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Vader en zoon Barendregt overleefden het aardgas en doen nog altijd in kolen

Strenge winters leverden dik beleg op
In de jaren 60 verdwenen kolenboeren als
sneeuw voor de zon.
Het aardgasnet was
de doodsteek. Maar
vader Thomas en zoon
Benno Barendregt
leveren desgewenst
nog steeds kolen aan
Haagse verbruikers.
Laatst nog kwam een
oma met haar kleinzoon bij het bedrijf om
hem te laten zien hoe
die ‘oude kolen’ er
eigenlijk uit zagen!
Thomas Barendregt (1937) kwam door
zijn huwelijk bij de Firma J.A. Vreeburg aan de Lijsterbesstraat terecht. De
steenkolenhandel was begin van de 20e
eeuw opgericht vanuit de Marconistraat,
hoek Edisonstraat. De Lijsterbesstraat
is er een tiental jaren later bijgekomen.
De wieg van de jonge Barendregt stond
vrijwel naast de imponerende kolenhandel. Als jochie van zeven doolde hij al in
en rond de stallen van Vreeburg. Het was
een reuzeleuke tijd en de avontuurlijk
aangelegde Thomas had vooral aandacht
voor de paarden. Hij vond het geweldig
om hoog op de bok te mogen zitten en
mee te mogen rijden.

Jaren 50
De kolenboeren hadden een goed bestaan
na de oorlog. Het was de tijd van de
wederopbouw en ofschoon er de nodige
concurrentie was, bleek er toch in deze
branche een goede boterham (zélfs met
dik beleg) te kunnen worden verdiend.
Bedrijven als LAD, Eigen Hulp, de
Eendracht deden goede zaken, waarbij
niemand dacht aan een voortijdig einde.
Inmiddels had Thomas tijdens de puberteit
op de ambachtsschool gezeten, waar hij
begon als leerling-instrumentmaker en
eindigde als automonteur. Zijn passie voor
de kolenhandel liet hem niet los. Hij leek
te zijn vergroeid met het zwarte gesteente.
Dit alles werd nog eens versterkt doordat
hij met een dochter van Vreeburg trouwde,
waardoor hij helemaal in de zaak kwam te
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zitten. In die tijd werd de paard en wagen
vervangen voor een vrachtwagen, die
natuurlijk niet nieuw was gekocht, maar
werd verbouwd door Thomas.

Wagons met 25.000 kilo
Als kolenboer was het hard en vooral
zwaar werken. Op de hoek van de Loosduinsekade en de Uitenhagestraat, was
een spoorwegemplacement waar wagons
kolen aanvoerden. Een wagon was goed
voor 25.000 kg. Barendregt moest op een
dag zo’n wagon zien leeg te maken, omdat
er anders staangeld moest worden betaald.
De kolen werden vaak tegen goedkopere
zomerprijzen besteld, maar helaas was de
opslagcapaciteit te beperkt om voor de
hele winter in te kopen. Bovendien wist je
nooit wat voor winter je zou krijgen. Maar
altijd gold: hoe strenger die was, hoe beter
voor de kolenboeren! Vrijwel altijd moest
er worden bijbesteld. De kolen kwamen
meestal uit Duitsland of Limburg. In de
winter waren de kolen vaak aan elkaar
gevroren tot één grote klomp. Dat had
alles te maken met de vochtigheid van
de brandstof. Het was dan een hele klus
om ze uit de wagon te krijgen. Eenmaal
in de Lijsterbeststraat werden ze gezeefd
en gesorteerd. Drietjes, viertjes, waren de
gangbaarste maten. Het gruis dat achter-

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering

bleef werd opgehaald door de fijnschipper,
die het verkocht aan de gasfabriek. De
brandstof werd verpakt in juten zakken
van een hectoliter, wat gelijk stond aan
een halve mud of circa 35 kg. Het was een
hele hijs om die zakken te vullen en ze
op de wagen te laden om ze vervolgens te
bezorgen.

Uitgevroren stratenmakers
In de winter was het een drukte van
belang. Normaal werd er gewerkt met één
vaste knecht, maar in de winter liep dat
allemaal anders. Het was allemaal totaal
afhankelijk van het weer en de daarmee
samenhangende vraag naar kolen. De
firma had al vanaf het prille begin telefoon
en ze waren bereikbaar onder nummer
1743. De meeste bestellingen kwamen
in de zomer al tot stand. Iedereen wilde
er met de komst van de winter warmpjes
bijzitten. Maar duurde de winter te lang
dan rinkelde de telefoon continu. Voor een
deel werden de kolen ook via groenteboeren gedistribueerd. Daar waren zakjes
van zo’n 7 kg verkrijgbaar, maar ook zij
moesten geregeld worden voorzien. Uitgevroren stratenmakers hielpen in de winter
steevast een handje mee.
In de winter van 1963 vroor het vanaf december tot februari bijna aan één stuk. Het

Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide
• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner
Verblijf op de door de weekse dagen € 69.50 p.p.
In het weekend € 79.50 p.p.

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

Geldig van januari t/m mei m.u.v. de feestdagen.

(070)

T: 0593 552429 of receptie@hotelwitteveen.eu
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e kolenhandel aan de ijs esstraat met on van Reijsen o de ok on ou het edrij gaan leiden en introduceerde de vrachtwagen -

waren gouden tijden voor de kolenboer,
maar verschrikkelijke tijden voor de portemonnaie van de huisgezinnen. De kolen
begonnen schaars te worden en de prijs
steeg tot aanzienlijke hoogte. Vreeburg
was ook door zijn voorraad heen en kon
niets anders doen dan naar de Rotterdamse
haven te rijden om daar kolen te halen.
Leuk om op die nostalgische tijd terug te
kijken, maar erbarmelijk om er middenin
te zitten. Wat was dat een winter! Bij de
haven stonden ellenlange rijen vrachtwagens op een grijper kolen te wachten,
die door de hijskraan uit het ruim van de
boten werden gehaald. Zorgvuldig werden
de kolen die er naast vielen opgeraapt.
En dan rijden met het vrachtje richting
Den Haag. Heel voorzichtig reed je de
bocht om, want de kans op verlies was
aanzienlijk. Buurtbewoners rekenden erop
dat er kolen vanaf de wagens vielen en
stonden in grote getale bij de hoeken van
de straten op de loer. Barendregt kan zich
nog goed herinneren dat hij niet door de
Maastunnel durfde te rijden, bang als hij
was om een deel van zijn kostbare lading
te verliezen. Hij koos voor de minder
steile Maasbruggen.

kolenhandel. Bij Vreeburg was de nieuwe
generatie aangetreden. Ton van Reijsen,
de latere zwager van Barendregt, kwam
aan de top van de firma. Paard en wagen
werd vervangen voor de vrachtwagen en
spoedig kondigde de modernisering zich
aan. Transportbanden deden het werk
in het depot, terwijl de juten zakken aan
spijkers hingen te drogen aan het plafond.
Klanten waren er in allerlei soorten en
maten. Evenals de koffie die je vaak kreeg
na gedane arbeid. Vergeet niet dat er in de
winter toch zo’n twintig keer per dag gesjouwd moest worden. Portiek op, portiek
af. De lopers waren van de trap gehaald
en kokosmatten vervangen voor oude
kranten, omdat het toch een vuile klus
was. Vier zakken van zeven kilo met zijn
linkerarm vasthoudend op zijn schouder
en onder zijn rechterarm nog een zak, zo
liepen de kolenboeren met hun vrachtje
naar boven. Op het einde van de Laan van
Meerdervoort was een bekakte klant op
vier hoog, doch ze wenste niet dat er van
de lift gebruik werd gemaakt. Toen heeft
Barendregt tegen haar gezegd, dat ze maar
een andere kolenboer moest zien te vinden
om al die trappen op te sjouwen.

Modernisering

F.J.A.M. van der Helm

In die tijd veranderde er veel in de

helmhuis@ziggo.nl

Zuiderstaete Accountancy
Uw boekhouding, jaarrekeningen, en belastingzaken accuraat en vakkundig verzorgd.

ZZP’ers kunnen al vanaf € 500,- bij ons terecht
Den Haag: 070- 308 55 09
Amsterdam: 020-3416515
B.G.G.: 06-46 41 41 89
info@zuiderstaete.nl

Vereniging voor beeldende kunst Rijswijk, sinds 1951

Nog enkele plaatsen beschikbaar!
Professionele cursussen
tekenen en schilderen (alle technieken),
portret-, modeltekenen, en keramiek.
Ochtend, middag en avond, iedere dag van de week
Atelier Oud-Rijswijk

Informatie:
www.amateurspalet.nl of tel. 070-3989381
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Muziekre ensent
Het Dagblad Het Binnenhof had een
muziekrecensent die zijn artikelen
ondertekende met B.R., volgens mijn
herinnering was zijn achternaam
Brands. Ik ben in bezit van een
artikel van hem uit 1957 dat ik om
bijzondere reden nu weer vaak lees.
Ik wil graag contact komen met de
schrijver dan wel met familie. Wie
helpt

Wim Hueber

Tel.: 070 3930767
imhue e @ ele .nl
--------------------------------------------ordi a ratissimo
ezocht: in verband met een re nie
ben ik op zoek naar klasgenoten die
op de lagere school van de ordi
acratissimo hebben gezeten in de
periode 1966 (1e klas) tot en met
1972 (6e klas) of een aantal klassen
in deze periode. De re nie wordt op
24 mei in cheveningen gehouden.

Karin van Oevelen

M: 06 26972600
in noe elen@ sen .nl
---------------------------------------------

olo on

odfried Bomans
Dat deze krant gelezen wordt, ook
door niet Hagenaars, was me al
langer duidelijk. En dan bedoel ik
ook echt gelezen en niet zomaar
wat doorgebladerd. Zo kreeg ik
naar aanleiding van het artikel over
odfried Bomans dat in de uitgave
van 26 november 2013 stond, een
reactie van de voorzitter van het
odfried Bomans enootschap. Hij
vindt het een lezenswaardig artikel
en als een kenner zoiets schrijft ben
ik al dik tevreden. Wél gaf hij aan,
dat er een fout in staat en die wil ik
dan ook graag rechtzetten. Ik schreef,
dat odfried over een rijke fantasie
beschikte en dat dit mede tot gevolg
kan hebben dat de realiteit en de
fictie door elkaar kunnen gaan lopen.
Welnu dat was kennelijk bij mij
ook het geval. In het door Bomans
geschreven boekje: De memoires of
gedenkschriften van Mr. P. Bas wordt
onder meer duidelijk, dat Pieter Bas
in Leiden gestudeerd heeft. In mijn
artikel staat, dat Bomans ook in Leiden gestudeerd zou hebben en daar
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de
hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of brieven@deoud-hagenaar.nl Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

en geslaagde s eurto ht

r k iser

De siersteen die blijkens een foto uit het gemeentearchief Den
Haag ooit prijkte in de gevel van de bakkerij van Paul C. Kaiser aan de Elandstraat 142 bestaat nog én… is gevonden! Het
gebouw dateerde vermoedelijk uit de jaren 1910/20 en werd
na beëindiging van het bedrijf in de vroege jaren 70 gesloopt
om plaats te maken voor een vestiging van de KonMar. De bakkerij produceerde ooit het brood voor 60 filialen in Den Haag
en omgeving.

De gevelsteen (voorstelling in
hoog-reli f van het bakkersambacht) ging bij de sloop gelukkig
niet verloren. De sloper, de heer
eurse, bracht de steen naar het depot van de gemeente Den Haag. De
steen werd jaren daarna tentoongesteld in het Volksbuurtmuseum in
de childerswijk. Doel was om ook
de industri le bedrijvigheid in de
volkswijk zichtbaar te maken.
Nadat het museum vanwege intrekking van subsidies was opgeheven zou de inventaris worden
weggedaan. Ware het niet dat de
huidige directeur van de tichting Ooievaart - een broer van de
directeur van het Volksbuurtmuseum Peter Duivesteijn - zich over
de steen ontfermde (zie foto). Hij
besefte maar al te goed dat de steen

ging ik de mist in. Bomans heeft aanvankelijk in Amsterdam gestudeerd.
Zo ziet u, de grens tussen waarheid
en leugen kan vaag zijn.

arl Doeke Eisma

leism @ l ne .nl
--------------------------------------------tevin HB L eum
Het is inmiddels 50 jaar geleden dat
de tevin HB in de Raamstraat verhuisde naar de Zuidlarenstraat en de
Melis tokelaan. Wij bewaren goede
herinneringen aan onze schooltijd in
de 60-er jaren, zowel in de Raamstraat als op de andere locaties. We
worden er niet jonger op, daarom

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 74.000 e emplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdreda teur dire teur
Frans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl

1 anuari 01

het waard was om te bewaren.
De steen is zo’n 5 jaar zorgzaam
bewaard wachtend op betere
tijden.
roe je werkte
En die braken aan: mijn oproep
in De Oud-Hagenaar van enige
weken geleden werd gelezen door
de stadsgids erard choltes. Hij
wees me zoals het een echte gids
betaamt - de juiste weg naar de
steen.
En zo kon het geschieden dat de
gevelsteen zo’n 150 kg zwaar en
nog in goede conditie - een dikke
eeuw na zijn oprichting liefdevol
in de armen kon worden gesloten
van ondergetekende, om te worden
opgenomen in mijn museum’
gewijd aan de bedrijfsactiviteiten

hebben wij besloten om nog één keer
een grote re nie te organiseren.
Zat je in de periode 1960 tot 1970 op
de tevin HB of de HB -afdeling
van het tevin L ceum, dan ben je
van harte welkom op 29 maart 2014
van 15.00 tot 21.00 uur in het Roemer Visscher ollege in Den Haag.
Aanmelden kan via de website www.
stevinreunie2014.nl. We kijken uit
naar je komst en zegt het voort!

Henn van Ofwegen Weerwag e.a.

s e inh s@ho m il. om
--------------------------------------------Damesvoetbal
Wie kan ons in contact brengen

Uitgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Ro al Telecom BV
Postbus 26046, 2502 A 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

- eter uivesteijn leek ich over de oek gewaande siersteen te he en ont ermd,
de steen verkeert nog in rachtige staat -

van Paul . Kaiser. (Te bezoeken
natuurlijk, maar wel op afspraak).
Dank aan de heer eurse, die de
steen aan het rollen bracht aan de
heer choltes die zijn steentje bijdroeg en aan de heer Duivesteijn
die de steen verlegde. En uiteraard
aan deze krant, De Oud Hagenaar!
Mooie details
De steen meet ongeveer 130 bij
60 centimeter en is vermoedelijk
van gegoten beton. De maker is
niet bekend. Evenmin is bekend
of er nog meer e emplaren van de
steen zijn gemaakt. De afbeelding

met 1 of meerdere speelsters van de
Eerste Haagse Damesvoetbalverening (EHDVV) uit 1955 1956. Het
adres secretariaat zat in 1955 in de
Muzenstraat 35 en de voorzitster was
mej . Talen.

Redactie ADOfans.nl

o ns@ho m il. om
--------------------------------------------Dolf Brouwers
N.a.v. De Oud-Hagenaar nr. 25 van
vorig jaar het volgende: Kleine
correctie Dolf Brouwers is geen
Hagenees maar geboren Utrechtenaar
wel groot gedeelte van zijn leven hier
gewoond o.a. lijkeinde ! Nog een

dverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een displa
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

is in hoog-reli f en mooi gedetailleerd. Hij geeft het interieur weer
van een bakkerij uit eind 1 de,
begin 19de eeuw, met vier bakkers
die zijn getooid met schort en
muts. Op een tafel wordt het deeg
gekneed met een schieter’ wordt
het de oven ingeschoven. In de
hoek een tafel met bakvormen. Ik
hou me aanbevolen voor nog meer
van zulke leuke reacties op Paul .
Kaiser !

Jean Kaiser

e n. ise @

el oon.ne

klein vraagje ik heb alle 5 jaargangen
compleet behalve nr. 24 van 2011
hoe kom ik hier aan, is deze nog te
verkrijgen Alvast dank!

Ton Jansen

on nsen@li e. om

shi
e zullen i en oo u
e nog een
ie en e em l
n e gemis e n he en.
he is oo ie e een miss hien el
h n ig om e e en numme s n
ou e
g ngen zi n e in en o e
e si e
. eou h gen .nl
o

De ud-Hagenaar o internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
onta t-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
ratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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Informatiebijeenkomst
o vrijdag 2 januari

Dementie entraal
in W H Waterhof
Het ntmoetings entrum van
Woon org entrum Haaglanden
lo atie W H Waterhof organiseert o vrijdag 2 januari een
informatiebijeenkomst over
ommuni eren met mensen
met geheugen roblemen. De
bijeenkomst is bedoeld voor
mantelzorgers van senioren met
geheugen roblemen of dementie.

Tijdens deze informatiebijeenkomst kunnen mantelzorgers zich laten informeren
over de oorzaak van geheugenproblemen
en dementie. Ook wordt ingegaan op de
belangrijkste gevolgen van geheugenproblemen voor het communiceren met
elkaar. Er worden praktische tips gegeven
om de communicatie te verbeteren in
de persoonlijke situatie. Uiteraard is er
uitgebreid gelegenheid tot het stellen van
vragen.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag
24 januari, van 11.00 -12.30 uur, in het
Ontmoetingscentrum van WZH Waterhof
aan de Polanenhof 130 in Den Haag. U
bent van harte welkom!
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk en
er zijn geen kosten aan verbonden.
Bel voor meer informatie het ervicepunt
van WZH Waterhof op telefoonnummer
(070) 902000.

Informatieavond
over de meno auze
Bronovo ziekenhuis organiseert
o donderdag 0 januari 20
van .00 tot 2 . 0 uur een
informatieavond over de menoauze ofwel de overgang.

Tijdens deze informatieavond met de titel
De overgang wat overkomt me nou ’
wordt antwoord gegeven op vragen als:
welke hormonale veranderingen zijn er in
de overgang, wat zijn t pische’ overgangsklachten en wat kan er aan gedaan
worden prekers zijn mw. E.H. Witte,
g naecoloog, mw. I. pe er, reumatoloog
en mw. I. Koppenaal, menopauzeverpleegkundige.
anmelden
inds 200 organiseert Bronovo een tot
twee maal per jaar een menopauze-informatieavond. Veel vrouwen (en hun partners) blijken ondanks andere informatiebronnen, nog steeds vragen te hebben over
de overgang. Naast de gelegenheid tot het
stellen van vragen, kunnen onderling ook
ervaringen worden besproken.
Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp is van harte welkom. De toegang is
kosteloos. Doordat de bijeenkomsten druk
bezocht worden is aanmelden verplicht.
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 070 - 312 43 43 of per email:
patvoor bronovo.nl
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geri ht o 2 februari 2 is de Haags he tudenten Vereeniging H. .V. de oudste en meest diverse studentenvereniging van Den Haag. Hoewel H. .V. oors ronkelijk bestond
uit leden en enkel uit mannen tot 6 die in Den Haag
woona htig waren en elders studeerden de zogenaamde
‘s oorstudenten’ staat vandaag de dag de Vereeniging o en
voor lle studenten. Dit maakt dat H. .V. haar leden een gevarieerd so iaal netwerk kan bieden en zi h niet laat be erken tot n onderwijsinstelling of studentenstad.

De hoge leeftijd van de Vereeniging
brengt vanzelfsprekend vele tradities
met zich mee. De klassieke Dies
Natalis is één van deze tradities: ter
gelegenheid hiervan zal dan ook op
vrijdag 31 januari aanstaande de Dies
Natalis-lustrumreceptie plaatsvinden.
Eregast hierbij is burgemeester de
heer J.J. van Aartsen, welke tevens de
luisterrijke openingsceremonie voor
zijn rekening zal nemen, bijgestaan
door de enaat, het algemeen bestuur
van de Vereeniging.
o i teit Megara
Het geheel zal plaatsvinden op en bij
de soci teit van de Haagsche tudenten Vereeniging, oci iteit Megara’
(van 17.00 tot 19.00 uur, aan de
Burgemeester van Karnebeeklaan 3

in Den Haag).
De oci teit is vernoemd naar
het riekse plaatsje Megara, de
thuisbasis van de riekse filosoof
Euclides, leerling van ocrates.
Deze welbekende leermeester hield
kantoor te Athene, en Euclides - zo
wil de overlevering, trok dagelijks
braaf op pad van Megara naar Athene
om onderwijs te genieten een echte
spoorstudent’ avant la lettre. Eens in
de vijf jaar worden te H. .V. de rollen
echter omgedraaid: ocrates betoont
zich de slechtste niet en zal op vrijdag
31 januari op spectaculaire wijze naar
Euclides en ( oci teit) Megara komen ter gelegenheid van het lustrum.
e nisten
De Dies Natalis-lustrumreceptie

aad van tate orrigeert
entraal stembureau emeente Den Haag

iks is et n
derenp rti

De nieuwe Haagse ‘ uderen artij H
’ mag gewoon onder
die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen o
maart aldus heeft de afdeling bestuursre htss raak van
de aad van tate vrijdag
januari besloten. Het entraal
stembureau van de emeente Den Haag weigerde o 5
de ember de naam te a e teren omdat deze bij kiezers
verwarring zou sti hten. De naam zou teveel lijken o die
van ‘ uderen artij Den Haag’ afgekort
DH die samen
met ‘De roe de Mos’ aan de verkiezingen mee doet.

Tegen die weigering van de emeente Den Haag ging Ouderenpartij
HOOP (aangevoerd door voormalig
Haags PvdA-wethouder onstant
Martini) bij de Raad van tate in
beroep, die alvorens een beslissing te
nemen bij de Kiesraad advies vroeg.
De Kieraad liet weten: De namen
Ouderenpartij HOOP en Ouderen
Partij Den Haag (OPDH) verschillen voldoende van elkaar. Er is geen
sprake van verwarring. Het centraal
stembureau heeft ten onrechte afwijzend beslist.
lgemene begri en
De afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van tate nam dat oordeel
over. Onder meer met de volgende
motivatie: Een politieke groepering
kan (niet door middel van de enkele
registratie van een aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst
te worden vermeld) het alleenrecht
opeisen op registratie van algemene
begrippen. De termen ouderen’
en partij’ zijn zulke begrippen.
( .) Voorts is de Afdeling met
de Kiesraad van oordeel dat beide
aanduidingen in hun geheel bezien
fonetisch en in woordbeeld verschillen. Derhalve werd de gemeente
ertoe verplicht de naam Ouderenpartij HOOP’ wel te accepteren.

- Als voordrinker ij de ieresta ette staand aan de ko van de ta el in
ij het -jarig estaan van
de aagse urgemeester ol schoten met
links naast hem olitiecommisaris ualth rie van ee el -

wordt bijgewoond door zowel leden
als re nisten van H. .V., maar ook
allerhande vertegenwoordigers uit, in
en rondom Den Haag zullen aanwezig zijn. Zowel de emeenteraad, het
ollege van Bestuur van de Nieuwe
of Littéraire oci teit de Witte, de
Voorzitter der Haagse Hogeschool,

het Bestuur van de Landelijke Kamer
der Verenigingen, vertegenwoordiging van de riekse Ambassade en
verschillende studenten- en studieverenigingen uit Den Haag, Leiden en
Delft zijn uitgenodigd.

e tr
p rkeerplekken
voor bewoners
De gemeente Den Haag legt de komende vier jaar bijna 00
nieuwe arkeer laatsen aan. In de woonwijken Bezuidenhoutost Bloemenbuurt- ost en ustenbroek- ostbroek komen
meer dan duizend e tra arkeer lekken. In deze wijken zijn
te weinig arkeer laatsen voor de auto’s van de bewoners.
De e tra arkeer lekken moeten ervoor zorgen dat bewoners
makkelijker een arkeer laats kunnen vinden.

Ook bewoners in het euzenkwartier,
Vruchtenbuurt en op de Nieboerweg,
Willem de Zwijgerlaan, Rijswijkseweg en apadosestraat krijgen
e tra parkeergelegenheid. Deze 1400
plekken komen bovenop de 2500 e tra
parkeerplekken die in het kader van
het programma Parkeren in Woonwijken (voorheen P2500) worden
aangelegd.
Wethouder Peter mit (Verkeer): Den
Haag heeft veel oudere wijken die gebouwd zijn toen vrijwel niemand nog
een auto had. Dat is nu wel anders. We
doen er veel aan om ook in die wijken
te zorgen voor voldoende parkeerplekken, uiteraard met behoud van het
bijzondere karakter van de wijken.

Meer auto’s
Het autobezit in Den Haag neemt
nog steeds toe. De verwachting is dat
dit de komende jaren nog verder zal
toenemen. In een aantal woonwijken
zorgt dit voor grote parkeerproblemen. Onder de naam P2500 is de
gemeente in 2010 begonnen met de
voorbereiding en aanleg van e tra
parkeerplekken in woonwijken met
een te hoge parkeerdruk. In onder
meer de Heesterbuurt, cheveningen,
Laakkwartier-Oost, de Vruchtenbuurt
en Oud-Le enburg zijn al meer dan
1200 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Andere projecten waaronder een
nieuwe parkeergarage op de Allard
Piersonlaan goed voor 500 parkeerplaatsen zijn in voorbereiding.
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elastingservice voor senioren
,P

en

helpen u ook dit aar weer i het in ullen an uw elastin aan ifte.

ok als u een lauwe en elop kri t kan het toch de moeite waard i n om aan ifte te doen.
eem contact op met de lokale afdelin

an

,P

of

en meld u aan.

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
MET STERRENCOMFORT

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

Zelf kiezen voor
wat u nodig heeft

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

INRUIL BESPREEKBAAR

OPEN HUIZENROUTE VITAAL WONEN
MET STERRENCOMFORT
Zaterdag 25 januari 2014 van 13:00 tot 16:00 uur
Staedionorganiseertop25januarieenopenhuizenrouteopalledriedelocatiesvanhet
nieuwewoonconcept‘VitaalWonenmetsterrencomfort’.Ubentvanhartewelkomomeen
kijkjetenemenendesfeerteproevenoponderstaandeadressen.Dekofﬁestaatklaar.

Kom naar het open huis!
IEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UUR
Locatie: Het Endhof, Poeldijk

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

www.gantelzicht.nl

Locatie Dekkershaghe

Locatie Hagheduyn

Locatie Haghesteyn

AaltjeNoordewierstraat12
DenHaag

Kijkduinsestraat1136
DenHaag

WaldeckPyrmontkade800
DenHaag

STA E D IO N. NL /V I TA A LW O NE N
( 070) 391 08 67

GOUD BLIJFT BLINKEN
€ 30,
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)

500

e

ud- a enaar - rant oor de 0-plusser

Woede bij oudere buurtbewoners
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emeentelijk vandalisme . en brute aanslag . en domme
vernieling van groen . Bewoners van het Benoordenhout in Den
Haag zijn woedend over de ingrij ende snoei die de gemeente
heeft ge leegd in de rozentuin aan het Jozef Israels lein. Het
arkje ook wel bekend als het osarium was een oase van
rust in de drukke Haagse woestijn van asfalt. Totdat in de eerste week van de ember graafma hines van de gemeente het
ark om loegden struiken en lanten uit de grond rukten en
een einde maakten aan de serene rust in het ark.

Het Rosarium, ook bekend door het
in 1936 door koningin Wilhelmina
onthulde standbeeld voor koningin
Emma, was tientallen jaren omringd
door beplanting. Dat gaf bezoekers,
onder wie veel oudere wijkbewoners,
de kans om even omarmd te worden
door de stilte. Even rustig zitten op
één van de vele rustieke witte bankjes.
Even geen auto’s in zicht. Maar nu
alle struiken zijn gesloopt, lijkt het
wel alsof de auto’s dwars door het
Rosarium rijden , aldus Klaas Pors,
voormalig beheerder van het park.
Hij laat er geen misverstand over
bestaan: Dit parkje was de parel van
het Benoordenhout. Daar is nu niets
meer van over .
es e tloos
Dit komt hard aan ,
beaamt voorzitter
J.P. de avornin
Lohman van de
wijkvereniging.
Volgens hem was
de vereniging op
de hoogte van plannen om de struiken
waar nodig te snoeien,
maar kwam de complete
kaalslag als een donderslag
bij heldere hemel. Deze radicale
aanpak heeft ons volledig verrast.
De gemeente heeft onvoldoende met
de bewoners gepraat . De 63-jarige
mevrouw M. van der Harst, al 35 jaar
een vaste bezoekster van het park, is
zo mogelijk nog feller. De buurtbewoners liggen er wakker van. Ik heb
mensen zien huilen. Dit is zo respectloos tegenover de natuur. De man op

het stadhuis die dit heeft bedacht, is
blijkbaar slecht opgevoed .
Veiligheid
Op dinsdag 10 december stond zij in
het park oog in oog met de betreffende
man, stadsarchitect Jan Verburg. De
gemeente, duidelijk geschrokken van
alle protesten, had een kleine delegatie
naar het Rosarium gestuurd om tekst
en uitleg te geven. Landschapsarchitect Jan Verburg was ter plaatse, en
ook Lilian Blankwaard, directrice van
het stadsdeelkantoor Haagse Hout.

- en graa machine hee t een struik ontworteld
en o de stoe gegooid -

Beiden benadrukten dat de gemeente
vooral had gehandeld met het oog op
de veiligheid in het park. Er waren
klachten over verloedering, overlast door jongeren en misbruik van
alcohol. Ook zijn er banken vernield ,

- ankje in het ark v r de kaalslag -

- icht door het ark o de kerk t aschalis a lon,
v r de gemeente en aag toesloeg -

- icht door het ark o de kerk t aschalis a lon,
nadat de gemeente en aag toesloeg -

vertelde Lilian Blankwaard. De struiken waren volgens haar bovendien
aan het eind van hun levensduur. Jan
Verburg voegde daaraan toe, dat hij
als ontwerper van het nieuwe park’
had gekozen voor een lage beplanting
die er ook in 1930 was, en die de oude
struiken zal vervangen.
Vlu ht eenden
Het tweetal slaagde er
niet in de gemoederen
te bedaren. Al
dat gesnoei lijkt
wel een virus, dat
op het stadhuis
rondwaart. Het
gebeurt niet alleen
hier, maar ook in
andere parken zoals
lingendael , aldus mevrouw Van der Harst. De
vogels hebben geen plekje
meer om hun nesten te bouwen,
ik heb ook al honderden eenden zien
verdwijnen, maar dat interesseert de
gemeente niet . De 73-jarige Eppo
Harbrink Numan : In de hippie-tijd
waren hiertegen nog veel meer protesten geweest. De hippies waren voor de
graafmachines gaan liggen. Ik word er
boos en verdrietig van .

- evrouw an der arst

in de at met stadsarchitect an er urg -

aadsvragen
De Haagse stadspartij heeft intussen
schriftelijke vragen gesteld aan het
college van B en W. Is het college het
met mij eens dat groen zoveel mogelijk gespaard moet worden, en zo nee,
waarom niet , aldus raadslid erwin
van Vulpen.
Ook bij de stadspartij zijn klachten
binnengekomen van burgers. Een bezorgde en boze Marijke van Os: De
kaalslag van het Rosarium is nog maar
het begin van de zogenaamde nieuwe
proletenstijl, die in Den Haag rondwaart als een soort ziekte. De Haagse
groenafdeling draait op volle toeren. Is

de klus klaar, dan beginnen ze gewoon
weer ergens anders opnieuw. Totdat de
stad uiteindelijk kaal en zonder groen
is en ze zichzelf overbodig hebben
gemaakt. Dan valt er weinig meer te
snoeien, te onderhouden of te kappen.
Dan kunnen we gezellig met zijn allen
naar de dierentuin en daar de zeldzaam geworden musjes, roodborstjes
en eendjes bewonderen .

Willem oudriaan

illemgou i n@ hoo. om

- ankje in het ark n de kaalslag -
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Senioren

Shuttle Service

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.

www.ttl-morgenstond.nl
Sir Winston Churchilllaan 492, Rijswijk • tel. 070-3360033

aarom

me belen

Samen aan
alles gedacht!

eggooien

ij maken e weer als nieuw, en dan geheel naar uw in
oordeliger dan nieuw
me belstoffeer er

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

i i n een meu elstoffeer edri f sinds 1978.
i interesse komt de erte enwoordi er eheel ri li end
i u lan s, om samen met u te espreken wat de este
opties i n oor uw meu elen, wat etreft herstofferen,
repareren, hier i kunnen wi rekenin houden met it
comfort, opsta hoo te en al uw andere wensen.

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10

ok he en wi een ruime collectie meu elstoffen,
wi he en er een e waar te en, wanneer u uw ei en stof aanle ert.
ok oor alle reparaties en ordi nwerk.

el ons oor gratis a
olmerlaan
el

ies en offerte
is ik

maan ag t m on er ag
ob
b iten openingsti en

ebsite:

msb nl

Dag en nacht bereikbaar

r

ri ag

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

r

www.henning-uitvaart.nl

r

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

mail: a min msb nl

e koo gevraagd

De Jong Damesmode

oo

mode in maat 3 t m 52
maandag- en koopavond gesloten

Mode

WBS ontruimingen

die bij
u past

ezemschoon o leveren van woning en
edrijfs and na overlijden verhuizen grote
schoonmaak enz
ij ons staan kwaliteit
discretie en recisie nog in hoog vaandel
uderwets vakmanscha tegen een eerlijke rijs

Opruiming
30% tot

70%
korting

e z mel

ndonesische schilderi en en
foto s van
0
9 0

el 0

- 9 49

KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

Geen moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het sim el en duidelijk
n telefoontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrij lijvende offerte uit te rengen
etalingen altijd achteraf

Op de
gehele collectie
Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03
www.dejongdamesmode.nl

In- en verkoop inboedels

Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.

Gelijk duidelijkheid g n verrassingen achteraf

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

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

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60
www.woningontruimen.nl
VEEGSCHOON

OPLEVEREN

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils,
bankstellen en sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn onder andere gespecialiseerd
in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking
Wij bekleden al uw zitmeubels met de beste kwaliteiten leder. Tevens kunnen wij diverse leer reparaties
verrichten, o.a stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen.
Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. Wij zijn gespecialiseerd in het repareren
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien
van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of
beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen
wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw
houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect zitcomfort.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
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 oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

Het beloofde een overgetelijke middag in het uider ark te worden. en erewedstrijd tegen voormalig uro a u -tegenstander
West Ham United. en ook al heerlijke herinneringen o roe ende
kra htmeting tussen oud- D en oud-Holland ort. n als kla
o de vuur ijl een stiekeme kennismaking met de mogelijk eerste
e hte ngelse s its van
Den Haag.

Vol verwachting trokken
wij in augustus 19 1 naar
het Zuiderpark voor de
veelbelovende aftrap van
het seizoen. Het 10-jarig bestaan van F Den
Haag was de aanleiding
voor de feestelijkheden.
Na het vertrek van onder
anderen Aad Mansveld
en Roger Albertsen had
- et een verwoestende uithaal rent ick organ ko lo er
de oefencampagne nog
wente o de knie n oto ees Rutten weinig reden voor vreugde
gegeven. Toen ik tijdens
bekroond met de handtekening van
de weekenddienst op de redactie
Morgan onder een huurcontract.
van Het Vaderland hoorde dat een
F Den Haag had op dat moment
wedstrijd tegen Helmond port in
al twee schlemielige competitiene4-0 was ge indigd, beschouwde ik
derlagen tegen Fe enoord en NE
dat als een niet onverdienstelijke
achter de rug. Met de lang begeerde
score tegen een club uit de Eerste
Engelse midvoor diezelfde dag op de
Divisie. Tot het tot mij doordrong dat
reservebank schoot de ploeg plotseniet mijn geliefde F , maar de Helling met scherp en sleepte tegen Wilmondenaren vier keer het net hadden
lem II een zege met 3-1 uit het vuur.
gevonden.
Morgan gaf als invaller direct zijn
visitekaartje af met een verschrikkeNadat oud-ADO en oud-Holland
lijke pegel tegen de paal.
port de punten broederlijk hadden
gedeeld (3-3) deed het jeugdige elftal
Met Morgan als wekelijks tussen
dat trainer Martin van Vianen tegen
Londen en Den Haag op en neer
West Ham United in het veld bracht
vliegende cit hopper onderging het
niet veel onder voor de Oost-Londeteam van Van Vianen een gedaantenaren. Weliswaar namen die al in de
verwisseling. Dat kwam het beste tot
vijfde minuut de leiding, maar alleen
uiting in de thuiswedstrijd tegen kopeen gebrek aan vuurkracht in de
loper F Twente in september. Vlak
Haagse aanval hield de F van een
voor de thee kwamen de Tukkers
moedgevende puntendeling. Jammer
volstrekt ten onrechte op voorsprong.
dat West Hams sterke reservespits
In plaats van door die uppercut in
Nick Morgan - die de enige goal
de put te raken, walsten de onweervan Paul oddard voorbereidde staanbare Hagenaars in de tweede
geen Hagenaar was.
helft over hun tegenstanders heen.
Dat werd beloond met drie puntgave
treffers van René van Delft, Harr
Vliegende Hollander
Melis en Morgan en een verdiende
Zoals het programmablad Pro-F
ovatie van de dankbare Haagse fans.
later e clusief onthulde, waren voorzitter Pieter den Dulk en secretaris
Fred van Hal op dat moment achter
Mansveld terug
de schermen al lang bezig om daar
Helaas, dat hoogtepunt kreeg in
verandering in te brengen. Hun
het vervolg van het seizoen geen
maandenlange inspanningen werden
vervolg. Integendeel, nederlaag na
op zaterdag 22 augustus op chiphol
nederlaag maakten het leven van
iedereen met een groen-geel hart tot
een lijdensweg. Ook de terugkeer
van Aad Mansveld van F Utrecht
net voor de winterstop bracht daar
geen verandering in.

- en tre er in erkrade tegen Roda is reden voor een aagse eestje
an links naar rechts arr elis , ees em elaar , imon van liet,
doel untenmaker ram Ront erg, Ren van el t, oo orevaar en ick
organ
oto Rinus de ilster -

Net als dit seizoen begon F Den
Haag het tweede deel van het seizoen
met een uitwedstrijd tegen NE en
een thuiswedstrijd tegen Fe enoord.
Na een nieuwe nederlaag in Nijmegen nam in een laatste reddingspoging oud-Holland port-trainer or
van der Hart de plaats van Martin
van Vianen in. Voor een wonderbaarlijke wederopstanding zorgde
dat niet, al sprokkelde F Den Haag
hier en daar wel voldoende puntjes
bij elkaar om in ieder geval de hoop

- ick organ voor de erewedstrijd
en aag- est am nited
O de achtergrond ro - otograa illem itter oto ees Rutten -

op lijfsbehoud nog even levend te
houden.
Voor het cruciale duel met MVV
zorgden 13.555 gratis binnengelaten toeschouwers voor de gewenste
steun van het publiek, maar meer dan
een punt leverde dat niet op. Dat Van
der Hart juist in deze periode niet
kon beschikken over Nick Morgan, hielp niet. Toen een week later
Haarlem in het Zuiderpark met 4-0
triomfeerde, was de lang voor onmogelijk gehouden degradatie naar
de Eerste Divisie zelfs met nog acht
wedstrijden te gaan akelig dichtbij.
Brandalarm
Na die zoveelste domper had ik alle
reden om de bij de weekenddienst
van Het Vaderland horende semafoon op stil alarm te zetten. Ik voelde
er weinig voor om wakker te worden
gebeld voor de zoveelste brand in
een slooppand. De volgende morgen

bleek dat ik daardoor het platbranden van de uit 192 stammende
houten eretribune in het Zuiderpark
had gemist. Dat bij die brand zelfs
supporters op Midden-Noord zouden
hebben toegekeken, heb ik alleen
van horen zeggen.
F Den Haag gaf daarna alle hoop
op redding op en gebruikte de resterende wedstrijden alleen nog om
een groot aantal jonge talenten een
kans te geven te laten zien dat zij een
contract in de Eerste Divisie waard
waren. Onder die omstandigheden
waren prestaties een illusie. In het
ontmantelde Zuiderpark namen F
roningen, NA , o Ahead Eagles
en Roda J snel twee goedkope punten mee. Alleen in Eindhoven tegen
de ploeg van 10 miljoen gulden van
P V was de jeugdige Haagse brigade
nog eens dicht bij een gelijkspel.
Vlak voor tijd bleek zelfs dat lichtpuntje ons niet gegund.

- e otogra en waren wel o tijd in het uider ark om getuige te ijn van het a randen
van de eretri une oto os van eeuwen -
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vertrek iedere woensdag van Rotterdam Airport
directe transfer van Valencia Airport naar Calpe
uitstekende *** / **** hotels en appartementen
verrassend geprijsd met garantie van SGR!

g
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ee n

Senior Hotel ‘t Witte Veen
Witteveen / Drenthe € 209,
- p.p
Actie Weken

en ‘Alles Inclusief’
lle s eci le A
I

Senior Hotel Dennenhoeve
Nunspeet / Veluwe € 224,
- p.p
Actie Weken
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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 ***+
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Speciale aanbieding Calpe aan de Costa Blanca va. slechts
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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:
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50 Plus reizen tegen
betaalbare Prijzen!
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€ 179,

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

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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Volledig Verzorgde Vakantie weken
Voor senioren
inclusief VerVoer per luxe touringcar
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
•
U verblijft in ruime alle op begane grond gelegen kamers met eigen terras.
•
In huiselijke sfeer kunt u geneten van onze uitmuntende keuken.
•
Wij bieden een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten.
Vraag naar onze folder en arrangementen
scheibaan 5, 5062tm oisterwijk tel 013-5282555 • www.hoteldepaddestoel.nl
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erden een eeuw terug mensen gemiddeld niet ouder dan jaar, thans ligt de gemiddelde leeftijd in ederland al op ongeveer
tijd is al , jaar voor mannen en , jaar voor vrouwen. n die gaat alleen nog maar omhoog. Hoe komt dat

. De resterende levensverwachting op

-jarige leef-

Stil itten is dodeli ker d n roken
en welgemeend advies aan 50- lussers. Investeer in een groot so iaal netwerk. Werk daaraan met heel je hebben en
houden. lleen zijn en stil zitten is dodelijker dan roken zegt hoogleraar udi Westendor s e iaal voor de lezers van deze
krant naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘ ud worden zonder het te zijn’.
Het heeft in de media - kranten, televisie en radio
- veel aandacht gekregen. Zoals altijd met h pes
is er vooral één aspect uit zijn boek overdreven
belicht: dat de eerste mens die misschien 135 jaar
wordt nu al is geboren.
Westendorp, een internationaal gerespecteerde
arts en voortrekker in het maatschappelijk debat
over ouderen, vindt het heel belangrijk dat je
op je oude dag een doel hebt en niet met de
armen over elkaar blijft zitten. emiddeld langer
leven zonder gebreken, een ontwikkeling die al
decennia aan de gang is, noemt hij een cadeau

waarmee je goed moet omgaan. Logisch gevolg is
dat de AOW-leeftijd omhoog gaat (wordt 67 jaar).
Zelf is hij 54 jaar en zegt aan zijn tweede leven
te zijn begonnen. teeds meer mensen halen nu
al de honderd jaar. In heel Nederland zijn het
er nu 2200. Het zijn niet alleen de verbeterende
gezondheidszorg en de werkomstandigheden die
voor een langer leven zorgen, ook de instelling
van de mensen speelt een cruciale rol.
Blijven bemoeien met maats ha ij
Zijn advies komt erop neer dat men zich moet
blijven bemoeien met de hele maatschappij. Niet
alleen met de eigen kinderen, als men die heeft.
Natuurlijk is gezond blijven leven een belangrijke
voorwaarde. Het gaat erom je lichaam niet uit te
wonen. Niet roken, niet te veel drank, bewegen.
Niet stilvallen, zowel f siek als mentaal , zei hij
in een van de vele interviews.
Ouderen moeten kunnen omgaan met hun uiterlijke veranderingen ten opzichte van hun jeugdjaren. Mensen willen er jong blijven uitzien, laten
boto -behandelingen doen, slikken vitaminen of
laten plastische chirurgie toepassen om maar te
kunnen blijven voldoen aan het ideaal’ er jong
uit te zien. Waarom leggen mensen zich niet
neer bij het feit dat zij er anders gaan uitzien als
zij ouder worden , vraagt Westendorp zich af.
Vroeger was het normaal dat ouderen er werkelijk
oud uitzagen en zich ook daarnaar kleedden.

Die situatie is drastisch veranderd. Veel ouderen
sporten nog (zij het vaak licht), wandelen en
gaan vaak op vakantie, soms zelfs naar andere
werelddelen.
Uit onderzoek van Westendorp naar mensen boven de negentig is gebleken dat zij ook vaak zelf
ouders hadden die langer leefden dan gemiddeld.
De genen spelen dus ook een rol. Opmerkelijk:
van hun kinderen overleed 30 procent minder
v r hun 65ste. De langlevers behoren tot de gemiddelde mensen, die zich niet anders gedragen
dan anderen. Niet specifiek strenge vegetari rs,
niet rokers en niet-drinkers. Een ander opvallend
aspect: kanker kwam wel even vaak voor.
De oudsten onder ons blijken minder stofwisselingsziekten te hebben, minder hart- en vaatklachten, vetten zijn gunstiger verdeeld in het lichaam
en ze hebben lagere bloedsuikers. Kortom: ze
hebben een groter herstelvermogen.
leinere kans o dementie
Bovendien is er een zeker verband met de algemene ontwikkeling. Een goed stel hersens en een
hogere opleiding helpen. De kans op dementie is
thans veel kleiner dan voor de Tweede Wereldoorlog, toen de meeste jongeren al op twaalfjarige
leeftijd betaalde arbeid moesten doen om een
bijdrage aan de gezinskosten te leveren.
Er zijn thans soms jongeren’ die hun studententijd tot hun 32ste volhouden en of eerst grote we-

udi estendorp

reldreizen maken, voordat zij aan hun beroepscarri re denken. De dood is volgens Westendorp nog
wel een onderdeel van het leven, maar wordt niet
meer als een onontkoombare gebeurtenis gezien
die ouderen elke dag kan treffen. Bewijs: mensen
op hoge leeftijd geven hun leven een acht!
Zijn boek heeft hij in heldere taal geschreven met
gegevens als onderbouwing.
Ouder worden zonder het te zijn’ (over vitaliteit
en veroudering) is een uitgave met 256 blz. van
Atlas ontact. Prijs: 19,95. Rudi Westendorp
werkt als internist op de afdeling geriatrie en
gerontologie van het Leids Universitair Medisch
entrum.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere ﬁnanciële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
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mi n legi ieme o ie omen
We begrijpen dat uw moeder
waarschijnlijk een testament heeft
gemaakt. In dat geval kunt u een
beroep doen op de legitieme portie.
Als er geen testament is opgemaakt,
treedt het wettelijk erfrecht in werking. Dan is het zaak degene die de
nalatenschap van uw moeder regelt
op te sporen en kenbaar te maken dat
u, uw broer en uw zus erfgenamen
zijn en derhalve uw legitieme portie
claimen. Daarvoor geldt wel een
aantal voorwaarden. Afwachten tot

de notaris misschien een brief stuurt,
is niet aan te raden.
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minis ie. n e e l n hee zi l
leen nog een s
e ening.
o
he en i ls ou e s l een n l
en e el s ing i e s hen ing
geze n onge ee
e
.
ns l n is i ee e oen m
n om zi uim o en he he
ngs i e mogen n
. ui
in o
n e n oms en el s ing.
oe zi n he el s ing o mu
lie oo o in ullen o gel
i lleen oo mensen ie e h in
e e l n onen
Als zij geen inkomsten uit Ne-

derland heeft, valt zij onder de
belastingwetgeving in het land waar
zij woont. Maar als zij een spaarrekening aanhoudt bij een bank in ons
land en zij komt boven het heffingsvrij vermogen, moet zij daarover
belasting betalen. Eventueel is dat
te verrekenen met het betalen van
belasting in het land waar zij woont.
Het beste lijkt ons dat u deze kwestie
voorlegt aan haar bank in Nederland,
want die geeft saldo’s aan het eind
van het jaar op aan de fiscus. Misschien weten zij wel een handige of
slimme oplossing.

amenlevingskwesties
la htoffer door een andere
bestuurder
i n o h e hee in he e ee
hommeles geh me een n e e
es uu e . i is oen mish n el .
e oli ie s in e uu en hee
geli ingeg e en. ei e
i en
he en ngi e ge n. us i ie

hee ui ein eli ei e
i en een
oe e gege en. e egen i ie
zi h see o h ge uigen hee
e oe e el e l m mi n
o h e nie .
ies n e h s
hul il e zi he oo l en omen
om ze zi h nie s hul ig oel e.
e is oo nog n sl h o e hul
ge ees . nmi els is zi l ee ee
ge ezen i solli i ies in e e
eiligingsse o . m e een n
e ening h e h n m zou s n
h z nog nie is eh n el .
ui en h s hul hee ze nie s
mee n h
e eiligings i lom s
en zi in geen e mee in h
n he.
ze in e
e oe e
moe en e len o n i lsnog
Een vervelende kwestie. Een verklaring omtrent het gedrag’ (VO )
van de overheid (justitie), die de
nieuwe werkgever bij sommige
sollicitaties aanvraagt, kan inderdaad
soms een afwijzing opleveren. Dat
hangt ervan af hoe uw dochter zich
heeft gedragen. Een eenvoudige

boete komt niet in de VO te staan,
want dan zou het einde zoek zijn.
Vaak pas als de rechter een straf
heeft bepaald, komt deze in de VO
te staan. Voorts is het aan het bedrijf
of de instelling om te kijken wat zij
daarmee doen. Het kan ook zijn dat
er andere oorzaken zijn dat een sollicitant wordt afgewezen.
Op de zaak zelf kunnen wij niet
ingaan. We zijn geen rechtbank. Het
lijkt ons dat uw dochter beter in eerste instantie opheldering had kunnen
vragen aan justitie, die de boete heeft
uitgeschreven in plaats van meteen
naar lachtofferhulp en Rechtshulp
te gaan. Een Verklaring Omtrent
het edrag (VO ) is een verklaring
waaruit blijkt dat het gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor
het vervullen van een specifieke taak
of functie in de samenleving.
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oefie Hueting en de Down Town Jazzband

e stil st rende orkestleider

In 200 kwam er een abru t einde aan het bestaan van de legendaris he Down Town Jazz
Band. De oorzaak was ijnlijk. raude. De man die de kas beheerde had de laatste vier
o tredens van de band niet aan de muzikanten uitbetaald. ok de € 000 voors hot o de
tweede ersing van de laatst uitgebra hte laat bleek s oorloos. Wanneer oefie Hueting
twee nvijfig jaar lang ianist en leider van de band dit droeve verhaal vertelt drukt hij de
nagels van zijn re hterhand in de knokkels van zijn linkerhand. ijn stem ha ert even dan gaat
hij verder.
Ik wilde er iets aan doen, maar ik kon
er niets aan doen. Het orkest was
Het heeft me een tik gegeven. Al die
jaren heb ik alles gegeven. Wat ik
ook probeerde, het lukte me niet de
zaak van me af te zetten. Het had iets
metaforisch hoe beschrijf ik dat Ik
denk het beste z : ik ga naar bed, word
betrekkelijk gauw weer wakker met
een rotgevoel en vraag me af wat er aan
de hand is. Mis ik een arm Nee, die
zit er nog aan. Mis ik een been Nee,
dat is er ook nog ach, verdorie, het
orkest is weg. Ja, zo was het, een stuk
van mijn lijf ontbrak.’
Die fantoompijn heb ik bestreden
door in 2004 een cd op te nemen die
zou bestaan uit eigen composities,
grotendeels als piano solo: Blues for
Bessie. Roefie pla s Hueting (Timeless
Records). Mijn vrouw, de beeldhouwster Erna Postuma, die gewend is
alleen te werken in haar atelier, had me
hiertoe aangespoord. Bij het opnemen
van die nummers merkte ik dat alleen
spelen moeilijker is dan met een orkest.
Een van mijn favoriete klassieke
pianisten, Martha Argerich, heeft dat
ook al eens gezegd. Je zit achter die
vleugel, daar hangen twee microfoons
in en er zijn twee dingen waar het op
aankomt: dat je geen fouten maakt de microfoons horen alles! - en dat je
ontspannen bent. Want als er spanning
in de muziek zit kan ook de luisteraar
zich niet ontspannen. Ik geloof wel dat
ik in mijn opzet ben geslaagd. Jazz
Journal noemde mijn eigen stukken
outstanding en interesting . Iemand

- rad a

vertelde mij dat tijdens de begrafenisdienst van zijn moeder in de Kloosterkerk in Den Haag mijn Jamie’s Blues
als slotnummer was gedraaid. Het had
groots geklonken in die ruimte. Daar
hoorde ik van op, want de nummers
zijn met eenvoudige middelen tot stand
gekomen. Veel bravoure zul je in mijn
pianospel niet ontdekken.’
Ins iratiebron
We duiken in de geschiedenis van de
Down Town Jazzband, het begin, de
omslagpunten en vooral het muzikale
uitgangspunt: de muziek zo te spelen
als Roefie en de bandleden vonden dat
hij gespeeld moest worden.
Onze inspiratiebron is altijd de oude
muziek geweest. Niet de di ieland die
toch meer als een vercommercialisering
van de oude jazzmuziek beschouwd
kan worden. Eén van mijn gevleugelde
uitdrukkingen van vroeger was: het hart
van de jazzmuziek is de blues en de
keizerin van de blues is Bessie mith.
Als de muziek daar niets mee te maken
heeft, vraag ik me af of het nog jazz is.
Naar mijn gevoel stond harlie Parker
veel dichter bij Bessie mith dan die
vercommercialiseerde di ielandorkesten die alleen het uiterlijk van die
muziek hadden aangenomen maar voor
de rest lolbroekenmuziek maakten.
Met deze opvatting maakte ik me niet
populair bij de di ielandorkesten en de
meeste leden van de Haagse Jazzclub.
De HJ werd in 1951 opgericht als
samensmelting van de Dutch wing
ollege lub en de Nederlandse

uo rechts Ro ert een assa -

Jazzclub(NJ ). De NJ is in 194
opgericht door Aart teffelaar, Erik
Krans van de Di ieland Pipers, Bob
Leenart en mij. Wij maakten ons sterk
voor een revival van de oude jazz en
probeerden die zoveel mogelijk ten
gehore te brengen. (1)
Maar ik loop nu ver vooruit op de feiten. Laat ik beginnen bij het begin.
Verschillende wegen hebben me naar
de (jazz)muziek geleid.
Toen ik vier jaar was, bijna vijf, is het
huwelijk van mijn ouders opgebroken.
Nadat mijn vader het huis had verlaten,
bleef mijn moeder achter met twee
jongens (mijn broer was twee nenhalf
jaar ouder dan ik) die ze volstrekt niet
aankon. Ik was de lastigste en daarom
werd ik vaak naar Friesland gestuurd
waar mijn oom een klein huisje aan het
Pikmeer bewoonde. Op een ochtend
zat ik daar in een bootje en hoorde in
de verte betoverende muziek, die niet
anders dan van Duke Ellington geweest
heeft kunnen zijn. Die klanken, bij
zonsopgang over dat water het
maakte grote indruk op me. Ik wist
toen nog niet dat dit jazzmuziek was.’
orlogsjaren
Een andere oom, het zwarte schaap
van de familie, speelde Jell Roll
Morton op de piano, met veel bravoure,
maar slordig. Toch had zijn spel kwaliteit, want geloof me, die stukken waren
niet voor de poes. Doorslaggevend is
echter de invloed van Bob Leenart geweest. In de oorlog waren we ge vacueerd en op de zolderkamer die grensde
aan de onze draaide iemand jazzplaten.
Dat was Bob. Ik drukte mijn oor tegen
het tussenschot en luisterde wanneer ik
maar kon. Na een tijdje ging ik ook bij
hem op bezoek, maar eenvoudig was
dat buurten niet altijd. Na zessen kon
je vanwege de spertijd namelijk niet
meer naar buiten en dan klom ik via het
dak naar zijn kamer. De stukken die ik
bij hem had beluisterd ging ik op mijn
moeders piano naspelen. Zo raakte ik
actief aan de muziek. Van mijn zesde
tot mijn achtste heb ik pianoles gehad,
maar omdat ik liever buiten speelde
dan studeerde is daar een einde aan
gekomen. De stukken die ik toen moest
spelen, speelde ik wel uit mijn hoofd.
Dat ben ik altijd blijven doen.
Toen we in 1945 werden bevrijd, had
je overal straatfeesten. Dan werd er een
piano op een plankier gehesen en moest
ik spelen. Veel stukken kende ik toen
niet, dus moest ik de paar nummers
die ik beheerste herhalen en anders’
maken door erop te improviseren.’

- olum ia - oto vlnr an eenstra, arel Rij er, Arie erkt,
ees oll , Roe e ueting, ees as erse, ick ra hoo en,
as ar etscher -

In 1947 is het pas goed begonnen. Ik
zat op het tedelijk mnasium (het
huidige Haganum) en twee klassen
hoger zat Aart teffelaar, die net als
ik piano speelde. Onder zijn leiding
zijn we een orkest gaan samenstellen
dat we The Lumbershop Kids zouden
noemen. We vonden onze medemuzikanten vooral in café Entre Nous in
het Achterom, een bohémien-achtig
kroegje, gerund door ene Krijnen. Daar
ronselden’ we onder anderen erein
Pfeiffer (trompet) en Joop Vlendré
(klarinet). Joop’s vader had een timmermanswerkplaats ( lumbershop’,
vandaar de bandnaam) in de Regentesselaan. Achter de winkel bevond zich
een opslagruimte waar ook gerepeteerd
kon worden.
Met Aart en mijzelf hadden we twee
pianisten, dus één teveel. Omdat we
een trombone misten lieten we het lot
beslissen wie van ons twee n dat instrument zou gaan bespelen. Ik werd de
klos. Om enige technische vaardigheid
met de trombone op te doen, heb ik les
genomen bij de oude L sker, de vader
van André.
Toen we een jaar bestonden werden we
gevraagd voor het eerste jazzfestival
dat in Nederland gehouden werd. Met
enige schroom betrad ik het podium
van het Lido, in Amsterdam, want het
was de eerste keer dat ik als trombonist’ (ik was dat natuurlijk nog lang
niet) mijn kunsten vertoonde. Ik weet
nog goed dat Humphre Littleton op
de eerste rij zat en goedkeurend knikte.
Dus heel slecht kan het niet geweest
zijn.’
rrangeren
Arrangeren deed ik in die tijd vanuit
mijn ervaring als pianist. Voor het
programma dat we samenstelden voor
het Lido zocht ik de goede noten uit
en speelde die net zo lang tot ik ze uit
mijn hoofd kende. Omdat ik nog niet
veel op de trombone kon, steunde ik
volledig op die noten en week daar alleen van af bij het spelen van een slide.
Het van noten spelen is me ook als pia-

- Roe e

nist nooit gelukt.
vlnr dd am, Roe
an eenstra, au
De intelligentie
heb ik er wel
voor. Niet voor niets ben ik cum laude
gepromoveerd op een onderwerp dat ik
als eerste in de wereld heb aangesneden: de relatie tussen milieu en groei.
En dat ik muzikaal ben heb ik ook
wel bewezen. Mijn moeite met spelen
van papier heeft misschien te maken
met traagheid het gaat te langzaam.
Tijdens het maakproces van een nummer maakte ik wel gebruik van noten.
Ik noteerde ze en speelde ze voor op
de piano, wanneer ik een stuk bij mijn
orkestleden introduceerde. Wist de
band eenmaal wat mijn bedoeling was,
dan speelde iedereen het stuk uit zijn
hoofd. Op die manier kreeg het orkest
een homogeniteit die niet zou zijn
ontstaan als we uit waren gegaan van
genoteerde arrangementen.’
uud heikens
In 1949 vond een scheiding plaats.
teffelaar richtte de Ultramarine Jazz
Band op, een mooi, warm klinkend
orkest met een goede bezetting, en ik
formeerde de Down Town Jazz Band,
aanvankelijk in een hot-five-bezetting
met Ruud Opheikens trompet, Joop
Vlendré klarinet, Joop van Leeuwen
trombone, Arie Ligthart banjo (later
de zakelijk leider van de Dutch wing
ollege) en mijzelf op piano.
De meest opmerkelijke figuur in dit
gezelschap was Ruud Opheikens. Ruud
was cornettist maar kon ook heel goed
gitaar spelen en zingen. oms pakte
hij de gitaar, ging ergens zitten en
speelde en zong de hele middag door.
Als cornettist ging hij uiterst perfectionistisch te werk. Ik herinner mij dat hij
bij ons thuis (ik woonde toen nog in bij
mijn moeder) op de trap ging zitten en
de Mahogan Hall tomp instudeerde,
steeds maar roepend: Nee, verdorie,
Armstrong speelde het
toch anders! Hij wilde de timing
precies zo hebben als Armstrong het
had gespeeld. Dat hij daar de nadruk op
legde was geheel terecht. Bij jazzmu-
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Karel wilde vrijer en opener spelen
en meende dat dit beter kon met drie
blazers dan met de vier die we op dat
moment hadden. Later zijn we toch
weer met vier blazers gaan werken, in
dit geval met een tenorsa erbij.’

- lnr

eter

Roe e ueting, hris mildiger,
ma, ack touten, aa van em en,
arel Rij er, iet aakes -

leider, doe wat hij zegt, dan kunnen
we later kijken of we het mooi vinden
of niet.

ueting own own a
and
e e ueting, heo van st, ick ra hoo
den,
ul arentsen, ees oll , as ar etsch
er -

ziek gaat het vooral om timing. Het
hart van de jazzmuziek is Afrika de
intonatie en de timing zijn zwart de
rest, instrumentatie, harmonisatie, is
blank. Jazz is een mengvorm die nooit
een h bride wordt. Als je jazz speelt
moet je die onder je huid krijgen en
dat gebeurt door timing en intonatie.
Met de piano heb je dan het voorslagje
om de blue note aan te geven, met
het blaasinstrument kun je er echt bij
komen.
De eerste bezetting heeft anderhalf
jaar bestaan en is opgehouden toen
Ruud Opheikens naar Amerika vertrok. Het vervolg is echter vloeiend
geweest. In 1951 werd ik benaderd
door een stel muzikanten die onder
mijn leiding een band wilden vormen.
We begonnen met een trompettist
die het niveau niet aankon. Voor hem
kwam Kees Dollé in de plaats. Verder
hadden we Han Veenstra op klarinet,
aspar Netscher op trombone, Arie
Ligthart op banjo, Joop Kuipers op
drums en Edd Hamm, afkomstig van
de wing Papa’s en de Dutch wing
ollege, op bas. Aan Edd bewaar ik
heel goede herinneringen. Hij was tien
jaar ouder dan ik en straalde gezag
uit. Dat had ik veel minder. Als ik er
moeite mee had over te brengen wat ik
van de band verwachtte, zei hij altijd:
Eerst naar Roefie luisteren, hij is de

la ing liver
Omdat ik gecharmeerd was van een
bezetting la King Oliver, heb ik in
datzelfde jaar nog trompettist Paul
Barentsen bij de band gevraagd. Een
fantastisch orkest, dat van King Oliver.
Iedereen had z’n eigen partijen en toch
klopte het in zijn totaliteit. De pianiste
Lilian Hardin, die nog met Oliver had
gespeeld, omschreef deze speelwijze
als volgt: Ever bod is blowing out
of his own window. Mijn reactie,
toen ze me dat voor het eerst zei, was:
Maar ze luisteren wel naar elkaar.
Daarin gaf ze me gelijk.
Armstrong (een tijdlang de echtgenoot
van Lilian) speelde tweede trompet
in King Oliver’s orkest en het verhaal
wil dat de bandleider Armstrong had
aangetrokken omdat hij bang was
dat hij hem zou overvleugelen. Op
opnames van het orkest hoor je dat
Armstrong wel ergens in het tweede
stemgebied zat, maar daarin volledig
zijn eigen gang ging. Ook hoor je dat
hij krachtiger en inventiever was dan
King Oliver. Met Paul erbij hadden we
dus een bezetting met twee trompetten, maar zijn komst luidde tevens een
breuk in. Die ontstond toen hij plaats
maakte voor de betere muzikant Karel
Rijper. Toch vormde het feit dat Karel
over een betere techniek, een meer
ontwikkeld gevoel voor akkoorden en
een groter improvisatietalent beschikte
dan Paul niet de directe aanleiding
voor diens vertrek. Bij de werkelijke
oorzaak speelden zijn vrouw Ankie
Treffers en zijn medebandlid Edd
Hamm een voorname rol.
Minstens zo groot was de verandering
in onze manier van spelen toen Kees
Dollé in 1959 de band verliet. De
reden daarvan was strikt muzikaal.

To jaren 50
In 19 9 verscheen op Timeless Records de cd Fort ears Down Town,
een anthologie van de band tot aan
dat jaartal. Jazz Journal schreef (ik
parafraseer): het is een klein wonder
dat het orkest met al die bezettingswisselingen voortdurend op een hoog
niveau is blijven spelen. Als dit zo is
(en ik denk dat het zo is), dan kan dat
alleen mijn werk zijn geweest. Ik ben
altijd de bindende factor geweest en
degene die de beslissingen nam voor
de aanvullingen in het orkest. Die
keuzen geven de richting aan.
De jaren vijftig zijn de beste jaren van
het orkest geweest. Er was toen nog
geen popmuziek, wat betekende dat
de mensen die op een moderne manier
wilden dansen op ons waren aangewezen. Met liefde voor de jazzmuziek
had dat niet veel te maken, ze kwamen
op ons af omdat we swingden. Toen de
popmuziek opkwam ging het voor ons
bergafwaarts. De jaren zestig waren
moeilijk, de jaren zeventig en tachtig
nog veel moeilijker.
De grootste stijlverandering in de
geschiedenis van de band vond plaats
aan het begin van de jaren tachtig, toen
ik inzag dat het nauwelijks nog vol te
houden was op het oude niveau door te
spelen. Dat zou alleen gekund hebben
als er voldoende geld werd verdiend.
De beroepsmusici, die de helft van het
orkest uitmaakten, moesten er nu allerlei andere dingen bij doen om rond
te kunnen komen. We liepen allemaal
op onze tenen. Op een zondagmiddag
was ik naar Pepijn gegaan om een
programma van moderne jazz bij te
wonen. Na a oop raakte ik in gesprek
met een paar conservatoriumstudenten. Ze vroegen me of ik ervoor voelde
hen in het orkest op te nemen. Een
deels verjongde Down Town Jazzband
met een ongetwijfeld jong’ geluid Ik
moest erover nadenken.
Wat ik vervolgens dacht was het
volgende: als ik muziek maak moet
het in de eerste plaats muziek zijn, in
de tweede plaats jazzmuziek en in de
derde plaats een bepaalde stijl in de
jazzmuziek. Vanuit die volgorde van
voorkeuren heb ik tegen mezelf gezegd: ik ga dat doen, met die jongens.
En spijt heb ik er nooit van gehad.
We speelden oude muziek, maar op
een eigentijdse manier. De manier van
spelen werd anders, harmonisch werd
de muziek uitgebreider, maar het bleef
oude jazz. (2)’
amen met
Een van de hoogtepunten in de
geschiedenis van de band was het
gemeenschappelijk optreden met het
Residentie Orkest in de Dr. Anton Philipszaal op 24 juni 1990 ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan. De
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emeente Den Haag en andere subsidi nten hadden het Residentie Orkest
het advies gegeven iets meer naar het
publiek toe te gaan. Ze bedoelden dat
het Orkest iets spontaans moest doen,
iets wat het gewoonlijk niet deed. Ons
jubileum heeft de leiding van het Orkest op een idee gebracht. De samenwerking kwam tot stand, en jawel, iets
anders werd het zeker! We begonnen
als band alleen, daarna speelden wij
samen met het Residentie Orkest, het
laatste kwart voor de pauze wij weer
alleen en na de pauze dezelfde indeling. De zaal was uitverkocht. Toen het
programma begon stonden er buiten
nog hele rijen te wachten.
Van de repetities herinner ik me nog
een komisch voorval. Ik ben dol op
de klank van de hobo en achter mij zit
Pauline Oostenrijk, die dat instrument
op fantastische wijze bespeelt. Op een

uit mijn muzikale leven zal ik nooit
kwijtraken. Het was in het g mlokaal
van het tedelijk mnasium, in die
tijd een conservatieve school. Terwijl
ik daar wat op de piano speelde kwam
er een leraar binnen. Hij luisterde even
en nadat ik het nummer dat ik speelde
had be indigd, zei hij: Je bent blond,
zelfs hoogblond, en je speelt zwarte
muziek! Daarmee liet hij merken dat
hij heel weinig van muziek begreep.
Dat hij mij en mijn achtergronden
slecht kende kon ik hem niet kwalijk
nemen, maar was hij daar wel van op
de hoogte geweest, dan had hij die opmerking wellicht voor zich gehouden.
De familie van mijn vaders kant had in
het verzet gezeten en die anti-Duitse
houding had zich daar al v r 1940
genesteld. Een van mijn ooms werkte
voor de inlichtingendienst van de enerale taf en nog voordat de Duitsers

- e e etting van de
o de oto met het RO is oos van der out tr , ichel uller tr , ack touten clt, elco van el en tm , Roe e ueting no, Anno agenaars jo
guit, os achtel ass, eter ma drms -

gegeven moment repeteren we een
stuk waarin een pianobreak voorkomt,
ik meen van vier maten. Die break
komt eraan, maar ik ben naar die
hobo aan het luisteren en doe niks
dus het hele stuk valt uit elkaar. Dan
roept een van de jongens: En toen
Mensen vragen me wel eens: hou je
van klassieke muziek Dan antwoord
ik gekscherend: nee. Wat een domme
vraag! Ik hou van muziek! De stukken
die we met het Residentie Orkest
uitvoerden vormen éénderde van de cd
50 ears Down Town. Who cares for
Abraham (Timeless Records 2002).
De overige stukken zijn radiopnamen
uit verschillende periodes die ik op
band had verzameld. Die banden heeft
Willem Bannink op cd’s gezet en daar
is vervolgens een selectie uit gemaakt.
Als je mij nu vraagt welk Down
Town-orkest beter is, het oude of het
nieuwe, dan kies ik het oude, hoewel
de nieuwe bezetting betere muzikanten
telt. Klarinettist Jan Morks, die van
1976 tot 197 en van 1961 tot 1964
in de band speelde en in die laatste
periode plaatopnames met ons maakte,
beschreef de kracht van de oude formatie als volgt: Het tjotjokt samen.
Hij doelde daarmee op de collectieve
improvisatie, waarbij je naar elkaar
moet luisteren en tegelijkertijd moet
spelen.’
‘ warte muziek!’
Nu we het toch over muziek en de
liefde voor muziek hebben: één beeld

hier waren had hij gewaarschuwd: het
loopt fout, er zijn concentratiekampen,
de joden worden vervolgd, het loopt
uit de hand met het fascisme. Op dat
moment werd het verzet al voorbereid.
Later is mijn oom in het Englandspiel
gefusilleerd.
In de jaren dat ik met mijn vrienden
in Entre Nous over muziek en politiek
praatte, kwam de BVD in dat lokaal
informatie over mij inwinnen. Ik had
mij kritisch had uitgelaten over de
politionele acties in Indonesi en als
je visie in die tijd links’ of rood’
was, werd je als communist bestempeld. Z zelfbewust en kritisch was
die hoogblonde jongen die jazz zat te
spelen toen die leraar de g mzaal binnenkwam ’
en de interviewer denkt dat hij die
jongen is gebleven.
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Fonds 1818 agenda
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
KABK
Kamerbreed Klassiek

JAN

22

FEB

Kamerbreed Klassiek

Concert ‘Frans Laat Romantiek’ met jong talent georganiseerd door
Kamerbreed Klassiek. U kunt genieten
van Après un Rêve van Gabriël Fauré,
uitgevoerd door mezzo-sopraan Ekaterina
Levental, bariton Daniël Hermán Mostert
en Rixt van der Kooij op de piano.
www.scbdenhaag.nl/
kamerbreed2013-2014.pdf

de liefde de rode draad in deze komedie.

Iordens Vioolconcours 2014
Locatie: zie website
Aanvang: zie website
Toegang: zie website

www.delftstoneelgezelschap.nl
Delfts Toneel Gezelschap
Locatie: Rietveld 49, Delft
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 10,- vrienden van DTG € 8.50

FEB

1
Paleiskerk Den Haag
Paleisstraat 8, Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 14,- (studenten € 7,-)

JAN

25-26 Nederlandse Viooldagen

Het Nederlandse Vioolconcours
Iordens is voor jonge violisten van 6 tot en
met 14 jaar. De finale en het slotconcert
vinden plaats in het weekend van 25 en 26
januari. De voorronden zijn in het
Koninklijk Conservatorium, de finale in
het Bel Air Hotel en het slotconcert is in
de Dr Anton Philipszaal te Den Haag.
www.vioolconcoursen.nl

Ontwerp Annette Sewalt

JAN/FEB

25 JAN De Bruiloft van Figaro
- 22 FEB. De voorstelling is van 25 januari t/m 22 februari 2014 te zien in het Falie
Begijnhoftheater te Delft. Het stuk gaat
om de verhouding tussen de adel en het
‘gepeupel’, trouw en ontrouw. Bovenal is

Cantate Deo
zingt Mozart…

Op 1 februari 2014 voert de Christelijke Oratoriumvereniging Cantate Deo
uit Zoetermeer in het Stadstheater te
Zoetermeer een concert uit, met werken
van W.A. Mozart. Naast het Requiem (KV
626) worden ook kerkmuziek en delen van
Die Zauberflöte (KV 620) uitgevoerd. Het
koor wordt bijgestaan door professionele
solisten en het Promenade-orkest.
www.covcantatedeo.nl

6-22

Het Diner

‘Het Diner’ gaat over twee
broers en hun echtgenotes die met elkaar
hebben afgesproken in een restaurant.
Eén van de twee broers is een landelijk
bekende politicus en in de running om
minister-president te worden. De andere
broer heeft wegens ‘omstandigheden’
geen baan. Mede door de grote verschillen in persoonlijkheid en levensloop is de
relatie tussen de twee nogal complex.
www.toneelgroeprood.nl
Toneelgroep ROOD
Locatie: Bink 36, Binckhorststraat 36
Ontvangst 19.45 uur, aanvang 20.15 uur
Toegang: € 12,50

C.O.V. Cantate Deo
Stadstheater,
Theaterplein 10, Zoetermeer
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 23,-

21 januari

Februari 2014

TON KOOPMAN
MET BACH

VALENTIJNS
CONCERT

Vrijdag 31 januari 20.15 uur
Zondag 2 februari 14.15 uur

Vrijdag 14 februari 20.15 uur
Zondag 16 februari 14.15 uur

Ton Koopman, Barokspecialist bij uitstek en Bachkenner
pur sang, dirigeert een aantal memorabele werken van
vader en zoon Bach. Wist u dat Carl Philipp Emanuel in
zijn tijd beroemder was dan Johann Sebastian? Hij geldt
als wegbereider voor de klassieke muziek van Haydn, Mozart en Beethoven. Ton Koopman laat horen hoe fascinerend zijn muziek is, onder meer samen met zijn vrouw en
klaveciniste in het Dubbelconcert voor twee klavecimbels.

Een heerlijk romantisch concert om je geliefde mee naar
toe te nemen. Pure romantiek staat op het programma
van het Residentie Orkest, waaronder het meeslepende
Vioolconcert van Tsjaikovski. Solist daarin is de veelgeprezen Vadim Gluzman, die een prachtige opname van
dit concert maakte. Gluzman bespeelt de Stradivarius
die ooit toebehoorde aan Leopold Auer, de violist aan wie
Tsjaikovski zijn Vioolconcert heeft willen opdragen.

Ontwerp Iefke Bloothoofd

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

Donderdag Deals
Twee kaarten voor
de prijs van één!

Boek kaarten voor:

D

Donderdag

Deals

D

Zondag 9 feb

Holland Baroque Society
Van Rameau naar Brel
Een muzikaal samenspel tussen de
opera’s van Rameau en de chansons
van Brel.

kortingen op een aantal voorstellingen in de maand erna!
• Boek 2 kaarten voor de prijs van 1!

Muziek en theater ontmoeten elkaar op
het hoogste niveau in deze opera.

Donderdag 13 feb

Heather Nova

• Boekbaar via kassa van 12:00 tot 18:00

Met ‘An intimate acoustic evening with
Heather Nova’ geeft deze singersongwriter een indrukwekkend concert.

n
Twee kaarte
voor de prijs
van één!

Donderdag 20 feb

Een spectaculaire combinatie van
percussie en dans.

• Online boekbaar van 12:00 tot 24:00

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

Loud - Urban Dance
Het allerbeste op het gebied van
hiphop, house, moderne dans en jazz
dance.

Muziektheater Transparant
Escorial

• Actie geldt van 12:00 tot 24:00

070 88 00 333
www.ldt.nl/donderdagdeals

30

Scrap-Arts-Music

Zondag 9 feb
• De laatste donderdag van de maand spectaculaire

Woensdag 19 feb

editie
eerstejanuari

Cultuur aan het

Spuiplein
Lucent Danstheater
Dr Anton Philipszaal
Nieuwe Kerk
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oze ouderenagenda Haaglanden Delft
• zo. 2 en 16 februari: ZilverUitje in Bastacafe: elke 1e &
3e zondag v.d. maand van 12.00-20.00 uur in Bastacafe ,
Scheveningseveer 7 in Den Haag.
• vr. 7 februari: 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. 31 januari & 28 februari: Roze Ouderensalon: elke
laatste vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in Delfs
Hove, Vorrinkplein 99 in Delft
• zo. 9 februari: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow Den
Haag): elke 2e zondag v.d. maand van 16.00 tot 21.00
uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerrestraat 16
in Den Haag.
BUITEN DE REGIO
• zo. 9 februari: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand
van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) in
Leiden.
• zo. 26 januari en 23 februari: 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 aﬂoop een maaltijd
voor een schappelijke prijs. Zie ook: www.roze50plus.nl

zondag 26 januari
Lezing over heruitgave Hofstad
van Joh. W. Broedelet
Op zondag 26 januari a.s. geeft neerlandicus Frans van
der Linden in het Louis Couperus Museum, Javastraat
17, Den Haag een lezing over de recent verschenen
heruitgave van het boek “Hofstad” van Joh.W. Broedelet.
Waarom een heruitgave van Hofstad, een roman van
Johan Wouter Broedelet uit1909? Tijdgenoten wezen
de vrijmoedige toon en de in hun ogen soms schunnige
inhoud af, maar roemden het boek als satire. Bij het
Haagse publiek kreeg Hofstad het kortstondige succes
van een schandaalroman. Iedereen wilde wel eens weten
‘wie wie’ was in deze sleutelroman en wat er aan roddel
over hen nu zwart op wit stond. Dat leidde ertoe, zoals
een krant meldde, ‘dat men het in Den Haag uit elkanders
handen rukt en dat leesbibliotheken het nooit in huis
hebben’.
Voor ons heeft het boek niet alleen nog waarde vanwege
de levendige stijl waarin het geschreven is. Het laat
ook zien hoe een geïnteresseerde buitenstaander dacht
over de handel en wandel van vertegenwoordigers
van de Haagse elite en de indruk die bekende Haagse
kunstenaars ( Couperus, Mesdag) uit die tijd op het
publiek maakten. En dat alles in een stad waar men elkaar
ontmoette in de Franse Opera, in Pulchri Studio, in het
rendez-voushuis Klingeling etc. Kortom, in het ‘klein
Parijs’, zoals een recensie Den Haag destijds noemde.
Frans van der Linden heeft de heruitgave van een
verhelderende inleiding voorzien en gidst de lezer als het
ware door het boek, dat in de oorspronkelijke uitgave nu
eenmaal een te grote aanslag doet op ons uithoudingsvermogen.
Joh. W. Broedelet, Hofstad, ingeleid en samengevat door
Frans van der Linden. Verschenen in de Prominent reeks,
uitgeverij Tiem, 2013. Prijs: € 19.95 Verkrijgbaar in het
Louis Couperus Museum.

donderdag 0 januari
edi htendag:
en o zie odium
bij de Haagse unstkring
Donderdag 30 januari is het Gedichtendag. De literaire
sectie van de Haagse Kunstkring organiseert die dag een
open podium voor dichters. Het begint om 17.00 uur.
Elke dichter krijgt vijf minuten om zijn of haar gedichten
voor te dragen.
Gedichtendag is het begin van de Poëzieweek 2014
die eindigt op woensdag 5 februari en het thema is
verwondering. ‘Als je goed om je heen kijkt, zie je dat
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e e agenda evat allerlei activiteiten die voor le ers van e Oud- agenaar interessant kunnen ijn tentoonstellingen, le ingen, in ormatie, cursussen, mu iek, theater, en
e t u activiteiten te melden tuur uw gegevens o via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

alles gekleurd is’ is het motto dat ooit door K. Schippers
is bedacht. Alles waarover je je verwondert is gekleurd:
de eerste woordjes, grote liefde, de ontdekking van het
nog ongekende, de kleine grootse dingen van het leven.
Daarover gaat poëzie.
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren
en/of voordragen. Toegang vri. Van te voren graag
aanmelden: info@haagsekunstkring.nl.
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070)
364 75 85.

zondag 2 februari
lvis Talentenja ht
in Museum o k rt in Hoek van Holland
In de loop der jaren hebben al veel artiesten op het podium gestaan van Museum RockArt in Hoek van Holland.
Op zondagmiddag 2 februari 2014 is de beurt aan u!
Op die dag wordt vanaf 13.00 uur een Elvis talentenjacht
georganiseerd. Temidden van de vele bijzondere items
in de expositie “It’s Elvis Time” dagen wij u uit om uw
zangkunsten op Elvis gebied te delen met het aanwezige
publiek.
Er zijn maar heel weinig regels. Er moet “live” worden gezongen, dus geen playback. Iedere deelnemer zingt twee
songs, één langzaam nummer en één up temponummer.
En (uiteraard) zijn dit songs die door Elvis op de plaat zijn
gezet. Zowel mannen als vrouwen mogen meedoen. Als
u het aandurft om uw zangkwaliteiten te laten beoordelen
op het podium van Museum RockArt, meldt u dan aan via
ericvanrooij-c@telfort.nl. Vermeld in die mail uw naam,
leeftijd, e-mailadres en vermeld waar uw geluid op staat
(cd, md, stick of eigen begeleiding). Deelname is gratis.
Museum RockArt zorgt die dag voor drie hele mooie prijzen voor de winnaars. Voorzitter van de jury is Pim Maas,
de persoon die in 1958 is verkozen tot de Nederlandse
Elvis Presley.
Museum RockArt is gevestigd aan de Zekkenstraat 42 te
Hoek van Holland. Het Museum is geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en iedere 1e zondag van de maand
van 13.00 tot 17.00 uur. Entree is € 6,50.

zondag

februari

De groep maakt gebruik van gerecycled materiaal.
Weggegooide artilleriegranaten, sanitaire voorzieningen,
uitlaatslangen, stalen olieblikjes, accordeononderdelen
en gebroken staven zijn allemaal instrumenten voor
deze vijf performers. Scrap Arts Music werd bekend bij
het grote publiek door een geweldig optreden tijdens
de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in
Vancouver in 2010.
Kijk op de website www.ldt.nl voor o.m. prijsinformatie
en het reserveren van kaarten.

vanaf zondag

€ 18,50 p.p. van di. t/m do.
€ 22,50 p.p. van vr. t/m zo.
Frans nederlandse keuken met
oosterse invloeden.live muziek en
entertainment. reserveren is gewenst
www.queentower.nl

l

tel.

0627421517

februari

roje t: Tem arament in s am
en
era armen
Zondagmiddag 9 februari om 16.00 uur is iedereen die
in Den Haag Zuid-West woont van harte welkom in het
Dakota-theater aan de Zuidlarenstraat 57. Dan start
'Temperament in Escamp', een groots community-project
waarin Escamp een jaar lang zal bruisen van activiteiten.
In de zeven wijken van Escamp. in buurthuizen, zorgcentra en scholen kunt u meedoen aan of genieten van dans,
poëzie, muziek, eten, drinken en veel meer. In de zomer
van 2014 wordt de opera Carmen uitgevoerd, door en
voor de inwoners van Escamp.
De onderdelen van het project 'Temperament in Escamp'
zijn zeer uiteenlopend met aandacht voor kunst en
cultuur uit vele landen, voor jong en oud. De een wil misschien op het podium staan maar er zijn natuurlijk ook
mensen welkom, die mee willen werken in de organisatie/
publiciteit en actief willen zijn als publieksbegeleider of
achter de schermen. Ook dat kan. In samenwerking met
scholen en bibliotheken is er een speciaal programma
voor kinderen met een onder andere een speciale schoolvoorstelling Carmen, een afﬁche-logo-wedstrijd, een
kijkdozen-expositie en meezingen in een kinderkoor voor
de echte opera in de zomer.
Denkt u nu 'dat zingen lijkt me wel wat', kom dan wat
eerder naar de eerste kennismakingsrepetitie van het
koor op diezelfde zondag van 13.30 - 15.30 uur in Dakota
Theater, Zuidlarenstraat 57, 2545 VP Den Haag. Gewoon
om te kijken of het wat voor je is. Deze bijeenkomst is
kosteloos.
We hopen veel mensen te ontmoeten die geinteresseerd
zijn ! Meer informatie? Bel of mail naar Dario Fo, ondernemers in de kunst of bel 0174-244455.
http://www.temperament-escamp.nl
www.dariofo.nl

zondag 6 februari
D
e ta ulaire anadese er ussiegroe
met afval in het Lu ent Danstheater
De spectaculaire Canadese percussie groep Scrap Arts
Music is op zobdagmiddag 9 februari om 14.30 uur te
bewonderen in het Lucent Danstheater.
Denk aan Stomp of Slagerij van Kampen. Dit is de
Canadese versie van een super percussiegroep, die zich
kenmerkt door toppers op percussie en uniek is ook dat
ze spelen op instrumenten die gemaakt zijn van afval.
(Scrap), gemaakt tot kunst (Arts) en muziek (Music).
Scrap Arts Music is een innovatieve percussie-theater
groep. Een intens fysiek spektakel door de combinatie
van ingewikkelde ritmes, atletische choreograﬁe en
verbluffende lichteffecten

All you cAn eAt’
op 80 meter hoogte

Du st h Valentijn themawandeling:
liefde en bloedvergieten in Den Haag
Duister Den Haag organiseert op 16 februari a.s. de
themawandeling “Duìstâh Valentijn”. Natuurlijk is
Valentijnsdag de meest romantische dag van het hele
jaar! Maar de liefde en bloedvergieten gaan in onze mooie
Hofstad al honderden jaren hand in hand... Dat Cupido
zelf ook een duìstâhre kant heeft, mag daarom niet langer
verborgen blijven!
Na het grote succes van "Duìstâh Halloween" en "Duìstâh
December" organiseert Duister Den Haag (de organisator
van de spannendste en bloederigste stadswandelingen
van de Hofstad) ter gelegenheid van Valentijnsdag opnieuw een unieke themawandeling: “Duìstâh Valentijn”.
Speciaal voor deze avond is opnieuw de enige, Haagse
Diva-gids Miss Patsy Stonehenge ingehuurd. Tijdens

"Duìstâh Valentijn" vertelt zij hoeveel pijn de doornen der
liefde daadwerkelijk doen en hoeveel bloed er aan de
degens van de romantiek kleeft.
Aanvang: 19:30 uur; Einde: 21:00 uur; Startlocatie:
VVV Den Haag, Spui 68; Speciale gids: Miss Patsy
Stonehenge; Prijs: € 15,00 p.p. (reserveren verplicht via
www.duisterdenhaag.com of op het VVV-kantoor of de
Uit-app.

22 t m

mei

estival re ent werk horeograaf
Jir
lian in orzo
Korzo organiseert van 22 t/m 31 mei 2014 een festival
rondom recent werk van meesterchoreograaf Jirí Kylián.
De choreograaf heeft bij Korzo een plek gevonden waar
hij in intieme setting nieuw werk kan creëren en tonen en
waarbij de dialoog tussen kunstenaar en publiek centraal
staat. Twee weken lang is het genieten van zijn meest
recente voorstellingen East Shadow en KYLWORKS
alsmede een randprogramma met ﬁlms, muziek en
lezingen.
In het voorjaar van 2013 ontwikkelde Kylián in Korzo de
voorstelling East Shadow die op 14 september jl. in première ging tijdens de Aichi Triënnale in Nagoya, Japan.
Tijdens het Kylián Festival krijgt het Nederlandse publiek
de unieke kans dit werk te zien in Korzo, dicht op de huid
van dansers Sabine Kupferberg en Gary Chryst en pianiste Tomoko Mukaiyama. Daarnaast wordt het programma
KYLWORKS getoond. Deze multiple-bill representeert het
‘ALL AGES DANCE’ concept en is opgebouwd uit recente
werken van Kylián. KYLWORKS wordt opgevoerd door
dansers waarmee hij tijdens diverse periodes in zijn leven
intensief heeft samengewerkt.
De kaartverkoop gaat op zaterdag 1 februari 2014 van
start via www.korzo.nl.

lke woensdagavond
Meer bewegen voor ouderen
in zwembad De s am hof
Elke woensdagavond wordt er Meer Bewegen voor
Ouderen gegeven in verwarmd water door 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.
Info: 070-3255615 of via www.haagsewatervrienden.nl
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Bestel snel online via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl
of

Bel & Bestel 038 - 4600023

Schoenspikes

Heupbescherming

IJsspike

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

Vangt de klap op bij
vallen. Verkrijgbaar
voor heren en dames
in verschillende
maten.

Voor uw wandelstok.
Eenvoudig aan te
brengen en binnen
opklapbaar.

ls
Voor a
ter
de wi n
komt

rant oor de 0-plusser

Broekje en
2 hipshields

an 29,95 voor

an 34,95 voor

24,95

Elektrische deken

29,95

Elektrische voetenzak

5,95

Tafel voor stoel en bed
Walnootkleurig.
Eenvoudig inklapbaar, blad 60*40 cm.

Voor heerlijke
warme voeten.
Wasbare binnenzak.

Eénpersoons
onderdeken.
Schakelt
automatisch
uit.

an 7,95 voor

Staande buis kan in
een hoek gezet worden om voor een stoel
te gebruiken.

an 49,95 voor

44,95

an 44,95 voor

Bel & Bestel 038 - 4600023
Toiletverhoger

38,95

Wandbeugel met zuignappen
an 289,95

249,95

In 5 cm,
10 cm en 15cm
verkrijgbaar

c

verhoging

33,

90

Doorflipper®
Nooit meer
bukken voor
de post.

e akkelijk aan te rengen o
gla e tegels et sa et in i
cator ie aangee t o e e gel
nog goe vast it
a

ste nver ogen

g

an 59,95 voor

54,

95

Bed ruggesteun ‘Backrest’
e r ggeste n is
eklee
et een
a e en e n lon sto
en een co orta el
hoo k ssentje it
aan e e e r gge
ste n vast

Combinatie
van tochtklep en postopvang.
Als de post wordt
bezorgd schuift
de opvang automatisch uit.

139,95

Achteraf betalen met een acceptgiro

Met minder moeite
opstaan en gaan zitten. Uitvoering met
deksel.

Extra
n
veilig e
handig

an 159,95 voor

an 59,95 voor

29,95

etingen hoogte
c , ree te
c ,
ie te
c , ge icht
, kg

Lichtgewicht rollator Track
et ij on ere van e e tren rolla
tor is at hij
el o vo
aar is tot
een han aa
akketje lle o ties
itten er ij tevige r g an , ak
kelijke tas, verlichting en reflectoren,
til e aal voor stoe ran en, vast et
are enk ielen, an elstokho er
en arkeerre
otaalge icht van , kg en
ge r ikersge icht
kg

an 49,95 voor

44,95

Verzendkosten per bestelling € 5,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf met een acceptgiro

a i aal

Afmetingen:
itgekla t
,
,
, c
itting
, c
ree te t ssen e han gre en
c
gevo en ,
,
, c
www.volharding-voordeel.nl
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gse senioren
teren op o k nd oll erv ring
Ik was een e hte uider ark-nozem in de jaren 5
60 en was veel te vinden bij de
ols haatsenbaan aldus Joo Looijen 0 jaar inmiddels en nog steeds herkenbaar als oude
ro ker. Daar dansten we o de muziek van Will and the iants en natuurlijk ook de i o hets
en zegt hij er veelbetekenend bij als wij binnen kwamen was er altijd wel ongenoegen
vanwege meisjes. Die door anderen lastig gevallen werden en dan moesten wij hel en .
2

2

2

Het was de tijd van de e plosieve
van de club alsof de tijd niet stil
heel vaak te vinden bij IndoRock
onderlinge verhoudingen tussen
heeft gestaan. Want de groep oude
bandjes .
groepen uit diverse wijken en dat
rockers wekt nou niet bepaald de inhelpen gebeurde volgens mij ook
druk, dat de zuurstof essen stand b
ezelligheid, de verhoudingen onwel eens ongevraagd. Joop kwam uit
moeten worden gehouden en de pauderling, kwam je alleen, dan hoorde
de Wolmaranstraat en reed met zijn
zes kunstmatig wat langer gemaakt
je er zo bij . Dat waren de factoren,
Puch graag naar de Boekhorststraat.
moeten worden om de oudjes in
die voor Martha bepalend waren
Waarom Ach, om een beetje te
staat te stellen het vol te houden.
voor het dans- en uitgaansplezier in
lanterfanten en als voorbereiding
de jaren 59 60. En , voegt ze
op een bezoek aan La a té .
eraan toe, die sfeer heb je dus
Joop vertelt na de militaire dienst
hier ook, er komen natuurlijk
verhuisd te zijn naar Rotterdam,
veel stellen, die elkaar in die
maar na 1 jaar terug te zijn
tijd hebben leren kennen, maar
gekeerd naar zijn geboortestad.
kom je alleen dan heb je ook
Waar hij Jan tegenkwam in ageen probleem. Je hoort er zo
rinah aan het oudenregenplein.
bij . Op de vraag wat haar kinJan is Jan Kruimel, een echte
deren er eigenlijk van vinden,
childerswijker uit de Koningsis ze duidelijk: die vinden het
traat, die met z’n 14de al op de
prachtig en zeggen: juist leuk,
rolschaatsenbaan te vinden was.
dat jullie nog uitgaan .
Enthousiast vertelt Jan over zijn
ok in anje
dansavonturen bij de Jumping
- ansen o de mu iek van de agic trangers, elke twee
Overigens
treden sinds een jaar
Jewels en Rene and the Alligators.
weken tot en met asen of zes de Magic trangers ook
En niet alleen in het Zuiderpark,
op in Malgrat de Mar in septemNee hoor, van twee tot 1 zes uur ’s
maar later ook op de Marathon ,
ber. En worden die gevolgd door
middags gaat achter elkaar door het
vertelt hij in onvervalst Haags. Weer
een vaste, maar omvangrijke kern
met slechts een paar kleine pauzes
veel later avonturierde hij ook in de
van deze dansclub. Ron Henderic
onder leiding van de evenzeer onr pte (bij de Marinathakerk). Wat
daarover: We zijn circa 5 jaar gevermoeibare Magic trangers onder
vond hij nu het bijzondere van die
leden met zo’n 6 mensen begonnen
leiding van Udo de Jong. Het spettert
tijd Ach kijk (spreek uit als k k) ,
om de Magic trangers achterna te
eraf daar in het clubhuis van Herstelt hij vast, onze jeugd was toch
reizen naar panje, waar ze om de
mes, waar deze groep in de periode
de tijd van de gezelligheid en van
andere avond optreden. Iedereen
oktober tot en met april eenmaal per
de sfeer . En van de bonje sluit
boekt voor zich, we blijven daar in
14 dagen bij elkaar komt en letterlijk
hij zich veelbetekenend aan bij Joop
september gemiddeld 10 dagen en
én figuurlijk de sterren van de hemel
Looijen.
zijn inmiddels met ca 30 personen.
danst. Als er sprake mag zijn van
eer energiek
Overigens komen er sinds 4 jaar drie
een toonbeeld van nostalgie, wordt
Als ik kennis maak met de Hermesstellen uit Frankrijk speciaal naar
het hier helder, muzikaal en vooral
seniorengroep (zo heten ze niet echt,
Malgrat de Mar. We hebben elk jaar
f siek behendig in beeld gebracht.
maar zo noem ik ze maar even) van
een prima sfeer daar, echt back to the
ijne sfeer
circa 50 ras-Hagenezen en Hagesi ties. En schrijf dat maar op: nooit
Martha Behagel de Jong (zus van
naars, zie ik Joop en Jan nog net
problemen, nooit is iemand dronken,
bandleider Udo) licht het succesvolle
zo enthousiast swingen en rock en
iedereen heeft het daar gewoon
bestaan van haar back to the si ties
rollen met diverse vrouwelijke leden
prima naar z’n zin .
dansgroep graag toe. Deze club is
Die sfeer zie je ook bij Hermes, waar
opgericht door Wim de Mik zo’n 16
enkele oudjes (mag ik dat wel zegjaar geleden. estart als initiatief
gen als je deze fitte, energieke 70-ers
van de Magic trangers zelf, die
over de vloer ziet itsen) intussen
toen al bij Hermes (de handbalvereen onvervalste rock and roll laten
eniging op het tokroosveld TvR)
zien. Nee, het over de schouder
oefenden. Een paar mensen, onder
gooien is er niet meer bij, maar het
wie mijn man en ik, vonden het leuk
komt wel verduiveld dichtbij.
om het dansen van weleer weer op
Meiden
te pakken. Zelf hebben we de tijd
Tussen het dansen door vertelt Udo
meegemaakt van de Motions, de
de Jong over de Magic trangers:
Ricochets, de Rebel Rockers, de
Ik ben begonnen bij de Black
Black Albino’s en natuurlijk ook de
Albino’s en in 1960 overgestapt naar
raz Rockers. Edd hatelin ken
de Magic trangers. Met Pee White
ik heel goed. Mijn man en ik waren

2

maakten we
zelfs singles. We
speelden onder meer
in de Pam Pam, maar
ook door het hele land, zoals in de
Wiek (Blaak Rotterdam) en de Tudor
Bar. In de winter zes dagen per week
door het hele land, in de zomer overwegend in cheveningen. Daar kon
je best goed van bestaan. En de verhalen van Wood (zie verhaal raz
Rockers in DOH nr. 19 van 2013)
zijn voor mij herkenbaar. Want ook
wij speelden in Duitsland en ook
wij hebben de ervaring, dat we al bij
het begin van een optreden door de
meiden onderling verdeeld werden. Ik als frontman had het e tra
moeilijk, moeilijker als bijvoorbeeld
de drummer. Het kon gebeuren, dat

- artha ehagel de ong, us van de
andleider ijn man en ik waren heel
vaak te vinden ij ndoRock andjes -

je na een optreden in je hotelkamer
kwam en die kamer al vol met meiden zat. Deze band is 15 jaar geleden
opnieuw begonnen. Ik kwam eens
kijken bij Hermes, waar een paar
man speelden. Ik zat bij een bandje
van herintreders, maar in twee bands
tegelijk spelen ging niet, dus kwam
ik uiteindelijk hier terecht
Bezetting
De Magic trangers van vandaag
bestaan uit: Harr Tetro (ook bekend
van zijn korte TV optreden bij B -

6 voor behoud van de Pier!), bassist,
Tom Wieringa (slagwerk), Harr
Wolf (solo gitaar), Arjan van der Oever (toetsenist) en dus Udo de Jong
(lead gitaar en zang). Udo nog: dat
optreden in panje was eigenlijk
een idee van Ron van der Merwe,
die eigenlijk in een IndoRock band
speelde, maar even geen band had en
pianist werd bij de Magic trangers. Hij stimuleerde ons ook naar
Malgrat de Mar te gaan . Udo over
zichzelf: Ik leef met muziek. Ik zeg
altijd: als ik raar ga zingen, moet je
het zeggen, dan stop ik ermee. Maar
dat zal nog wel even duren, deze
mensen zijn zo enthousiast.
Zoals Harr Tetro - met onafscheidelijke pet: Wij speelden als eerste
band in Engeland in 1964, waar we
in tien dagen alle mogelijke clubs
zagen, waar ook allerlei bekende
Engelse bands optraden. Was een
initiatief van de manager van Marian
Faithfull. Jammer, dat daar toen
verder niets is uitgekomen . Ook
Harr Tetro kende zijn Duitse
2
periode (1960-1964)
onder meer met Harr
Roos bij de ensationals. In 1967 ben ik
met spelen gestopt en
heb ik lang niet meer
gespeeld. In 1996 ben
ik weer begonnen toen
de kinderen de deur uit waren. Ach
het spelen verleer je eigenlijk niet,
het duurt een half jaar om er weer
helemaal in te komen. En hier is het
leuke, dat je een club van louter fans
treft. De sfeer is hier fantastisch . De
Magic trangers treden tot en met 21
april 2014 (tweede Paasdag) elke 14
dagen Hermes ( tokroosveld). Zie
voor meer informatie www.themagicstrangers.nl

Ton van Rijswijk

n i s i @ nm il.nl

- e etting van de and, de heren ijn het s elen e aald nog niet verleerd -

2
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rotest tegen lannen uiderstrand
Vorige week vers heen de etitie ‘ to de bouw o aan het Haagse uiderstrand’ o a ebook. Binnen enkele uren werden al duizenden handtekeningen ge laatst en de teller loo t flink o . Hagenaars zijn en masse verontwaardigd over de bouw lannen van emeente Den Haag rond het Haagse
uiderstrand.

Een hoteltoren, een zweefbrug en een boulevard moet er komen, vindt de gemeente. Omwonenden en
andere Hagenaars denken er anders over. cheveningen Bad biedt kilometers vertier aan badgasten en
toeristen het Zuiderstrand verstilling. Het is voor velen de plek voor inspiratie en verdieping, weg van
de hectiek van de stad. Dat moet zo blijven, vinden vinden de actievoerders.
De petitie is te vinden op : http: hetstillestrandleeft.petities.nl
De petitie loopt tot 16 maart. Dat is net voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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en
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Wethouder Ouderenbeleid;

2.

Oost West, Thuis Best;
ouderen bijven zolang mogelijk thuis wonen

3.

De Ouderenwelzijn-Check met herinvoering
van het Ouderenfonds, goede thuiszorg en het
instellen van een gratis 070-Ouderenhulplijn

4.

Goede zorg? De wijkzuster zorgt ervoor!

5.

65-Plus, gratis met tram en bus

6.

Alles went, behalve een isolement;
ouderenprojecten worden ondersteund

7.

Geen boodschap zo goed, als je hem zelf doet;
steun voor Boodschappen Begeleidingsdienst

8.

Jong geleerd, is oud gedaan;
we betrekken ouderen blijvend bij de maatschappij

9.

Ouderen worden niet gehoord, de WMOen Seniorenraad als antwoord

www.groepdemos.nl

- amerlid enske Leijten heeft vragen gesteld aan de staatsse retaris
over de sluiting van verzorgingshuizen. In het D van dinsdag januari was
het verhaal te lezen over de Haagse mevrouw Van oest die o haar 2ste
nog ver li ht moet verhuizen.

verzoek van roenLinks-raadslid rjen a teijns gaat de gemeente nader onderzoek doen naar mogelijke s enario’s om de vuilstort in het Westduin ark te saneren. Dit bleek vorige week bij de raadsbes reking van het
initiatiefvoorstel van heveningse bewoners.

Dit onderzoek wordt, samen met een nu nog
lopend onderzoek van de D, betrokken bij
de verdere afhandeling van dit burgerinitiatief. Opmerkelijk was dat de collegepartijen
aangaven geen behoefte te hebben aan deze
aanvullende informatie.
nrust Duindor
Onder bewoners van het aangrenzende Duindorp heerst al jaren onrust over verontreinigde
grond. roenLinks heeft in 2012 en 2013
meerdere keren schriftelijke vragen gesteld.

Advertentie

Kies voor een betere toekomst

dat het onmenselijk is om ouderen om deze
hoge leeftijd verplicht te laten verhuizen en
zorgpersoneel te ontslaan, enkel omdat het
kabinet als een gewetenloze boekhouder fors
wil bezuinigen op de zorg , aldus Van Kent.
Ook waarschuwen artsen nu al voor vereenzaming, ondervoeding en verwaarlozing van
ouderen. Van Kent: Zowel het kabinet, als de
gemeente bezuinigt op de thuiszorg. Dit zorgt
ervoor dat ouderen niet meer terecht kunnen
in het verzorgingshuis en langer thuis moeten
blijven wonen. Door de bezuinigingen op
de thuiszorg zullen mensen straks minder of
slechtere zorg krijgen. Daarom maakt de P
in haar verkiezingsprogramma e tra geld vrij
voor goede thuiszorg in Den Haag .

roenLinks krijgt steun voor
onderzoek vuilstortlo aties

Ons hele plan ‘Den Haag, een paradijs voor ouderen’ lezen?
Lijsttrekker Groep de Mos/
Ouderen Partij Den Haag

rant oor de 0-plusser

S vreest voor org n
o deren door sl iting
v n ver orgings i en

nmenselijk
Landelijk blijkt dat ruim 15.000 ouderen op
straat komen te staan, door de sluiting van
verzorgingshuizen. De P is van mening

10. Gun loophulpmiddelen een tweede ronde,
weggooien is zonde: Haags inzamelpunt voor
hergebruik loophulpmiddelen.

Richard de Mos

ud- a enaar -

geo

De mevrouw woont nu nog in een huis van
WZH Zorg, maar moet daaruit verplicht
verhuizen. De Haagse P-lijsttrekker Bart
van Kent: Verzorgingshuizen zijn belangrijk
voor goede zorg. Ook in Den Haag worden
nu verzorgingshuizen gesloten, vanwege de
landelijke bezuinigingen. De P is tegenstander hiervan, zowel in de Haagse gemeenteraad
als in de Tweede Kamer. Daarom zijn we blij
dat de P ook in de Tweede Kamer strijd voor
de zorg van Den Haag .

Onze

1.

e

Ook werd er vorig jaar asbest aangetroffen
in de Wieringerstraat op een plek waar veel
kinderen spelen.
Kapteijns heeft begrip voor het burgerinitiatief om alle vervuilde grond af te graven. Het
isoleren van vervuilde grond is echter een geaccepteerde saneringsmethode die bovendien
een stuk goedkoper is. ,,Met de nu toegezegde
e tra informatie zijn we als gemeenteraad
straks beter in staat om de beste afweging te
maken.

e
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iet o w n o r de
i n voetb l l b odge S
De voetbal lub Dodge V was n van de vele Haagse voetbal lubs van voor de oorlog die inmiddels ter ziele is gegaan. Het was een bedrijfsvoetbal lub die in
5 was o geri ht door iet
Louwman: de auto-im orteur die de omfortabele merikaanse Dodge naar ederland haalde
met zijn bedrijf Louwman
ar ui. Daarnaast was hij o ri hter van de Wassenaarse dierentuin.

eboren Hagenaar André de Weijert
(1935) kan zich enkele uitspraken van
zijn vader, die vanaf het eerste uur
doelman was bij Dodge V, nog goed
herinneren. Eén ervan was dat Louwman veel met zijn personeel ophad en
een tweede, dat hij vrijwel altijd kwam
kijken wanneer zijn club moest spelen.
Zijn vader or de Weijert (1907-19 3)
heeft enkele leuke foto’s nagelaten
over het leven bij Louwman, waar de
brave man in 1927 in dienst was gekomen als magazijnmeester. Hij kende
zowel anekdotes van de werkvloer als
het voetbalveld. André kan zich nog
herinneren hoe bevlogen zijn vader
over die tijd sprak. Met trots wist hij te
verhalen hoe hij mevrouw Louwman
naar het ziekenhuis moest brengen
toen ze op het punt stond te bevallen.
Dat vertrouwen had vader opgebouwd
bij zijn baas Piet Louwman en daar
was hij uitermate trots op.
Haagse lubs
De voetbalsport zoals wij die nu
kennen, is eind 19e eeuw
uit Engeland over
komen waaien. Het
was aanvankelijk een elitesport,
want de gewone man had geen tijd
om aan ontspanning te doen. De vrije
zondag werd gebruikt voor de kerk
en doordeweeks was het hard werken
geblazen. Op de straten en pleinen
werd de voetbalsport door de jeugd
ge miteerd volgens eigen regels.
traatvoetbal was heerlijk om je energie in kwijt te kunnen. Heerlijk spelen
met de bal en twee jassen op enige
afstand van elkaar die fungeerden als
doel. De in 1 3 opgerichte voetbalclub HVV -met nog altijd de velden in
het Benoordenhout- was te elitair voor
de straatjongens. Datzelfde gold voor
H.B. en uick die ook dateren van
eind 19e eeuw.

- or de eijert, doelman ij odge -

Wijkvoetbal
Rond de jaren ’20 zien we clubs
verschijnen als poorwijk, Laakkwartier, Archipel, Maasstraat, romvliet
en Oranjeplein. Het waren t pisch
voetbalclubs, die voortkwamen uit de
buurten, waar
de bal-

competitieverband tegen andere clubs
te kunnen voetballen. De competitie
maakte de spelers enthousiast en
naar iedere wedstrijd werd geestdriftig toegeleefd. Werknemers en hun
familieleden konden zich als lid laten
inschrijven. Ook andere bedrijven in
Den Haag richtten sportverenigingen
op of steunden de initiatieven van hun
personeel. Zonder volledig te zijn,
kunnen we opnoemen: de PTT met
Postalia, de ambtenaren van het girokantoor aan het paarneplein met de
iro en de childerwijkse broodbakker met Hus.
ee er
In zijn vrije tijd stond vader or in het
doel van Dodge I. Het was een sportieve en spannende tijd. De nieuwkomer had geduchte tegenstanders,
maar ze wisten al snel furore te

- Rechtsonder in het lichte ak or de eijert met ijn oon Andr -

staat als de De avornin Lohmanlaan.
Ze speelden daar op het terrein dat
ooit van het vertrouwde uick was
geweest. In september 1936 speelde ze
in de 2e klasse A en iedereen had hoge
verwachtingen van Dodge I. Niet zo
gek als ze met een klinkende uitslag
van 7-2 konden winnen van em.
Telefoon. De uitmuntende rol van keeper Weijert moet onbeschrijfelijk zijn
geweest. Hij kreeg veel ballen op zich
afgevuurd, maar wist zijn doel goed te
verdedigen. Bij die wedstrijd werd de
achterhoede beschreven als zeer goed
en spelend met een optimale conditie.
Bij de voorlinie komen we de haast
legendarisch Thoen tegen naast Bool
en P. Vos (er was ook nog zijn broer A.
Vos). Over dit drietal werd geregeld de
loftrompet geschald. Dodge wint van
Laakkwartier, verliest van VU en zo
komen ze het seizoen 36- 37 door.

- erinneringsinsigne
odge van het kam in
-

trappers woonden. Een heerlijk
gevoel om met eigen buurtbewoners
op een heus sportveld een wedstrijd te
spelen. Er wordt wel beweerd dat deze
voetbalclubs zo snel van de grond
kwamen omdat het economisch tij
in de jaren ’30 voor veel werklozen
zorgde. port en spelen waren een
beproefde methode om het morrende,
nooddruftige volk rustig te houden
tijdens de crisis.
Op 1 juni 1935 werd Dodge V
opgericht en sloot zich aan bij de
Haagsche Voetbalbond om daar in

- electie odge -

- evrouw ouwman met al, ij ou de a tra verrichten -

maken. Iedere zaterdagmiddag ging
het elftal er ink tegenaan. Dan weer
uit dan weer thuis op het veld aan de
Vlaamse aailaan, wat nu bekend

Uiteindelijk werden ze kampioen
van de H.V.B. tweede klasse door te
winnen van RV . Maar daarbij moet
aangetekend worden, dat de laatste
ploeg niet erg goed in zijn vel zat, wat
veroorzaakt werd door het onverwachts moeten spelen met enkele invallers. De clubs gingen gemakkelijk
een klasse hoger of lager. Het niveau
was overal hetzelfde op enkele spelers
na, die het dan helemaal moesten
maken op het veld. poedig maakte
ook Dodge 2 zijn entree. Beroepsvoetballers waren er niet, dus er werd ook
niemand weggekocht. Alles hing van
toeval aan elkaar en wellicht van een
goede trainer die de kunstjes van het
vak verstond. En vooral: de jongens
wist te motiveren!
De tijden van toen zijn niet te vergelijken met nu. Op het voetbalveld kon
het er heftig aan toegaan, want fanatici

zijn van alle tijden. Maar er werd
meer op de bal gespeeld en minder
tegen schenen geschopt. Laat staan
natrappen tegen hoofden of andere
ledematen van een gevallen speler of
scheidrechter. Trouwens in verschillende gevallen kwam de scheids
niet opdagen en moest een neutraal
persoon’ de uit hanteren. Het ging er
buiten het veld gemoedelijk aan toe.
Louwman was bijna altijd aanwezig
wanneer zijn ploeg speelde. In enkele
gevallen was zijn vrouw er ook bij. Op
het werk werden de wedstrijden vaak
geanal seerd, zoals dat vandaag de
dag nog gebeurt.
Dodge
hr sler
In de zomer van 193 was er een
feestelijk treffen tussen twee elftallen
met de naam van een automerk Dodge
speelde vriendschappelijk tegen
hr sler uit Antwerpen. De wedstrijd vond plaats op het terrein van
Dodge aan de Vlaamse aailaan. De
Belgen werden feestelijk ontvangen
met een lunch in dierentuin Wassenaar, waarna nog een toeristische
rondrit volgde door cheveningen
en Den Haag. Aan het begin van de
wedstrijd werden beide volksliederen
gespeeld en vervolgens verrichtte
mevrouw Louwman de aftrap. De
wedstrijd was spannend. Om beurten
werden er ballen ingeschoten en de
supporters joelden. De eindstand was
2-2-, dus iedereen was tevreden. Een
onvergetelijke dag voor de familie de
Weijert. Vader or in het doel en misschien zoon André met zijn moeder
aan de zijkant. Helemaal zeker weet
hij dat niet meer, maar vaststaat dat
hij al jong mee geweest is om naar het
voetbal van Dodge te kijken. Foto’s
liegen niet!
Hoe het verder is gegaan met het
voetballende Dodge elftal heeft zich
aan het oog van doelman De Weijert
onttrokken. De doelman vertrok naar
een andere baas en was toen automatisch weg bij Dodge V. Tijdens de
oorlog heeft Dodge nog gewoon kunnen voetballen. De club verhuisde na
de oorlog naar Wassenaar waar ze hun
velden hadden aan de Laan van Oudlingendael. In 1956 stopte Dodge
met het bedrijfsvoetbal.

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

Kleine
Nostalgie

t eten we

met ulius asgeld

sse et e ne s ert sse

Be aalde woorden en uitdrukkingen worden thuis uitgevonden en worden ook alleen maar
thuis gebruikt. Voor een buitenstaander zijn ze vaak volstrekt onbegrij elijk.
‘ ommen en lamballen’. ‘ elebesjes’. ‘ okkes’. ls je er niet bij hoort zal je dat weten ook.

Buiten is het het grijs. Binnen moet
het licht aan. Mevrouw Pasgeld meent
te moeten opmerken dat het siest en
tromber’ is. Dat is bij ons al tientallen jaren de uitdrukking voor triest en
somber weer. En als we net niet ziek
genoeg zijn om in bed te gaan liggen,
laten we weten dat we ons appelig’
voelen. Voor een buitenstaander is het
koeterwaals.

verbazing kreeg hij een paar dagen
later aalbessen in zijn toetje. Die zijn
toch vies!’, riep hij vertwijfeld uit.
Maar dat bleek niet het geval te zijn.
De besjes in de vla waren mensenbesjes’. De besjes in de bomen waren
vogelbesjes’. Bij mijn neefje aten ze
dus in het vervolg mensenbesjes’. Ze
aten daar trouwens ook sperziebenen
in plaats van sperziebonen.

Vroeger bij opa en oma wilde
ik altijd van te voren al weten
wat we gingen eten. Oelebesjes’, zei opa dan altijd. Want
vroeger was nieuwsgierigheid
een slechte eigenschap en
bovendien diende je t ch altijd
te eten wat de pot schafte, dus
waarom zou je dan van te voren moeten weten wat je ging
eten Oelebesjes dus.

- okkes in de wasmand -

ngelse brief
Daar heb je mevrouw Pasgeld weer:
Heb je je sokkes in de wasmand gegooid ’, vraagt ze. Ja. Dat heb ik, roep
ik terug. Want wij dragen thuis geen
sokken maar sokkes. Een gewoonte,
die we ooit volkomen willekeurig van
een ander gezin hebben overgenomen.
Een gezin waar dus ook altijd sprake
was van sokkes in plaats van sokken.
En waarom Al sla je me dood.

Vooral rond de maaltijd viert de
huistaal hoogtij. Wat eten we Husse,
met je neus ertusse!’. Dat is wat meer
gangbaar dan oelebesjes. Maar het
bestaat uit precies dezelfde ingredi nten. Er zijn trouwens nog meer besjes.
Een neef van me die, vroeger toen hij
klein was, besjes van een boom wilde
opeten kreeg te horen, dat die vies
waren en alleen voor vogels. Tot zijn

- e roken s er ie enen -

Duinhage

zijn mevrouw Pasgeld en ik,
hoewel zij in het Westland en
ik in de Haagse Bomen- en
Bloemenbuurt opgroeiden,
grootgebracht met hetzelfde
dreigement: Ben je nu helem l een haartje betoeterd!’.
Zowel haar moeder als mijn
moeder bezaten de kunst om
dit (na later bleek volstrekt
loze) dreigement te voorzien
van een dusdanig venijnige
ondertoon, dat we nog steeds
buitengewoon schrikachtig
reageren als we elkaar na een halve
eeuw af en toe nog eens grapsgewijs
toeroepen: Ben je nu helemaal een
haartje betoeterd!’.

Betoeterd
Een rondje internet is buitengewoon
leerzaam als het om thuistaal gaat. Zo
leren we daar, dat kinderen dikwijls
buiten staan te pommen en lamballen’. Dat is, voor wie het echt wil weten, gelijk aan chillen’. Wie weet was
chillen’ (afkoelen) ook wel een woord
dat ooit in gezinsverband is ontstaan.
En zo blijven we aan de gang.
ommige uitdrukkingen waren al
wat algemener in de tijd dat ik groot
werd maar moeten zonder twijfel ook
ooit ergens thuis ontstaan zijn. Zo

Hans Worst
Ook op bepaalde vragen bestond
er in gezinnen dikwijls een vast
antwoord van de ouders, waarbij het
voor altijd een raadsel zal blijven
wie zo’n antwoord voor het eerst
heeft gebruikt. Meestal had dat
antwoord een opvoedkundige ondertoon, vaak met een teleurstellende
uitkomst. Dorst a naar Hans
Worst. Die heeft een hondje en die
piest in je mondje’. Wat zeggie
Als je valt dan leggie’. Hoe laat
is het Kwart over de rand

Wijndaelercentrum
Loosduinen

Escamp
Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag

Zo wil ik zelf nog wel eens aankondigen dat ik een Engelse brief’ ga
schrijven. Mijn huisgenoten weten
dan, dat ze zich koest moeten houden
omdat een Engelse brief schrijven’
bij ons thuis s noniem is aan een
dutje doen’. Ik zou de taalkundige
nog wel eens willen ontmoeten, die
mij kan uitleggen wat het verband
is tussen een Engelse brief schrijven
en een dutje doen. Misschien is hij
voor het eerst gebezigd door een
deftige aristocraat die zich een beetje
schaamde voor het feit, dat hij met het
ouder worden ook meer behoefte aan
dutjes kreeg en vervolgens een smoes
verzon om een uiltje te kunnen knappen. Een prachtige smoes trouwens.
Die zijn huisgenoten op den duur toch
doorkregen. Jij gaat zeker weer een
Engelse brief schrijven’, riepen ze
hem spottend na als hij weer eens naar
zijn sofa in de studeerkamer vertrok.
Iemand moet daar dan getuige van
zijn geweest en de uitdrukking zo
grappig hebben gevonden dat hij die
op zijn beurt bij hem thuis toepaste.
Enzovoort. En zo is de thuistaal niet
zelden de kraamkamer is van geheel
nieuwe woorden en uitdrukkingen die
het verder maar moeten zien te redden
en waarbij het van puur toeval afhangt
of dat zal lukken.

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag

l

l
l
l

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag

l
l
l

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

-

kwaliteit

-

ans

l
l

orst hee t een hondje -

van de pispot’. Waarom Daarom!
Daarom is geen reden. Als je van de
trap afvalt, ben je gauw beneden’.
orr Mijn zus heet orrie’.
En dan tenslotte de omdraaiingen.
iest en tromber was er al zo een.
Maar wat dacht u van: Dat veelde niet
scheel’. Een vreedje beemt’. En Een
scheetje beef’ Allemaal inmiddels
ingeburgerde uitdrukkingen die thans
vooral worden aangewend door ooms,
die zich grappig willen voordoen ten
overstaan van zijn jonge schare neefjes en nichtjes.

Eveneens op internet vond ik de huisuitdrukking ordies en slordies’. Een
omschrijving voor personen gehuld
in trainingspakken, met overgewicht
en zonnebankkleuren en vergezeld
van helblonde echtgenotes en grote
honden’. Prachtig! Ordies en slordies!
Ongetwijfeld ergens thuis voor het
eerst gebezigd door een bezorgde vader die zijn kinderen erop wees, wat er
van ze zou worden als ze zich zouden
blijven onttrekken aan zijn goedbedoelde raadgevingen. Die uitdrukking
verdient een lang leven.

l

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum

identiteit

ud- a enaar -

Heeft nog voorbeelden van verse’
huistaal Mail ze naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

- en haartje etoeterd o mu iek -

Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Wonen voor 55+
Thuiszorg
Zorgabonnement Zeker Thuis
Dagverzorging
Activiteiten en cursussen
Ondersteuning mantelzorgers
Wijkservicepunt voor advies
Café-restaurant

humane waarden

-

menselijke maat

e
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S dok weer ee en win

U moet weer o zoek naar de ijfers in de grijze vakjes van de vier udoku’s. De vakjes staan o
willekeurige lekken in de diagrammen de ijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw
inzending. Dit keer zijn er vijf rijzen bes hikbaar.

Jac ueline Dogger, te Zoetermeer
onja Bardelmeijer, te
s- ravezande
imon paans, te Lisse
Annelies de Vos, te Voorburg
Ell mit, te Leidschendam

raadsel. In het vorige nummer vond
u reeds de gevraagde slagzin, maar
nog niet de 10 prijswinnaars. De
volgende lezers krijgen een prijs
thuis gestuurd:

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in udoku A in het
grijze vakje een 5’ in B een 1’ in
een 7’ en in D een 5’, zodat het gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld
luidt: 5-1-7-5.

H.M. van den Oever, te Den Haag
A.E.H. Borsboom, te Den Haag
Lia van der Meer, te Den Haag
Helene ohen Pronk, te
Zoetermeer
Piet den Boef, te Zoetermeer

rijswinnaars

In De Oud-Hagenaar nr. 26 van 10
vond u het rote Kerstkruiswoord-

udoku

Inzenden

5

6

Voor de puzzel van deze week
worden vijf e emplaren van Eerst
Napels zien
verloot onder goede
inzenders. We blijven het herha-
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Heeft u geen e-mail Vraag iemand
om het voor u te doen!

tuur per e-mail naar:
u el deoud-hagenaar.nl

udoku

7 4
9

2
5
3

e in e on e e egel
lossing u o u n .

Donderdag 0 januari

udoku B

3

len: vergeet bij de inzending van
de oplossing niet uw postadres te
vermelden.
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier udoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:
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Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders

Ad Patres

Inget Mati
Inget Mati heeft zich sinds jaar en dag ten doel gesteld
om de sfeer, warmte en cultuur, die de mensen uit
‘ons Indië ’ hebben meegebracht, bij een uitvaart
uitdragen. Hierbij staan de persoonlijke wensen van
de overledene centraal.
Herkenbare en passende uitvaarten
Na een overlijden wil Inget Mati een sfeer en een omgeving
bieden die herkenbaar is en past bij de achtergrond van de
familie. Het statige herenhuis aan de Frederik Hendriklaan biedt
hiertoe alle mogelijkheden. In samenwerking met Ad Patres
verzorgt Inget Mati uitvaarten die geheel op maat gesneden zijn
naar uw wensen.

Leg uw wensen vast
Heeft u speciale wensen? Dan kunt u die bij ons
vastleggen in een wensencodicil zodat er te zijner tijd
rekening mee kan worden gehouden.



In de gemeenschap
Dat Inget Mati er ook voor de gemeenschap wil zijn moge blijken
uit de volgende oﬃciële tekst over het Indisch Monument: “Al voor
de onthulling van het Indisch Monument is ‘Inget Mati’ de
grondlegger geweest van het neerleggen van bloemen na een
uitvaartplechtigheid. Dit dankzij de goede contacten
die met de Indische gemeenschap in Den Haag worden
Ik wil graag vrijblijvend:
onderhouden”. Indien gewenst, worden de bloemen door
Gebeld worden voor informatie
Inget Mati verzorgde uitvaarten na de plechtigheid kosteEen wensencodicil aanvragen
loos bij het Indisch Monument neergelegd.

Informatie toegestuurd krijgen
Een afspraak maken

Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Meer informatie
Voor een wensencodicil of meer informatie over de
verzorging van een uitvaart in geheel Indische stijl,
kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer
(070) 355 64 27 of e-mail info@adpatres.nl. U kunt ook
de coupon invullen en zonder postzegel naar ons opsturen.

Telefoon:
E-mail:

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

Voor informatie of overlijdensmeldingen, bel (070) 355 64 27
www.ingetmati.nl

M/V

