
verwacht had mogen worden. 
Helemaal onverdiend was de toernooi-
overwinning van IT-professional Ton 
Bodaan natuurlijk niet. Het toernooi was 
goed bezet en hij verloor geen enkele 
partij. Alleen tegen Segger gaf hij een 
remise af - en verder had hij nog twee 
halfjes door zogenoemde ‘byes’ omdat 
hij aan het begin van het toernooi twee 
keer verhinderd was. 
Bodaan, die in 20  ook al kampioen 
werd nam de titel overigens weer over 
van Frans Hoynck (SG Rijswijk, hoofd-
redacteur van deze krant trouwens) die 
in 20 2 won, maar dit keer niet mee-
deed. Ook de kampioen van 20 0, Hans 
Segers (SHTV), deed nu niet mee.

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

rence Woonzorgcentrum De Mantel in 
Voorburg, omdat Sporthal De Schilp in 
Rijswijk dit keer niet beschikbaar was. 
Bewoners van De Mantel kwamen er 
helaas niet veel kijken, maar de locatie 
was een prima alternatief.
Buiten de prijzen voor de algemene 
toernooiwinnaars ( . Bodaan, 2. Segger 
en . Van den Bos) kon nog een ink 
aantal van de 5 deelnemers met een 
beker en/of geldprijs naar huis gaan.
Zo ging de of ci le titel veteranen-

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

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

- De topborden in de laatste 9de ronde van het Persoonlijk ampioenschap voor senioren en 
veteranen. Vooraan on odaan rechts  tegen rans Pieter van den os 

en op het t eede bord rmin Segger links  tegen Leo Duijvesteijn. -

- Segger links  feliciteert odaan. -

Samen met de buren 
Robbert Bovenwater en Nadine van 
Bloemzetel wonen in een klein, maar 
gezellig appartement in de binnen-
stad. Met het oog op de mogelijke 
gezinsuitbreiding willen ze het liefst 
zo snel mogelijk verhuizen naar 
een groter huis. Maar Robbert heeft 
ergens gelezen dat hypotheekver-
strekkers tegenwoordig steeds vaker 
eisen dat er een actieve Vereniging 
van Eigenaren moet zijn voordat zij 
een hypotheek verstrekken. 
De VvE van het portiek waar Rob-
bert en Nadine wonen is niet actief. 
De buren groeten elkaar als ze elkaar 
tegenkomen, maar verder is er wei-
nig contact. En een buurman heeft 
onderhand wel erg veel achterstallig 
onderhoud, wat de waarde van Rob-
berts appartement natuurlijk niet ten 
goede komt.
Hij besluit actie te ondernemen om 
hun VvE te activeren, neemt contact 
op met de notaris en vraagt uitleg 
over de splitsingsakte. Vervolgens 
stuurt Robbert alle buren een mail 

en nodigt hen uit voor de eerste 
VvE-vergadering. Een week later 
zitten de zes appartementseigenaren 
bij Robbert en Nadine om de tafel. 
Robbert wordt benoemd tot voorzit-
ter en de buurvrouw van twee hoog 
wordt penningmeester. Ze stellen 
een huishoudelijk reglement op, met 
daarin de regels die zij belangrijk 
vinden over gezamenlijke verant-
woordelijkheden, huisdieren, isolatie 
en meer.

Geld besparen
De buren maken ook een plan om 
het groot onderhoud samen aan te 
pakken. De gevel en het dak hebben 
de hoogste prioriteit, maar ook het 
schilderwerk kan niet meer lang 
uitgesteld worden.
Iedereen ziet de voordelen voor de 
waarde van hun eigen woning en is 
blij met de nieuwe bedrijvigheid. 
Bovendien blijkt dat ze door het 
gezamenlijk afsluiten van de opstal- 
en aansprakelijkheidsverzekering 
allemaal geld besparen. En stelt het 

de buren gerust dat de maandelijkse 
bijdrage aan hun nu actieve VvE toe-
komstige kosten kan dekken. Door 
het contact met de buren en de ac-
tieve VvE knapt niet alleen het hele 
portiek, maar ook de vriendelijke 
buurman van het licht verwaarloosde 
appartement op.
Na een halfjaar ziet alles er zo uit dat 
Nadine en Robbert hun appartement 
met een gerust hart te koop durven 
te zetten.

Verplichting
Als eigenaar van een appartement 
bent u medeverantwoordelijk voor 
het onderhoud aan het gebouw. Om-
dat te kunnen doen is samenwerking 

met uw buren nodig. Een Vereniging 
van Eigenaren is in de splitsings-
akte al opgericht. Daarin is bepaald 
hoe de benoeming van het bestuur 
plaatsvindt, hoe een vergadering 
bijeen wordt geroepen, welke onder-
houdskosten gemeenschappelijk zijn 
en welke niet en hoeveel stemmen 
elke eigenaar mag uitbrengen wan-
neer gestemd wordt over belang-
rijke zaken. Dit kan niet zonder een 
wijziging van de splitsingsakte door 
de VvE aangepast worden.
Veel Verenigingen van Eigenaren 
zijn echter nog niet actief, hoewel 
dat wel wettelijk verplicht is. Nu 
zijn er nog weinig sancties, maar 
gemeenten grijpen steeds sneller in 
en ook hypotheekverstrekkers ver-
langen steeds vaker een actieve VvE 
voordat zij een hypotheek uitgeven. 
Voor zowel bewoners als verkopers 
van een appartement wordt het be-
lang bij een actieve VvE dus groter. 
Activeer daarom snel uw buren, 
benoem een bestuur en schrijf uw 
VvE in bij de Kamer van Koophan-

del. Daarna kunt u een zakelijke 
rekening openen en goedkope verze-
keringen afsluiten. Het belangrijkste 
is dat u er met een actieve VvE voor 
zorgt dat de waarde van uw woning 
door regelmatig onderhoud niet ach-
teruitgaat. De te ondernemen stap-
pen zijn niet ingewikkeld en nemen 
niet al te veel tijd in beslag, maar 
leveren u wel veel op. Al is het maar 
in een beter contact met uw buren. 
Laat u wel goed informeren door 
een notaris. Want hij kan u precies 
uitleggen wat er in de splitsingsakte 
en het splitsingsreglement staat en 
waar u allemaal aan moet denken.

Vraag persoonlijk advies
Mijn collega’s en ik adviseren u 
graag, op ons kantoor of bij u thuis 
of op de zaak. Want wij weten hoe 
positief een beetje aandacht en zorg 
kunnen uitpakken voor u, uw wo-
ning en uw relatie met de buren.

Micha l Lentze
otaris

eer oon enot door actie e  
Omdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de komende 
tijd wat van onze praktijkervaringen met u delen. iteraard zijn de personages fictief, maar alles wat zij meemaken is echt en uit 
het leven gegrepen. Hopelijk herkent u iets in de belevenissen van Robbert ovenwater en adine van loemzetel en zet het u 
aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. ant hoe heeft u alles geregeld

Oorwerk Audiciens is wederom geselecteerd om de nieuwste hoortoestellen van ver-
schillende A-merken uit te testen. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen met ervaring 
in het dragen van hoortoestellen maar zeker ook naar mensen die merken dat hun 
gehoor tekort schiet en daar iets aan willen veranderen.

Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste en kleinste hoortechnologie? 
De onzichtbaar gedragen hooroplossingen zijn de nieuwste en kleinste oplossigen op 
de markt en zorgen door de unieke en onzichtbare pasvorm voor een sterk verbeterd 
spraakverstaan in alle situaties. Door gebruik te maken van de natuurlijke vorm van 
uw oor en de uiterst geavanceerde techniek zorgen deze hooroplossingen ook voor 
de meest heldere en precieze geluidsbeleving. 

Uw medewerking is belangrijk
Nieuwe technologieën zo goed mogelijk aan laten sluiten op ieders wensen en 
behoeften; dat is waar Oorwerk naar streeft. En daar kunt u een bijdrage aan leveren! 
Neem direct contact op met onze gecertificeerde audiciens voor meer informatie.

Testpersonen gezocht
voor kleinste hooroplossingen 
ter wereld

www.oorwerk.nl

Den Haag-Benoordenhout
Van Hoytemastraat 94, 2596 ET  Den Haag
T: 070 324 32 05 E: denhaag@oorwerk.nl

Den Haag - Statenkwartier
Aert van der Goesstraat 29, 2582 AJ  Den Haag
T: 070 779 60 20 E: denhaag2@oorwerk.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij van 09:30-17:30 uur
en zaterdag van 09:30-15:00 uur

Openingstijden:
di t/m vrij  van 09:30-17:30 uur
en zaterdag van 09:30-15:00 uur
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m mee te in en op  december

ie ginds komt de stoomboot

Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas
ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer, 
hoe waaien de wimpels 
al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen
en roept ons reeds toe
Wie zoet is krijgt lekkers
wie stout is de roe
Oh, lieve Sint Nicolaas
kom ook eens bij mij
en rijd toch niet stilletjes
ons huisje voorbij.

Hoor de wind waait door de bomen

Hoor de wind waait door de bomen. 
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint nog wel komen, 
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt. 
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt.
Ja, hij rijdt in donk’re nachten 
Op zijn paardje, oh zo snel.
Als hij wist hoe zeer wij wachten, 
Ja gewis, dan kwam hij wel. 
Ja gewis, dan kwam hij wel!

ie de maan schijnt 
door de bomen

Zie de maan schijnt door de bomen 
Makkers staakt uw wild geraas 
‘t Heerlijk avondje is gekomen 
‘t avondje van Sinterklaas. 
Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, wie de gard 
Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, wie de gard

O wat pret zal ‘t zijn te spelen 
Met die bonte harlekijn 

Eerlijk zullen we alles delen 
suikergoed en marsepein 
Maar, o wee, o bitt’re smart 
kregen wij voor koek een gard 
Maar, o wee, wat bitt’re smart 
kregen wij voor koek een gard

Maar ik vrees niet dat wij klagen 
Vader,Moeder zijn te goed 
Was het ook niet alle dagen 
meestal waren wij toch zoet 
Ban dus vrij de vrees uit ‘t hart 
‘k Wed er ligt geen enk’le gard 
Ban dus vrij de vrees uit ‘t hart 
‘k Wed er ligt geen enk’le gard.

achtjes gaan de paardenvoetjes

Zachtjes gaan de paardenvoetjes 
Trippel trappel trippel trap
‘t Is het paard van Sinterklaasje
Stippe stappe stippe stap 
En ik droom van Sinterklaas 
En zijn zwarte Pieterbaas 
En ik droom van Sinterklaas 
En zijn zwarte Pieterbaas 

Paardje kan de weg wel vinden 
Trippel trappel trippel trap 
In het held’re maneschijntje 
Stippe stappe stippe stap 
Paardje is nog lang niet moe 
Maar hij moet naar bedje toe 
Paardje is nog lang niet moe 
Maar hij moet naar bedje toe

Zachtjes gaan de paardenvoetjes 
Trippel trappel trippel trap 
‘t Is het paard van Sinterklaasje 
Stippe stappe stippe stap 
En ik droom van Sinterklaas 
En zijn zwarte Pieterbaas 
En ik droom van Sinterklaas 
En zijn zwarte Pieterbaas.

Daar wordt aan de deur geklopt

Daar wordt aan de deur geklopt, 
zacht geklopt, hard geklopt. 
Daar wordt aan de deur geklopt. 
Wie zou dat zijn  
Wees maar gerust mijn kind.
Ik ben een goede vrind. 
Want al ben ik zwart als roet, 
‘k Meen het toch goed. 

Want ik kom van Sinterklaas, 
Sinterklaas, Sinterklaas. 
‘k Heb voor jou, m’n kleine baas, 
moois in mijn zak. 
Ben je wel zoet geweest  
Wees dan maar niet bevreesd! 
Kijk, hier zendt Sint Nicolaas  jn speculaas!

Zwarte Piet, wees wel bedankt; wel bedankt, 
wel bedankt! 
Nu zal ik aan ‘t leren gaan, daar kan je op aan. 
Borstplaatjes, groot in tal, 
‘k deel ze vanavond al met mijn lieve zusje 
klein. Blij zal ze zijn!

Hoor wie klopt daar kinderen

Hoor wie klopt daar kind’ren, 
hoor wie klopt daar kind’ren, 
hoor wie tikt daar zachtjes tegen ‘t raam
‘t Is een vreemd’ling zeker, 
die verdwaalt is zeker, 
ik zal eens even vragen naar zijn naam. 
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas, 
brengt ons vanavond een bezoek, 
en strooit dan wat lekkers, 
in de één of andere hoek.

Stoute kind’ren, zegt hij, 
krijgen knorren, zegt hij, 
of een zakje, zegt hij, met wat zout. 
Want je weet wel, zegt hij, dat Sint Nicolaas, 
zegt hij, van die stoute kind’ren heel niet houdt. 
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas, 
brengt ons vanavond een bezoek, 
en strooit dan wat lekkers, 
in de één of andere hoek.
 
Sinterklaas kapoentje

Sinterklaas kapoentje, 
Gooi wat in mijn schoentje, 
Gooi wat in mijn laarsje, 
Dank u Sinterklaasje!

O, kom er eens kijken

O, kom er eens kijken, 
wat ik in mijn schoentje vind. 
Alles gekregen van die beste Sint. 
Een pop met vlechtjes in het haar, 
een snoezig jurkje kant en klaar, 
drie kaatseballen in een net 
en een letter van banket. 
O, kom er eens kijken, 
wat ik in mijn schoentje vind. 
Alles gekregen van die beste Sint

O, kom er eens kijken, 
wat ik in mijn schoentje vind. 
Alles gekregen van die beste Sint. 
Een bromtol met een zweep erbij, 
een doos met blokken ook voor mij, 
en schaatsen en een nieuwe pet 
en een letter van banket. 
O, kom er eens kijken, 
wat ik in mijn schoentje vind. 
Alles gekregen van die beste Sint.

15
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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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Binnenkort start Mijn Groene Stad 
de inschrijving voor tien gratis duur-
zame moestuinen voor zorginstel-
lingen.

Onno Bakkers, oprichter van Mijn 
Groene Stad, ontving de Lenteprijs 
20  van Fonds 8 8: “Wij willen 
iedereen laten genieten van een eigen 
moestuin en zo een gezonde bijdrage 
leveren aan de samenleving. Mijn 
ervaring is dat ze juist voor zorgin-
stellingen van extra waarde kunnen 
zijn. Een moestuin zorgt voor sociale 
activiteit en legt op subtiele wijze de 
nadruk op gezonde voeding.”

Het project “Actief en Sociaal” 
streeft naar de realisatie van gratis 
(verhoogde) moestuinen bij tien 
zorginstellingen in het voorjaar van 
20 . Mijn Groene Stad zorgt voor 
de installatie van deze kant-en-klare 
duurzame moestuinen. Daar hoort 

tevens een introductiecursus bij om 
alle betrokkenen op weg te helpen.
De duurzame moestuin heeft een 
afmeting van ruim een vierkante 
meter en past daardoor op elk zonnig 
plekje. Zorginstellingen in de Haagse 
regio kunnen zich ervoor inschrijven 
door een e-mail te sturen naar info
mijngroenestad.nl. De inschrijving 
sluit op 20 december 20 .De vakantiewijzer informeert o.a. over  aangepaste accommodaties (bungalows, 

campings en (zorg)hotels), over organisaties waar u terecht kunt voor advies en 
begeleiding, over de  nanciering van uw vakantie, over toegankelijkheid en over 
vervoer. U kunt dit alles raadplegen via www.meevakantiewijzer.nl.

Heeft u nog vragen
Neem dan contact op met MEE regio Den Haag, Torenstraat 2, 25  BW Den 
Haag, tel. (0 0) 2  2 , e-mail: info meezhn.nl.

 • www.pepdenhaag.nl

• www.haagseouderen.nl

Per 1 januari 1  wordt de zorgverzekering op een aantal punten gewijzigd.
n tegenstelling tot voorgaande jaren verdwijnen er geen behandelingen of 

hulpmiddelen uit het basispakket.

De overheid bepaalt jaarlijks welke 
zorg uit de basisverzekering wordt 
vergoed. In het regeerakkoord stonden 
de globale plannen voor de zorgverze-
kering 20 . Gedurende het afgelo-
pen jaar kreeg de zorgverzekering 
voor 20  steeds meer vorm, met de 
ondertekening van het Zorgakkoord in 
juli en natuurlijk de aanbieding van de 
Miljoenennota op Prinsjesdag.

Zorgpremie 2014
V r  november maken de zorgver-
zekeraars hun premie voor de basis-
zorgverzekering voor 20  bekend. Op 
Prinsjesdag gaf minister Schippers aan 
dat te verwachten dat de zorgpremie 
in 20  met  2 per maand zou dalen. 
Zorgverzekeraar DSW was op 2  sep-
tember de eerste die de zorgpremie voor 
20  bekendmaakte. DSW verlaagt de 
basispremie met  ,50 per maand.

Dekking basispakket
Het kabinet past relatief weinig aan in 
de basiszorgverzekering. Voor 20  
heeft het kabinet de volgende maatrege-
len genomen:
  Het eigen risico stijgt met  0 naar  

0 (een in  atiecorrectie).

  De toegang tot de basiszorg wordt 
strenger. Artsen houden scherper 
in de gaten of behandelingen en 
medicijnen die vergoed worden uit de 
basiszorg medisch noodzakelijk zijn.

  Toelating nieuwe behandelingen: 
speciale behandelingen voor pati n-
ten met ge nfecteerde pancreasne-
crose en met een ernstige vorm van 
de ziekte van rohn worden aan het 
basispakket toegevoegd.

  Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 
het maximale aantal vergoede con-
sulten bij een eerstelijns psycholoog 
(5 consulten) en de eigen bijdrage 
van  20 per consult komen te 
vervallen. Alle eerstelijns psycholo-
gische zorg wordt dus vergoed vanuit 
de basisverzekering.

  Thuisdialyseapparatuur wordt vanaf 
 januari 20  vergoed als medisch-

specialistische zorg.
  Een vacu mpomp die onderdeel is 

van een vacu mtherapie wordt in het 
vervolg vergoed als onderdeel van 
de therapie en niet meer als apart 
hulpmiddel.

Zorgtoeslag
Naar verwachting zal de zorgtoeslag 

Vrijwilligers
vacatures Alle ins en outs

in 20  lager worden. Hoe 
komt dat  Volgend jaar wordt 
bij het berekenen van de zorgtoeslag 
gekeken naar de gemiddelde nominale 
premie. ollectieve kortingen op 
zorgverzekeringen (bijvoorbeeld 
verzekeringen die door werkgevers 
worden aangeboden) worden bij die 
berekening betrokken. Dit was eerder 
niet het geval.
Het is nog niet bekend aan welke 
regels en maximuminkomens u in 
20  moet voldoen om aanspraak te 
maken op zorgtoeslag. Met ingang 
van 20  is het recht op zorgtoeslag 
voor mensen met een groot vermogen 
vervallen. Deze maatregel wordt in 
20  waarschijnlijk voortgezet.

Gecontracteerde zorg
In het zorgakkoord van  juli 20  
is afgesproken dat zorgverzekeraars 
v r  november 20  aan hun 
verzekerden moeten laten weten met 
welke zorgaanbieders zij reeds con-
tracten hebben gesloten. Ook moeten 
verzekerden voor die datum weten 
welke vergoeding zij krijgen als zij 
voor een behandeling naar een niet-
gecontracteerde zorgaanbieder gaan. 

Een verzekerde kan op basis van deze 
informatie besluiten om voor 20  
wel of niet over te stappen naar een 
andere zorgaanbieder.

Belastingaftrek
De belastingaftrek  van speci  eke 
zorgkosten wordt in enigszins verso-
berde vorm voortgezet. De precieze 
uitwerking daarvan wordt ergens in de 
komende weken bekendgemaakt.

Versobering 2015-2017
In het zorgakkoord van  juli 20  is 
besloten dat er tot en met 20   00 
miljoen moet worden bezuinigd (in 
plaats van de  ,5 miljard die in het 
regeerakkoord staat). Op Prinsjesdag 
werd bekend dat het ollege voor 
zorgverzekeringen kritisch naar de 
basisverzekering gaat kijken om de 
besparing van  00 miljoen te kun-
nen realiseren.
Daarnaast wil minister Schippers dat 
zorgkosten die buiten Europa worden 
gemaakt, niet meer uit de basisver-
zekering worden vergoed. Ze heeft 
hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

Mijn Groene Stad

Tien gratis moestuinen

Reis MEE

ijn Groene Stad is een nieuw initiatief dat kant-en-klaar 
duurzame moestuinen levert aan bedrijven, scholen, zor-
ginstellingen en particulieren.

De EE-vakantiewijzer biedt informatie en advies over va-
kantiemogelijkheden voor mensen met een beperking. Het 
overzicht kan volwassenen, kinderen en gezinnen hopelijk 
op weg helpen een passende vakantie te vinden. 

Uw Zorgverzekering in 2014 Wandelvrijwilligers 
voor de
wekelijkse markt 
Respect Zorggroep Scheveningen 
is op zoek naar vrijwilligers die 
het leuk vinden om op donderdag 
bewoners te begeleiden naar de 
wekelijkse markt in de Stevin-
straat in Scheveningen. U duwt 
hun rolstoelen, maar zorgt natuur-
lijk ook voor gezelligheid doordat 
u samen met de bewoners naar de 
markt gaat.

Respect Zorggroep Scheveningen, 
locatie Deo Gratias
Badhuisweg 5,  Den Haag
Ineke  Duijvestijn
Tel. 0   5   2
E-mail iduijvestijn rzgs.nl
-----------------------------------------

Beautyvrijwilligster
Dames die in een verpleeghuis 
wonen, kunnen zichzelf vaak niet 
meer zo gemakkelijk opmaken of 
bijvoorbeeld hun nagels lakken. 
En juist dat beetje extra aandacht 
voor het uiterlijk maakt zoveel 
verschil. Helpt u mee door hen die 
aandacht te bieden

Haagse Wijk en Woonzorg 
(HWW), locatie De Eshoeve
Doorniksestraat 50, Den Haag
Angela  Witteveen
Tel. (0 0) 0   00
E-mail a.witteveen hwwzorg.nl
-----------------------------------------

Begeleider voor
een slechtziende 
Een slechtziende bewoner van Het 
Uiterjoon die zich in een rolstoel 
verplaatst, wil graag af en toe eens 
naar buiten. Dat kan als een be-
trouwbare vrijwilliger regelmatig 
met hem mee zou willen gaan. U 
misschien

Respect Zorggroep Scheveningen, 
locatie Het Uiterjoon
Vissershavenstraat 2 , Den Haag
Ineke  Duijvestijn
Tel. 0   5   2
E-mail iduijvestijn rzgs.nl

enieuwd naar 
meer vacatures  

ijk op www.vrijwilligers-
centraledenhaag.nl
En zoek zelf naar een 
leuke vrijwilligersbaan.
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U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief ge-

schreven door een fan met een prettig leesbare stijl."

-  Boek van de Week in Voetbal International 

nr. 26 van 26 juni 2013

"Met veel plezier heb ik het boek gelezen, het geeft uitstekend weer hoe 'Haagse 

voetbalmaffe jongens' in die tijd met hun idolen en favoriete club bezig waren."

-  Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter 

en een geboren Hagenaar

De Voetbaljaren 0 is een mooi vormgegeven 
boekje over succesvolle jaren van ADO c. . 
F  Den Haag, toen de club van zich liet horen 
in de nationale en internationale arena en in 

5 de KNVB-beker won door een -0 over-
winning tegen F  Twente in de Rotterdamse 
‘Kuip’. 
De 20 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd 
op de herinneringen aan de club die auteur 
Roeland Gelink van 200  tot 20  schreef 
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid 
met veel extra’s.

De Voetbaljaren 0 (ISBN: 8- - 8-5 - ) 
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op  

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL 

VOOR SLECHTS

12,95

Laan van Meerdervoort 251

2563 AC  Den Haag
Telefoon:  070 3450886

E-mail:       info@insulindedenhaag.nl

Website:   www.insulindedenhaag.nl

Sinds 1927 het juiste adres voor al uw
postzegels en munten.
Nu ook voor het kleurrijke blokje met nieuwe
Sinterklaaszegels dat PostNL op 4 november 
uitbracht.
En voor verzamelaars zijn er natuurlijk ook
oudere zegels.  
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Het S P heeft dat onderzocht onder 
een representatieve groep van 8 

5-plussers in de periode 8-2008. 
Het zou ons niet verbazen als dat 
beeld in de laatste jaren nog sterker 
en breder is geworden. Meteen moet 
echter worden aangetekend dat de 
komende jaren het kabinet van plan is 
veel te veranderen in het aanbod van 
langdurige zorg en ondersteuning voor 
ouderen. Allerlei ‘luxe’ gaat er in ieder 
geval van af. Het parlement lijkt op 
wat sputteren na zich hiertegen niet al 
te veel te verzetten. We hebben al eens 
eerder, in vitriool gedoopt, gesteld dat 
de verzorgingsstaat soms zijn doel is 
voorbij geschoten.
Zorg zoals huishoudelijke hulp, 
persoonlijke verzorging en verple-
ging zal aangepast worden en in veel 
gevallen door familie en vrienden 
moeten worden gedaan. Globaal zal 
de staatszorg afnemen en een groter 
beroep worden gedaan op de burger. 
De studie geeft een beeld van welke 

zorg en ondersteuning 5-plussers 
feitelijk hebben ontvangen in de 
eerder genoemde periode. Opvallend 
is dat een kwart van de (onderzochte) 

5-plussers in tien jaar tijd te maken 
kreeg met ingrijpende levensgebeur-
tenissen zoals alleenstaand worden 
door overlijden van de partner, door 
verhuizing en doordat hun gezondheid 
steeds slechter werd. Zij begonnen met 
weinig zorg en stroomden daarna de 
Wmo (gemeentelijke ondersteuning) 
en AWBZ (langdurige zorg) in.

Verhuizen
Een mooie aanbeveling van het S P 
aan de politiek is dan ook om het 
sociale netwerk van ouderen, die hun 
partner verliezen en (noodgedwon-
gen) verhuizen, in de gaten te houden 
en deze mensen op andere manieren 
te ondersteunen, bijvoorbeeld door 
buurt-  of welzijnswerk. Hierdoor 
kan de instroom van deze groep in 
de AWBZ worden beperkt. Meteen 

een forse bezuinigingsmaatregel. Een 
deel van de hulpbehoevende ouderen 
heeft vaak verschillende gezondheids-
problemen en ontvangt verschillende 
vormen van medische en langdurige 
zorg, ondersteuning en informele hulp 
van andere 5-plussers.
De onderzoekers van het S P (en van 
de Vrije Universiteit Amsterdam en 
het VU Medisch entrum) vonden 
treden van toenemende zorgzwaarte. 
Met huisartsenzorg als laagste trede en 
verpleeghuiszorg als hoogste.

Veel weduwen
Eén op de acht van de 5-plussers 
ontving aanvankelijk gemeentelijke 
Wmo-ondersteuning en stroomde 
gedurende tien jaar de AWBZ in. Deze 
groep, zo blijkt uit het rapport voor 
het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, bestaat uit veel we-
duwen en mensen met een afnemend 
sociaal netwerk, een laag gevoel van 
zelfregie en/of toenemende lichame-

lijke en gevoelsmatige beperkingen.
Overigens is de sterftekans van 

5-plussers niet gering. Eén op de vijf 
van de onderzochte 5-plussers begon 
met een gemiddelde gezondheidstoe-
stand, maar is overleden binnen drie 
tot zeven jaar. Deze groep bevat veel 
mannen, alleenstaanden, mensen met 
een relatief hoge sociaaleconomische 
positie en mensen met een klein 
netwerk. Alleen de vrouwen komen 
er wat beter vanaf in hun gemiddelde 
sterftekansen. Maar dat is altijd al zo 
geweest.

wetsbaarheid
In Nederland bleek kwetsbaarheid een 
belangrijke voorspeller voor opname 
in een verzorgings-  of verpleeghuis en 
overlijden.
De kans op opname in een instelling 
binnen enkele jaren was voor zelfstan-
dig wonende kwetsbare ouderen bijna 
vijfmaal zo groot als voor niet kwets-
bare ouderen. Ook bleek kwetsbaar-

heid een voorspeller voor overlijden.
Eén op de acht onderzochte 5-plus-
sers behoorde tot die groep. Zij 
hadden weinig hulpbronnen: een 
lage opleiding, een laag inkomen, 
een klein netwerk en weinig gevoel 
van zelfregie. Bij aanvang van de 
studie (in 8) woonden vier van de 
tien personen al in een tehuis. Hun 
gezondheid was toen al slecht. Zeven 
jaar later was iedereen in deze groep 
overleden.

estellen
Wie de studie helemaal wil lezen, kan 
voor 25 het boekje kopen op onder 
meer www.scp.nl

De gezondheidszorg voor ouderen is een van de grootste maatschappelijke activiteiten van ons land voor politici en samenleving. alloze studies heeft het Sociaal Cultureel Planbureau 
daarover al gemaakt. oals de studie Met zorg ouder worden

et er  en in omen ijn belan rij  

Sociale voorzieningen

eidinggevende speldt
wat op de mouw
 k en ontslagen na 31 aar i  een 
groothandel omdat Poolse uitzend-
krachten sneller zi n dan ik met 
mi n 2 aar. p een dag k am een 
leidinggevende naar me toe met de 
vraag ‘hoe ik het zou vinden om niet 
meer te hoeven erken ’. at leek 
mi  el at, omdat ik ook net de vut-
regeling had gemist. k vroeg meteen 
hoe het dan met de -uitkering 
zou gaan. ‘ e gaan als vrienden uit 
elkaar,’ zei hi . Verder  ‘ e moet er 
doorheen ki ken. et V stelt niets 
voor en e komt toch nooit meer aan 
het erk.’ 

oor te tekenen he  ik de stomste 
fout van mi n leven gemaakt. et zag 
er allemaal zo aardig uit. et V 
pikt een deel van mi n prepensioen 
en ik moet viermaal per maand 
solliciteren. ls ik dat niet zou doen, 

ordt mi n uitkering verminderd. 
en  ne rustige oude dag is mi  niet 

ten deel gevallen. s er nog at aan 
te doen

U had zich inderdaad beter op de 
hoogte kunnen laten stellen over de 
conse uenties van ontslag en een 
WW-uitkering en daarbij niet alleen 
afgaan op wat een of andere leiding-
gevende of werkgever stelt. Als je 
zelf niet in staat bent, deze zaak 
te beoordelen, had u vakbondslid 
moeten worden of een juridische bij-
standsverzekering voor arbeidscon-
tracten moeten sluiten waarop u een 
beroep had kunnen doen. Bovendien 
telt deels een prepensioen uit uw 
vakgebied mee voor de hoogte van 
de WW-uitkering. Het is al tientallen 
jaren zo dat bij een WW-uitkering 
ook een sollicitatieplicht geldt. Pas 
bij IOAW of IOW is die veel minder. 
We vermoeden dat u veel te laat 
bent!

 

inanci le zaken

us is eigenaar van
en of rekening

i n ongetrou de zus en ik he en 
een gezamenli ke en of spaarreke-
ning. et geld dat daarop staat, is 

van mi n zus. i n zus vindt het  n 
als zi  komt te overli den (of ernstig 
ziek is) dat ik dan over deze rekening 
kan eschikken om het een en ander 
te etalen. ls zi  komt te overli den 
hoe kan ik dan aantonen dat het 

edrag op de spaarrekening geheel 
van haar is. n andersom

Normaal gesproken gaan notaris-
sen en executeurs bij een erfenis 
er vanuit dat bij een en/of- of en/
en-rekening elk van de rekeninghou-
ders voor de helft eigenaar is. Als het 
anders is, moet dat aangetoond wor-
den, bijvoorbeeld door te laten zien 
dat het oorspronkelijke bedrag in 
een andere verhouding - of helemaal 
door één persoon - is gestort. 

Wij zijn ook niet, behalve als het 
om gehuwden in gemeenschap van 
goederen gaat, niet zo’n groot voor-
stander van een en/of-rekening. Met 
een machtiging bereik je hetzelfde 
en is het eenvoudiger na te gaan van 
wie wat is.

 

AO  en pensioen

eeliften met toeslag
bij hekel aan baan

p 25 decem er ord ik 5 aar. 
i n man is in okto er 3 aar 

ge orden. i  erkt voor 25 uur per 
eek. i n man il dus met mi  mee-

liften op de toeslag die i  kunnen 
ontvangen. u vroeg hi  zich af, dat 
als hi  nog een half aar door erkt, 
of i  dan nog ge ruik kunnen 
maken van de toeslag.
 
Deze vraag is dikwijls aan ons ge-
steld. Vooral of het -  nancieel voor 
partners - gunstiger is om te stoppen 
met werken als de andere partner 

5 jaar wordt. Dat is niet het geval! 
Daarover straks meer.
Of u bij 5 jaar plus één maand (dit 
jaar) gebruik kan maken van de 
toeslag voor uw partner, hangt af van 
zijn inkomen. Als hij later stopt met 
werken dan kan u vanaf die datum 
alsnog de volledige toeslag krijgen. 
De toeslagregeling wordt overigens 
per  januari 20 5 afgeschaft voor 
nieuwe gevallen.
Nu even over die toeslag. Van het 

bruto-inkomen (uit arbeid) van 
uw man blijft 5 procent van het 
brutominimumloon (220,  euro 
per maand) buiten beschouwing. 
Plus /  van het meerdere dat hij 
verdient. Dat betekent dat als hij een 
inkomen heeft van meer dan 0 ,  
euro per maand u voor hem geen 
toeslag kunt krijgen.
Maar dan verdient hij ook zoveel 
méér dan de toeslag van maximaal 

22,2  euro per maand (in 20 ) dat 
het dan zeker  nancieel gunstiger 
is om te blijven werken. Het is 
heel ongunstig om te stoppen en te 
bouwen op de toeslag van de partner. 
Overigens worden uitkeringen van 
hem één op één met uw eventuele 
toeslag verrekend. Heel veel mensen 
denken ten onrechte dat ze beter de 
toeslag kunnen pakken dan blijven 
werken als partner. Maar dat scheelt 
een echtpaar en partners al gauw, 
zelfs bij kleine baantjes, minstens 

00 euro per maand. Vaak is dat ook 
nog netto! Dus ons advies is altijd: 
blijf werken, tenzij men een hekel 
heeft aan zijn baan. Maar dat is een 
heel andere reden.

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus ,   Den Haag. raag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten’.

 insda  1  novem er 013    pa ina 19 

Voor de meesten geldt: hoe ouder, hoe hulpbehoevender. Een derde van de -plussers ontvangt gedurende de eerste tien jaar slechts 
alleen ‘stabiel geringe zorg’. Veelal niet meer dan via de huisarts. e worden in een publicatie van het Sociaal ultureel Planbureau 
omschreven als ‘vitale ouderen met goede hulpbronnen: een hoge opleiding, een hoog inkomen, een groot en stabiel netwerk en het 
gevoel regie over het leven te hebben’. odra deze ‘hulpbronnen’ verminderen, kan dit leiden tot een hoger zorggebruik.
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interklaas acties Bestel snel online via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl

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

io p  rt or o ean  199,95

179,95 et i zondere van deze praktische ood
schappenwagen van het Duitse kwaliteits

erk ndersen is dat u he  zowel kunt 
duwen als trekken. Door de grote wielen 

is het ri den et een zwaar gevulde tas 
erg co forta el. et a i ale 

draagver ogen is kg.
De tas heeft een inhoud van  liter, is 

regen estendig, heeft een innenvak et 
rits, een parapluvak en reflectoren voor 
e tra veiligheid.  De tas heeft de kleur 

zwart en is verkri g aar et 
rode, lauwe of gri ze accenten. 

ie  oo ppentro ean  94,95

84,95

aag odel herenslipper. erkri g aar in 
gri s en lauw. Deze pantoffels zi n voor

zien van een duurza e anti slip zool.

 Deze sti lvolle en co forta ele pantof
fels he en een grote wi de opening. 

deaal voor gezwollen of dikke voeten. 
De klitten andsluiting zorgt voor een 
perfecte pasvor . De pantoffels zi n 

hierdoor akkeli k aan en uit te trekken.  
unnen et de hand gewassen worden 

of in de was achine tot a i aal . 
De pantoffels ogen niet in de droger. 

erkri g aar in de aten    t  

D n op p nto e  rt r an  39,95

29,95De lti d op de hoogte et deze 
e tra grote analoge klok 

et dagaanduiding.
U ziet in n oogopslag de ti d, 

de dag, de datu  en het aar. 

Deze klok is geschikt voor wand on
tage of plaatsing op de tafel of kast 
en werkt op atteri en   ,   

,  . 
f eting   c . eer eenvoudig 

in te stellen et duideli ke eder
landse handleiding.

n o e m o oan  119,95

99,95

en goede voor ereiding is het halve werk. 
et deze schoenspikes voorko t  u vallen 

i  ko ende gladheid, sneeuw en i s op 
een effectieve en praktische anier.  De 

ru eren zool evat etaalnagels voor een 
etere grip en past over alle schoenen  sport
schoenen, lage schoenen en zelfs ru eren 

laarzen. nelle en stevige evestiging 
door iddel van klitten and. 

n drie aten verkri g aar  
choen aat  , 

choen aat  
en choen aat  

oor om en met 
e e oen pi ean  29,95

24,95
et de eurer   Daglicht

wekker op een natuurli ke anier 
wakker worden kan dankzi  

steeds eer gesi uleerd zonlicht, 
of aak ti dens het in slaap val
len ge ruik van de speciale wel
terustenfunctie waar i  het licht 
uist langzaa  afnee t.  ordt 
wakker et  natuurgeluiden, 

pieptoon of radio.  et handige 
snooze functie en ook te ge rui

ken als lees nachtla p e.

e rer D i t e er an  69,95

54,95

an  39,95

29,95
an  59,95

29,95
Doorflipper® ,nooit meer 

en oor e po t
De Doorflipper® is een volstrekt nieuw 

apparaat van kunststof dat de post achter 
de voordeur rieven us opvangt. De 

halfronde koker is in gesloten toestand 
geen post  slechts  c  hoog. an
neer er post wordt ezorgd schuift de 

koker et een har onica echanis e 
uit, zodat uw post als het ware op een 

leesstandaard voor u klaar ligt. n geslo
ten toestand nee t dit product de taak 
van de aanwezige tochtklep of orstel 

over.

D n op p nto e  e e  

De io lpha orst andloze hartslag eter 
eet als enige de hartslag aan de pols en hi  
eet  zeer accuraat en continue  ti dens uw 

inspanningen zoals hardlopen of  fietsen. U 
kunt zelf hartslagzones instellen en het hor

loge laten co uniceren et uw s artphone. 
p uw s artphone kunt u vervolgens allerlei  

e tra functies downloaden  zoals , te po, 
snelheid en afstand. r is geen orst and 

nodig.  et horloge heeft standaard een stop
watch en alar functie.

n zwart en wit verkri g aar

aag odel da espantoffel. erkri g aar 
in rood en lauw. Deze pantoffels zi n 

voorzien van een duurza e anti slip zool.

 Deze sti lvolle en co forta ele pantof
fels he en een grote wi de opening. 

deaal voor gezwollen of dikke voeten. 
De klitten andsluiting zorgt voor een 
perfecte pasvor . De pantoffels zi n 

hierdoor akkeli k aan en uit te trekken.  
unnen et de hand gewassen worden 

of in de was achine tot a i aal . 
erkri g aar in de aten    t  

Bij elke bestelling uit deze advertentie 
een DVD van Andre Rieu als 

Sinterklaas kado gratis !Bel en bestel    038-4600023

Sinterklaas
      kado
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Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

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.

Het begon al met die gewone schoenen onder zijn tabberd. aar nadat de Goedheiligman definitief van zijn voetstuk was 
gestoten, bleef er nog maar bitter weinig over om in te geloven. 

inter laas bracht st jes steen ool
Woedend was ik. Sinterklaas zou niet 
bestaan! Verzonnen! Een hele meute 
volwassen halve garen hadden me 
jarenlang bij de neus genomen! Ik 
was acht toen mijn moeder het mij 
vertelde. Het waren allemaal maar 
verzinsels geweest, zei ze. Het was 
eigenlijk alleen maar om een gezellig 
feestje te doen geweest. En de pakjes 
en de rijmpjes hadden ze zelf maakt. 
Meteen geloofde ik ook niet meer in 
God. Niet dat we bij ons thuis gods-
dienstig waren. Verre van dat. Maar 
ieder klein kind gelooft in z’n hart in 
God. Omdat dat de enige begrijpelijke 
manier is om de verschijnselen om 
je heen te verklaren. Met Sinterklaas 
verwierp ik niet alleen God maar ook 
het Gezag, de Overheid en al het an-
dere dat je tot vervelens toe duidelijk 
probeert te maken dat jij klein bent 
en al het andere groot. De Sint, God, 
de overheid. Ik zette het allemaal, 
inclusief mijn ouders voorgoed bij het 
grootvuil. Niemand zou me ooit meer 
wat wijsmaken! Het was een keerpunt 
in mijn leven.

nlichtingendienst
De jaren daarvoor had ik genoten van 
het Sinterklaasfeest. Vooral van de 
rijmpjes bij de kadootjes. Dat Sint 
en Piet in al dat gerijm zoveel blijk 
gaven van kennis omtrent mijn vader, 
moeder, mijn zusje en mijzelf grensde 
aan het onvoorstelbare. Het leek de 
inlichtingendienst wel. Ze wisten zelfs 
de vervelende dingen van me. Bij-
voorbeeld dat ik steeds nog tot laat lag 
te lezen in mijn bed. En dan vroegen 
ze op rijm of dat nou eens afgelopen 
kon zijn. En steevast waren er pakjes 
bij waar een verkeerde naam opstond. 
Want als degene, wiens naam op dat 
pakje stond, vol verwachting een laag 

papier van het pakje 
had afgehaald, stond 
er op de volgende 
laag weer een ande-
re naam. Voor Tjerk 
bijvoorbeeld. Tjerk 

was mijn vader. En als Tjerk er dan 
weer een papier had afgehaald stond 
er: Voor Marjan. Dat is mijn zusje. En 
dan weer Voor Julius. Voor Oma. Voor 
Jopie. Voor Opa. Zo ging het nog een 
hele tijd door. Totdat het kadopapier 
veranderde in krantenpapier en het 
pakje steeds kleiner werd. Dan wisten 
we op den duur al van 
te voren: O. Er zit een 
stukje steenkool in. Zo 
werden er, tot verve-
lens toe zou je denken, 
per Sinterklaasavond 
wel zes stukjes steen-
kool uitgepakt. Voor 
ieder een stukje. Jaar 
in jaar uit. Maar toch 
verveelde het nooit. 
Totdat mijn moeder 
vertelde dat Sinterklaas 
niet bestond. En dat 
oma steeds voor de 
steenkoolsurprises had 
gezorgd. Dat deed oma 
trouwens ook na de te-
loorgang van de echte 
Sinterklaas. Nog jaren-
lang. En ieder keer als 
iemand dan uiteindelijk 
dat stukje steenkool 
had uitgepakt en had gezegd: ‘Ha, 
 jn. Een stukje steenkool, dank je wel 

Sinterklaas’, keek iedereen verwijtend 
naar oma, die maar geen afstand kon 
doen van die traditie die ze overigens 
op haar beurt weer van haar grootmoe-

der had. Veel later heb ik bij het vieren 
van het Sinterklaasfeest met mijn 
eigen kleinkinderen één keer een pakje 
gemaakt met verschillende namen 
erop en een stukje steenkool erin, maar 
het resultaat was dermate teleurstel-
lend, dat ik verder maar heb afgezien 
van het doorgeven van die traditie. 

Gebonk op de deur
Sinterklaas werd in mijn tijd nog bijna 
nergens thuis in persoon ontboden. 
Dat was ook niet nodig. ls hij kwam 
(en waarom niet  ‘Hij komt, hij komt, 
de blijde dag is daar..’, zongen we 
hoopvol en moeder zei dan om ons te 
jennen steevast: ‘Misschien komt hij 
dit jaar wel niet’)  als hij dus kwam, 
bonkte hij met veel misbaar aan de 
deur en tikte op het raam of liet zijn 
Pieten dat doen. En als je dan, met 
de bibbers in je lijf de deur opendeed 
was hij allang weer ergens anders. 
Want hij had het natuurlijk vreselijk 
druk. Wel stond er dan een zinken teil 
voor de deur, boordevol pakjes. Die 
zeulden we dan met z’n allen naar de 
huiskamer. Vader deed daar merkwaar-
digerwijs nooit aan mee. Die was er 
op dat moment niet. “Waar is pappa ’, 
vroeg je dan. Want op zo’n belangrijk 
moment diende je vader toch ook 

aanwezig te zijn. Maar die zat dan 
toevallig net op de wc. Of was even si-
garetten halen. Waar Sinterklaas in de 
gauwigheid die zinken teil trouwens 
vandaan had, precies dezelfde zinken 
teil als waar je iedere zaterdag in 
moest voor je wekelijke bad, was een 
vraag die, als hij al bij je opkwam, in 
het niet zonk bij de vreugde van al die 
kadoos in het verschiet. Merkwaardig 
trouwens. Ik kan me nu, behalve die 
stukjes steenkool, chocoladeletters en 
speculaas geen enkel Sinterklaaskado 
uit die tijd meer herinneren. Terwijl 
het daar toch om zou moeten gaan, 
zou je nu zeggen.

Gewone schoenen
Thuis kwam hij er dus niet in. Maar op 
school wel. Eerst schreed hij door de 
gangen. Op de voet gevolgd door Pie-
ten die midden onder de les de deuren 

van de lokalen open-
gooiden en handenvol 
pepernoten naar bin-
nen wierpen. Dan was 
het zaak om zoveel 
mogelijk pepernoten 
te bemachtigen zonder 
rekening te houden 
met het welzijn van je 
klasgenoten of een re-
delijke verdeling. En 
beetje een voorproefje 
van de latere maat-
schappij zullen we 
maar zeggen. Als de 
meester de orde weer 
had hersteld ging het 
in gezwinde pas naar 
het gymnastieklokaal 
waar de Sint reeds, 
ge  ankeerd door 
stoutmoedige en onge-
disciplineerde Pieten, 

gezeten was op een met rode doeken 
bekleed podium. Het hoofd der school 
onderhield zich dan plechtig met de 
Sint in een soort deftig Sinterklaasbar-
goens waarvan de essentie de meeste 
kinderen ontging. Het ging in ieder 
geval over het gedrag van de kinderen 
dat er ieder jaar op achteruit leek te 

gaan. En of de Sint daar geen maat-
regelen voor wist. IJverig bladerde 
Sinterklaas dan in het grote, rode 
boek waar alles instond. Namen van 
deugdzame en ondeugende leerlingen 
en de delicten die ze hadden gepleegd. 
Plus de bijbehorende sancties: gard, 
zak, roe, ja zelfs mogelijke depor-
tatie naar Spanje, alles stond in dat 
grote boek. Het leek het wetboek van 
strafrecht wel. En ieder jaar weer 
werden Peter Zoutendijk, Ronnie van 
der Linden en Arnold Stoop genoemd 
als grootste boeven. En ieder jaar 
opnieuw ontkwamen ze, net op het 
nippertje aan al die straffen. Net als al 
die bankdirecteuren vandaag de dag. 
Of er ook kadoos werden uitgewis-
seld weet ik niet meer. Ik kan me 
er trouwens helemaal weinig meer 
van herinneren. Wel raakte ik steeds 
opnieuw gefascineerd door het feit, 
dat Sinterklaas onder zijn prachtige, 
rode tabberd en zijn talloze, tot op de 
grond afhangende, en van witte ruches 
voorziene, onderrokken, zwarte of 
bruine moli res droeg. Ik kon mijn 
ogen niet geloven. Gewone schoenen! 
De Sint droeg gewone schoenen! ’t 
Zou toch niet dat  Maar wellicht had 
hij die ochtend zijn rode, met goud 
gebiesde, aartsbisschoppelijke sloffen 
niet kunnen vinden. Natuurlijk! Dat 
moet het zijn geweest!

Ook besodemieterd gevoeld na het ex-
pireren van de Goedheiligman  Stort 
uw hart uit bij: 
 ulius. asgeld
deoud-hagenaar.nl

- ie ginds komt het kolenschip van oma eer aan  -

- otdat het kadopapier veranderde 
in krantenpapier en het pakje steeds 

kleiner erd. -

- ‘ el meester  hoe gaat het et ina en oo  ‘ a aarde Sint Niklaas  
Dat is maar, z , z  it St. Nikolaas en zijn necht, in het boek van an 

Schenkman uit 18 . -

- n mijn tijd k am Sint niet vaak bij kinderen thuis. p de een of andere manier hadden 
kinderen van rijke ouders nog het meeste kans op een bezoek aan huis. -
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U vindt de slagzin als gebruikelijk door de 
letters uit het grote diagram over te nemen in 
de balk die onderin de pagina hiernaast staat. 
Vervolgens stuurt u die slagzin per e-mail 
of briefkaart aan ons, onder vermelding als 
onderwerp ‘Sinterklaaspuzzel 20 ’.

E-mail: puzzel deoud-hagenaar.nl
Per briefkaart: De Oud-Hagenaar, Postbus 
2 0 , 2502 GA, Den Haag.
Vergeet niet uw postadres bij uw 
inzending te vermelden, want dat 
hebben we nodig als u wint!

Prijswinnaars
Onder de meer dan 0 goede inzenders 
van de Sudoku’s in DOH 22 (de gevraagde 
reeks moest luiden: - - -8) verloten we 5 
boeken van asper Postmaa (“Eerst Napels 
zien ”).  

De prijswinnaars zijn:
 Annet Kater, te Voorburg

 Raymond van de Merwe, te Den Haag
 Joke van Loon, te Leidschendam
 Albert Borg, te Zoetermeer
 Hans Allart, te Rotterdam
 Annet Kater, te Voorburg

 

root      inter laas r is oordraadsel
Voor de Sinterklaastijd presenteert De Oud-Hagenaar een groot kruiswoordraadsel met 1  leuke prijzen. 

 krijgt tot Sinterklaasdag, donderdag  december, om hem op te lossen en de slagzin te vinden.

p a e r is oordraadsel
Horizontaal
. Gerecht - 0. Gelijke prijs - 20. Drentse plaats - 2 . Portugees lied - 2 . Vies - 2 . Landbouwgerei - 25. Spoorwegen - 2 . Leidsel - 2 . Bemind 

persoon - 2. Kerel - . Vanaf - . Strohalm - . Het gesprokene - 8. Klein goed - . Opzienbarend iets - . Plaatsvervangend - 2. Overal - 
. Muurholte - 5. Stukgeslagen keien - . Voorbij - 8. Franse schimmelkaas - . Inhoudsmaat - 5 . Sinds - 5 . Wisseling - 55. Doctor (afk.) - 5 . 

Oude lengtemaat - 5 . hemische verbinding - 58. Beendervulling - 5 . Flipperterm - 0. Haardracht - . Behoeftig - 5. Werktuig - . Foto - 8. 
Liefkozen - 0. Mexicaans gerecht - 2. Sliert - . Dierenvoedsel - . Herfstbloem - . Persoonlijk vnw. - 8. Uitroep van medelijden - . Schoolvak 
- 80. Echopeiling - 8 . Grondsoort - 82. Noodsignaal - 8 . Verbijsterende schrik - 85. Biersoort - 8 . Luxemburgse omroep - 88. Tennisartikel - 8 . Maand 

- 0. Persoonlijk vnw. - . Moeder - 2. Filmprijs - . Serie - 5. Indien - . Kleur - 8. Sappig - 00. Tafelgast - 02. Sierverpakking - 0 . Ten bedrage 
van - 0 . Aangenomen - 08. Daar ter plaatse (afk.) - 0 . Onderwijzer - . Jongstleden - 2. Diepte - . Rafelige strook - 5. Lengtemaat - . Ondergang 

- . God van de liefde - . Oosterse naam - 22. Pulverig - 2 . Hap - 2 . Bezieling - 2 . Omroepvereniging - 28. Grote bijl - 0. Dop - . In gevecht - . 
Vorige koers - . Greenwich Mean Time (afk.) - 5. Toestand na oorlog - . Nieuwsbureau - 8. Houding - 0. Dierengeluid - . Klinkende klap - . Zag zich 

gaarne geplaatst - 5. Pit - . Liefkozing - . Wintervoertuig - . Een zekere - 50. Flauw - 52. Ontvanger - 5 . Gegroet - 55. Rijkswaterstaat - 5 . Aanbe-
steding - 58. Waarnemend - 0. Demonstreren - 2. Reeds - . Volksdichter - . Schoudermantel - . Soort onderwijs - . Scheepsvracht - . Vogel - . 

Bewaking - . Met alle geweld - . Aan het genoemde - . Knaagdier - . In mindering gebracht - 80. Kind - 8 . Voorzetsel - 82. Mannelijk dier - 8 . Rookpro-
duct - 8 . Brandgang - 85. Bijbelse  guur - 8 . Goedendag - 88. Evenaar - 0. Oppervlaktemaat - . Droogvloer - . Kunstzaal - 5. Valies - . Slot - . Deel 
van gebit - . Bakproduct - 200. Aardhoogte - 202. Met ingang van - 20 . Echter - 20 . Reservoir - 205. Onbereid - 20 . Jazzvorm - 20 . Versteld - 2 0. Kerkelijk district - 
2 2. Bidet - 2 . Economische gemeenschap (afk.) - 2 . Ladder - 2 8. Aanwijzend vnw. - 2 . Niet erg breed - 22 . Japans bordspel - 222. Bestemming - 22 . Toespraak - 22 . 
Heftig - 22 . Landscheiding - 22 . Dierenwereld - 2 . Russische rivier - 2 . Bijbelse  guur - 2 . De jongste - 2 5. Haarlok - 2 . Gymnastische oefening - 2 . Kinderdoek 

- 2 . Binnen - 2 2. Kanjer - 2 . Uitgestorven vogel - 2 . Overschot - 2 . Voedsel - 2 8. De dagbladen - 2 . Scherpe blik.

Verticaal
. Gegraven water - 2. En andere (afk.) - . Takje - . Mislukking - 5. Woede - . Klaar - . Overtijd - 8. Hollandse gravin - . Kleur - . Heester - 2. Kloosterlinge - . Overtrek - . 

Daar - 5. Nederlander - . Heilige - . Hoofddeksel - 8. Geloof - . Vogelbek - 22. Tocht - 2 . Keukenkruid - 28. Landbouwproduct - 0. Engelsman - . Deel van Sumatra - 2. 
Vies - . Insect - 5. Rotsig - . Levenslucht - 0. Schenkmond - . Om te bedanken - . Ondergrondse - 5. Vent - . Europeaan - 8. Familielid - 50. Vertragingsmiddel - 52. 
Departement (afk.) - 5 . Soort bunzing - 55. Vaartuig - 0. Keukengerei - . Onbekende - 2. Kernwapen - . Akkoord - . Lieverd - . Buidelbeertje - 8. Noorse god - . Succesboek 
- . Jeugdpuistjes - 2. Reptiel - . Schrander persoon - 5. Bediende - . In de eerste plaats - . Drukkend warm - . Spotgoedkoop - 82. Kunstleer - 8 . Naaigerei - 8 . Molentrech-
ter - 2. Trekdier - . Noot - . Landbouwwerktuig - . Lage druk - 0 . Tot en met - 0 . Bijbelse plaats - 05. Muziekterm - 0 . Hoeveelheid - 0. Ondersteuning - . Hand - . 
Geldelijke uitkering - . Bladgroente - 8. Reptiel - 20. Speelkaart - 2 . Toverkunst - 2 . Nederlands dichter - 25. Zoogdier - 2 . Roestvrij staal - 2 . Militaire school - 0. 
Voorkeur - 2. Tepel - 5. Militair vliegveld - . Ruwe krijgsman - . Stichter - . Vaartuig - 2. Rekenkundige term - . Zelfstandig naamwoord - 5. Broodbeleg - . Deel 
van auto - 8. Eerste vrouw - 50. Zacht - 5 . Mond - 52. Overmaat - 5 . Hereniging - 5 . Bevel - 5 . Gemeentepolitie (afk.) - 5 . Epiloog - 0. Bij afwezigheid - . Namelijk 
- . Muziekgroep - 5. Europees Parlement (afk.) - . Persoonlijk vnw. - 8. Soort loopvogel - 0. Slee - 2. osinus (afk.) - . Larve van de langpootmug - 5. Begin - 8. 
Karakter - 8 . Kooktoestel - 8 . Vrek - 8 . Pias - 2. Driekroon - . Daar - . Griekse muze - . Ooievaar - 8. Grondbezit - . Vluchtige stof - 20 . Engelse kroeg - 202. 

Honingdrank - 20 . Getal - 20 . Vette damp - 208. Sprookjes  guur - 2 0. Dwarsligger - 2 . Inwendig orgaan - 2 . Opbergmiddel - 2 5. 
Spijkerbroek - 2 . Voordat - 2 8. Lusteloos mens - 220. Zin - 22 . Kweker - 225. Turkse titel - 22 . Smalle greppel - 228. Winkel 

- 2 0. Deel van de Bijbel - 2 . ISDN-verbinding - 2 2. Soldatenkost - 2 5. Zeilschip - 2 . Lofdicht - 2 8. 
Ontkenning - 2 0. Indische vogel - 2 2. Noot - 2 . De dato (afk.) 

- 2 5. Ter attentie - 2 . Numero.

root      inter laas r is oordraadsel
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Van dichtbij goed kunnen zien, is voor veel brildragers niet altijd vanzelfsprekend. Een varifocale bril 

is dan de oplossing, waarbij u scherp zicht heeft voor veraf én dichtbij. Over varifocale glazen bestaan 

echter nog een aantal misverstanden. Veel mensen denken namelijk dat deze glazen duur zijn. 

Het tegendeel is waar, bij Specsavers zijn varifocale glazen betaalbaar voor iedereen.

VARIFOCALE GLAZEN 
BETAALBAAR VOOR IEDEREEN
BIJ SPECSAVERS

VRAAG HET DE OPTICIEN…

Veel mensen wachten onnodig lang 

met het overstappen op een 

varifocale bril. Bijvoorbeeld omdat zij 

bang zijn voor mogelijke klachten of ze 

denken dat ze het nog wel zonder 

kunnen stellen. De ge diplomeerde 

 opticiens van Specsavers vertellen u er 

alles over.

 Vanaf welke leeftijd is een varifocale 

bril iets voor mij?

De ervaring leert dat van dichtbij kunnen 

zien, steeds lastiger wordt voor mensen 

tussen 40 en 70 jaar. Een herkenbare 

klacht is dat een tekst steeds verder weg 

gehouden moet worden om goed te 

kunnen lezen. Een varifocale bril kan 

hierbij uitkomst bieden. Graag ontvangen 

wij u voor een uitgebreid Specsavers-

oogonderzoek door een van onze 

gediplomeerde opticiens. Zij kunnen u 

adviseren over de beste oplossing voor 

uw ogen. 

 Welke bijwerkingen kan ik krijgen? 

Wie overstapt op varifocale glazen zal 

daar even aan moeten wennen. De ogen 

kunnen daardoor vermoeid aanvoelen. 

Ook bij traplopen is het soms even 

wennen. De klachten vallen gelukkig vaak 

erg mee. Het wennen aan de nieuwe 

glazen duurt slechts enkele dagen.

Dankzij de vakkundig geslepen 

glazen, voelt kijken met een 

varifocale bril veel natuurlijker. Bij 

aankoop van een montuur vanaf 

€79 zijn varifocale glazen gratis. 

Zelfs voor een prisma of cilinder en 

ook sterkte worden er geen extra 

kosten gerekend. Bij Specsavers 

zijn hoge kwaliteit varifocale 

glazen bereikbaar voor iedereen. 

Dit komt omdat meer dan 1.600 

Specsavers-winkels over de hele 

wereld gezamenlijk rechtstreeks 

inkopen bij de fabrikanten, 

zonder tussenkomst van groothandel. 

Een korting die wij doorberekenen 

aan onze klanten. Op deze manier 

garandeert Specsavers lage prijzen, 

maar profi teren klanten toch van 

de hoogste kwaliteit monturen 

en glazen.

BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR VANAF €79 

ZIJN STANDAARD VARIFOCALE GLAZEN GRATIS

Saeed Mogahwar

Optometrist

Specsavers Den Haag Leyweg

(advertorial)

© 2013 Specsavers Optical Group. 

 specsaversnederland. www.specsavers.nl

NOG RECHT OP EEN 

GRATIS BRIL IN 2013?

Tip! Door onze speciale contracten met zorgverzekeraars kan uw zorgpas u bij 

Specsavers een topdeal opleveren. In veel gevallen komt u zelfs in aanmerking voor 

een gratis bril of contactlenzen. 

Kom snel langs of check het online op: zorgverzekeraarvoordeel.specsavers.nl

PROFITEER VAN DIT AANBOD!

Den Haag Plein Lange Poten 43  070 356 2312

Den Haag Leyweg Leyweg 1032a  070 359 5344

Delft Brabantse Turfmarkt 91  015 214 0205

Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage  070 301 9333

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard  070 394 1100

Zoetermeer Het Rond 75  079 331 72501
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