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Schaakgeschiedenis in de dierentuin
Haags AVRO-toernooi in november 1938 met onze nationale superster Max Euwe

Eerst ging er voorzich-
tig een paar handen 
op elkaar, maar het 
applaus zwol snel aan 
en mondde uit in een 
ovatie. Het publiek in 
de grote zaal van de 
Haagse Dierentuin had 
op 24 november 1938, 
duidelijk genoten van 
de voorstelling. Op het 
podium stond echter 
geen artiest, maar een 
schaker. Zijn naam 
was Max Euwe. Hij had 
net een spannende 
partij gewonnen van 
de sterke Russische 
grootmeester Michael 
Botwinnik.

Euwe had in Nederland de status van een 
superster. De Amsterdamse wiskundeleraar 
was in 1935 wereldkampioen schaken 
geworden door in een match Alexander Al-
jechin te verslaan. Hoewel hij zijn titel twee 
jaar later weer aan dezelfde Aljechin moest 
afstaan, had Euwe in zijn eentje gezorgd 
voor een schaakkoorts die zijn weerga niet 
kende. Het was dus niet meer dan logisch 
dat de AVRO hem uitnodigde voor het 
grote internationale toernooi dat de omroep 
in november 1938 organiseerde. De AVRO 
maakte er een reizend schaakcircus van, 
dat - deze maand precies 75 jaar geleden  - 
door Nederland trok

Rondreizend circus
Er werd gespeeld in Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Groningen, Zwolle, 
Haarlem, Arnhem, Breda, Utrecht en 
Leiden. De winnaar zou duizend gulden 
krijgen, maar - en dat was belangrijker - het 
recht om de wereldkampioen uit te dagen. 
Het kostte de AVRO daarom weinig moeite 
om de acht beste spelers van de wereld 
achter het bord te krijgen. Het was een in-
drukwekkend rijtje: Max Euwe,  Alexander 
Aljechin, Paul Keres, Michael Botwinnik, 
Reuben Fine, José Raoul Capablanca,  Salo 
Flohr en Samuel Reshevsky.  “Het is niet te 
geloven. Dit is het sterkste schaaktoernooi 

aller tijden”, kondigden de kranten aan, nog 
voordat er een zet was gedaan. 

Kapper
Toen de partijen eenmaal begonnen, 
werden ze dagelijks van uitvoerig com-
mentaar voorzien. Ook was er opvallend 
veel aandacht voor het ‘randgebeuren’. Zo 
publiceerde het weekblad Panorama op 17 
november 1938 een foto van Max Euwe bij 
de kapper. Euwe doet op de foto zijn best 
een zo ernstig mogelijk gezicht te trekken, 
maar je ziet hem denken: wat heeft deze 
potsierlijke vertoning in vredesnaam met 
schaken te maken.  Ook de spelersvrouwen 
stonden in de belangstelling, wat leidde tot 
observaties als: “Mevrouw Aljechin heeft in 
de Haagse Dierentuin altijd een handwerkje 
bij zich”, en “Mevrouw Botwinnik houdt 
haar man nauwlettend in de gaten. Ze waakt 
over hem als een leeuwin over haar welp”. 

Aljechin en Capablanca
Tijdens het toernooi  ging veel aandacht uit 
naar het duel tussen de Rus Aljechin en de 
Cubaan Capablanca. Deze twee gladiatoren 
op de 64 velden waren al jarenlang verwik-
keld in een slepende ruzie. Nooit eerder in 
de geschiedenis van het schaakspel hadden 
twee karakters zó met elkaar gebotst. Capa-
blanca was, zoals de Engelsen het noemen, 

“every inch a gentleman”. De Cubaanse 
regering had hem offi cieel benoemd tot 
reizend ambassadeur van het land en daar 
gedroeg hij zich naar. Altijd keurig in 
een op maat gesneden pak, voorkomend, 
beleefd, charmant. Niet-roker, en alleen af 
en toe een glaasje wijn.  In zijn ogen was 
Aljechin, die regelmatig stomdronken ach-
ter het schaakbord plaatsnam, en de ene na 
de andere sigaret opstak, een schande voor 
het schaakspel. Andersom vond Aljechin 
de Cubaan een ijdeltuit en een verwaande 
kwast. 

Jaloezie 
Afgezien hiervan speelde ook pure jaloezie 
een rol. Capablanca had in 1927 zijn titel 
verloren aan Aljechin en kon dat simpelweg 
niet verkroppen.  “Aljechin heeft het 
levensgeluk van Capablanca vernietigd, en 
sindsdien voelt men in elke partij de haat 
tussen deze twee tegenstanders opdoemen”, 
aldus de Telegraaf. Overigens eindigde de 
eerste partij tussen de twee kemphanen in 
de Haagse Dierentuin op 8 november in 
remise. Later in het toernooi verloor Capa-
blanca, uitgerekend op zijn verjaardag, van 
zijn aartsvijand. Rivaliteit, maar dan een 
stuk gezonder, was er ook tussen de Ameri-
kanen Reuben Fine en Samuel Reshesvsky.   
Fine had nog nooit in een toernooi van Res-

hevsky gewonnen. De echtgenote van Fine 
vond dat dit maar eens afgelopen moest 
zijn. “Als je van Reshevsky wint, is het 
toernooi voor mij al geslaagd”, fl uisterde ze 
haar man in. En ziedaar, Fine kreeg het in 
de Haagse Dierentuin voor elkaar.

Zeven pond afgevallen
De winstpartij gaf Fine vleugels. Hij raakte 
verwikkeld in een nek-aan-nek race om 
de eerste plaats met Paul Keres. Uitein-
delijk hadden beide spelers de eindscore 
van 8,5 punt. Keres werd uitgeroepen tot 
winnaar, omdat hij - zoals schakers dat 
noemen - meer weerstandspunten had 
verzameld. De toegezegde tweekamp om 
de wereldtitel tussen Keres en Aljechin is 
er overigens nooit gekomen. De match zou 
in 1940 worden gespeeld, maar de Tweede 
Wereldoorlog gooide roet in het eten. 
Aljechin overleed in 1946. De wereldtitel 
ging in 1948 naar Botwinnik. Over het 
AVRO-toernooi van 1938 waren de meeste 
spelers tevreden. Alleen Aljechin klaagde 
bij vertrek uit Nederland: “Dit is eens, maar 
nooit weer. Ik ben door al dat gereis en 
gedraaf zeven pond afgevallen”.

Willem Goudriaan
willemgoudriaan@yahoo.com
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Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600

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

 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

 (070) 346 95 71

Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  De Tsjechische grrootmeester Salo Flohr en zijn vrouw, gezellig met wat jonge leeuwen. -

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Kapot óf Heel, Wij geven veel!

-  Ook in de Haagse Dierentuin, maar hier in 1937. Max Euwe (het hoofd tussen de handen) tegen Alexander Aljechin in hun tweede WK-match. -
 (Foto: Wiel van der Randen)



Pagina 2 Dinsdag 26 november 2013 De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV 
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: 070  4275097  Vrij. 9.00 - 12.00 uur

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer oplage 122.000 , De Oud-
Amsterdammer 120.000  en De Oud-Utrechter 
oplage 55.300 . Er zijn aantrekkelijke adverten-

tiecombinaties mogelijk.

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

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl 070  4275097
Advertenties info is-ac uisitie.com  06 - 23700323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl 070  4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

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

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 74.000 exemplaren, 
via circa 350 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar voor het buiten-
land gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl

n
O ROE JE  E  BR EVE

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

Loosduinseweg in Den Haag bij 
weeskinderen en moeilijk opvoed-
bare jongens. Dit tehuis bestaat niet 
meer. Ook kwam hij wel eens in 
Jongerencentrum de Poort pension 
voor Nederlandse en buitenlandse 
werkende en studerende jongeren aan 
de Brouwersgracht in Den Haag . In 
de avond konden ook mensen van 
buiten daar goedkoop eten of koffie
thee drinken. Wim kwam daar wel 
eens. Ik was daar een jaar intern en 
wij hebben elkaar daar ontmoet. Dit 
centrum bestaat ook niet meer. Wim 
hield van amateurtoneel en van jazz 
en had een brede maatschappelijke  
interesse. Zijn ouders woonden toen 
aan de Marktweg. Ik zal het leuk vin-
den om herinneringen met hem en of 
met anderen uit de Poort op te halen.

Els de Lange
elange @ho mail.com
---------------------------------------------
Oude kranten
Ik heb vrijwel alle exemplaren van de 
Oud-Hagenaar bewaard.

Heeft iemand daar misschien belang-
stelling  voor

J.M.C. Tuyl
mc uyl@ho mail.com

---------------------------------------------

talen skelet ier
In een recent artikel van Willem 
Goudriaan over de Pier stond dat de 
oude Pier van houtr was. Dat is on-
juist.De Pier was opgebouwd met een 
stalen skelet en dikke ijzeren palen in 
de zeebodem. Daarover lag een hou-
ten plankier, met in teer ingestrooide 
schelpen. De balustrade was ook van 

metaal, smeedwerk met krullen  daar-
over lag een houten zware houten 
balk die in een typische roodbruine 
kleur was beschilderd. Van begin 
jaren dertig tot in de oorlog ben ik 
tientallen keren op de Pier geweest en 
ik heb e.e.a. toen heel goed bekeken 
en nog steeds onthouden.

G.H. Woortman
g.woor man @ nmail.nl

int 1
Wat een leuke Sinterklaaskrant hebt u 
gemaakt  Ik heb het met veel plezier 
en herinneringen gelezen. Leuke ver-
halen, leuke foto’s. Wat ik wel miste, 
was een beetje rijm, dat hoort er toch 
bij. Maar verder: prima

R. van Alphen
r. .a.al hen@ er a el.nl

Naschrift: e deden wa re earch
maar eerli ge egd hadden we moei
e om e rouw are ronnen e inden
m. . . de hi orie an in er laa

MA stond voor MArius Lindeijer  
JA staat voor mijzelf: JAn de Bes 
en voor JAn Schuit  M weet ik niet 
meer  B staat voor Betty van Delft  
A staat voor Anneke.
Op de foto van links naar rechts: 
1  Naam vergeten  2  Betty van 

Delft  3  Marius Lindeijer  4  
Anneke achternaam  5  Naam 
vergeten  6  Jan Schuit of Schuyt, 
of Schuijt .

Zurebommen drumstel
Zelf speelde ik drum met een 

‘drumstel’ bestaande uit een statief 
van een aantal biljartkeuen met 
daarop drie zurebommenblikken, 
bespannen met varkensblaas en rub-
ber. We werden een beetje begeleid 
door juffrouw Galjema. Zij woonde 
destijds in de Riouwstraat in Den 
Haag. We hebben wel eens bij haar 
thuis gerepeteerd. Ook hebben we 
opgetreden tijdens het huwelijks-
feest van een tante van mij. Dat was 
op 30 augustus 1960. Het repertoire 
bestond hoofdzakelijk uit  liedjes 
van Buddy Holly.
Contact
Graag kom ik in contact met mijn 
vroegere ‘bandleden’ en wil natuur-
lijk de ontbrekende namen weten. 
Ik ben namelijk bezig met een boek 
over de familie De Bes, waar deze 
episode ook in wordt opgenomen. 
Herken je jezelf in dit verhaal of 
herken je de jongelui op de foto: ik 
zie je mail graag tegemoet .

Jan de Bes
mail ande e @rhe e .nl
n erne www.rhe e .nl

e a a a s
In de zesde klas (schooljaar 1959 – 1960) van de Bilderdijk-
school (lagere school) aan de Paets van Troostwijkstraat in 
Den Haag hadden we met een aantal klasgenoten een bandje 
met de naam De Majamba’s. De naam was een samenvoeging 
van onze voornamen, maar ik ben er een paar vergeten.

Jacob erard Velleman
In verband met stamboomonderzoek 
ben ik al maanden op zoek naar 
gegevens over Jacobus Gerardus 
Velleman geboren in Den Haag, in 
of omstreeks 1898 Hij was gehuwd 
met Marie Kamstra en had rond 1950 
een café aan de Weteringkade 27a in 
Den Haag. Ik heb in het bijzonder de 
volgende vragen:
1.Heeft een van U lezers of lezeres-
sen Jacob Gerard Velleman en Maria 
Kamstra mischien gekend 
2.Weet iemand of zij in den Haag of 
elders zijn begraven 
3.Kent iemand een van zijn twee 
kinderen Jacoba Gerarda of Willem 
Marinus Velleman 
4.Wat voor soort cafe had Gerardus 
Velleman 
5.Bestaan er ook foto’s van het café 
aan de Weteringkade 27a of van de 
familie Velleman
Maar verder zijn ook alle andere 
gegevens zeer welkom.

A.H. de Wit 
e el

wi em @gmail.com
---------------------------------------------
Hofje rompstraat
Ik doe een oproep aan mensen die in 
de Trompstraat in het eerste hofje  
hebben gewoond. In 1955 gingen 
wij verhuizen, de onbewoonbaar 
verklaarde krotten werden gesloopt. 
Ik weet nog wel wat namen, als 
vanaf de Piet Heinstraat links : de 

familie’s Verlankeren, Hage, Vd 
Berg, Mooiman de kapper  en veel 
Indische mensen. Zelf ben ik er 
eentje uit een gezin van 16 kinderen 

 van Sprenger, de bloemenkoop-
man. Ik hoop dat er nog mensen zijn 
die foto’s van vroeger hebben. Ik ben 
zeer benieuwd naar reacties.

Hennij Sprenger
o o oo @ho mail.com
---------------------------------------------

im van ier
Ik ben op zoek naar Wim van Lier. 
Wie kent hem nog of heeft hem 
gekend  Hij zal nu plm. 82 jaar zijn. 
In 1963 was ik een periode met hem 
bevriend. Het was een leuke tijd. Hij 
was toen 31 en ik 20. Hij was blond 
en een beschaafde, vriendelijke man. 
Wim  werkte destijds als groeps-
leider in Huize Groenestein aan de 

ri men en oo wa e re he ma en
an ur ri e . nmiddel he en we

daar wel een inger ach er ge regen.
aar u ul een aar moe en wach en

oor we d r mee oor de dag omen
in e ud agenaar.

o maa e de in ecial weer
eel rach ige herinneringen lo i

le er oo die aan al a laar
oor

redac ie .
---------------------------------------------

int 2
Ik heb ik het stuk gelezen over de 
VN-rapporteur mevrouw “Profes-
sor” Verene Shepherd uit Jamaica. 
Mevrouw Shepherd zei daar so-
wieso niet te begrijpen waarom we 
in Nederland naast de Kerstman nog 
een alternatief nodig hebben, in de 
persoon van Sinterklaas. Maar wie 
bestond er eigenlijk eerder  Is het 
niet zo dat Sinterklaas er als eerste 
was en dat de Kerstman is verzon-
nen door naar Amerika ge migreerde 
Nederlanders

Ria van Berkel
mar enria@ iggo.nl
---------------------------------------------

int 3
Als oud-Hagenaar, opgegroeid rond 
de Thompsonlaan, en lezer van uw 
blad, ben ik in deze tijd weer bezig 
met Sinterklaas. Dit doet mij denken 
aan de jaarlijks in de Fahrenheitstraat 
en Thompsonlaan aangebrachte ver-
siering met lichtjes. Ik ben op zoek 
naar een foto van deze versiering in 
de periode 1950  1970. Kan iemand 
mij hieraan helpen

Rien Braun
raun alc a @ iggo.nl

---------------------------------------------
De groepen
Wie kan mij iets meer vertellen over 
‘de groepen’  De offici le naam was 
“De Haagse Bond van Vakantiebe-
zigheid”. De kinderen speelden in 
bossen en duinen rond Den Haag.
Zelf ben ik als kind mee geweest in 
1940 of 1941 naar Waalsdorp.
Als leider ging ik mee in 1952 naar 
Meer en Bosch en in 1953 als mate-
riaalman naar Waalsdorp. De leiding 
kreeg een kleine vergoeding.

Jan Heijnen
anelie@ iggo.nl



Kool stelt namens de wethouders 
van de vier grootste gemeenten G4 , 
dat de verantwoordelijkheid van de 
uitvoering wel bij de gemeenten moet 
komen te liggen. Hiermee neemt de 
G4 een ander standpunt in dan de 
koepelorganisatie VNG. De VNG staat 
op het standpunt dat de belastingdienst 
de maatregel ter hand moet nemen. 
Binnen de G4 woont ongeveer een 

kwart van de doelgroep die onder deze 
maatregel valt.   
 
Armoedebestrijding
“Ik vind het belangrijk dat ik er alles 
aan doe om in mijn stad de armoede 
tegen te gaan,” aldus wethouder Kool. 
“Mensen kunnen gebruik maken van 
verschillende voorzieningen. In de 
praktijk gebeurt dit nog niet vol-

doende, waardoor mensen onnodig 
in de moeilijkheden terecht komen. 
Door de uitvoering bij de gemeenten 
te leggen hebben kunnen we hen beter 
ondersteunen en ook wijzen op andere 
voorzieningen om in deze moeilijke 
tijd de touwtjes aan elkaar te knopen”

nmalige uitkering
Mensen met een laag inkomen krijgen 

in 2014 een éénmalige uitkering. Zij 
krijgen dit extraatje om er voor te 
zorgen dat de groep mensen die het fi-
nancieel al moeilijk heeft minder hard 
worden getroffen door de bezuini-
gingen. Mensen met een inkomen tot 
110 procent van het sociale minimum 
krijgen in 2014 eenmalig een uitkering 
via de gemeente. De uitkering be-
draagt 100 euro voor een paar, 90 euro 
voor een alleenstaande ouder en 70 
euro voor een alleenstaande.
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Meneer Bennik

n 2 14 stelt het Rijk extra geld beschikbaar voor een nmalige uitkering voor 
mensen met een laag inkomen. ethouder Henk Kool van ociale zaken, erkge-
legenheid en Economie van Den Haag vindt het belangrijk dat er juist voor deze 
groep mensen iets extra s gedaan wordt en is dan ook tevreden met de maatregel. 

traat e r ensen 
et een aag ink en

Kijkduin krijgt strandhuurhuisjes
De huur van een strandhuisje in Kijkduin wordt in 2 1  mo-
gelijk. wee Haagse ondernemers, John Roos van Beachclub 

eople in Kijkduin en Jeroen truving van de tichting eef 
met de Zee, gaan allebei twintig van zulke huisjes neerzetten.

Zij hebben als winnaars van de aanbesteding samen met wethouder Boudewijn 
Revis Stadsbeheer  hun handtekeningen hiervoor gezet. Revis feliciteerde beide 
ondernemers en zei trots te zijn vanwege hun initiatief. Roos en Struving waren 
de eersten die de gemeente benaderden met hun idee n over strandhuisjes. Revis 
wees erop dat Den Haag als grootste badplaats van Nederland met de strandhuis-
jes nog aantrekkelijker wordt voor toeristen. Scheveningen en Kijkduin trekken 
samen jaarlijks 19  20 miljoen badgasten. Kijkduin alleen is goed voor 4 miljoen 
bezoekers, waarmee de badplaats zich kan meten met de Nederlandse topattractie 
de Efteling.

De veertig strandhuisjes komen in het strandseizoen, van maart tot oktober, ten 
zuiden van de boulevard van Kijkduin te staan. De plannen van Roos en Struving 
zijn als beste beoordeeld op criteria als ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en 
economische meerwaarde voor de stad. De verwachting is dat huurders van een 
strandhuisje ook de gelegenheid te baat nemen om de horeca en attracties aan het 
strand, in de haven of de stad te bezoeken.

ieuw bij H  Zorg: 
Huur een 
rolstoelauto 
Haagse ijk- en oonZorg 
H  Zorg  heeft met rol-

stoelverhuurder heels 4 
wheels een samenwerkings-
overeenkomst ondertekend. 

heels 4 wheels verhuurt 
rolstoelauto s vanaf locaties 
van zorginstellingen. inds 
november is dit ook mogelijk 
bij H  Zorg. Mensen met 
een rolstoel of scootmobiel 
kunnen zelfstandig zonder 
beroepschauffeur  een dagje 
uit, samen met vrienden of 
familie. 

De rolstoelauto van HWW Zorg staat 
bij verpleeghuis De Eshoeve en is voor 
iedereen te huur.  De kosten bedragen 
89 euro per dag. Cli nten van HWW 
Zorg huren hem voor 59 euro per dag. 
Reserveren kan rechtstreeks via de site 
van Wheels4wheels:  
Via email ontvangt u een voucher die u 
kunt printen en inleveren bij de receptie 
van verpleeghuis De Eshoeve, Doornik-
sestraat 150 in Den Haag. Daar kunt u 
ook de sleutel van de auto ophalen. De 
auto dient schoon en met een volle tank 
teruggezet te worden op de parkeer-
plaats van De Eshoeve.
Primeur Parisienne
De eerste die van de auto gebruik 
maakte is mevrouw Schouten 99 jaar , 
bewoonster van De Eshoeve Residentie. 
Zij is geboren in Parijs en heeft daar tot 
haar 12de gewoond. Haar grote wens 
was om Parijs nog een keer te zien. 
Deze wens is in vervulling gegaan. Op 
dinsdag 29 oktober werd zij uitgezwaaid 
door bewoners van de Eshoeve Resi-
dentie voor twee dagen Parijs. Een ver-
pleegkundig teamleider begeleidde haar 
op vrijwillige basis. Ook de kleindoch-
ter van mevrouw Schouten vergezelde 
haar om deze belevenis mee te maken. 
Zo kon zij zien waar haar grootmoeder 
heeft  gewoond en op school is gegaan. 

Mevrouw Horst viert 1 ste verjaardag
Donderdag 14 november was het feest in woonzorgcentrum 

ZH Rustoord aan het Harri t reezerhof in het stadsdeel 
eidschenveen. Mevrouw Horst vierde haar 1 ste verjaardag 

en dat ging samen met veel bloemen, lekker gebak, ambtelijk 
bezoek en veel gezelligheid.

“U ziet er nog heel goed uit”, kreeg mevrouw Horst veel te horen. Ook Mark 
Verheul, kabinetschef van de burgemeester, was het daarmee eens. Hij bracht een 
mooie bos bloemen met zich mee en een boodschap van burgemeester Van Aartsen: 
“Graag wil ik aan de vele blijken van belangstelling, die u ongetwijfeld zult krijgen, 
mijn hartelijke gelukwensen toevoegen en deze vergezeld laten gaan van bijgaande 
attentie.”
Mevrouw Horst kan terugkijken op een mooie dag. Ze heeft optimaal genoten van 
de koffie met gebak, de gezellige borrel met bewoners, medewerkers en familie en 
het lekkere diner. “Het was heel gezellig”, vertelt de honderdjarige met een grote 
glimlach.

- Wethouder oudewijn Revis temidden van de initiatiefnemers voor de ouw van strandhuisjes 
o  Kijkduin. inks Redsard Otten en ohn Roos van eachclu  eo le, met artist im ression in de 

hand. Rechts atricia Heereko  en eroen Struving van de Stichting eef met de ee.
 (Foto: Michel Mees) -

(Foto: Eva olette)
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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 

 

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

gezindten begraven. 

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)

WIJDTE K T/M M
maat 35 t/m 44

VACHTLAARZEN SOLIDUS 
tot aan de tenen gevoerd. 
Wijdte  H/K  

249.95 
        nu 169,95

NBBT+
Laan van Meerdervoort 187

2517 BA  Den Haag

nbbt@planet.nl

www.nbbt.nl

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

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

U bent klant en de klant is bij ons koning!

U kunt ons bellen voor een geheel vrijblijvende afspraak.

070 - 3453786

AWBZ

PARTICULIER 

PGB

25 jaar het beste 
thuiszorgbureau in uw regio

ederland ureau emiddeling hui org
ederland ureau emiddeling hui org

ederland ureau emiddeling hui org
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Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

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

Aftersalesdealer van

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

gebruikte auto’s

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



Die fantasie zorgde er ook voor dat 
hij het met de waarheid niet altijd 
even nauw nam. Dit wil niet zeggen 
dat hij een leugenaar was, dat zou 
ik niet voor mijn rekening willen 
nemen. De grens tussen waarheid 
en leugen is soms erg vaag. Met ge-
bruikmaking van een begrip als iro-
nie wist hij een wereld te scheppen 
die net even bezijden de waarheid 
lag en dan niet alleen in zijn literaire 
werk. In het onlangs in deze krant 
verschenen verhaal over Michel 
van der Plas staat hier een treffend 
voorbeeld van. Hij beweerde dat het 
gedichtje over de twee hondjes door 
hem geschreven zou zijn, terwijl Mi-
chel van der Plas de auteur ervan is.
Ik wil u in het kort iets over Bomans’ 
leven vertellen, gevolgd door een 
tweetal anekdotes die bij mijn weten 
nog niet eerder gepubliceerd zijn.

Bierkade 2a
Hoewel de ouders van Godfried al 
enkele maanden na de geboorte van 
hun zoon naar Haarlem verhuisd 
zijn, is hij op 2 maart 1913 in Den 
Haag geboren op het adres Bierkade 
2a. Er waren toen vier kinderen en 
later zouden er nog drie bijkomen. 
Zijn vader, J.B. Bomans, opende 
in Haarlem een advocatenkantoor. 
Later werd hij lid van de Tweede 
Kamer en Gedeputeerde van Noord-
Holland. Godfried vond dat hij zeer 
streng opgevoed werd en in verband 
hiermee schreef hij later: “Je houdt 
je hele leven de trekken van een 
jongetje dat lief gevonden wil wor-
den.” Na het Lyceum ging hij enkele 
jaren in Leiden rechten studeren. Dit 
werd geen succes, de sfeer in Leiden 
beviel hem niet en mede daarom 
ging hij in Nijmegen psychologie en 
wijsbegeerte studeren. Ook deze stu-
die heeft hij niet afgemaakt. In deze 
periode heeft hij al wel het nodige 
geschreven, o.a. De memoires of 
gedenkschriften van Mr. P. Bas.  In 
1939 verscheen zijn boek Erik of het 
klein insectenboek en dit werd een 
groot succes. Er zijn inmiddels al 
meer dan 50 drukken van verschenen 

en dit jaar wordt het ter gelegenheid 
van de actie Nederland Leest gratis 
in Bibliotheken aangeboden.  In zijn 
tijd was hij een van de meest gelezen 
schrijvers in ons land. Hij is in 1944 
met G. M. Verscheure  ze werd 
Pietsie genoemd - getrouwd en ze 
kregen één dochter, Eva. Hij werkte 
onder meer voor de Volkskrant, maar 
hij kreeg vooral landelijke bekend-
heid door zijn optreden voor radio 
en televisie. Het wonderlijke is dat 

hij nooit een literaire prijs ontvangen 
heeft. Men wist niet goed wat men 
met hem aanmoest. Simon Carmig-
gelt heeft eens over hem gezegd: 
“Bomans is een groot schrijver, 
maar je mag het alleen niet hardop 
zeggen.” Godfried is in 1971 in 
Bloemendaal overleden.

Een lezing
Begin jaren 60 ben ik samen met 
mijn vader naar een lezing van 
Bomans geweest. Deze lezing werd 
in Diligentia gehouden. We zaten op 
de eerste rij zodat we een en ander 
goed konden zien  en horen. Dit be-
tekende overigens ook dat Bomans 
ons goed kon zien. Hij kwam meer 
dan een half uur te laat. Zo af en 
toe kwam iemand van de organisa-
tie vertellen dat hij er wel degelijk 

aankwam. Nog even geduld graag. 
In die tijd accepteerde je zoiets. Je 
bleef braaf zitten zonder al te veel 
commentaar. En ja hoor, daar was 
hij. Hij ging achter een tafeltje zitten 
met een enigszins verfomfaaide tas 
tussen zijn voeten. Hij mompelde 
iets over de reden waarom hij te 
laat was en begon met zijn lezing. 
Toen ik hem eens goed bekeek, zag 
ik, dat hij precies dezelfde stropdas 
droeg als ik. Ik weet nog hoe die das 

er uit zag. Een groene das met 
een rood streepje. De lezing is me 
ontgaan omdat ik zat te wachten tot 
hij dit ook zou zien en er vervolgens 
iets over zou zeggen. Na enige tijd 
gebeurde dit dan ook. Hij verzocht 
me om te gaan staan en  me om te 
draaien teneinde deze fraaie das aan 
de rest van het publiek te laten zien 
en vervolgens stelde hij dat ik ken-
nelijk dezelfde goede smaak had als 
hijzelf. Daar stond ik dan, ongetwij-
feld met een rood hoofd. Weigeren 
deed je niet, althans ik niet. Op weg 
naar huis wist ik haarscherp wat ik 
had moeten zeggen: “Zeker ook in 
de uitverkoop gekocht ” Maar op het 
moment zelf stond ik met de mond 
vol tanden. Dat kon toen nog.

Mijn vriend Bill
Eén van mijn beste vrienden, mis-
schien wel m’n beste vriend, Bill, 
heeft Godfried goed gekend. Hij 
was van 1970 tot 1976 directeur van 
de uitgeverij A.W. Sijthoff en heeft 
in die hoedanigheid enkele boeken 
van Bomans uitgegeven. Bill was zo 
iemand  hij is enkele jaren geleden 
overleden  die prachtig kon vertel-
len. Hij heeft me dan ook diverse 
verhalen over Bomans verteld en 
één daarvan wil ik u niet onthouden. 
Bomans moest weer eens ergens in 
de binnenlanden een lezing houden 
en vroeg aan Bill of hij met hem mee 
wilde gaan. Zo gingen ze samen met 

een chauffeur op 
weg. Nadat de 
lezing afgelopen 
was, dronken ze 
nog een borreltje 
en gingen op weg 
naar huis. Halver-
wege  het was 
toen rond mid-
dernacht - vroeg Bomans aan Bill of 
hij geen trek had in een hapje eten. 
Dat had hij, maar waar kon je om 
die tijd nog iets te eten krijgen  Oh, 
dat was voor Bomans geen enkel 

probleem. Hij haalde een agenda te-
voorschijn en vond na enig bladeren 
een adres dat redelijk in de buurt lag. 
Hij gaf de chauffeur dit adres en die 
reed er zonder enige aarzeling naar 
toe. Hij kende Bomans kennelijk 
langer dan vandaag. Tot verbazing 
van Bill reden ze een buitenwijk 
van een slaperig stadje binnen en 
Bomans vroeg Bill en de chauffeur 
even te wachten en belde vervolgens 
aan bij een rijtjeshuis. Een slaperige 
dame in nachtjapon deed open en 
zag tot haar verbazing en vreugde 
dat de beroemde Bomans voor de 
deur stond. Om een lang verhaal 
kort te maken, de heren werden 

binnengelaten en aan de keukenta-
fel werd na enige tijd een maaltijd 
geserveerd. Toen Bill voor de eerste 
keer bij Bomans thuiskwam, werd 
hij in zijn studeerkamer ontvangen. 
Langs de wanden bevonden zich 
kasten vol met boeken en verspreid 
over de vloer stonden er ook nog en-
kele dozen met boeken. Het viel Bill 
op, dat er uit diverse boeken een wit 
papiertje stak. Toen hij Bomans naar 
de reden hiervan vroeg, antwoordde 
hij, dat Bill maar eens in de betref-
fende boeken moest kijken. Op ieder 
papiertje stond de naam en het adres 
van een dame. 

Carl Doeke Eisma
carlei ma@ lane .nl
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odfried Bomans 1913 - 19 1 : een fantastische Haarlemse Hagenaar

en nget e dat ie  ge nden i de rden
anneer je aan odfried Bomans vroeg waar hij geboren was, gaf hij steevast Haarlem als 

antwoord en dat is niet juist. Hij beschikte over een rijke fantasie en mede daardoor heeft hij zo n 
 boeken geschreven, waaronder enkele meesterwerken.

Voorstelling 28 november

rik  het k ein insecten ekijdens de de ederland eest campagne stond deze maand in de bibliotheken Bomans  
debuut Erik of het klein insectenboek  
centraal, waarvan bibliotheekleden 
een gratis pocketeditie of e-bookversie 
konden krijgen nog t m zaterdag 3  
november trouwens . Vraag ernaar bij 
de balie.

Een leuke bekroning ervan vindt donderdag 28 november nog plaats in Biblio-theek Wateringen Dorpskade 3, 2291 HN, Wateringen . Cabaretier Rop Janze speelt daar ’s avonds om 20.00 uur een ‘interactieve’ voorstelling van het insectenboek. Kaartjes verkrijgbaar bij alle vestigingen in Westland  kosten  2,50 voor leden van Bibliotheek Westland en  5,- voor niet-leden. U kunt ook reserveren via de website www.bibliotheekwestland.nl

- odfried omans en zijn kat, thuis ge ortretteerd in 19 1 door Hans Katan. -

- n het Kurhaus reikte odfried omans (l.) in 19 3 tijdens het rand ala du Dis ue 
o ulaire een Edison uit aan Wim Sonneveld (r.). De avond, waaro  ook Marlene Diet-

rich werd onderscheiden, was tumultueus en had een rellerige naslee . (Foto: Stokvis)
ie o  internet een aardig overzicht van de toestanden door Edward Kra endam: 

htt : www.godfried omans.nl teksten omans.en.het. dD .html -

- an 19  tot 19  u liceerde De 
olkskrant de legendarische tekenstri  

De avonturen van a inkelman , 
gescheven door omans en getekend 

door arol oges. -

- urgemeester ozias van Aartsen onthulde o   maart een 
la uette, o  de lek aan de ierkade waar odfried omans 

1  jaar geleden werd ge oren. (Foto: Roel Wijnants)-
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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.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

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 38 t m 52 
maandag- en koopavond gesloten 

a s
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ast

h
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t t

rti

Uitgerust met onder andere:
Airco, centrale portiervergrendeling,  ABS,  
radio/CD-speler en elektrisch bedienbare 
ramen vóór.

FordFiesta
Style 5-drs

48kW -  65pk!

WEGENBELASTINGVRIJ

Meerprijs metaallak € 600,-.

Fiesta Privélease: 

€ 228,- p/mnd!*
Een ALL INCLUSIVE maandbedrag incl. 

onderhoud, verzekering, wegenbelas-

ting en pechhulp. Nu met Navigation 

Pack.

Normaal:              

Ford & Ardea inruilkorting:

Ardea registratiepremie:

          

  € 11.799,-UW VOORDEEL          € 2.696,- 

A C T I E P R I J S
€ 14.495,-

€ 2.146,-

€ 550,-

  

De allergrootste voorraad,
met de laagste prijzen!

SUPERDEAL BIJ ARDEA AUTO
SUPERDEAL BIJ ARDEA AUTO

Kijk voor een vestiging bij u in de buurt op www.ardeaauto.nl

-/-

-/-

Prijzen in euro’s incl. BTW/BPM en excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken tenzij anders aangegeven. *Privélease is i.s.m. SternLease en o.b.v. 3jr-12.000 km/jr. Vraag 

naar de voorwaarden. Aanbieding is geldig op voorraadauto’s voorzien van kenteken 2013. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Afgebeeld model kan afwijken van 

standaard specificaties. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: van 16,1-23,8; liter/100 km: van 4,2-6,2; CO

2
 gr/km: van 109-144.

Kijk voor een vestiging bij u in de buurt op www.ardeaauto.nl

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

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

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

rdoor k n ik oor een 
rede i k rie  werken  

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

een ri o e

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

H rr  n der 
n reden ur hwe   

   Ri wi k

Te   
m i  

h rr nder m i om

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 



Collectie Hagana
De collectie ‘Hagana’ omvat duizen-
den boeken en fi lms over Den Haag. 
Alle aspecten van de stad komen 
aan bod: de architectuur, geschiede-
nis, de parken en bossen, gedichten, 
verhalen en romans, het Haagse 
‘dialect’, de theaters en het uitgaans-
leven en tal van illustere Hagenaars. 
Op de jeugdafdeling zullen bij veel 
ouderen herinneringen opborrelen bij 
de collectie historische kinderboe-
ken. Hier staan Nederlandse klassie-
kers zoals Dik Trom, Arendsoog en 
Pietje Bell en bijzondere voorbeel-

den van de koloniale literatuur. En 
natuurlijk boeken van de belangrijke 
Haagse auteurs en illustratoren zoals 
Max Velthuijs, Anke de Vries, Tonke 
Dragt en Jenny Dalenoord. 

cheveningen
en penburg
Bibliotheek Scheveningen heeft 
een uitgebreide collectie over het 
oude dorp. Behalve de boeken over 
Scheveningen als badplaats, haven 
en vissersplaats, kunnen liefhebbers 
er ook terecht voor boeken en fi lms 
over de zee, scheepvaart en visserij. 

Het gebied penburg heeft een bij-
zondere geschiedenis. Daarin spelen 
vier onderwerpen de hoofdrol: het 
vliegveld, de Tweede Wereldoorlog, 
archeologie en de vinexarchitectuur. 
Al deze onderwerpen komen terug 
in de boeken, fi lms en artikelen van 
de speciale collectie in bibliotheek 

penburg. 

w geschiedenis
Al honderden Hagenaars zijn de 
afgelopen jaren aangeschoven aan 
een Verhalentafel, om herinneringen 
te delen aan bijvoorbeeld de reis naar 

het verre, koude Holland vanuit In-
di , over Moerwijk, Golden Earring, 
de huishoudschool, de Boekhorst-
straat of vrouwenemancipatie in Den 
Haag. Die Verhalentafels ontston-
den in het project Haagse Stories  
geschiedenis in de bibliotheek, een 
samenwerking van Bibliotheek Den 
Haag, het Haags Historisch Museum, 
Haags Gemeentearchief en ETV.nl 
Haaglanden. De eerste jaren werden 
de resultaten gebundeld in boekjes, 
tegenwoordig gieten de deelnemers 
hun verhalen, foto’s en documenten 
in een modernere vorm. Ieder maakt 
z’n eigen korte fi lmpje, en al die 
Digi-Tales worden per onderwerp 
op dvd gezet en in de collectie van 
de bibliotheek opgenomen. Op die 
manier leggen Hagenaars hun herin-
neringen vast voor zichzelf, hun 
kinderen en kleinkinderen en krijgt 
de stad er meteen een stukje Oral 
History bij. Op de website www.
haagseherinneringen.nl staan de 
fi lmpjes die deelnemers aan de Ver-
halentafels hebben gemaakt, maar 
kunnen Hagenaars ook een eigen 
Digi-Tale toevoegen. 

ieuwe media
Meedoen aan een Verhalentafel en 
leren om zelf een digitaal fi lmpje te 
maken en op de website te plaatsen, 
maar ook zoeken op het internet, ont-
dekken of een tablet of een e-reader 
iets voor u is, een kijkje nemen op 
Facebook of Twitter  Het kan alle-
maal in de Haagse bibliotheken. Op 
de website www.bibliotheekdenhaag.
nl staan alle activiteiten, cursussen 
en workshops en natuurlijk de hele 
collectie boeken, fi lms, muziek, 
luisterboeken en games. 
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Bibliotheek Den Haag, waar u geschiedenis kunt lezen n schrijven

ist rie an en r agenaars
Belangstelling voor de geschiedenis van de stad begint vaak dicht bij huis: de straat waar je 
opgroeide, de winkels, de school, de wijk. Hagenaars kunnen daarvoor terecht op de vierde 
verdieping van de Centrale Bibliotheek waar de stad Den Haag centraal staat. Maar sinds een 
paar jaar wordt er ook geschiedenis geschreven in de bibliotheek. Aan de Verhalentafels komen 
Hagenaars bij elkaar om herinneringen op te halen en vast te leggen over een bepaald stukje 
Haagse historie.

- De erhalentafel in i liotheek oosduinen. -

- De ronkcollectie  in i liotheek Scheveningen. -

Memoires oud-huismeester 
Joop ooijestijn

Achter de 
schermen 
bij ulchri 
Van eind jaren  tot en met 
1994 werkte Joop ooijestijn 
als huismeester bij het 
vermaarde ulchri tudio 
aan het ange Voorhout 1 . 
Een kunstenaarsvereniging, 
maar ook een plek van 
samenkomst van de 
hogere kringen , bij tal van 
bijzondere gelegenheden. 
Joop ooijestijn vertrouwde 
zijn herinneringen, een 
werkelijk heel speciaal kijkje 
achter de schermen van 

ulchri, toe aan het papier.

Op zaterdag 7 december aan het eind 
van de middag is het dan zover, een 
spannend moment voor de schrijver, 
want dan wordt het boek ‘Huismees-
ter in Haagse Kringen’ gepresenteerd 
in Pulchri. Waar anders
Het boek is op een vlotte manier, 
maar met veel detail geschreven. Tal 
van bekende Hagenaars, Nederlan-
ders en buitenlanders passeren de 
revue. Kunstenaars, televisiemakers, 
politici en staatshoofden, onder wie 
Koningin Beatrix. Veel aandacht ook 
voor alle praktische toestanden en 
verwikkelingen die daarbij om de 
hoek kwamen kijken bij Pulchri.
In een later nummer van De Oud-
Hagenaar een interview met Joop 
Looijestijn n.a.v. zijn boek, maar 
nu vast een aankondiging, omdat 
het boek een plek verdient onder de 
kerstboom van Hagenaars  

ui mee er in aag e ringen
agina ri er ri g
aar ia de e ere oe handel
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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.  

Stormachtig Stil, levensverhalen 
van roze ouderen

Tekst en fotografie Eveline van de Putte
met een voorwoord van Arthur Japin

In Stormachtig Stil vertellen 27 oudere 
homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, 
biseksuelen en transgenders, van Nederlandse 
en niet Nederlandse komaf, openhartig over 
hun (liefdes)leven, hun stilzwijgen en angst 
om nog altijd niet geaccepteerd te worden. 
Deze unieke verzameling portretten is interessant 
voor een breed publiek, en inspirerend voor 
hulpverleners, verpleegkundigen en vrijwilligers 
in zorginstellingen. 

Verkrijgbaar bij de boekhandel en direct bij 
de uitgeverij: www.uitgeverijxanten.nl
ISBN 978-94-91446-08-5    
224 pagina’s, fullcolor paperback  
€ 21,95  

k doe de De Oud-Hagenaar cadeau
Steeds meer lezers van buiten Den Haag e.o. lezen onze krant. Vaak laten ze hem opsturen door kennissen 
of familie. Misschien wel door u  Doe ze een plezier met de feestdagen en geef ze voor   49,90 per 
1 januari 2014 een jaarabonnement cadeau. 

e orgadres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

actuuradres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
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Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag

"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 70 is een mooi vormgegeven 
boekje over succesvolle jaren van ADO c. . 
FC Den Haag, toen de club van zich liet horen 
in de nationale en internationale arena en in 
1975 de KNVB-beker won door een 1-0 over-
winning tegen FC Twente in de Rotterdamse 
‘Kuip’. 
De 120 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd 
op de herinneringen aan de club die auteur 
Roeland Gelink van 2009 tot 2013 schreef 
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid 
met veel extra’s.

De Voetbaljaren 70 ISBN: 978-94-91168-54-3  
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op  

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL 

VOOR SLECHTS

12,95

  Gewoon 
    goed geregeld
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van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening. 
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Een verhaal 
van Roeland 
Gelink. Hij is 
o.m. oud-
stadsredacteur 
van het 
dagblad Het 
Vaderland. 
Vakantie nam 
hij nooit op, 
alleen wat vrije 
dagen als ADO 
Den Haag in 
het buitenland 
speelde. Als 
vrijwilliger is 
hij daar ook 
een oud-
gediende, 
onder meer 
als stadion-
speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 
liefst veel.

Een simpel regenbuitje dat het door-
gaan van ADO Den Haag-Vitesse 
plotseling onmogelijk maakte was 
uiteindelijk de aanleiding voor het 
defi nitief verdwijnen van het gras uit 
het Kyocera Stadion. Als beginnend 
voetballertje was regen voor mij al 
de meest gevreesde weersgesteld-
heid. Een voetballoze zaterdag bij 
VUC was lang het ergste dat mij kon 
overkomen. Voor mijn allereerste 
slapeloze nacht zorgde de regen die 
naar ik vreesde de eerste ronde van 
het Haagse schoolvoetbaltoernooi 
1969-1970 in gevaar bracht. Die 
angst werd bewaarheid en toen de 
weergoden mij een volgende keer 
gunstiger gezind leken, blies een 
orkaanachtige wind op Kijkduin de 
overtuiging dat mijn elftal van de 
Heilig Hartschool onoverwinnelijk 
was genadeloos aan fl arden.

Modderballet
Met de handicap van een door de 
herstelwerkzaamheden pas echt 
onbespeelbaar geworden veld kon 
ADO Den Haag tegen Vitesse veel 
beter uit de voeten. Elke bal zo snel 
mogelijk lang op de kopsterke spits 
was de tactiek waarmee het team 
van trainer Maurice 
Steijn het publiek 
een opwindende, echt 
Engelse voetbalmid-
dag bezorgde en  
zich naar de eerste 
thuisoverwinning van 
dit seizoen knokte. 
Jammer was al-
leen dat de Haagse 
helden na afl oop nog 

onvoldoende door modder waren 
besmeurd voor een authentieke hero-
ische huldiging.
Een onvergetelijk modderballet 
beleefden we met FC Den Haag wel 
eens tijdens de donkere jaren in de 
Eerste Divisie. Op Paaszaterdag 6 
april 1985 begon het elftal dat Rob 
Baan tegen DS 79 het veld in stuurde 
als grootste kanshebber op de derde 
periodetitel. Zeker 2.500 Hagenaars 
waren naar Dordrecht gereisd om 
dat succes mee te vieren. De steeds 
heviger neerplenzende regen op 
onoverdekte tribunes maakte dat 
niet tot een pretje. Goed voetballen 
werd in die omstandigheden steeds 

moeilijker en het partijtje dat een 
paar honderd Haagse fans in de rust 
op het Dordtse gras speelden, deed 
het veld ook geen goed. Meer dan 
een doelpuntloos gelijkspel zat er in 
die omstandigheden niet in, maar uit-
eindelijk bleek dat precies voldoende 
voor een eerste Haags periodesuc-
ces. Twee dagen later kon dat in het 
Zuiderpark worden gevierd bij een 
thuisduel tegen Heerenveen.

Elfstedenwinter
Wedstrijden op eigenlijk onbespeel-
bare velden maakten we ook mee in 
de Elfstedenwinter die plotseling het 
seizoen 1985-1986 doorbrak. Een 
voorproefje van wat er komen ging, 
kregen we al voor de winterstop in 
een bekerwedstrijd tegen Spakenburg 
in de Utrechtse Galgenwaard. Dat de 
nog ongeslagen FC na 42 seconden 
een tegentreffer kreeg te incasseren, 

kwam als een koude douche. Alfons 
Groenendijk repareerde die schade 
voor een deel, maar de wind en de 
ijzige kou zorgden meer dan ander-
half uur voor een gevoelstemperatuur 
van ver onder nul. 
Als dank voor het onaangenaam 
verpozen mochten Spakenburg en 
FC Den Haag in februari op herha-
ling. Meer dan 3.000 Hagenaars 
lieten zich door een temperatuur van min negen niet weerhouden om de 

replay op een zaterdagavond in het 
Zuiderpark bij te wonen. Heini Otto 
gaf op het bevroren veld het goede 
voorbeeld door gewoon in korte 
mouwen aan de aftrap te verschijnen. 
Als uitblinker lag hij ook aan de ba-
sis van de treffers van Frans Danen 
en Groenendijk, die FC Den Haag na 
180 minuten kleumen een plaats in 
de derde ronde bezorgden. Inmiddels 
is de eerste thuiswedstrijd van ADO 
Den Haag op kunstgras ook al weer 
achter de rug.  In sommige opzichten 
was het eerste duel op die vreemde 
bodem tegen FC Twente toch een 
déja vu, maar daarover een andere 
keer. 

Als je dan toch voor het allerlaatst op het enige echte groene gras 
thuis speelt, kun je dat maar het beste doen als ADO Den Haag 
onlangs tegen Vitesse: precies zoals de Engelsen hadden bedacht 
toen zij het spel uitvonden. De veldslag in en rond de loopgraven in 
het K ocera tadion deed denken aan andere sterke staaltjes van 
verschroeide aarde.

erschr eide aarde en regen

- Huu  Smeets als kersvers eriodekam ioen 
in een ko duel voor een volle oord-tri une

 tegen Heerenveen. Foto: Willem itter -

- Heini Otto o  zaalschoenen, maar met korte mouwen  Foto: Willem itter -

- Alfons roenendijk viert de tweede treffer 
tegen S aken urg. Foto: Willem itter -

- De verdediging van S aken urg waakt voor 
Martin ol, net verkozen tot S eler van het aar 

van de Eerste Divisie. Foto: Willem itter -

- oorzitter D  Stoo  (rechts) ziet F  Den 
Haag-Heerenveen samen met urgmeester 
Schols (centraal) en wethouder ink (links). 

Foto: Willem itter -

- Het uider ark ij min negen in afwachting 
van de eker-re la  F  Den Haag-S aken urg. 

Foto: Willem itter -



De aanleiding van dit verhaal was het 
nieuws over de erfpachtschuld van de 
joodse overlevenden van de oorlog, 
die terug kwamen uit de kampen. 
Mijn moeder werd geboren in Sche-
veningen. Haar vader was visser en 
haar moeder droeg de Scheveningse 
klederdracht en verkocht vis langs 
de deuren. Haar vader was een aantal 
jaren voor de oorlog aan de wal gaan 
werken. Dat viel niet mee voor een 
“ongeschoolde” Hij kreeg uiteindelijk 
een vaste baan als steigerbouwer bij 
het GEB in Den Haag.

pergebied
Mijn moeder was 15 toen de oorlog 
uitbrak. Ze woonden in de Lijn-
straat nr 14. Ze woonden daar met 5 
personen. Vader, moeder, 2 broers 20 
en 9 jaar  en zij zelf. Op 3 november 
1943 zaten ze aan tafel, toen het 
ontruimingsbevel werd aangereikt in 
opdracht van de bezetter. Schevenin-

gen werd spergebied en als je 

er niet werkte, moest je naar Den 
Haag. Er stond al een vracht-
wagen voor de deur. Ze konden 
gelijk beginnen met inpakken en 
uitruimen. Mijn moeder vertelt nog 
steeds met ontzetting dat de borden 
vuil werden ingepakt. Veel spullen 
konden niet mee. De zolder bleef 
onaangeroerd.
De meubels werden ergens opgesla-
gen en het gezin ging met wat tijde-
lijke logeerartikelen naar een school 
in de Stortenbekerstraat. Samen met 
nog een gezin van 7 personen konden 
ze zolang daar verblijven in een van 
de lege schoollokalen. Houten britsen 
met strozakken waren daar neergezet 
en er was een fonteintje om je te 
wassen. Verder moesten ze zich maar 
redden. Dit duurde tot er een huurhuis 
was gevonden. Bij elkaar was dat 6 
weken.
Zij kregen een huurhuis in de Gerard 
Kellerstr. 48 in het Laakkwartier. De 
oorlogsjaren kwamen ze daar verder 

door. Na de bevrijding was iedereen 
blij, maar wel arm en berooid. Fiets 
ingeleverd, dekens, koper en ook de 
radio waar haar vader heel lang voor 
gespaard had, was ingeleverd bij de 
bezetter. Gehoorzaam en bang hielden 
ze zich aan de regels.

ientje van ieftinck
De Nederlandse regering vond het 
beter dat iedereen na de oorlog met 
10 gulden begon, het naar de minister 
van fi nanci n genoemde “tientje van 
Lieftinck”. Weg met het zwarte geld. 
Als je geen “legaal” spaargeld had, 

had je dus alleen maar dat tientje. Als 
je nog spaargeld had in de oorlog dan 
kocht je daar natuurlijk eten voor. Dus 
spaargeld was er niet meer. Mijn opa 
ging na de oorlog terug naar zijn huis 
in de Lijnstraat kijken. Het huis was 
totaal geplunderd. Alles was gebruikt 
als brandstof, tot de plankenvloeren 

toe. De spullen die op zolder achter 
waren gebleven waren weg. Mijn opa 
besloot toen maar in zijn huurhuis in 
de Gerard Kellerstraat te blijven wo-
nen. Er was al onrust genoeg geweest. 
Zijn oudste zoon was getraumatiseerd 
uit de oorlog gekomen omdat hij juist 
in de oorlog dienstplichtig soldaat 
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Omdat mijn beide ouders de respectabele leeftijd van 88 jaar en 93 jaar hebben bereikt, 
wordt er met elkaar nogal eens over vroeger gepraat. Veel familieverhalen, vrolijk of 
droevig komen voorbij. oms is er een aanleiding in de actualiteit, waardoor al vaker 
vertelde verhalen opeens weer worden opgehaald.

eker ri s ge eente r n d ang na de r g

De Maststraat, Zwaardstraat, 
Werfstraat en dergelijke liggen in 
het oude historische Scheveningen. 
Mesdag, de bekende schilder die 
vanaf het Seinpostduin een blik wierp 
op dat gebied heeft dat schitterend 
geschilderd. Maar toch Duindorp is 
ook Scheveningen. In de jaren twintig 
en dertig is Duindorp gebouwd om 
ruimte te bieden aan de vernieuwing 
van een belangrijk deel van dat oude 
Scheveningen. Er moesten nieuwe 
wegen en ontsluitingen worden gere-
aliseerd als o.a. Jurriaan Kockstraat , 
de knusse maar ongezonde hofjes 
moesten verdwijnen. Duindorp was 
de nieuwe uitleg, een nieuwbouw 
wijk gebouwd voor de toekomst  

evangenkamp 
Het imago van Duindorp kreeg na de 
oorlog wel een behoorlijke knauw. 
De regering gebruikte Duindorp, 
dat in de oorlog spergebied was, tot 
gevangenkamp voor mensen die in 
de oorlog een scheve schaats hadden 
gereden. Na de ontruiming van Duin-

dorp en het weer bewoonbaar maken 
van de woningen wilden maar weinig 
mensen daar wonen. Maar langzaam 
maar zeker gingen steeds meer jong 
gehuwden daar wonen om een gezin 
te stichten. Zo werd ik dus ook in 
Duindorp geboren. 

nwonen
Ik werd geboren in de Zeezwaluw-
straat op nummer 7. Mijn ouders Arie 
de Jong en Dien van Daalen trokken 
daar in bij een oudere zus van mijn 
vader. Mijn moeder had mijn vader 
in zijn diensttijd na de oorlog in 
Amersfoort ontmoet. En zoals dat in 
die tijd ook al ging, men moest op de 
beddenplank trouwen  Dus snel na 
de kennismaking werd het huwelijk 
voltrokken en bij familie ingetrokken. 
Dat gebeurde in die tijd weel meer. 
In de jaren vijftig tot zestig heerste er 
een optimistische sfeer. De mensen 
waren sterk bij elkaar betrokken na 
de spanning van de oorlog en de hec-
tische jaren erna, er ontstond nu een 
fase waarin een zekere stabiliteit en 

rust ontstond. Veel bewoners hadden 
van de gemeentelijk volkshuisvesting 
een eigen woning gekregen. Zo ook 
ons gezin. Al snel verhuisden wij naar 
de Pluvierstraat 219 waar we tot 1960 
hebben gewoond. Er waren overigens 
veel grote gezinnen met soms wel 14 
tot 16 kinderen. En dan te bedenken 
dat de bevolking van Duindorp niet 
Rooms Katholiek gebonden was maar 
protestant. Ook voor hen gold nog: 
geen voorbehoedsmiddelen.

Kerkbezoek
Veel bewoners gingen zondags naar 
de kerk. De Prinses Julianakerk, in 
1928 door Koningen Wilhelmina 
en Prinses Juliana geopend, en de 
Pnielkerk op Duindorp waren iedere 
zondag twee keer mutje vol. De be-
volking was overwegend betrokken 
bij de kerk. Mijn herinnering uit die 
tijd dat ik als jongetje van ongeveer 
10 jaar naar de zondagschool ging, 
vlak voor kerst. Dan was er een speci-
ale zondagschool dienst in de Prinses 
Julianakerk met allen kinderen van 

de verschillende zondagscholen. Als 
de dienst was afgelopen kregen alle 
kinderen een grote zak snoep met 
fruit en chocola. Het was wel zo dat 
in januari als de zondagscholen weer 
starten dat de animo om weer naar de 
zondagschool te gaan minder was.

Hard werken
Hard werken dat was het motto. 
Veel mannen werkten in de visserij 
en havengebonden bedrijven. Mijn 
vader niet, die was chauffeur bij de 
broodfabriek Hus. Wie kende het 
brood van Hus niet. Overal, ook op 
Duindorp, waren fi lialen van Hus en 
overal reden hun elektrische karren 
rond om aan de deur te bezorgen. Zij 
verkochten voor 30 cent lekker brood 

en koek. Omdat mijn vader bij Hus 
werkte hadden wij natuurlijk gratis 
brood en volop verschillende koek-
soorten. Gevulde koek, sprits, kados 
enzovoorts. Het aardige was dat Hus 
het goed vond dat men voor eigen 
gebruik brood meenam, dat werd 
althans oogluikend toegelaten.

ekker spelen  
Ik heb een fi jne jeugd gehad op Duin-
dorp. Juist omdat er heel kinderen 
waren van de zelfde leeftijd was het 
eigenlijk altijd feest. Er werd door 
de jeugd veel op straat gespeeld. 
Spellen zoals stokje slaan, slagbal 
en natuurlijk voetbal waren favoriet. 
In de winder sleetje rijden in op het 
“groende velletje” in de duinen en 

Duindorp is een wijk die deel uitmaakt van cheveningen. Alhoewel veel echte cheveningers  
daar anders over denken. En voor een deel hebben zij natuurlijk gelijk. Het echte cheveningen  
dat historisch is gegroeid ligt rond de Keizerstraat en de straten daarom heen. 

r  aan de uinen eer et sti  terug  de kaart

- De sfeervolle eezwaluwstraat in de jaren 3 , lang voordat mijn ouders er kwamen 
wonen en ik er werd ge oren o  nummer 7.   -
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r  aan de uinen eer et sti  terug  de kaart
sneeuwpoppen maken en in de zomer 
het strand. In mijn herinnering waren de 
winters strenger en de zomers heter maar 
ik heb daar geen statische bewijzen voor.
En dan natuurlijk de meisjes. Er waren 
in de buurt - inmiddels waren wij naar 
de Tiengemetenstraat verhuisd - veel 
meisjes die de jongens er goed uit von-
den zien. Ik moet wel bekennen dat ik 
om ene of andere reden niet zo populair 
was bij de meisjes uit de buurt, vrienden 
van mij scoorden hoger. Af en toe had ik 
ook prijs maar dat was meer ‘s zomers op 
strand bij meisjes die niet in mijn buurt 
woonden. Ik denk dat die mij niet goed 
kenden. Maar goed, ik moest er mee 
leven en dat is best gelukt.

Holland port
Ik zelf kon aardig voetballen. Ik was niet 
te groot en had een goede techniek. In 
1965 organiseerde Scheveningen Holland 
Sport SHS  een selectietoernooi voor 
jonge voetballertjes uit Duindorp. Dat 
was nog op Duinhorst. De toen bekende 
Engelse trainer Dennis Nevel had de lei-
ding. Ik werd uiteindelijk na twee speel-
ronden als jong voetballertje geselecteerd 
voor het betaald jeugdteam van Holland 
Sport. Wat was ik trots. Uit ongeveer 
200 jonge ambitieuze voetbaltalentjes 
werden er 16 geselecteerd en daar was ik 
er een van. Dus de periode daarna ging 

het vooral over voetbal. Helaas werd dat 
betaalde jeugdteam al weer snel opge-
doekt zodat ik weer bij mijn oude club 
Duindorp SV terecht kwam. 

aatste 1  jaar
Tot mijn 23ste jaar toen ik zelf in het 
huwelijk trad met Marthy van Baalen heb 
ik in de Tiengemetenstraat gewoond. Het 
aardige is dat er twee jaar geleden dank-
zij deze krant een re nie van de jeugd uit 
die tijd heeft plaatsgevonden. Een artikel 
in De Oud-Hagenaar van Frits Langerak 
gaf zoveel reactie dat er nu jaarlijks oude 
herinneringen worden uitgewisseld
Duindorp heeft de afgelopen 10 jaar 
een geweldige verandering ondergaan. 
De duinen zijn nu van af veel plekken 
goed te zien. Door het openbreken van 
de woonblokken aan de Wieringsestraat 
nu het Wieringse pad  zijn de duinen 

nu overal te zien. Na een periode van 
verpaupering heeft de woningcorpo-
ratie Vestia een geweldige verbetering 
gerealiseerd. Het is weer goed wonen in 
Duindorp, net zoals vroeger. Ik probeer 
daarom weer een woning te vinden in het 
de wijk waar ik ben opgegroeid en veel 
heb meegemaakt.

Dick de Jong      
merel @ca ema.nl

was. Zijn dochter mijn moeder  zat in 
Overijsel vanwege de honger en zijn 
jongste zoon was ook niet zonder kleer-
scheuren door de oorlog heen gekomen.

Opa was woest
Het was natuurlijk wel even schrikken 
toen er een rekening van de gemeente 

kwam. De gemeente rekende een somma 
van 139,50 gulden voor het 6 weken 
vertoeven in een “noodtehuis” met het 
gezin. Mijn opa dacht dat het een vergis-
sing was. 139 gulden was heel veel geld 
in die tijd. Hij liep alle instanties af, zo 
vertelt het verhaal. Maar  regels zijn 
regels. Hij kon op zijn kop gaan staan, 
maar hij moest betalen. Hij leende geld 
en verkocht nog wat zilveren munten en 
sprokkelde zo het geld bij elkaar.
Mijn moeder laat mij de kwitantie zien. 
Zij heeft het al die jaren bewaard. Ook 
het ontruimingsbevel komt tevoorschijn. 
Alles zit in een oud blikken sigaren-
doosje. “Ik weet nog” zegt ze “dat we 
onze opgeslagen spullen gingen halen. 
Mijn vader vond ook nog de clivia die 
in alle haast in de verhuiswagen terecht 
was gekomen. Wonderlijk genoeg had de 
plant het overleefd. Ja, hij bloeide zelfs. 
Toen gooide mijn vader uit frustratie 
de plant over de straat. Dat was niets 
voor hem. Maar hij was zo kwaad en 
verontwaardigd over zoveel onbegrip en 
oneerlijkheid.”

C. Seriese - Cuhfus
in . erie e@ onne .nl

i na had ik niet estaan
Mijn moeder had een prachtige lijfspreuk: Het loopt in t leven vaak heel anders dan 
je denkt.  oen mijn moeder ieternella Johanna van der ang ellie genaamd  bij 
een vriendin mijn vader alter imon ewin leerde kennen was ze 19 jaar. 

Moeder woonde toen in het dorp Loosduinen, waar bijna 
iedereen elkaar kende. Nu hoort Loosduinen bij Den Haag. 
Het klikte meteen en pa maakte gelijk een afspraak met haar 
voor de volgende dag. Nellie stond op tijd bij de afgespro-
ken plek. Zij wachtte en wachtte, maar
Walter kwam niet opdagen. Toen ze thuis kwam vroeg haar 
moeder mijn oma :
- “En hoe was je afspraakje ”
- “Ik wil die kerel nooit meer zien, hij is niet op komen 
dagen” luidde haar antwoord bits.
Ja, als ze dat gedaan had, was ik inderdaad nooit geboren.

Ongeluk
Een dag later hoorde mijn moeder via die vriendin dat 
Walter in het ziekenhuis lag. Hij had heel hard achter de 
tram aangelopen, om niet te laat op zijn afspraakje met mijn 
moeder te komen. Helaas kwam hij met zijn rechter voet 
onder de tram en hij verloor 4 tenen. Hij werd meteen naar 
het dichtstbijzijnde katholieke ziekenhuis gebracht. Zijn 
grote teen heeft hij nog gehouden, daar zit je richtinggevoel 
in. Nelly wist niet hoe hard ze naar het ziekenhuis moest 
hollen om Walter op te zoeken. Hun huwelijk heeft bijna 
40 jaren geduurd. Ik was hun eerste baby en wat deed mijn 
vader toen ik geboren was  hij keek meteen naar mijn voeten 
of ik al mijn tenen had, i.p.v. naar mijn gezicht te kijken. Hij 
slaakte een zucht van verlichting toen hij 10 tenen telde. 
In het ziekenhuis kwam de pastoor aan het bed van mijn 
vader en hij vroeg:
- “Wat kan ik voor u doen meneer Lewin ”
- “Ja’ zei mijn vader, “wilt u dat scheve kruis boven mijn 
bed weghalen.”
Dat antwoord was wel heel anders dan de pastoor had ver-
wacht. Zo’n vreemd antwoord had hij nog nooit gehoord.

andelstokken
Pa heeft zijn hele leven met een wandelstok gelopen. Hij 
heeft daar een hobby van gemaakt en 12 wandelstokken 
gekocht. Door de manier waarop hij liep kwam hij ouder 
over dan hij was.
Mijn broertje Wout werd 17 maanden later geboren en heeft 
de wandelstokken gekregen, die hij mee naar Amerika heeft 
genomen, waar hij vanaf zijn 30ste  jaar woont in Boston. 
Hij is een beroemde professor in de Natuurkunde geworden 
en heeft les gegeven op de M.I.T. In Nederland is hij al 3x 
in ‘De Wereld Draait Door’ geweest. Hij deed een proef 
en sloeg toen Matthijs van Nieuwkerk met een stok, Thijs 
vloog achter uit, maar het deed echt geen zeer, het was geen 
echte stok. Hij heeft een boek geschreven: For the love of 
Physics, in het Nederlands heet het: Gek op Natuurkunde. 
Zijn boek is inmiddels in 14 talen vertaald.  

Bea Bloksma-Lewin
lo malewin@he ne .nl

- ell  met Walter in haar 
verlovingstijd -

- Ma en a(met zijn wandelstok) 

ij de gevangen ort (leeftijden  en ) -

- Ma en a in de tuin aan de alken oslaan 

met Wout en oes foemie en ik naast ma  -

- ell  als klein meisje met haar ouders -
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 I  

50 Plus reizen tegen 50 Plus reizen tegen   
    betaalbare Prijzen!betaalbare Prijzen!  

 

 

I  A   A A AI  A   A A A  
Een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter  
en het voorjaar tot aan een compleet overwinterings      
verblijf in Calpe aan de Costa Blanca!  BTR Reizen  
biedt u van oktober t/m mei deze aantrekkelijke  
Winterzon vakanties met veel voordelen: 
 vertrek iedere woensdag van Rotterdam Airport 
 directe transfer van Valencia Airport naar Calpe 
 eigen Nederlandse reisbegeleiding 
 uitstekende *** / **** hotels en appartementen 
 verrassend geprijsd met  garantie van SGR! 

 

Senior Hotel Dennenhoeve Senior Hotel Dennenhoeve   
Nunspeet / Veluwe  € 224,Nunspeet / Veluwe  € 224,Nunspeet / Veluwe  € 224,       

Actie Weken Actie Weken Actie Weken --- p.pp.pp.p   

 van 12 t/m 19 maart 2014 e len in  eli  
 van € 419,  voor slechts € 359,  p.p. inclusief: 

 Vlucht Transavia.com Rotterdam Airport  Valencia v.v. 
 Transfer van Valencia  Calpe v.v 
 Nederlandse reisbegeleiding. 
 Welkomstbijeenkomst met glas Sangria. 
 Basis van logies in luxe appartementen Esmeralda Suites ***+  

Speciale aanbieding -  
Calpe aan de Costa Blanca va. slechts - p.p. 

 lle inf ie             
ei en nl 

f el  
055 5059500 

 is f l e s 

Senior Hotel Der Jägerhof Senior Hotel Der Jägerhof   
Teutoburgerwald  € 238,Teutoburgerwald  € 238,Teutoburgerwald  € 238,       
Actie Weken Actie Weken Actie Weken --- p.pp.pp.p   

I     en I     en ‘Alles Inclusief’  ‘Alles Inclusief’    € 179,€ 179,     
inf ee  n  lle s eci le A I   inf ee  n  lle s eci le A I     

                            

Senior Hotel ‘t Witte VeenSenior Hotel ‘t Witte Veen  
Witteveen / Drenthe  € 209,Witteveen / Drenthe  € 209,Witteveen / Drenthe  € 209,    

Actie Weken Actie Weken Actie Weken --- p.pp.pp.p   

WINTERDROMEN

Maestro Carlo Rizzi opent deze Russische avond met de 
sprankelende Ouverture uit de opera ‘Ruslan en Ludmilla’
van Glinka. Patricia Kopatchinskaja soleert in het Viool-
concert van Stravinsky. De Eerste symfonie van Tsjaikovski
met de bijnaam Winterdromen is een onbekende schoon-
heid. De reis die de componist schetst door het besneeuwde
Russische landschap hult u in een weldadige winterse sfeer.

Vr 6 december 20.15 uur
Zo 8 december 14.15 uur
Dr Anton Philipszaal Den Haag

KERST MET
‘DIE SCHÖPFUNG’

In ‘Die Schöpfung’ wordt het scheppingsverhaal verteld 
door drie aartsengelen: Raphaël, Uriël en Gabriël. Haydn 
was met zijn beeldende manier van componeren dé 
componist bij uitstek om de zonsopkomst, de fl onkerende 
sterren, de stormen en golven van de zee en alle dieren 
uit het verhaal treffend muzikaal uit te beelden.

Zo 22 december 14.15 uur
Dr Anton Philipszaal Den Haag

INFORMATIE EN KAARTEN: 070 88 00 333 of residentieorkest.nl

Voor dit weekend hebben we een speciale aanbieding: 

Bezoek beide voorstellingen 
                                       (normaal € 53,50)    nu voor slechts € 40! 

Deze aanbieding is alleen te boeken via het bespreekbureau 
van het Lucent Danstheater, T 070 -88 00 333, o.v.v.  Oud Hagenaar
 

Flamenco aan het Spuiplein
Buiten wordt het koud en guur. Maar bij ons binnen is er volop warmte en fl amenco in de decembermaand! Het muzikale avontuur van Erik Vaarzon Morel & Leonie 
Jansen en de vurige dans van Eva Yerbabuena; twee verschillende voorstellingen in een weekend: genieten van fl amenco!

Erik Vaarzon Morel & Leoni Jansen
Zaterdag 7 december, 20.15 uur

Eric Vaarzon Morel en Leoni Jansen vinden elkaar in hun grote liefde voor mu-
ziek. In een zoektocht naar de oorsprong van de muziek die hen bindt. Hij neemt 
in het diepste zuiden van Spanje - de bakermat van de fl amenco - de Zilverroute 
vanuit Sevilla; zij bereist de oeroude pelgrimsroute vanuit het Keltische noorden. 
Ze treffen elkaar uiteindelijk in Santiago de Compostella, één van de oudste 
bedevaartplaatsen van Europa. Een theater/muziekprogramma in Nederlands, 
Engels, Spaans en Keltisch.

¡Ay! Eva Yerbabuena
Zondag 8 december, 16.00 uur

Eva Yerbabuena komt terug! Na haar successen in het Lucent Danstheater in 
2006 en 2009 wil ze nu haar spiksplinternieuwe voorstelling ¡Ay! delen met de 
Haagse fl amencoliefhebbers. Eva’s voorstellingen slaan spannende nieuwe wegen 
in, maar altijd met een verwijzing naar de traditie: de puurheid van de Flamenco 
blijft intact.

Eén boek cadeau?

Geef een bibliotheekpas!

Verkrijgbaar in alle Haagse bibliotheken

Geef 1.000.000 
boeken, fi lms en 
games cadeau!

Nu in feestelijke 
verpakking!
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r  uit Deze agenda evat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
He t u activiteiten te melden  Stuur uw gegevens o  via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

ajaar 2 13

Roze ouderenagenda Haaglanden  Delft
•  15 december: ZilverUitje in Bastacafe: elke 1e & 3e 

zondag v.d. maand van 12.00-20.00 uur in Bastacafe , 

Scheveningseveer 7 in Den Haag.

vr. december: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag v.d. maand 

van 14.00-16.30 uur maand in Wijk-en DienstenCentrum 

Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1  in Voorburg.

•  vr. 29 november & 27 december: Roze Ouderensalon: 

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

Delfs Hove, Vorrinkplein 99 in Delft

•  zo. 8 december: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow 

Den Haag): elke 2e zondag v.d. maand van 16.00 tot 

21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerres-

traat 16 in Den Haag.

BUITEN DE REGIO

•  vr. 13 december: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. 

maand van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) 

in Leiden.

• zo. 8 december: Zondagmiddagsalon, elke laatste 

zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in Cafe Praag 

(COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175  in Rotterdam. 

Bijna alle ouderensozen serveren na afl oop een maaltijd 

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

ot 2 februari 2 14

O ER Halte Rijswijk
Historisch OV in het Museum Rijswijk
In Museum Rijswijk is de tentoonstelling ‘Halte Rijswijk' 

te bezoeken, over het openbaar vervoer in en om Rijswijk 

van 1650 tot heden. Aan de hand van schilderijen, pren-

ten en foto’s wordt een beeld geschetst hoe eeuwenlang 

gereisd werd in en om Rijswijk. Talloze modellen van 

trekschuiten, postkoetsen, treinen, trams en bussen laten 

zien waarin men reisde. Bezoekers kunnen actief deelne-

men aan de tentoonstelling, bijvoorbeeld door plaats te 

nemen in de ‘cabine’ van een trein die het station Rijswijk 

binnenrijdt. ‘Halte Rijswijk’ is niet alleen voor de liefheb-

ber maar voor het hele gezin.  

Nog niet zo heel lang geleden was reizen een tijdrovende 

onderneming. De trekschuit was redelijk geriefl ijk, voer 

doorgaans op tijd en was betaalbaar. Maar 5 kilometer 

per uur was de reistijd lang. Een snellere optie was de 

postkoets. Die was daarom veel duurder maar helaas 

weinig comfortabel.  Wie een grote afstand te overbrug-

gen had, moest een of meerdere malen overstappen. Niet 

zelden was een overnachting in een herberg deel van het 

reistraject.  Op de tentoonstelling komen daarom ook de 

reizigers zelf aan het woord. In dagboeken en reisversla-

gen deden zij  vaak uitgebreid verslag van hun ervaringen 

onderweg en waarschuwden voor dronken schippers, 

oplichterij en logies die ver beneden de maat waren.

De stoomtrein die in 1839 in Nederland voor het eerst 

reed, werd aanvankelijk met argwaan bekeken: het werd 

aangedreven door een machine en niet door paarden. 

Naarmate het spoorwegennet zich uitbreidde nam echter 

ook de populariteit toe. Ook Rijswijk had rond 1860 al 

een eigen station. Het huidige station, ondergronds en 

met een glazen pyramide als ingang is inmiddels nummer 

vier.

Ook het plaatselijke en regionale ververvoer maakte in 

de tweede helft van de 19de eeuw een stormachtige 

ontwikkeling door. De paardentram reed door Den 

Haag en deed ook Rijswijk aan, net als zijn opvolger, 

de stoomtram. Voor de trekschuit en de postkoets 

betekende het de doodslag. Het was onmogelijk te 

concurreren tegen de tram en de trein die vaker, sneller 

en veelal goedkoper waren. Op de tentoonstelling komen 

de diverse transportmiddelen ruim aan de orde. Wie wil 

weten hoe het vervoer er destijds uitzag, kan zijn hart 

ophalen aan de talloze modellen die er te zien zijn. Vele 

prachtig uitgevoerde schaalmodellen van treinen, trams 

en bussen laten zien hoe men vroeger op reis ging of hoe 

een trekschuit of postkoets in elkaar stak. 

Halte Rijswijk is een tentoonstelling die niet alleen de lief-

hebber van oude transportmiddelen zal aanspreken. Het 

hele gezin kan hier uit de voeten en zich even wanen in 

de tijd van trekschuit en stoomtrein. Kinderen tot 13 jaar 

hebben gratis toegang. Open: dinsdag t/m zondag van 

11.00-17.00 uur. Maandag gesloten.  Voor de komende 

feestdagen: Eerste Kerstdag gesloten, Tweede Kerstdag 

11.00-17.00 uur; op 31 december en 1 januari is het 

museum gesloten. 

Museum Rijswijk is gevestigd in een statig herenhuis in 

het hart van oud-Rijswijk: Herenstraat 67, 2282 BR Rijs-

wijk. Op internet: www.museumrijswijk.nl & voor contact 

per e-mail: info@museumrijswijk.nl

Zaterdag  december

Opzwepende roma- ips  sound
in De ieuwe Regentes
De Nadara Gipsy Wedding band presenteert ongeëve-

naard roma-spektakel dat zich kan meten met Taraf de 

Haïdouks, Fanfare Ciocarlia en Kocani Orkestar. Nadara 

veroverde met zijn authentieke gipsy-volksmuziek de 

werelpodia in heel Europa. 

Het bijzondere aan dit mannelijke zigeunerorkest is 

het levensverhaal van bandleidster Alexandra. Haar 

geschiedenis klinkt als een meisjesdroom of een fi lm van 

Toni Gatlif. Een jong Frans meisje is gek op paardrijden 

en krijgt ouders, oom en tante zover om met meerdere 

huifkarren een tour te maken door Frankrijk, Italië en ver-

der. In latere jaren trekt ze met huifkar en muziekvrienden 

door de Balkan. Blijft steken bij de roma in Roemenië. 

Daar vindt ze de muziek van haar dromen, het tempera-

ment van haar dromen en het zigeunervriendje van haar 

dromen. Samen met deze vriend zoekt ze de beste roma-

muzikanten van Transsylvanië bij elkaar, om de regionale 

zigeunermuziek in de hele wereld bekend te maken. Om 

doel dit te bereiken moet ze heel wat hobbels, jaloezie, 

achterdocht en rolpatronen overwinnen/doorbreken. En 

passant peutert ze subsidies voor ontwikkelingsprojecten 

in Roemenië los en praat ze in op politici om de positie 

van de zigeuners te verbeteren.

Naast de karakteristieke, traditionele Transsylvaanse, 

dorpsorkest bezetting (viool, kontra, contrabas) hoort 

u ook "stedelijke" instrumenten accordeon, saxofoon, 

cimbaal en percussie. De band speelde op grote festivals 

zoals Sziget in Budapest, het fi lmfestival in Cannes, Gipsy 

Festival in Tilburg en was o.a. te zien in het Tropenmuse-

um, het Concertgebouw en op vele andere internationale 

podia en festivals. Nadara speelde een prominente rol in 

de fi lms "Gadjo Dilo" en "Transylvania" van Toni Gatlif.

Za. 7 Dec 2013 | 20.15 | GROTE ZAAL | INCLUSIEF 

DRANKJE | € 17.50 Meer informatie

Theater De Nieuwe Regentes | Weimarstraat 63 | 2562 

GR Den Haag | www.denieuweregentes.nl 

Zondag 8 december

o zievoordracht aul Beers
in het etterkundig Museum
Om 13.30 uur geeft Paul Beers in het Letterkundig 

Museum (gehuisvest binnen de Koninklijke Bibliotheek 

naast het Centraal Station) een voordracht van twee 

hoogtepunten uit de Nederlandse dichtkunst van vlak 

voor de oorlog. Uit Hendrik Marsmans monumentale en 

laatste dichtwerk Tempel en kruis (1939/1940) de cyclus 

'Dierenriem', waarin de dichter, heen weer geslingerd 

tussen humanisme en christendom, uit het Zuiden is 

teruggekeerd naar Utrecht en zijn leven overziet.

En na de pauze Martinus Nijhoffs virtuoze Het uur U 

(1937/1941), waarin een geheimzinnige man door een 

straat loopt en de bewoners aldaar confronteert met hun 

diepste verlangens en tekortkomingen.

Paul Beers doet dit uit het hoofd, omdat alleen op die 

manier een inleving, soms zelfs identifi catie plaatsvindt, 

die de toehoorder optimaal de tekst 'in' trekt, zoals in eer-

dere jaren bleek bij De sonnetten van de Kleine Waanzin 

van Hans Andreus. Het zijn lange verhalende gedichten 

die, net als Andreus' Sonnetten, de toehoorders mee-

nemen op de geschetste (levens)reis, afgewisseld met 

muziek van de Nederlandse componisten Diepenbrock 

en Dresden, en afgesloten met de projectie van Jeroen 

Hennemans tekeningen bij Het uur U.

Paul Beers' optreden gaat gepaard met de uitgave in 

eigen beheer van 'Mijn literaire kwartet': Over Witold 

Gombrowicz door de jaren heen (de door hem compleet 

vertaalde Poolse schrijver); Over Hans Andreus door de 

jaren heen (de door hem bestudeerde, geïnterviewde en 

voorgedragen na-oorlogse dichter);  Nog een onmogelij-

ke liefde - Brieven tussen Peter en Hester (een door hem 

geredigeerde dramatische briefwisseling);  In het diepe 

- Novelle van Katharina Magiera (een door hem vertaalde 

tekst van een jonge Duitse violiste)

Paul Beers werd vooral bekend als literair vertaler van de 

oeuvres van drie grote schrijvers: Witold Gombrowicz, 

Ingeborg Bachmann en Robert Menasse. Daarnaast ver-

taalde hij o.a. dagboeken en memoires van Thomas Mann 

en diens nazaten Golo en Erika Mann. Hij was lange tijd 

(tekst)redacteur van literair tijdschrift De Revisor (1974-

1983), in welke tijd hij ook vertaalde literatuur recen-

seerde voor de Volkskrant, later Vrij Nederland. Hij was 

mede-redacteur van de herziene Nietzsche-bibliotheek en 

assistent-redacteur van het Verzameld Werk van Freud.

Reserveren: spit.hans@gmail.com of redactie@extaze.nl 

of telefoon 0681309892. Toegangsprijs € 10

Zaterdag 14 december

Jong vocaal talent zingt Zweeds
in de Haagse Kunstkring
Slotconcert in de driedelige vocale serie met Zweedse 

vocale muziek. In dit concert is de aandacht gericht op 

de Zweedse componist Ture Rangström (1884-1947). Hij 

hield van het grote gebaar. Hij componeerde symfonieën 

en symfonische gedichten. Het grote gebaar zette hij 

door in de lange melodische lijnen van zijn liederen. 

Rangström studeerde compositie in Berlijn bij Hans 

Pfi tzer en zang bij Julius Hey. Beiden waren overtuigde 

aanhangers van de Neu Deutsche Schule, geïnitieerd 

door Liszt en Wagner.

Rangström componeerde rond de 250 liederen. Hoewel 

Rangström door Duitse meesters was opgeleid, 

verwerkte hij elementen van de Zweedse volksmuziek in 

zijn liederen.

In de serie Jong Vocaal – een initiatief van pianiste Rixt 

van der Kooij - presenteert de Haagse Kunstkring de 

cyclus “Hafvets Sommar” en de cyclus “Notturno”en 

een aantal losse liederen. De liederen worden uitgevoerd 

door de alt Carina Vinke en de tenor Jan Willem Schaaf-

sma. Rixt van der Kooij begeleidt hen op de piano. Carine 

Vinke trad als studente van het Koninklijk Conservatori-

um jaren geleden al op bij de Haagse Kunstkring. Inmid-

dels bouwt zij met succes een internationale carrière op.

Toegang leden vrij; Ooievaarspas, studenten en CJP € 

7,-; overigen € 14,-.

Reserveren: Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den 

Haag, tel. (070) 364 75 85, info@haagsekunstkring.nl 

www.haagsekunstkring.nl

Elke woensdagavond

Meer bewegen voor ouderen
in zwembad De Escamphof
Elke woensdagavond wordt er Meer Bewegen voor Oude-

ren gegeven in verwarmd water door zwemvereniging De 

Haagse Watervrienden in zwembad De Escamphof, aan 

de Escamplaan 59.

Er is plaats voor nieuwe leden, vooral in het eerst uur 

van 20.00 - tot 20.45 uur , in het tweede uur is beperkt 

mogelijk en is van 20.45- tot 21.30 uur. Voor meer 

informatie graag contact opnemen via 070-3255615 of 

via www.haagsewatervrienden.nl

www.pathe.nl/buitenhof

 
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. In de 

aanloop naar hun 25-jarige jubileumconcert lopen 

de gemoederen hoog op.

DAGLICHT 3agt 
De succesvolle advocate Iris 

ontdekt dat haar moeder 

een groot geheim met zich 

meedraagt. Iris blijkt een 

oudere halfbroer te hebben 

waarvan het bestaan is 

verzwegen. De autistische 

Ray blijkt in een tbs-kliniek 

te verblijven omdat hij veroordeeld is voor een moord. 

Iris trekt zich het lot van haar halfbroer aan en in haar 

zoektocht naar de waarheid wordt ze geconfronteerd 

met zaken die haar leven voorgoed zullen veranderen.

PAC

MAANDAG | 19:15 UUR  
DINSDAG EN DONDERDAG | 13:30 UUR 

PATHÉ BUITENHOF 

12/12 - 16/12 - 17/12 - 19/12
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Kies voor een betere toekomst
HOOP is een vereniging van mensen die erin gelooft 
dat onze stad er moet zijn voor alle Hagenaars. HOOP 
vindt dat daarom veel andere keuzes moeten worden 
gemaakt in de gemeente en in de politiek, om te 
zorgen voor een betere toekomst voor ons allemaal.
HOOP is opgericht uit ongerustheid over de toekomst van 
onder meer de ouderen, die meer dan anderen de dupe 
worden van economisch slechte tijden. Dat begint al bij 45+ 
waarna het vinden van nieuw werk heel moeilijk is.

Meer informatie over HOOP en 
het worden van lid of donateur 
vindt u op internet:
www.ouderenpartijhoop.nl

Een jaarlidmaatschap kost €10 of 
zoveel meer als u er voor over hebt.
U kunt uw bijdrage overmaken aan 
Ouderenpartij HOOP te Den Haag,  
op rekeningnummer:
NL05 INGB0008854479

U kunt ons e-mailen via:
info@ouderenpartijhoop.nl
Of u kunt schrijven naar:
Ouderenpartij HOOP
Postbus 17169|
2502 CD Den Haag

HOOP staat op de bres voor ouderen; voor 
alles dat hen in staat stelt gelukkig, gezond en 
gerust de toekomst tegemoet te zien. Dat gaat 
over inkomen, over gezondheid, over zorg. Voor 
een eerlijk toekomstperspectief is verandering 
noodzakelijk.
Kiezen voor HOOP is kiezen voor solidariteit en 
een gezond verbond tussen jong en oud in onze 
stad – en binnen ieders eigen kring. Na je 50ste tel 
je volledig mee. Wie pech of tegenslag heeft in het 
leven verdient hulp; de inzet van mantelzorgers, 
vrijwilligers en helpende buren moet beter worden 
gewaardeerd en ondersteund.
HOOP is geen ‘wild initiatief’ van mopperende 
protesterende Hagenaars, maar is positief op de 
toekomst gericht. Iedereen wordt ten slotte oud. 
HOOP is vooral vóór en niet tégen. 

Haagse Onafhankelijke  
Ouderen Partij 

Wordt lid of donateur

(Advertentie)

De redactie zal waken voor drammerigheid en 
eenzijdigheid en biedt in beginsel de ruimte 
aan geluiden en opvattingen uit alle geledingen 
van onze samenleving, niet alleen aan wat de 
politieke partrijen en hun kandidaten zelf te 
melden hebben, maar ook aan belangengroepen 
die aandacht vragen voor nodige veranderingen 
die volgens hen op de politieke agenda moeten 
verschijnen. Al te zwaar zullen we het echter 
niet maken in de krant, ook de vrolijke noot en 
wat luchtiger aspecten van de gemeentepolitiek 
krijgen de ruimte. 

Bijdragen
Bijdragen voor deze nieuwe rubriek kunnen per 

e-mail worden gestuurd naar verkiezingen
deoud-hagenaar.nl Houdt er wel rekening mee 
dat de redactie altijd een keuze zal moeten ma-
ken en zich het recht voorbehoudt om teksten in 
te korten. Wie zijn of haar punt of pleidooi wil 
illustreren met een foto is van harte uitgenodigd 
om dat te doen.
De nieuwe tijdelijke rubriek in april is het weer 
over  zal in beginsel in elk nummer minimaal 
een halve pagina beslaan, tot maximaal ander-
halve pagina.
Politieke partijen, belangengroepen en over-
heden die ervan verzekerd willen zijn dat hun 
boodschap wordt meegenomen kunnen het 
beste kiezen voor adverteren. Vanwege het 

maatschappelijk belang brengt De Oud-Hage-
naar daar aparte fl ink gereduceerde  tarieven 
voor in stelling, met de gebruikelijke extra 
kortingen voor herhaaldelijke plaatsing. Wie 
daarover meer wil weten kan contact opne-
men met Irene Schaddelee per e-mail gericht 
aan info is-ac uisitie.com of telefonisch 06 
23700323 .

Raamposters
In een latere editie van deze rubriek kunt u ook 
nog informatie tegemoet zien over een speciaal 
katern dat we in februari willen uitbrengen  
waarin partijen tegen een laag tarief gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid een 

paginagrote raamposter te laten drukken, met 
aan de achterzijde ruimte voor toelichtende 
programma-informatie van de partij. Elke lezer 
kan dan kiezen óf, en zo ja welke poster hij of 
zij wil gebruiken om de partij van zijn of haar 
voorkeur te ondersteunen. Houdt vast rekening 
met deze actie van De Oud-Hagenaar, zodat het 
materiaal later op tijd beschikbaar is

Op woensdag 19 maart volgend jaar worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. n de aanloop daar-
naartoe zal De Oud-Hagenaar in elk nummer aandacht schenken aan die verkiezingen en de gemeentepolitiek, in 
het bijzonder natuurlijk als het gaat over onderwerpen die van speciaal belang zijn voor -plussers.

linke advertentiekortingen voor politieke partijen en belangengroepen 

e eenteraads erkie ingen in aart 

Henk Kool genomineerd
voor Derde Dinsdag Award
De Haagse vdA-wethouder Henk Kool Economie  
is genomineerd voor de Derde Dinsdag Award. Deze 
award wordt ieder jaar toegekend aan de meest on-
dernemende persoon uit de publieke sector. 

Den Haag is s  veranderd
Een mooi Haags cadeautje voor in-
terklaas of onder de kerstboom. Dertig 
jaar geleden tekende kunstschilder 

hilip Akkerman een aantal Haagse 
stadsgezichten. amen met fotograaf 
en gemeenteraadslid Joris ijsmuller 
vatte hij het plan op de dertig jaar oude 
tekeningen te spiegelen aan foto s 
van de huidige situatie. Het resultaat - 
gebundeld in een verjaardagskalender 
- biedt een verrassende kijk op dertig 
jaar Haagse tadsontwikkeling. 

Andere genomineerden zijn Minister van 
Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, Leon 
van Halder secretaris-generaal van volksge-
zondheid, welzijn en sport  en Korrie Louwes 
wethouder arbeidsmarkt, hoger onderwijs, 

innovatie en participatie Rotterdam . De win-
naar van de Derde Dinsdag Award wordt op 21 
januari, tijdens Big Improvement Day 2014, 
bekendgemaakt. 

rots
Wethouder Kool heeft de nominatie voor de 
Derde Dinsdag Award te danken aan zijn in-
spirerende gedachtengoed, zijn leiderschap en 

zijn niet afl atende inspanningen om samenwer-
kingsverbanden te smeden
“Op deze nominatie alleen al ben ik heel trots”, 
zegt Kool. “Dat je genomineerd wordt maakt 
duidelijk dat je inspanningen iets opleveren en 
dat anderen dat ook zien. Die zichtbaarheid is 
van groot belang als het gaat om het stimule-
ren van de lokale en regionale economie. Ik 
beschouw deze nominatie als een blijk van 
waardering voor ons hele college. En natuur-
lijk voor het team hier op het stadhuis dat zich 
bezighoudt met economische ontwikkeling. We 
blijven ons sowieso inzetten voor deze mooie 
stad, of we de award nu winnen of niet.”

Philip Akkerman: “Toen die tekeningen mij 
weer onder ogen kwamen, viel het me op dat 
Den Haag door de jaren heen enorm veranderd 
is.” Joris Wijsmuller: “Van sommige tekenin-
gen staat geen gebouw meer overeind ”

aar te krijgen 
‘Den Haag is sóóóóóóóóóóóó veranderd ’ 

is een uitgave van de Haagse Stadspartij. 
Tekeningen Philip Akkerman, Foto’s Joris 
Wijsmuller, Vormgeving Dennis Koot. De ka-
lender kost 9,95 en is oa verkrijgbaar bij Van 
Stockum Herengracht , Primera Stadhuis  en 
bij Polare Spuistraat .

ie en in en aag e

- ervoer van stem ussen naar de lokalen in Den 
Haag in 1937 (Foto: ol goon) -



Dit jaar bestaat de Stichting Haags 
Industrieel Erfgoed SHIE  twintig 
jaar. De Stichting is in de Haagse 
regio actief op veel terreinen, zoals 
onderzoek naar bedrijven, monde-
linge geschiedenis en restauratie van 
geschilderde muurreclames. De rijke 
industri le geschiedenis van de stad, 
die menigeen niet vermoedt, geeft 
daar voldoende aanleiding toe. Re-
gelmatig verschijnen publicaties van 
de SHIE waaronder het kwartaalbul-
letin Haagvaarder, diverse wan-

del- en fi etsroutes langs industrieel 
erfgoed en uitgebreidere publicaties 
over specifi eke onderwerpen. Denk 
maar aan de bedrijvigheid in en om 
de Oude Haven, Haagse onderne-
mers, de melkindustrie en recent het 
industriegebied De Binckhorst.

Vooral fabrieken
Als achterliggend idee van herbe-
stemming is het voor de SHIE van 
belang om producten, machines en 
verhalen en dus ook gebouwen als 

herinnering aan ons gezamenlijke 
culturele verleden te bewaren en 
te koesteren. Vooral de gebouwen 
spelen hierin een belangrijke rol. Zij 
geven een stad of een wijk een eigen 
identiteit en dragen bij tot begrip van 
de geschiedenis van het gebied.

Mooi nieuw boek
Het door mij ge indredigeerde 
nieuwe boek dat de naam ieuw in

ud meekreeg, geeft twintig voor-
beelden van geslaagde herbestemde 

industri le gebouwen in Den Haag 
en directe omgeving, verdeeld over 
een aantal sectoren. De grootste 
groep zijn de fabrieken 7  met 
een variatie van middelgroot tot 
zeer omvangrijk. Van deze laatste 
categorie springen er twee direct 
uit. De eerste is de meubelfabriek 
Pander waar de herbestemming van 
wonen en werken al midden jaren 80 
plaatsvond. De tweede fabriek is de 
Caballero Fabriek die recent een zeer 
succesvolle herbestemming kreeg als 
verzamelgebouw voor de creatieve 
industrie.

Openbaar vervoer
Een andere sector die aan bod komt 
zijn de gebouwen die een relatie 
hadden met het openbaar vervoer 
5 . Zo zijn er de tramremise van de 

HTM Haagsche Tramweg Maat-
schappij, vandaag HTM Personen-
vervoer , geheel in oorspronkelijke 
staat en nu het Haags Openbaar 
Vervoer Museum, een HTM-
busgarage en de remise van de 
Paardenomnibus. Bijzonder is het 
spectaculaire stationsgebouw van 

vliegveld penburg van de bouwers 
van de Van Nellefabriek. Ook zuiver 
utilitaire gebouwen, zoals twee 
watertorens, een gashouder en het 
dr. Neher Laboratorium passeren 
de revue. De laatste sector omvat 
gebouwen voor opslag van goederen, 
zoals hout, meel en materialen voor 
ondernemingen op het gebied van 
waterleiding, elektriciteit en gas.
Het totaal geeft een bijzondere inkijk 
in de bedrijvigheid de afgelopen 
decennia van Den Haag. Het boek 
heeft een fraaie en kleurrijke vorm-
geving en telt 196 pagina’s en kost 

 30,-. 
ieuw in ud aar her e em

ming aag indu rieel er goed in
deloo ui ge er en aag

. n erne
www.eindeloo .com

Koos Havelaar
hie@he ne .nl
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er este d aags industriee  er g ed
De herbestemming van erfgoed, specifiek industrieel erfgoed, is een actueel thema dat de gemoederen binnen de politiek en in 
architectuurkringen sterk bezighoudt. Voor veel erfgoedorganisaties vormt het echter al veel langer n van de hoofdactiviteiten. 

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

Kamerbreed Klassiek
Concert met jong talent georga-

niseerd door Stichting Kamerbreed Klas-
siek. U kunt genieten van een optreden 
‘Rondom Brahms’ van het Van Baerle 
kwartet.   
www.kamerbreedklassiek.nl   

Kamerbreed klassiek  

Paleiskerk Den Haag
Paleisstraat 8, Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 14,00 (studenten € 7,00)

Landing van de Prins  
Elke 25 jaar wordt de lan-

ding van Prins Willem I, een belangrijke 
mijlpaal voor het Koninkrijk der Neder-

landen, in Scheveningen nagespeeld. Dit 
jaar wordt herdacht dat de landing 200 
jaar geleden plaatsvond en wordt extra 
feestelijk uitgepakt.
www.denhaagviert.nl

Scheveningen Viering Gedenkdag    

Diverse locaties in Den Haag
Aanvang: 11.00 uur
Toegang: gratis
Volledige programma: zie website

Nederlands Studenten 
Jazz Orkest

Een scala aan hits van Mister Bojangles 
tot Think worden ten gehore gebracht. Met 
Hammondorganist Sven Figee, bekend 
van Sven Hammond Soul, als orkestleider 
en solist. Samen met viool-solist Yannick 
Hiwat en zangeres Shary-An Nivillac 
(bekend van The Voice of Holland) kunt 
u  genieten van een daverende show met 
spetterende muziek met een hoog swing-
gehalte.
www.nsjo.nl 

Nederlands Studenten Jazz Orkest

De koornbeurs, Delft
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 15,- ( studenten € 10,-)

A Meezing Kerstconcert 
De Boodschappen Begelei-

dingsdienst organiseert de tiende editie 
van het A Meezing Kerstconcert voor 
bewoners van verzorgings- en verpleeg-
tehuizen. Samen genieten van bekende 
en minder bekende kerstliederen die 
ten gehore gebracht worden door koren 
Philharmonisch Koor Hagacantare en 
Hagasonare.
www.hagacantare.nl       

Philharmonisch Koor Hagacantare     

Grote kerk, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 8,- (Ooievaarspas € 4,-) 
inclusief (rolstoel)vervoer

                                                                                                    

Scrooge Cross Over  
Musicalgroep Rits en de Ko-

ninklijke Harmoniekapel Delft presente-
ren een Scrooge Cross Over. Musicalgroep 
Rits vertelt het verhaal van Scrooge, 
tussen het repertoire van de Koninklijke 
Harmoniekapel Delft door, met onder an-
dere een eigen arrangement van Thriller 
en muziek van Rogier van Otterloo. 
www.musicalgroeprits.nl 

Musicalgroep Rits

Vredeskerk Delft
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: € 12,-

Fonds 1818 agenda

NOV

27 

Koor Hagacantare, fotograaf Peter Th. M. Karsten

NOV

30 

DEC

7 

DEC

13

DEC

14

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

                                                                                                    

NOV

NOV

- Drie fraaie her estemde locaties: de a allerofa riek, de oude Tramremise en ander -
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Sinterklaas acties Bestel snel online via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl
                                                       of  Bel & Bestel  038 - 4600023

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

choenspikes

Van  29,95 voor 24,95 Van  39,95 voor 29,95
Doorflipper® 

Dames pantoffels BlueBell 

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

Sinterklaas kado gratis !Bel & Bestel    038-4600023

Sinterklaas
      kado

84,95Van  94,95 voor

Voorkom uitglijden!
Verkrijgbaar
in de maten
M   37-39
L    40-44
XL 45-47

Laag model met
antislipzool.
In blauw en 
Burgundy 
verkrijgbaar.

Om te trekken en
te duwen. In drie
kleuraccenten
verrkijgbaar:
Rood, Blauw 
en Grijs

Van  59,95 voor 29,95 20,95Van  24,95 voor

Nooit meer
bukken voor 
de post.

Elektronische sleutelvinder

Vindt uw sleutels
voortaan altijd.
1 zender en
3 ontvangers.

Elektrische deken

Van  49,95 voor 44,95

Anton Pieck Legpuzzels

Van  44,95 voor 38,95
Manicureset

Elektrische voetenzak

Van  17,95 voor

Eénpersoons 
onderdeken. 
Schakelt
automatisch
uit.

Voor heerlijke
warme voeten.
Wasbare binnenzak.

Legpuzels met
1000 stukjes.
Verkijgbaar:

Het dorpsplein
De bakkerij
Koets op brug
De kruidenier

Van  39,95 voor 34,95 Van  34,95 voor 29,95 44,95Van  49,95 voor

Lichtgewicht,
compact en
comppleet met 
handige 
opzetstukjes 
en opbergetui.

BloeddrukmeterMechanische weegschaal

Geen batterijen 
nodig.
Maximaal tot
150Kg.

Volautomatisch,
werkt op
batterijen, 
3 jaar garantie.

Daglichtwekker

59,95Van  69,95 voor

Wakker worden
met licht en 
natuurgeluiden.

Boodschappentrolley

15,95
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Op fi tnessapparaten met grote beeld-
schermen kunt u er oefeningen doen 
met behulp van een computerspel. De 
spellen zijn afgestemd op de behoeften 
van ouderen. Zo zijn er o.a. geheugen-
spellen, balansspellen en ook spellen 
voor mensen in een rolstoel. 

Pijn vergeten
We zagen onder andere een dame in 
een blauwe joggingbroek in de weer 
in haar rolstoelfi ets terwijl ze naar 
een geprojecteerde fi lm van Scheve-

ningen keek. ‘Het is net alsof ik langs 
de haven rijd en tegelijkertijd maak 
ik mijn spieren lekker los,’ lichtte ze 
lachend toe. Verderop probeerde een 
heer een tros druiven te vangen die op 
een beeldscherm kwam aanzeilen. Hij 
deed zijn arm omhoog en stapte opzij, 
alsof hij zelf in het fi lmpje zat. Ook 
moest hij ervoor zorgen geen boomtak 
op zijn hoofd te krijgen. ‘Doordat ik 
zo ingespannen bezig ben om die tak-
ken te ontwijken, vergeet ik helemaal 
dat ik pijn in mijn voet heb.’

Aanmelden
HumanitasFit is te vinden in het  
CoornhertCentrum Escamp , Duin-
hage Loosduinen en Segbroek  en het 
Wijnendaelercentrum Loosduinen . 
Niet alleen de bewoners van deze 
Humanitas-locaties zijn er welkom, 
maar ook buurtgenoten.
‘En natuurlijk worden de deelnemers 

goed begeleid en zijn de spellen 
veilig,’ aldus mevrouw Van Andel van 
het Wijndaelercentrum. Buurtbewo-
ners kunnen voor  10 contributie per 
maand één keer per week anderhalf 
uur deelnemen, of voor  12,50 per 
maand twee keer per week. 
Aanmelden en informatie: 
tel. 070  447 02 00.

De Nationale Hulpgids wil hulde be-
tuigen aan alle mensen die in hun werk 
anderen écht helpen  die met plezier 
en toewijding hun werk verrichten in 
de kinder opvang, thuiszorg, huishou-
delijke hulp, begeleiding of verzorging 
en die net dat beetje extra geven.

tem uitbrengen
Vanuit het hele land hebben cli nten, 
collega’s en familie genomineerden 
voor deze verkiezing van de Hulp van 
het Jaar 2013 naar voren geschoven. 
De Nationale Hulpgids heeft 73 
kandidaten uit het hele land aange-
wezen. Nu is het publiek aan zet. U 

kunt tot en met 17 december een stem 
uitbrengen op een van de verzorgers 
en begeleiders die zijn aangemeld 
door hun ‘bewonderaars’. Stemmen 
kan via www.hulpvanhetjaar.nl. De 
winnaar zal een welverdiend weekend 
lang mogen ontspannen in een van de 
Center Parcs.

Maar ook de stemmers kunnen in de 
prijzen vallen. Zo worden er onder an-
dere drie cadeaubonnen van ourGift 
Cards ter waarde van  100 verloot.

 • www.pepdenhaag.nl

• www.haagseouderen.nl

n het Atrium van het stadhuis werden zaterdag 9 novem-
ber alle zintuigen geprikkeld. Meer dan 3  Hagenaars 
beleefden er het festival Den Haag Voor Elkaar, waar man-
tel zorg voor elkaar, vrijwilligerswerk en diversiteit cen-
traal stonden.

Bijna 50 standhouders waren van de 
partij, waaronder zorginstellingen en 
vrijwilligersorganisaties van verschil-
lende Haagse etnische groepen. Het 
werd een dag van inspiratie en verbroe-
dering.

Kleurrijk
Zowel de vrolijke ingerichte beurs als 
de bezoekers leverden een kleurrijk 
aanzicht op. De festivalvloer was 
opgedeeld in verschillende ‘eilanden’. 
Begrijpelijkerwijs was er direct een run 
op de ‘Laat je verwennen’-verwenbou-
levard. Haren, nagels en voeten werden 
keurig verzorgd. En naarmate de och-
tend vorderde wilden de bezoekers ook 
hun geest laten prikkelen, o.a. op het 
eiland ‘Stap in de toekomst’. Daar wer-
den verrassende innovaties gedemon-
streerd op het gebied van hulpmodellen 

voor betere mobiliteit. Het festival had 
zelfs een wereldprimeur: zorgrobot Lea 
van TU Delft. Deze zorgrobot liet zien 
dat zij zelfs in staat was mee te doen 
met de workshop Tai chi  Het eiland 
‘Ontdek je talenten’ bracht bij velen 
ook nieuwe vaardigheden aan het licht, 
bijvoorbeeld door de talentenscan te 
doen, het talentenprofi el in te vullen of 
door de enthousiaste woorden van het 
promotieteam Levensboeken.

Burgers en professionals 
Op het centrale podium traden ver-
rassende acts op, van Shantykoor 
Scheveningen tot Bollywood-dansers. 
Voor professionals waren er diverse 
workshops, waaronder ‘Interculturele 
communicatie’, ‘Omgaan en werken 
met diverse culturen’ en ‘Werken met 
vrijwilligers’. Vernieuwende handlei-

Vrijwilligers
vacatures Festival Den Haag Voor Elkaar:

dingen, zoals  ‘Hoe bereik ik Marok-
kaanse en Chinese mantelzorgers en 
vrijwilligers’, vonden gretig aftrek. 
Diversiteit kwam ook naar voren in 
de workshop ‘Kleur aan tafel’ van 
Stichting Voorall. Heel deskundig 
werd daar ingegaan op de specifi eke 
vraagstukken omtrent gehandicapte 
kinderen van migranten. Vanuit het 
welzijnswerk waren de consulenten 
voor migrantenouderen aanwezig. Zij 
hebben honderden vragen beantwoord, 
specifi ek gericht op ouderen. Zo kre-
gen zowel burgers als professionals op 
deze dag handvatten aangereikt voor 
een beter wederzijds begrip.

Blijven meedoen
Tijdens het festival was er een 
doventolk aanwezig en vond er een 

workshop gebaren plaats. We moeten 
er immers op alert blijven dat iedereen 
in Den Haag kan meedoen. Mees-
terverteller met woorden Winston 
Scholsberg nam bezoekers mee in de 
kunst van het verhalen vertellen vanuit 
de Afro-Surinaamse cultuur. Hij ging 
daarbij op een prachtige manier in op 
normen en waarden. Wethouder Rabin 
Baldewsingh opende de website onge-
hinderd.nl en wethouder Karsten Klein 
benadrukte zijn inzet en wakend oog 
voor meer ondersteuning van thuis-
zorg, nu mensen langer thuis moeten 
blijven wonen. 
De organisatie - PEP Den Haag - kijkt 
met haar partners en gasten terug op 
een dag van saamhorigheid. Kijk maar 
eens op Twitter onder DHvoorElkaar

Fitness voor ouderen combineren met computerspel

Verkiezing van de ‘Hulp van het Jaar’

u de winter nadert, zullen veel ouderen minder naar buiten 
gaan. erwijl we allemaal weten dat bewegen belangrijk is 
voor ons lijf en onze geest. Daarom biedt Humanitas oon-
zorgplus op een aantal locaties het programma Humanitas-
it voor -plussers aan. 

n deze tijd van omvangrijke bezuinigingen is een positieve benadering van de thuiszorg hard 
nodig. De ationale Hulpgids organiseert daarom de verkiezing van de Hulp van het Jaar.

Alle verwachtingen 
overtroffen! 

Medewerker
voor de lunch
in het Theater
aan het Spui
 
Het Theater aan het Spui zoekt 
twee of drie mensen die het 
leuk vinden de lunch voor de 
medewerkers te verzorgen. Dat 
gebeurt op weekdagen, maar 
ook in het weekeinde als daar 
behoefte aan is. U zult van 11.00 
tot 13.30 uur bezig zijn met het 
halen en ook weer opruimen van 
de lunch. Eigen idee n en eigen 
inbreng worden erg gewaardeerd. 
Misschien bent u wel goed in het 
bereiden van een lekkere soep. 
Laat dat dan vooral niet na
Behalve een leuke werkplek in 
het gezelligste theater van Den 
Haag, krijgt u samen met uw 
vriend vriendin man vrouw
kennis gratis toegang bij de 
voorstellingen in het theater. En 
u eet natuurlijk gratis mee met de 
medewerkers.

nlichtingen  
de heer E. Mellema
Spui 187, Den Haag
E-mail egbert tahs.nl 

‘Babbelkous’ voor 
hulp bij ontbijt in
Florence Steen-
voorde (R’wijk)

Bent u een babbelkous en lijkt 
het u gezellig om anderen te hel-
pen bij hun ontbijt  Bij de locatie 
Steenvoorde van Florence ontbij-
ten de bewoners in de recreatie-
zaal. Maar niet alle bewoners 
kunnen daarheen. Steenvoorde 
zoekt daarom gastvrouwen of 
gastheren die deze bewoners op 
hun kamer helpen bij het ontbijt. 
U verzorgt dat ontbijt om daarna 
de afwas weer op te halen en op 
te ruimen.

nlichtingen  
mevrouw A. Siebers,
Tel. 070  754 22 22
E-mail info fl orence.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures  
Kijk op www.vrijwilligers-
centraledenhaag.nl
en zoek zelf naar een 
leuke vrijwilligersbaan.



Allereerst is daar de nieuwste trend op 
het gebied van informatieuitwisseling 
en data-opslag. Een telecom-interna-
tional probeert thans in het geheim in 
verschillende grote steden een volstrekt 
nieuw systeem uit. Daarbij wordt een 
aantal rode dozen op gemakkelijk 
toegankelijke plekken in de open-
bare ruimte gezet. Indien zich dan bij 
iemand een behoefte aan communicatie 
voordoet met een niet op gehoorsaf-
stand bevindend persoon, kan deze op 
een papier met een stiftje zijn of haar 
gedachten neerslaan en datzelfde pa-
pier, voorzien van een couvert waarop 
een klein waardebiljetje is gelijmd, in 
zo’n rode doos werpen. Die ‘neerslag 
van gedachten’ zal dan  reeds de vol-
gende dag de persoon bereiken waar-
voor het is bedoeld. Nog een voordeel 
van het systeem dat als ‘Redboxcom’ 
de markt op zal gaan  is, dat nadat de 
persoon kennis heeft genomen van de 
neerslag die met de Redbox tot hem is 
gekomen, deze niet meer, zoals thans 
nog het geval is, hoeft uit te printen, 
maar dat hij direct, mits voorzien van 
twee ronde gaatjes aan de linkerkant, 
opgeslagen kan worden in een speciale 
kartonnen map. Die map is volstrekt 
afl uistervrij en kan aan de achterkant 
gemakkelijk worden voorzien van een 
indelingskenmerk. Waardoor beveili-
gen, opslaan, zoeken en scrollen geheel 
overbodig zijn geworden. Nieuw  Veel-
belovend  Tijdbesparend  Maar vooral 
ook goedkoop  De gehele procedure 
zal een fractie kosten van het bedrag 
dat daar thans nog mee gemoeid is.

a hone
Wij blijven nog even op het terrein 
van de telecommunicatie en onthullen 
hier een ontwikkeling die de huidige 
draagbare communicatieapparatuur 
waarschijnlijk geheel overbodig zal 
maken: de aPhone. Het eerste opval-
lende kenmerk van de nieuwe aPhone, 
zoals de noviteit inmiddels is gedoopt 
is, dat hij, eenmaal in werking gesteld, 
nooit meer opgeladen hoeft te worden. 
Lege batterijen en het urenlang moeten 
opladen van mobiele apparatuur zullen 
vanaf de invoering van de aPhone 
achterhaalde begrippen zijn  

ooit meer zoek
Een tweede, onmiddellijk in het oog 
springend voordeel van de aPhone 
is dat hij nooit meer zoek kan raken. 
Een opmerkelijke innovatie in de 
wereld van apps en sticks draagt daar 
zorg voor. Een specifi ek gesepareerd 
onderdeel van de aPhone, uitsluitend 
bedoeld voor spreken en luisteren, zal 
met een solide telcom-spiraalsnoer ver-
bonden zijn met het centrale deel van 
de tool, die op zijn beurt weer met een 
kunstige geleiding van ineengedraaid 
koperdraad ergens aan de wand in het 
huis is bevestigd. Geen gezoek meer. 
Geen ergernis meer over iPhones die in 
de autovakje zijn blijven liggen of zich 
nog in de zak van het kostuum bevon-
den toen dat naar de stomerij ging.
Een derde, en misschien wel het meest 
in het oog lopende innovatiekenmerk 
van de aPhone, is dat men direct met 
zijn of haar medemens elders op de 
wereld kan communiceren zonder 

daarbij met dikke vin-
gers kleine letters op 
minuscule transparante 
plaatjes te hoeven be-
roeren. Geen geschre-
ven tekst dus meer op 
de aPhone. Ook geen 
moeizame combinaties 
van geschreven en 
mondeling geuite tekst 
meer. Doch uitsluitend 
gesproken taal. Voor 
geschreven tekst kan 
men, als het zover is, 

van de handige 
rode dozen in 
de openbare 
ruimte gebruik 
maken. 

O E s
En dan zijn 
er vervolgens 
grote ontwik-
kelingen op het 
gebied van na-
vigatiebeleving. 
Wie dacht met 
de huidige, mo-
derne route-planners de eerstkomende 
jaren voorop te lopen, komt bedrogen 
uit. Binnen afzienbare tijd kunnen we 
op dat gebied namelijk baanbrekende 
toepassingen verwachten die hun z’n 
weerga niet kennen. 
Grote uitgeverijen zijn thans in het ge-
heim druk doende met de ontwikkeling 
van zogenaamde parcoursmaps. Dat 
zijn opplooibare, getekende environ-
mentpercepties OGEP’s  op schaal. 
Na enige oefening kan men zich, na het 
uitvouwen van een OGEP, met één blik 
vergewissen van de locatie waar men 
zich op een bepaald moment bevind. 
Waarna men zich vervolgens gemak-

kelijk de route 
naar een vooraf 
bepaald doel 
kan inprenten. 
De OGEP zal in 
de nabije toe-
komst worden 
ondersteund 
door grote 
verwijsplaten 
op palen op 
belangrijke 
kruispunten en 
matrix-borden 
langs de snelwe-

gen die de reiziger in staat stellen hun 
plek in het hier en nu op de OGEP’s te 
verifi ren. Daardoor zullen gevoelens 
van desori ntatie en vervreemding als 
gevolg van fi xatie op de huidige navi-
gatiesystemen weldra tot het verleden 
behoren. 

Eerst eens zien
Mooie ontwikkelingen dus. Maar eerst 
moet ik het allemaal nog zien. Te vaak 
zijn wij met vermeende technische 
vooruitgang bij de neus genomen.Te 
vaak werden wij de afgelopen jaren 
geconfronteerd met een zogenaamd 
veelbelovend arsenaal aan commu-

nicatie- en navigatieapparatuur dat 
onhandig bleek, niet naar behoren 
werkte, te ingewikkeld was, te duur 
was of op andere manieren niet aan de 
verwachtingen voldeed. 

Virtuele hatseflats
Vooralsnog moet ik echter zeggen, 
dat ik die aPhone wel zie zitten. Het 
gerucht gaat, dat ze nu al tegen billijke 
prijs op rommelmarkten verkrijgbaar 
zijn. En ook van de Redboxcom zal 
ik gaarne gebruik maken. Wie goed 
om zich heen kijkt, kan hier en daar 
al experimentele Redboxen in de stad 
ontwaren. 
De OGEP tenslotte, zal ons in staat 
stellen om ons weer te ori nteren op 
de concrete werkelijkheid om ons 
heen. En dat is hard nodig ook. Want 
laten we eerlijk zijn. Door alle virtuele 
hatsefl ats waarmee wij de afgelopen 
decennia zijn geconfronteerd, zijn we 
toch een beetje de weg kwijtgeraakt.

Krijgt u het ook liever eenvoudig 
dan ingewikkeld voorgeschoteld  
Mail het naar: 
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl  
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l Wonen met zorg
l Tijdelijk verblijf
l Wonen voor 55+
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 

Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

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

oviteiten op het gebied van telecommunicatie, de nieuwste smartphones. rachtige navigaties -
stemen. Het kan tegenwoordig niet op. Maar toch zinkt het in het niet bij de ontwikkelingen die de 
komende decennia het licht zullen zien. Een voorproefje.

ieuwste trends in communicatie

- oorontwer  van de a hone, ontwikkeld aan de T -Delft. og 
met een wonderlijke draaischijf en doorzichtig. et o  de zwarte 

kno  rechtsonder, waar naar verluidt iets ijzonders mee 
gedaan zou kunnen worden. -

- Ook wist de krant de hand te leggen o  een overzicht van diverse rotot es voor de straatdoos  van Red oxcom. -

- De Oud-Hagenaar eschikt over stukken 
waaruit lijkt dat ook de A W  atenten 
heeft aangevraagd o  de revolutionaire 

O E s. -

- Waarde iljetje -
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n in enden et ed c
Zes Sudoku’s dit keer, want 
prijswinnaars van het Grote Sin-
terklaaskruiswoordraadsel zijn er 
nog niet. Tot en met 5 december 
hebben oplossers van die puzzel 
uit het vorige nummer tijd om de 
gevraagde slagzin in te zenden. 
Drie vroege inzenders daarvan 
krijgen trouwens deze week als 
aardigheidje een CD’tje met 
klassieke Sintliedjes opgestuurd.

interklaaszegel
Wie per brief of postkaart de 
oplossing van de 6 Sudoku’s 

keurig op een rijtje en dat is een 
hint van Sint  instuurt gefran-
keerd met een Sinterklaaszegel 
zie de advertentie van Insulinde 

op pagina 8  loot sowieso mee 
om een mooie prijs, of zijn of 
haar oplossing nou klopt of niet  
Net als altijd moet uw inzending 
bestaan uit een reeks van dit 
keer 6  cijfers die thuishoren in 
de grijze vakjes.

er ost dus
Doe uw oplossing tijdig op de 
brievenbus de Redboxcom  en 

vergeet niet uw afzendersadres te 
vermelden, want anders kunnen 
we u uw prijs niet toezenden
We moeten uw oplossing uiter-
lijk binnen hebben op:

Donderdag  december
Stuur  het best gefrankeerd met 
een Sinterklaaszegel - per kaart 
of brief naar:

De Oud-Hagenaar
Redboxcom puzzel
Postbus 26046
2502 GA  Den Haag

e vragen u tegenwoordig bijna altijd uw oplossingen in te sturen per e-mail  maar voor een enkele keer mag 
dat niet  Alleen inzendingen via Redboxcom lees de rubriek van Julius asgeld op de pagina hiernaast  dingen 
dit keer mee naar een prijs.
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Marlies den Drijver werkt al veertig jaar in de zorg. Ze begon als praktijkdocent, werkte in de wijkzorg 

en is vanaf 2000 verpleegkundig reumaconsulent. Samen met collega Silvia van der Windt gaat zij voor 

Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) op pad om huisbezoeken af te leggen in heel Den Haag. Verder 

ondersteunt zij de reumatoloog  in het HagaZiekenhuis bij de zorg voor reumapatiënten.

Met een beetje oefening...                          Foto: Eva Collette

Bewegen is het toverwoord
Marlies bezoekt reumapatiënten

www.hwwzorg.nl

is aan te raden niet te roken en op je gewicht te 

letten. Marlies:  ‘Voor artrose is bewegen het tover-

woord. Spieren rondom de gewrichten worden ster-

ker en dat vertraagt  het proces. Sommige mensen 

bewegen al tien jaar nauwelijks meer. Dan bekijk ik 

samen met hen de mogelijk- en onmogelijkheden.  

Ik stimuleer de patiënt om na te denken wat hun ei-

gen wens is. Misschien een blokje om het huis lopen 

om mee te beginnen. Als dat niet lukt, vraag ik wat 

de nadelen zijn om het wel te doen en de voordelen 

om het niet te doen. Dan krijgen ze soms een nieuw 

inzicht.’

Marlies: ‘Mijn wens voor reumapatiënten is dat ze 

een goed leven hebben met hun aandoening en dat 

die aandoening niet hun leven bepaalt. Dat ze een 

nieuwe levenslijn kunnen uitstippelen. ‘

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening 
van de verpleegkundig reumaconsulenten van 
HWW Zorg of een afspraak maken? Dat kan via 
telefoonnummer (070) 379 57 85.

Voor meer informatie kijkt u op www.hwwzorg.nl 

Als jong meisje wilde zij schooljuf  of zuster worden. 

Zij koos voor het  laatste en volgde de interne oplei-

ding bij het Reinier de Graaf Gasthuis tot verpleeg-

kundige A.  ‘Je kunt echt zeggen dat de verpleging 

voor mij een roeping is. Mensen  helpen met zaken 

rondom gezondheid vind ik mooi. Ik was als student  

dol op de geur van het ziekenhuis, van ether.’

In 2000 deed  Marlies de aanvullende opleiding tot 

reumaverpleegkundige en wisselde haar baan van 

wijkverpleegkundige  in voor die van verpleegkundig 

reumaconsulent. ‘Er is een grote kans dat je iemand 

kent met reuma of artrose, of dat je het zelf hebt. 

Bijna 2 miljoen mensen hebben een vorm van reuma. 

Het is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoe-

ningen aan gewrichten, spieren en pezen.

Veel mensen denken dat het alleen voorkomt bij 

ouderen, maar het komt op alle leeftijden voor, ook 

bij kinderen. Reumapatiënten leven met pijn, stijf-

heid en vermoeidheid.’

Marlies bezoekt de patiënt en geeft informatie en 

voorlichting over de aandoening en medicatie. Ook 

ondersteunt zij ze op lichamelijk, psychologisch 

of sociaal-maatschappelijk vlak. Bijvoorbeeld door 

iemand door te verwijzen naar de fysio- of ergo-

therapeut of het aanvragen van aanpassingen en 

hulpmiddelen thuis of op het werk. 

‘Je ziet vaak niet aan mensen dat ze reuma hebben, 

maar ze hebben er wel veel last van. Alle plannen  

die ze hadden, komen op losse schroeven te staan. 

Het is een rouwproces, afscheid nemen van een 

gezond leven. Er is tijd nodig daarmee  te leren  

omgaan. Ik bied ruimte voor hun verhaal.’

In tien jaar is er heel wat veranderd. Door de nieuwe 

medicatie komt een ziekte, zoals reumatoïde artritis, 

eerder tot rust. Gezond eten is ook belangrijk. Het 
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