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Paul van Vliet weer thuis in Den Haag 
In gesprek met de 79-jarige cabaretier die nu in de Koninklijke Schouwburg staat

Eind 2013 werd Paul 
van Vliet verkozen 
als eerste Hagenaar 
van het jaar. Een jaar 
eerder verhuisde hij, 
samen met zijn echt-
genote Lidewij, na ja-
renlange afwezigheid, 
weer terug naar Den 
Haag. Een huis in het 
hart van Den Haag, op 
maar een paar minu-
ten lopen van wat hij 
zelf zijn tweede thuis 
noemt, de Koninklijke 
Schouwburg. Paul van 
Vliet is weer thuis!

De geboren en getogen Hagenaar Paul van 
Vliet stopte eigenlijk in 2002 met optre-
den. Maar het artiestenbloed kruipt waar 
het niet gaan kan en sinds vorig jaar heeft 
de éminence grise van het Nederlands 
cabaret enorm succes met zijn nieuwe one 
man show Zondag In Den Haag, die hij in 
de Haagse Koninklijke Schouwburg speelt. 

Geboren op de Denneweg 
“Mijn wieg stond in Den Haag, op de 
Denneweg 64,” vertelt Paul van Vliet. 
“Dat is tegenwoordig het gebouw van de 
Haagsche Kunstkring. Ook mijn ouders, 
grootouders en bet-overgrootouders komen 
uit Den Haag. Ik 
voel me heel erg 
Haags! Mijn moe-
der was een echte 
Haags meisje, 
opgevoed op een 
verzorgde Haagse 
manier, maar niet 
kakkineus. Ze 
tekende en schreef 
gedichten. Mijn 
vader was teken-
leraar en schreef 
ook toneelstukken 
voor het ama-
teurtoneel. Hij was een hele dynamische, 
creatieve man. We waren een echte Haagse 
familie, we moesten voldoen aan hoge 
eisen.”

“Ik ben van voor de oorlog, die heb ik 
bewust, in Den Haag, meegemaakt. In de 
oorlog deed ik, als klein jongetje, al een 
mensen na, zoals Churchill en Hitler.Ik had 
geen idee wat ze zeiden, maar dat maakte 
niets uit Dat deed ik van de radio en puur 
op klank. Mijn eerste optreden was een 
aantal jaren later tijdens een zomerkamp 
van de kerk. Om onze tent te vertegen-
woordiger heb ik „Jantje zag toen pruimen 
hangen’ op allerlei verschillende manieren 
uitgebeeld. Dat zijn de voorlopers van 

mijn latere typetjes 
geworden. Op dat 
kamp heb ik het 
theater ontdekt. En 
de liefde! Die twee 
dingen zijn mijn 
leven lang bijgeble-
ven.”

Gymnasium 
Sorghvliet
“Ik ging naar het 
’s-Gravenhaags 
Christelijk Gym-
nasium Sorghvliet, 

een strenge, beetje elitaire school met 
weinig leerlingen, aan de Groot Hertogin-
nelaan in Den Haag. Ik heb er later nog 
een liedje over geschreven. Het was een 

vrije school waar je de kans kreeg heel 
creatief te zijn. Ik botste veel met mijn 
vader in die jaren. Dat kwam ook door de 
oorlogsjaren. Je was vrij gelaten omdat 
je ouders hun handen vol handen aan de 
eerste levensbehoeften. Ik heb moeite 
gehad om weer in het gezag te komen. 
Van ouders, leraren, dominees.Ik was een 
behoorlijk onhandelbare jongen. Ik was 
toen al sterker dan mijn vader en heb hem 
zelfs een keer opgesloten in het kolenhok. 
Zelfs met de polite heb ik gevochten. Ze 
pakten  mijn bal af en daar was ik het niet 
mee eens. Uiteindelijk ben ik zelfs nog een 
tijde uit huis geplaatst. Maar mijn ouders 
waren verstandig en hebben me uit laten 
razen. Ze hebben wel vertrouwd dat het 
goed zou komen. En in de vijfde klas van 
het gymnasium was ik wel uitgewoed. Na 
de middelbare school ben ik naar Leiden 
verhuisd om daar rechten te gaan studeren, 
maar Den Haag bleef trekken.”
“Na mijn studententijd kwam ik dan ook 
terug naar Den Haag. Ik had besloten ca-
baretier te worden en ik ging op zoek naar 
een klein theatertje, samen met Liselore 
Gerritsen, Ferd. Hugas en onze pianist 
Rob van Kreeveld. Dat vonden we in een 
verbouwd pakhuis aan de Nieuwe School-
straat, dat uiteindelijk Theater Pepijn is 
geworden. Niemand heeft toen gezegd: 

‚Ach wat leuk, dat moet je gaan doen’. 
Iedereen vertelde me juist dat ik het niet 
moest doen. Maar ik had een ijzeren wil, 
of misschien een naïef geloof in mezelf dat 
dat moest gebeuren. Ik 64.000 gulden ge-
leend, onder andere van Freddy Heineken. 
Alles keurig terugbetaald!” 
 
Opening Pepijn
“Op 18 december 1964 zou burgemeester 
Kolfschoten met een gala-avond Theater 
Pepijn openen. Maar op die avond brandde 
het grootste theater van Den Haag af, het 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 
Dus geen burgemeester. Maar aan het eind 
van de avond sprong hij toch opeens het 
kleine toneel op en sprak de historische 
woorden ‘La grande reine est mort, vive la 
petit prince!’.”
“Theater Pepijn liep als een tierelier en 
is zeven jaar lang compleet uitverkocht 
geweest! We deden alles zelf: de kaartver-
koop, de bar, het schoonmaken. Het was 
een fantastische leerschool, we hebben alle 
facetten van het vak daar geleerd.”

Weer op de planken
“Twee jaar geleden ben ik terug in Den 
Haag, een oud pakhuis. Het is maar 
vijf minuten lopen naar de Koninklijke 
Schouwburg.En zo ontstond het idee om 

daar weer te gaan op treden. Met oud en 
nieuw materiaal en natuurlijk met ac-
centen van Den Haag. Het is een one man 
show, wel met mijn vaste pianist Klaas 
van Dijk met de warme mix van milde 
humor, persoonlijke liedjes, gekke types en 
indringende verhalen. En het loopt als een 
trein. We hebben zelfs een extra voorstel-
ling moeten inplannen, op zondagmiddag 
9 maart, om aan de vraag te voldoen. De 
Koninklijke Schouwburg is voor mij mijn 
tweede huis. Daar spelen is voor mij net zo 
leuk als voor het publiek.”

Maxim Bezembinder
mail@maximb.nl 

Zondag in Den Haag
Zondag in Den Haag, de one man show 
van Paul van Vliet, is wegens enorm suc-
ces verlengd tot en met 25 mei 2014, met 
een extra voorstelling op zondag 9 maart. 
De voorstelling is uitsluitend te zien in De 
Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 
3 in Den Haag. Kijk voor alle speeldata 
op www.paulvanvliet.nl 
Kaartverkoop via tel. 0900 345 67 89 
(10 cpm) of www.ks.nl 
Kaarten zijn ook te koop via de Nationale 
Theaterkassa 0900-9203 (€ 0,45 pm) en 
www.ntk.nl

 Deze week o.a.:

•Over kijken 
nar een oude 
klassenfoto   

    
 - Pag 5

•Provo liet zich 
ook in Den 
Haag horen         

 - Pag 7

•Arthur Gelink 
interviewt  
René Pas

    
- Pag 10 / 11

•TV-optreden 
Schoolkoor 
Aloysius 

    - Pag 8 / 9

 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

 (070) 346 95 71

Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  Het Cabaret Pepijn in 1967, met v.l.n.r. Rob van Kreeveld, Paul van Vliet, Liselore Gerritsen en Ferd. Hugas. (Foto: D. Coersen) -

Zuiderstaete Accountancy
Uw boekhouding, jaarrekeningen, en belasting-
zaken accuraat en vakkundig verzorgd.

ZZP’ers kunnen al vanaf € 500,- bij ons terecht

Den Haag: 070- 308 55 19
Amsterdam: 020-3416515
B.G.G.: 06-46 41 41 89
info@zuiderstaete.nl

Mijn Oude School
Ik zie mezelf weer lopen door de 

Javastraat 
De Laan van Meerdervoort en 

rechtsaf waar dat stoplicht 
staat 

Daar staan nu twee gebouwen 
van een oliemaatschappij 

Ik zal er niet om rouwen, want ik 
hoor d’r niet meer bij…

Paul van Vliet in 1974

Gemeenteraadsverkiezing woensdag 19 maart

WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

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

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

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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN



Dodge SV
Graag wil ik reageren op het artikel 
over de geschiedenis van de Dodge 
SV in het laatste nummer van De 
Oud-Hagenaar. Het roept jne oude 
herinneringen op. Heel leuk de ver-
halen te lezen over mijn vader Piet 
Louwman en mijn moeder Valentine. 
Ik heb erg gewaardeerd hoe u over 
hen schreef. Ik kan mij nog goed 
herinneren, dat toen ik ongeveer 
1  jaar was, wij regelmatig naar de 
voetbalwedstrijden van Dodge SV 
gingen kijken en hen van de zijlijn 
aanmoedigden. Speciaal de wed-
strijden tussen Dodge Den Haag  
en Chrysler Antwerpen  staan mij 
goed bij. In uw artikel noemt u speler 
Thoen. Dit was Toon Thoen, door ie-
der gewaardeerd. Helaas stierf hij vrij 
jong aan kanker. Hij werkte zowel bij 
het autobedrijf als in het Dierenpark 
Wassenaar. Op de geplaatste foto’s 
bij uw artikel, herken ik van de 
spelers, alleen dhr Dool. Hij lijkt 
namelijk sprekend op zijn zoon, die 
ik wel goed gekend heb. Heel leuk 
om allemaal te lezen. Zelf heb ik van 
vele bekenden reacties gehad op het 
artikel in de Oud-Hagenaar! Uiter-
aard zullen wij uw artikel zorgvuldig 
bewaren.              

Jan en Hanneke Louwman
jlouwman@planet.nl
---------------------------------------------

Dienst Groenvernieling
Dank voor uw artikel in De Oud Ha-
genaar van 21 januari jl. over de om 
zeep gebrachte rozentuin. Ik schrok 
ervan! Rond 19  woonde ik een 
tijdje op kamers in de buurt en ik ken 
het stukje groen op het Jozef Isra ls-
plein. Een prachtig stukje was het. 
Ik kom er tegenwoordig niet meer, 
omdat ik aan de andere kant van Den 
Haag woon. Als je nu de kaalslag 
ziet, wat een vernieling! En de vraag 
is of er werkelijk zoveel klachten 
waren. Ook het argument van de te 
oud geworden struiken lijkt me niet 
erg steekhoudend. In veel parken 
zijn toch ook zeer oude struiken. Je 
kunt ze als Dienst Groenvoorziening 
eventueel wat snoeien. Waar is de 
Gemeente mee bezig  Je kunt er als 
burger niet veel tegen doen, vooral 
als je het pas bemerkt op het moment 
van de sloop. Het valt nog mee dat 

de stadsarchitect en de directeur van 
het Stadsdeelkantoor de moeite heb-
ben genomen om tekst en uitleg te 
geven. Maar het kwaad is intussen al 
geschied. Bij mij in de wijk was een 
bewoonster bij de Gemeente gaan 
klagen over de bomen. Zij wilde dat 
de Gemeente de bomen voor de hui-
zen zou kappen. Die gaven, vond zij, 
zoveel troep in de herfst aan blade-
ren. Dan moest ze veel met de bezem 
in de weer. En zij kreeg het ook nog 
voor een deel voor elkaar. Nu worden 
de bomen heel resoluut gesnoeid eens 
in de twee jaar. Heel veel zijtak-
ken worden verwijderd, zodat het 
daarna iele bomen zijn geworden. 
Ze worden zo ver teruggesnoeid dat 
de boom achter mijn huis dood is 
gegaan. Tja, ze noemen zich Dienst 
Groenvoorziening, maar ik noem het 
vaak Dienst Groenvernieling!

Els Rengelink
els rengelink@hotmail.com
---------------------------------------------

Kapziekte besmettelijk
Het heeft mij geschokt wat de 
gemeente met die rozentuin heeft 
aangericht. Zelf woonde ik als kind 
op de Hogewal en ging vaak met 
mijn ouders wandelen richting rosa-
rium. Hoe is het toch mogelijk dat er 
geen gevoel meer is voor mooie oude 
historische plekken die juist zo be-
langrijk en kenmerkend zijn voor de 
sfeer in grote steden  Kort geleden 
is ons in Zoetermeer iets dergelijks 
overkomen. In een klein oud park aan 
de kleine Dobbe in het dorp, waar wij 
in een appartement wonen, werden 
in een dag vier bijna honderd jaar 
oude wilgen aan de waterkant gekapt 
zonder enige voorkennis. Ook andere 
bomen moesten eraan geloven, zodat 
er een complete vernietiging heeft 

plaatsgevonden van een levend schil-
derij waar honderden vogels zomers 
verbleven. De gemeente verschuilt 
zich achter een noodkap. Zelf heb ik 
huilend op het wijkkantoor geze-
ten en direct contact gezocht met 
de plaatselijke pers en uiteindelijk 
de wijkwethouder. Wij eisen vier 
nieuwe wilgen op dezelfde plaats, 
maar dat zal nog een zware dobber 
worden, en de uitstraling die de oude 
wilgen hadden maken wij niet meer 
mee. De kapziekte is dus al aardig 
overgewaaid. Wat kunnen wij hier nu 
echt aan doen  Dit moet toch gestopt 
worden  En laten ze van Clingendael 
alsjeblieft helemaal afblijven!  
Van harte hoop ik dat uw artikel de 
gemeente aan het denken zet. Dit is 
weer echt iets voor een programma 

als Kanniewaarzijn. Misschien is 
dat nog een optie  In ieder geval 
hartelijk dank voor uw aandacht, wij 
lezen de oud Hagenaar als echte oud-
Hagenaars met veel plezier.

Petra Verhoeff
Zoetermeer
theopetra@ziggo.nl
---------------------------------------------

. . Heijdra
Ik ben al een lange tijd bezig om 
de geschiedenis van de zaak van 
mijn opa J.A.Heijdra uit de Van de 
Veldestraat en later Lulofsstraat en 
Lulofsdwarsstraat in beeld te brengen 
door middel van oude foto’s en soms 
geschreven stukjes van mensen die 
bij de rma hebben gewerkt. Mocht 
u  in het bezit zijn van enig materiaal 
dat ik zou kunnen gebruiken, dan ben 
ik u zeer dankbaar. Bij voorbaat dank 
voor het zoeken in uw oude albums 
en schoenendozen!

Paul Heijdra
paulheijdra@ziggo.nl
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Maar even serieus, Den Haag staat 
wel twee dagen stralend op de 
wereldkaart. De hotels propvol en 
ontzettend veel media aandacht. 
Wellicht kan Midden-Noord nog 
een paar staatshoofden uitnodigen 
voor de thuiswedstrijd tegen PEC. 
Gewoon een keer incognito lekker 
uit je dak gaan met een ADO muts 
op, met als voorafje een beschaafd 
deuntje van de Kraaien.

Het mag wat kosten
Het mag wat kosten dit geintje, ik 
vraag me af, hoe lang je de Haagse 
voedselbanken kunt bevoorraden 
met Michelinstervoedsel voor dit 
geld. Buurtbibliotheken kunnen 

weer worden heropend. In ver-
pleegtehuizen eindelijk voldoende 
personeel aangenomen, kleinere 
klassen, en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. De Haagse mart wordt 
volledig overdekt en verwarmd, 
maar ach wat leg ik toch te dro-
muh. Dat geld zal er toch nooit 
komen. Nee, Den Haag wordt twee 
dagen bezet door politie, militairen, 
veiligheidsmensen. Langs de A4 
gewoon alles afgesloten. Alles gaat 
op slot.

Harinkie voor Obama
Het geluid van talloze helikopters 
zal nog dagen erna in je hoofd 
zoemen. Ben benieuwd of we als 

Hagenezen ook geen belastingtoe-
slag kunnen aanvragen, als inwoner 
van deze mooie stad, hebben we 
toch ook wel recht op een stukje 
compensatie. Ik zou het even aan 
Weekers zijn gaan vragen  ware 
die niet exit sinds vorige week.
Zou Obama trouwens nog ergens 
gaan eten in Den Haag  Welk 
restaurant zal met de eer gaan 
strijken  Ik heb nog wel een paar 
suggesties om kennis te maken met 
het echte Haagse volk. Eerst even 
een euro ontbijtje bij IKEA in Delft 
scoren, de A1  wordt toch wel 
afgezet, daarna een lekker bakkie 
pleur bij Florencia, een broodje 
bal bij Dungelman, of een harinkie 

happen bij Simonis. We kunnen na-
tuurlijk als stad ook een echt mooi 
gebaar maken, door met z’n allen 
op het strand de letters PEACE te 
vormen. Tsja, komen daar toch nog 
de Flower Power genen naar voren. 
Kunnen of mogen we dit wel reali-
seren  Neen, spontaan mag er niets 
meer gedaan worden en voordat 
we alle security gepasseerd zijn, is 
de conferentie alweer voorbij. Ik 
moet nog even aan die slotzin van 
een reclamespot denken: Den Haag 
bedankt, het waren twee mooie 
dagen.    

Cor van Werlbergen                     
or. elbergen@minbzk.bl

u lear e urit  u it 
Op maandag 24 en dinsdag 25 maart 2014 vindt de Nuclear 
Security Summit plaats in het World Forum in Den Haag. En 
wat een gekrakeel voor een paar dagen vergaderen, het lijkt 
wel oorlog. Deze Ooievaar zakt er bijna van door zijn poten. En 
wij zongen het trouwens jaren geleden al, als ADO supporter: 
‘Je komp Den Haag niet uit!’ En straks dus ook niet in.
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Martini Racing wordt onmiddel-
lijk geassocieerd met passie voor 
autosport, techniek, innovaties en 
design. De naam Martini Racing , 
het team en de vormgeving hebben 
bijgedragen aan een 
ongekende reputatie 
in de autosport, 
niet alleen omdat 
Martini een van de 
eerste sponsors was 
in de geschiedenis van de autosport 
maar ook omdat in de meer dan 4  
jarige geschiedenis Martini Racing 
in alle belangrijke race evenementen 
een dominante rol vervulde. De lijst 
met successen is ongekend groot en 
bestaat uit overwinningen van Le 
Mans tot de Formule 1 en van rally’s 
tot en met de Duitse toerwagenkam-
pioenschappen DTM . 

Porsche 917 in 1970
De geschiedenis van Martini Racing 
begon op 2  december 19 0 toen bij 
de World Sportscar Championship in 
19 1 op het Duitse circuit Hocken-

heim voor het 
eerst de Porsche 
91  werd 
gepresenteerd. 
Deze auto was 
voorzien van 

de of  ci le Martini Racing kleuren 
bestaande uit een combinatie van 
donkerblauwe, lichtblauwe en rode 
strepen op een zilveren ondergrond. 
Deze kleurcombinatie was jarenlang 
gezichtsbepalend op alle grote inter-
nationale autosportevenementen. 
Sinds de introductie zijn Martini 
Racing uitingen aangebracht op de 
auto’s van de belangrijkste fabrikan-

ten in de autosport: Porsche, Ferrari, 
Alfa Romeo, Lotus, Brabham, Lan-
cia en Ford. Het team van Martini 
Racing was zijn tijd steeds vooruit 
en vervulde een hoofdrol op alle 
autosportevenementen, 
De geschiedenis van de renstal kent 
vele hoogtepunten. Martini Racing 
domineerde in de periode 19 0 
- 1986 jarenlang de zogenaamde 
‘endurance races’ en boekte vele 
overwinningen waaronder de eerste 
Le Mans-overwinning in 19 1 door 
Gijs van Lennep. In de periode 
1982-1992 wonnen de Lancia’s van 
Martini Racing maar liefst zeven 
keer de World Rally Championship 
en was de Alfa Romeo 1  DTM 
de koningin van de Toerwagen 
Kampioenschappen. In de Formule 1 
kon het team echter niet op tegen de 
concurrentie.

ars on show
De overzichtstentoonstelling bestaat 
uit vijf endurance racers  Porsche 
91  19 0 , Porsche 9  19 , 
Lancia Beta Montecarlo 1981 , 
Lancia LC1 1982 , Lancia LC2 
198 -86  en twee Formule 1 

wagens  Techno PA 12 6 19  en 
Brabham Alfa 19 6 . Er zijn 6 
rally-auto’s  Porsche 911 SC Safari 
19 8 , Lancia 0  198 , Lancia 

Delta S4 198 86 , Lancia ECV2 
1988 , Lancia Delta HF 1992 , Fiat 
00 199  en 2 deelnemers aan de 

Toerwagenkampioenschappen  Alfa 
Romeo 1  V6 199  en Porsche 
GT  R 201 .

Vaste collectie
De vaste collectie van het museum 
is tijdens de expositie eveneens 
toegankelijk. De collectie toont de 
geschiedenis van de automobiel in 
al zijn verschijningsvormen en uit 
alle tijdperken. Ruim 2 0 auto’s van 
meer dan 100 fabrikanten geven 
een overzicht van de verschillende 
carrosserievormen en technologische 
vernieuwingen, met name uit de 
vorige eeuw. De geschiedenis wordt 
bovendien geïllustreerd door de 
uitgebreide kunstcollectie, bestaande 
uit onder meer af  ches, sculpturen, 
trofee n en schilderijen.  

ezoekersinfo
Het Louwman Museum is geopend 
van dinsdag tot en met zondag van 
10.00 uur tot 1 .00 uur. Maandag 
gesloten. Entreeprijzen:  1 , 0 p.p., 
groepen min. 20 personen   11,- 
p.p., kinderen vanaf 6 t m 12 jaar  

, 0 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis. 
Parkeren  ,-.

Louwman Museum, 
Leidsestraatweg , 
2 94 BB  Den Haag, 
Tel.: 0 0  04 , 
internet: www.louwmanmuseum.nl

Het Louwman useum in Den Haag e poseert vanaf 1  febru-
ari 201  tot en met  mei 201   een overzichtstentoonstelling 
van auto s van het legendarische artini acing team.

Winterregeling van kracht 

Gratis bed en 
maaltijd voor 
Haagse daklozen      
Vanwege de verwachte kou gaat 
op woensdag 29 januari 201  
de winterregeling in. Haagse 
daklozen kunnen dan gratis 
overnachten in de winteropvang 
aan de ilverstraat 0. In dit 
pand van Stichting Dr. Schroeder 
van der Kolk edrijven Schroe-
der  is plaats voor ma imaal 12  
mensen per nacht. Deze e tra 
slaapplaatsen komen bovenop 
de 110 plekken in de reguliere 
nachtopvang voor daklozen van 
de Kessler Stichting en het Leger 
des Heils. 

De winteropvang aan de Zilverstraat gaat 
open wanneer het vanwege de kou te ge-
vaarlijk is om buiten te slapen, bijvoorbeeld 
bij vorst of een combinatie van strenge kou 
met harde wind en langdurige regen. Men-
sen kunnen hierdoor ernstig onderkoeld 
raken of zelfs overlijden. Zodra de tempera-
tuur stijgt, gaat de opvang weer dicht. 
Daklozen krijgen naast een gratis slaap-
plaats ook een maaltijd en ontbijt aange-
boden en kunnen zich douchen en hun 
kleding wassen. Verder kunnen zij met 
medische klachten terecht bij een sociaal 
verpleegkundige. Schroeder stelt haar pand 
beschikbaar en zorgt voor de catering en 
beveiliging. De begeleiding is in handen 
van professionele hulpverleners van het 
Leger des Heils. Bezoekers van de nachtop-
vang werken ook mee om de omgeving van 
de Zilverstraat schoon te houden. Daarnaast 
kunnen zij gebruikmaken van dagbeste-
dingsactiviteiten op de locatie.

Vrouwen elders
De opvang aan de Zilverstraat is min-
der geschikt voor vrouwen. Zij worden 
doorverwezen naar de nachtopvang van de 
Kessler Stichting. Mensen die al verblijven 
in de reguliere nachtopvang van het Leger 
des Heils of de Kessler Stichting kunnen 
ook op die locaties bij winterse omstandig-
heden gratis terecht. Tijdens de winterrege-
ling vervalt de eigen bijdrage en geldt een 
versoepeld deurbeleid. Buitenlopers die 
geen gebruik kunnen of willen maken van 
de winteropvang, kunnen bij de instellingen 
een gratis  isolerende deken krijgen 

ijfers vorig jaar
In het seizoen 2012 201  is de winterrege-
ling uitzonderlijk lang van kracht geweest  
in totaal 6 nachten, verspreid over vijf 
periodes. Voor het eerst was de regeling ook 
enkele dagen in april van kracht. Gemid-
deld maakten 1 8 personen gebruik van een 
van de overnachtingsmogelijkheden. Op 
de drukste dag waren er 21  bezoekers. Er 
hebben 49  verschillende personen in de 
leeftijd van 18 tot  jaar gebruik gemaakt 
van de regeling. Gemiddeld sliep men 12 
nachten in de opvang.
De winterregeling geldt van 1 november tot 
1 april en wordt in Den Haag geco rdineerd 
door het Centraal Co rdinatiepunt van de 
GGD Haaglanden

- De Lan ia LC 1 uit 19 , oo  aan e ig op de tentoonstelling. -

Van 1  februari tot en met  mei 201

artini a ing in 
uw an useu

Twee professionele bands spelen 
afwisselend de meest bekende num-
mers van The Beatles en The Rolling 
Stones met tussendoor optredens van 
het succesvolle cabaretduo ‘Gebroe-
ders De Gier’, bekend van radio en 
televisie.

ezoekersinfo
Deze avond vol sfeer, nostalgie, feest 
en sing along zal plaatsvinden op 8 
maart aanstaande
vanaf 20: 0 uur. Toegang:  1 , 0 in 

de voorverkoop   20,- aan de deur. 
Voorverkoopadressen: De Leuning-
jes Julianastraat 49 Poeldijk, info
deleuningjes.nl
Tabaksspeciaalzaak Rijneveen 
Zeestraat 9 Monster. Primera 
Brekelmans Graaf Florisplein 4 
‘s Gravenzande. Museum RockArt 
Zekkenstraat 42 Hoek van Holland. 
Boetiek Nouveau Fred. Hendriklaan 
1  Den Haag. e-tickets: www.
elpollo.nl  
www.facebook.nl elpollodenhaag

H t feest van 201  in Het Westland

he eatles versus he t nes
0 jaar na het legendarische concert van de eatles in lok-

ker, herleven tijden van weleer in Sociaal ultureel entrum 
De Leuningjes in Poeldijk. a twee succesvolle uitver-
kochte  edities in respectievelijk Den Haag en Wassenaar, 
is De Leuningjes erin geslaagd om de fanbattle he eatles 
versus he Stones naar Poeldijk te halen. 

- Foto van een eerdere e eatles versus e tones, aar de s eer er oo  goed in at.-

- De beroemde Pors e 917 ippi uit 197 , aarmee et begon. -



elastingservice voor senioren
O  P O  en K O elpen u oo  dit aar eer bi  et invullen van u  belastingaangifte

Oo  als u geen blau e envelop ri gt an et to  de oeite aard i n o  aangifte te doen

ee  onta t op et de lo ale afdeling van O  P O  of K O en eld u aan
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

GOUD BLIJFT BLINKEN

€ 30,

500

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

schenking?

Hebt u in de periode 2005 tot heden erf- 
belasting, schenkbelasting of successie- 
rechten als particulier betaald of moet u 
dat nog doen vanwege een erfenis of 

Meldt u zich dan snel aan voor ons proces 
bij het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens! De inschrijving is verlengd tot 

Erf- of Schenkbelasting betaald?  
Laatste kans om die terug te eisen!

Jan Duikerweg 5 

1703 DH Heerhugowaard 

www.collectiefonrecht.nl 

info@collectiefonrecht.nl

28 februari. Het is uw laatste kans om de 
belasting terug te vorderen.

Schrijf u in via collectiefonrecht.nl of 

van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 
21.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 
16.00 uur via 0224 224 264.

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

In de wijk Segbroek helpen 
wijkbewoners elkaar. Dit gebeurt soms 
gewoon natuurlijk, omdat je naast 
elkaar woont en elkaar om hulp vraagt, 
maar ook via de Burenhulpcentrale. 
Zo’n 500 wijkbewoners in Segbroek 
doen al mee en helpen elkaar zo af en 
toe wanneer dat nodig is. 

Bijvoorbeeld voor een boodschap bij 
ziekte, de hond uitlaten, een vuilnisbak 
buiten zetten,  een praatje of een 
wandeling, een klus in huis of tuin, 
vervoer naar het ziekenhuis, vragen over 
de computer of tv etc. 

De burenhulpcentrale is een slimme 
telefooncentrale die buren bij 
elkaar brengt als er iets nodig is. 
De burenhulpcentrale zet namens 
wijkbewoners eenmalige verzoeken uit 
voor hulp, waar andere bewoners die in 
de buurt wonen vrijblijvend op kunnen 
reageren.

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

Buren helpen elkaar 
in Segbroek

Wilt u gebruik maken van de 
burenhulpcentrale?

Of wilt u af en toe gebeld
worden om hulp te bieden? 

Bel 070-2629999 of kijk op 
www.burenhulpcentrale.nl



De belangstelling voor de foto heeft 
tot doel meer over jezelf te weten te 
komen, over jouw eigen jeugd, wat je 
toen dacht, hoe je je indertijd voelde. 
Kloppen mijn herinneringen wel  
Waarom was deze lagere school ‘ De 
Neutrale Schoolvereniging’, zo be-
langrijk voor mij  Je staat zelf centraal 
en al de afwegingen zijn gericht om 
jouw eigen geschiedenis beter vast te 
leggen en zo nodig bij te stellen. Een 
soort test, een Citotoets voor ouderen. 
Ik denk dat veel tachtigers zo terugkij-
ken bij het zien van oude beelden. Je 
beleeft je leven in omgekeerde volg-
orde  van nu naar vroeger. Er komen 
mooie herinneringen naar voren, de 
minder fraaie zijn verstopt. Er zijn ook 
vragen. Soms vertel ik mijn kleinkin-
deren over vroeger. Een enkele keer 
schrijf ik hierover een stukje in de 
Oud Hagenaar, zoals nu.

Ontbrekende periode
Het is altijd leuk om iets te schrijven 
voor De Oud-Hagenaar en het is nog 
aardiger als je de bijdrage gedrukt 
terugziet met jouw naam eronder. Er 
volgen vaak reacties van andere lezers 
die zich in jouw artikeltje herkennen. 
Als er een foto bijstaat is het bijna al-
tijd raak, zeker als het een beeld geeft 
van vroeger. Op mijn laatste stukje 
kreeg ik van een oud klasgenoot van 
mijn lagere school, Paul de Bloois, 
niet alleen een leuke reactie van 
herkenning, hij stuurde er zelfs een 
foto bij van de klas waarin wij samen 
hadden gezeten in 194 . 
Een zeer duidelijk kiekje welke ik 
zelf niet in mijn bezit had, maar ook 
niet kon terugvinden op internet. Dit 
laatste is niet zo verwonderlijk. 
In het archief over onze school ‘ De 
Neutrale Schoolverenging’, vind 
je wel een historisch overzicht van 
1906  1942 met als hoofd der school 
de heer E. K. Westerdijk. Daarna een 
tijd niks en dan komt er pas weer wat 
over de periode 19   1988. In 1988 
wordt de school opgeheven. 
In de tussenliggende tijd vanaf 1942 
viel namelijk een belangrijk stuk van 
de oorlog. Er werden toen nauwelijks 
foto’s meer gemaakt. Men had het te 
druk met overleven. 
In de 2e Schuytstraat 24, waar in 

1942 de school was gevestigd, moes-
ten we als kinderen vaak bij lucht-
alarm naar het souterrain waar een 
schuilkelder was ingericht. De school 
kwam in het spergebied terecht en 
moest verhuizen naar de Sweelinck-
straat 2 in een groot herenhuis. 

Hoe kijk je
Bij het bekijken van een oude foto 
komen allerlei herinneringen boven, 
die je allang dacht vergeten te zijn, 
maar er kwamen ook vragen. 
Waarom ben ik juist naar die school 
gegaan met die kleine groepen tot 
maximaal 16 leerlingen  Oh ja, ik 
zat eerst op een andere school met 

6 kinderen achterin een klas. Ik 
werd daar voor dom versleten. Ik kon 
niet begrijpen wat de juf op het bord 
schreef. Men kwam niet op het idee 
dat ik misschien een brilletje nodig 
had. Mijn ouders haalden me meteen 
van die school af. Dit zou nu niet meer 
gebeuren, denk ik, al zijn de klassen 
nog steeds wel erg groot. 
Op de foto zie je wel 2  kinderen, 
maar dat komt omdat er twee klassen 
van gelijke leeftijd konden worden 
gevormd. Verder was de instelling en 
het onderwijs gelijk aan de andere 
lagere scholen met dit verschil dat er 
een -jarige opleiding was inclusief 
brugklas ter voorbereiding op de HBS 
of Gymnasium. Met minder werd geen 
genoegen genomen. Mijn keuze later 
voor de MMS, Middelbare Meisjes-
school, lag net op de grens.

ijd ver vooruit
Het bijzondere van deze school was 
dat er ook aandacht was voor hoog be-
gaafde leerlingen. Slimme meisjes en 
jongens mochten een klas overslaan 
en zij werden versneld klaargestoomd 
voor het toelatingsexamen van de 
middelbare school. Dit was het geval 
met mijn vriendin Marja Hoeke en 
met mijn broer Walter Lewin. Er 
waren meer leerlingen die dit verkorte 
traject volgden. 
Dit fenomeen was al tachtig jaar 
geleden bij De Neutrale Schoolver-
eniging usance. En dan te bedenken 
dat hier nu pas voor de andere scholen 
in Nederland gepraat wordt om meer 
aandacht aan knappe kinderen te 
besteden. Je hoeft dus niet verbaasd 
te zijn over de zesjes mentaliteit die 
alom heerst. Het zou goed zijn als 
hier eens onderzoek naar gedaan 
over het effect van deze vroegtijdige 
en moderne inzichten bij de NSV. In 
de VS is selectie aan de poort geen 
vies woord en al jaren geleden bij het 
onderwijs ingevoerd en met succes.

chterklap
Er waren ook zaken waar onze school 
niet zo neutraal in stond. We hadden 
in 1942 een prima schoolhoofd, de 
heer Westerdijk. Na de bevrijding 
was hij ineens ontslagen. Het gerucht 
ging omdat hij met een Duitse vrouw 
getrouwd was. Zijn zoon Epie bleef 
wel op de school en dat gaf natuurlijk 
een raar gevoel waar je als kind mee 

om moest leren gaan. Maar er was ook 
een omslag in denken. In Neder-
land bleken er na 194  ineens heel 
veel mensen in het verzet te hebben 
gezeten. Ook ons nieuwe schoolhoofd, 
de heer Lingeman, had duidelijk aan 
de goeie kant gestaan. Het was een 
aardige man, maar aan de geloofwaar-
digheid van zijn talrijke verhalen over 
zijn vriendschap met prins Bernhard 
werd ernstig getwijfeld. We hadden de 
oorlog overleefd en de hongerwinter. 
Je kon ons, twaalf jarigen, niet meer 
van alles wijsmaken. 

Vriendschap
In het begin schreef ik dat ik anders 
naar mijn klasgenoten kijk. Je hebt de 
meeste kinderen nooit meer gezien. 
Re nies na zo’n lange tijd vallen 
daarom vaak tegen. Er zijn natuurlijk 
uitzonderingen. Marja Hoeke, naast 

mij op de foto, is mijn beste vriendin 
vanaf de schoolbank gebleven. Zij 
woont nu met haar man in Haarlem 
en we zien elkaar niet meer zo vaak. 
We bellen elkaar wel regelmatig en 
dat zijn vaak lange gesprekken. Haar 
vader en moeder waren mijn tweede 
set ouders en we logeerden vaak bij 
elkaar in Den Haag, twee straten 
verder. 
Een anekdote tot slot. Marja was als 
kind vaak ziek en ik bracht haar dan 
het huiswerk thuis en vertelde wat we 
op school hadden geleerd. Bij de eerst 
volgende repetitie haalde Marja een 
tien en ik net een voldoende. Toen ik 
me hierover verbaasde antwoordde 
Marja: ‘ Nou zie je maar hoe goed jij 
me de stof hebt uitgelegd’.

Bea Bloksma-Lewin
bloksmalewin@hetnet.nl

Dit verhaaltje gaat niet over 
de kinderen op de foto, maar 
meer hoe je naar zo n beeld 
van vroeger kijkt en welke 
gedachten in je opkomen. e 
ziet ogenschijnlijk alleen de 
lieve gezichtjes van 11 en 12 
jarigen, maar je denkt aan 
iets anders. e weet dat je 
een aantal jaren met deze 
jongens en meisjes in een 
zelfde klas hebt gezeten, 
maar je interesse ligt niet in 
de eerste plaats bij hen.
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De eerste rij van lin s naar re ts: opie ansen, Kees  s ar Valen ia, arja Hoe e, ea Le in, Paul de loois, Peter u e. 
p de t eede rij: Lientje Ho ens, rie van Hilst o  Gilst ,  goes Rad Kassana , Koos Prinsen,  Leendert van der Lem, Rob o  Di  noe , Louis er emeijer, 1 aap van Dij , Hen  Lee ang. 

n de derde rij: an a er, an Klooster,   o  . . . ., Lill  van teenis, tt  Reinders, arjanne van He en, Lientje van Garderen, rud  Rotteveel, o n  Kuipers en an Kuilman, a   
Helemaal a teraan staat de eer . . . Lingeman, s ool oo d en lassenleraar. 

De namen ijn uit mijn ge eugen opgete end met aanvulling van arja Hoe e en Paul de loois. De juiste s rij ij e van de namen verdient elli t nog enige orre tie

Een oude foto van een schoolklas uit 19 7 roept herinneringen en vragen op

V rli e eutrale h lvereniging  in eel  

Actie van de maand
Bel en bestel

038-4600023

Een goede voorbereiding is het halve werk. 
Met deze schoenspikes voorkomt  u vallen 

bij komende gladheid, sneeuw en ijs op 
een effectieve en praktische manier.  De 

rubberen zool bevat metaalnagels voor een 
betere grip en past over alle schoenen; sport-

schoenen, lage schoenen en zelfs rubberen 
laarzen. Snelle en stevige bevestiging door 
middel van klittenband. In drie maten ver-
krijgbaar: Schoenmaat  37-39:M, Schoen-

maat 40-44:L en Schoenmaat  45-47:XL

Voorkom vallen met 
deze schoenspikes

Van  29,95

24,95Nu

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

+ Verzendkosten 5,95
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Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

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

Aftersalesdealer van

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

gebruikte auto’s

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

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

Leyweg 1150, Den Haag
T: 070 - 321 14 00

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

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

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

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. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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. 

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. 

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

65+ KORTING
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

BijdehandZorgt bij u thuis!

Zorg is mensenwerk. Daarom vinden 
wij het belangrijk dat onze cliënten 
zoveel mogelijk te maken krijgen 
met dezelfde zorgverlener. Hetzelfde 
gezicht, op vaste tijdstippen bij u thuis. 
Ons aanbod is uitgebreid en flexibel. 
Daar zijn we voor. Zorg op maat. Van 
1 tot 24 uur.

Omdat geen zorgvraag hetzelfde is denken wij graag met u mee.

Neem daarom contact met ons op, dan werken we samen aan een passende 
oplossing. Van particuliere thuiszorg tot een complete zorgvakantie. 

Wij helpen u graag. Bel 070-  396 33 65 of mail naar info@bijdehandzorgt.nl 

Stichting Bijdehand en NBBT worden samen BijdehandZorgt. Wij werken hard 
aan de nieuwe website. Tot die tijd kunt u voor informatie over onze diensten 
terecht op www.stichtingbijdehand.nl

Zorg naar behoefte. Zorg op maat.

   Persoonlijke verzorging
   Verpleging
   Slaap- en waaknachten
   Terminale zorg
   24- uurs zorg
   Ondersteuning bij dementie

 

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

gezindten begraven. 

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur
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Vervolgens ga je lezen en 
plaatjes kijken. Goh, weet je 
nog wel oudje. Dat was ik 
allang vergeten en hoe zou het 
met hem  en niet te vergeten 
haar  zijn  Al doende wordt 
de stapel ‘dat kan zeker weg’ 
steeds kleiner en uiteindelijk 
gaat het meeste weer terug, 
althans dat is mijn ervaring.

oel van Duyn  
Een Provotijdschrift uit 
augustus 1966. Hoewel we 
bij het begrip Provo in eerste 
instantie aan Amsterdam den-
ken wil dat nog niet zeggen 
dat er in Den Haag gedurende 
die periode niets gebeurd zou 
zijn. Bovendien heeft één van 
de Provo’s van het eerste uur, Roel 
van Duyn, tot en met zijn middelbare 
schooltijd in onze stad gewoond. In 
mei 196  is deze beweging opgericht, 
onder andere door Roel van Duyn, 
Rob Stolk en Ruud Schimmelpen-
nink. Van het begin af aan had men 
bedacht dat deze stroming niet te lang 
zou moeten duren. Zo werd er toen al 
gesteld: “Provo ziet in dat het de uit-
eindelijke verliezer zal zijn, maar de 
kans deze maatschappij nog eenmaal 
hartgrondig te provoceren, wil het zich 
niet laten ontgaan.” Op 1  mei 196  
heft de beweging zich dan ook zelf op.
Waar komt het woord Provo vandaan
De hoogleraar Wouter Buikhuisen  ik 
heb hem redelijk goed gekend toen hij 
jaren later een antiekwinkel in Was-
senaar runde  schreef in 196  een 
proefschrift met als titel: “Achter-
gronden van nozemgedrag.” Hierin 
gebruikte hij het woord provoceren en 
zo is de Geuzennaam Provo ontstaan.

Demonstreren
En dan terug naar het eerder ge-
noemde tijdschrift. Op bladzijde 40 
staat een artikel onder de titel: Provo-
overwinning in ’s-Gravenhage. Sinds 
de zomer van 1966 waren er ook in 
Den Haag Provo’s actief. Samen met 
de paci stische jongeren werd er bij 
herhaling tegen de oorlog in Viet-
nam gedemonstreerd. Het feit dat de 
Amerikaanse ambassade zich in onze 

stad bevindt speelde 
hierbij uiteraard een 
rol. Ton Venselaar 
en Hans Tuynman 
organiseerden een 
en ander en ikzelf 
speelde hier ook 
een rol in, zij het 
aanvankelijk vanuit de 
paci stische hoek. Eén 
actie in Den Haag of 
liever in Scheveningen 
haalde ruimschoots 
de landelijke pers. 
De bekende of moet 
ik schrijven beruchte 
projectontwikkelaar 
Reinder Zwolsman had 
bedacht dat diegene 
die het Scheveningse 

strand wilde betreden hier een kwartje 
voor zou moeten betalen. Zijn bedrijf, 
de EMS, had een deel van dit strand, 
het gedeelte voor de boulevard, in 
erfpacht, vandaar. En dan te beden-
ken dat één van de strandtenten, de 
Instuif, een geliefde ontmoetingsplek 
was voorjongeren om bij te praten 

en onder begeleiding van een gitaar 
liedjes te zingen. Er werd besloten een 
happening te organiseren bij het beeld 
van een dol jn op de boulevard. In 
de volksmond werd dit beeld al snel 
Flipper genoemd naar een bekende 
TV serie uit die tijd. Al lezende in 
het artikel kwamen er bij mij de 
nodige beelden bovendrijven en niet te 

vergeten namen van mensen die hier 
mee te maken hadden. Sommigen van 
hen heb ik goed gekend. Hoe zou het 
met ze gaan  Zouden ze nog leven en 
zo ja, waar dan wel. George Kuntz, 
zijn zus Ann, Chiel van Mulken, Dido 
Smit, Rob van Gemert en de eerder 
genoemde Ton Venselaar  

Kwartje
De autoriteiten reageerden zoals 
gebruikelijk. Burgemeester Kolfscho-
ten noemde het feit dat er een kwartje 
betaald zou moeten worden: “Een 
verantwoorde poging tot verbetering 
van het aanzien van de badplaats.” 
De politie arresteerde lukraak diverse 
mensen, waaronder de dragers van 
spandoeken met teksten als: ‘Oom 
Dagobert, geef de neefjes hun strand 
terug’ en ‘voor spergebiet betalen we 
niet ’. Het raadslid van de Paci stisch 
Socialistische Partij, Bot, stelde, zoals 
gewoonlijk, vragen in de gemeente-
raad. Enkele dagen later  op 29 juli 
om precies te zijn  werd duidelijk 
dat de bezoekers bij nader inzien geen 
kwartje hoefden te betalen.
Wat is er nu precies gebeurd tijdens 
die happening  Het door Fred van 
Woerden geschreven artikel in Provo 
11 geeft hier een antwoord op: 
“Provo-overwinning in ’s-Gravenhage
In de weken voor pinksteren werd in 
Scheveningen onder grote belangstel-
ling van de autoriteiten en klootjes-
volk de promenade, het nieuwste 
machtsvertoon van Reinder Zwolsman 
voor het publiek opengesteld  d.w.z. 
een ink stuk boulevard werd van 
openbaar bezit tot exponent van het 
verslaafde klootjesvolk gedegradeerd. 
Tegelijk hiermee werd bekend ge-
maakt, dat die zelfde Reinder vrijwel 
het gehele Scheveningse strand van 
de gemeente had gepacht en nu aan 
iedereen, die zich nog wenste te 
vermaken een kwartje mocht vragen 
“ter bestrijding van de onkosten, ver-
bonden aan het schoonhouden van het 
strand”. Nu moet ik zeggen, dat het 
betreffende strand er zelden smeriger 
heeft uitgezien, dan na deze maatre-
gel. Een aantal A’damse provoos van 
Haagse afkomst oordeelden toen de 
tijd rijp om op de promenade bij het 
beeldje van Flipper, symbool van de 
verslaafde konsument, een magies 
sentrum Den Haag te kre ren. Onder 
de titel: “hip,hip,hip, witte ip, witte 

ip moet vrij!” werd een eerste happe-
ning gehouden, wel te verstaan zonder 
inmenging van de witte  kippen. Na-
dien werden de happenings verstoord, 
door autoriteiten en klootjesvolk, dat 
echter door het anarchisties instinkt 
van bullen, kikkers en dergelijke toch 
wel degelijk, met hun neus op onze 
eisen werden gedrukt. Op 18 juli werd 
bekend, dat Reinder gezwicht was en 
het kwartjesstrand werd afgeschaft. 
Nog één vraag: wat gebeurt er met 
de gebeurde kwartjes  Misschien kan 
daarvan een sloper betaald worden.”

Eenvoudiger taal
De geciteerde tekst vraagt om enige 
uitleg, dacht ik zo. Ik zou me kunnen 
voorstellen dat u denkt dat er enkele 
taalfouten in staan, maar dat is niet 
zo. De Provo’s waren van mening 

dat onze taal onnodig ingewikkeld 
is en brachten op hun manier enkele 
vereenvoudigingen aan. De kleur wit 
wordt hier niet voor niets genoemd. 
Wit stond symbool voor anti-commer-
cieel of te wel gratis. Provo had hier 

iets mee, denkt u maar aan het witte 
etsenplan in Amsterdam door Luud 

Schimmelpennink bedacht en het witte 
scholenplan dat ikzelf samen met de 
vrouw van een bekende schaker uit 
die tijd bedacht heb. Met witte kippen 
werden politieagenten bedoeld. Ze 
zouden zich veel meer als sociaal 
werkers moeten opstellen werd door 
Provo benadrukt. Een term die in die 
dagen te pas en te onpas gebruikt werd 
was het woord klootjesvolk. Hiertoe 
werden eigenlijk alle niet-Provo’s 
gerekend, de al of niet brave burgerij 
dus. En dan die bullen en kikkers. De 
oudere Hagenaars hoef ik niet uit te 
leggen wie of wat hiermee bedoeld 
wordt. Misschien heeft u er zelf wel 
deel van uitgemaakt. Het ging om 
een tweetal groepen jongeren die aan-
vankelijk lijnrecht tegenover elkaar 
stonden en in een later stadium met 
elkaar een biertje gingen drinken.
En om in de stijl van Julius Pasgeld te 
eindigen: mocht u nog iets te melden 
hebben dat met dit onderwerp te 
maken heeft, mijn e-mailadres staat 
hieronder. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl 

ijdens het opruimen van een aantal bureauladen vol met paperassen kwam ik het tijdschrift 
Provo 11 tegen.  kent dat wel, je neemt je al maanden voor om die laden nu eindelijk eens op 
te ruimen en dan vooral heel veel weg te gooien. Dat laatste is zeker geen eenvoudige zaak. 
e stort de inhoud van zo n la op de tafel en gaat een en ander sorteren. e maakt de volgende 

indeling: dat kan zeker weg, dat weet ik nog niet en dat bewaar ik. a, ja  
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- mslag van et tijds ri t 
Provo 11. -

- Het u elij  van provo Rob tol  en ara Du s in 196 , op een itte ets. -

- Roel van Du n, de meest be ende provo 
van destijds, Hagenaar tot en met ijn mid-

delbare s ooltijd. -

- ijdens de Vietnamdemonstraties jaren 6  in 
Den Haag ilde et er nog el eens ru  aan 
toe gaan, als ier op de aurits ade. (Foto: 

D. Coersen) -

- Reinder olsman in 1967, in ijn rol als bestuurder van de , tijdens een aandeel ouders-
vergadering in et Kur aus. -

- Provo s op et Plein tijdens et u elij  van prinses argriet en mr. Pieter van Vollen oven in 
1967. (Foto: Holmes Lebel) -

Oom Dagobert, geef de neefjes hun strand terug

Pr v verwinning in s ravenhage



En als hij er was, was er altijd dat onafscheidelijke 
orgeltje vervat in donkerbruin hout waarachter hij 
plaatsnam. Vooraan, recht in het midden van de 
klas. Gezicht naar de schoolbanken, rug naar het 
bord. Jan Schmitz was zijn naam. Zangleraar op 
de katholieke   Sint Aloysius jongensschool in 
de Rooseboomstraat nummer 2 te Den Haag.  Jan 
Schmitz was van beroep organist in de Jacobus-
kerk aan de Parkstraat. Hij gold als autoriteit en 
was een beroemdheid in katholieke kringen.
Wij, ik, leerlingen van de Aloysiusschool, had-
den daar geen weet van. In ieder geval toen niet. 
Voor ons was meneer Schmitz gewoon die wat 
excentrieke meneer die 
om de zoveel weken 
met veel gestommel 
het klaslokaal binnen 
kwam om ons de  jne 
kneepjes van het do, re, 
mi, so, la bij te brengen.

Eerste klas
We praten over 1960. 
Ik had net de eerste klas 
van juffrouw Paula van 
Brussel betreden. Een 
dame waar we allemaal 
tegenop keken. Mis-
schien wel stiekem in 
verliefd waren. Twee aan 
twee zaten we in houten 
schoolbanken voorzien 
van een schuin oplopende 
bak met klep. In de ruimte 
daaronder lagen onze boe-
ken en schriften. In de bovenrand van de bak zal 
een gleuf die diende als pennenbak. In de linker- 
en rechterbovenhoek zat een in het hout ‘vergoten’ 
glazen potje voor de inkt. Ja, we schreven met 
kroonpennetjes.
De Aloysiusschool was in 19 1 gesticht en in 
19  aan de Rooseboomstraat terecht gekomen. 
De klassen zaten in een vleugel van de protes-
tantse Van Heutszschool die gevestigd was op 
de Van Heutszstraat nummer 12. Het gebouw 
was ontworpen door architect Berlage. Eigenlijk 
waren het twee gebouwen. Het tweede identieke 
exemplaar stond aan de Sillestraat, maar daarover 
later meer.
Hoofd van de school was in mijn tijd meneer 

Broos. Een grote, streng uitziende man met 
borstelige wenkbrauwen en een bril.  We zagen 
hem weinig ook al omdat de eerste drie klassen op 
de begane grond zaten, de andere klassen op  de 
eerste verdieping. Inclusief meneer Broos. Over 
de bruingrijze stenen trap ging je niet naar boven 
tenzij dat moest. Als eersteklasser bleef je dus 
beneden tussen de gele tegelwanden in de gang 
met  de zwarte, stalen, haken voor de jas.

K O-wedstrijd
Wat we niet wisten was dat de leiding  van de 
Aloysiusschool kennelijk besloten had mee te 

doen aan een door 
de KRO uitge-
schreven wedstrijd 
onder de titel ‘Wie 
zingt er mee ’ 
Aan die competi-
tie deden in totaal 

60 scholen mee. 
De aanmelding 
van de Aloysi-
usschool was 
gebaseerd op de 
aanwezigheid 
van zangleraar 
meneer Schmitz 
en hetgeen hij 
met  de jongens 
had bereikt. Er 
werd dus een 
schoolkoor ge-
vormd voor de 
gelegenheid be-

staande uit zo’n 60 jongens  de beste stemmen uit 
alle klassen. Uitgezocht, uiteraard, door meneer 
Schmitz himself. Uit ‘mijn’ eerste klas kwamen 
daarin Arno Bouts, Robbie van Leeuwen, Paul 
Neekeman en ondergetekende. Er kwam zelfs een 
speciaal lied aan te pas: Pepito op muziek van 
Joop Swart en tekst van Hans Peters.
Waar Pepito over ging weet ik niet meer. Ik herin-
ner me wel iets canonachtigs.  Vaag staat me bij 
dat er in de tekst werd gesproken over vliegen en 
brommen, maar of nu ging over een bromvlieg 
dan wel een vliegtuig met een brommende motor 
is mij niet bijgebleven. Of het Pepito betrof dan 
wel een ander ‘nummer’ uit ons repertoire  we 
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Ik zie hem nog zo voor me. Kleine, gedrongen gestalte. onde kop. ril dragend. 
Hoog voorhoofd. Kalend. Grijs haar, achterover gekamd. e lang voor die tijd. 
Eindigend in krullen in de nek. ag er wel artistiek uit maar dat was waar-
schijnlijk ook de bedoeling. Grijze broek, overhemd, bruinig colbertje. Stropdas.

Hoe een Haagse school nationale beroemdheid verwierf

et r l sius  in   televisie

- n e leraren op de lo siuss ool. Hoo dmeester 

roos (met pijp) ij t in de amera, ju rou  Van russel 
it op et muurtje. -

PATHÉ BUITENHOF 
PROGRAMMA T/M JULI 2014

www.pathe.nl/buitenhof

MAANDAG OM 19.15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG OM 13.30 UUR

All you cAn eAt’ 
op 80 meter hoogte

€ 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  tel. 0627421517

e koo  gevraagd
door verzamelaar

ndonesische schilderi en en 
foto s van 0  9 0

el  0 - 9 49

- Foto van on e trotse las oals die in de rant vers een. -

      Service- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

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

actuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar: ostbus 04 ,  0  A en aag

WBS ontruimingen
ezemschoon opleveren van woning en 

bedrijfspand na overlijden, verhuizen, grote 
schoonmaak enz  ij ons staan kwaliteit, 
discretie en precisie nog in hoog vaandel   

Ouderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs

Gelijk duidelijkheid, géén verrassingen achteraf  

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

Geen moeilijke woorden en kleine lettertjes, 
wij houden het simpel en duidelijk, 

één telefoontje en wij komen gratis langs om 
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen  

etalingen altijd achteraf



 Krant voor de 50-plusser Dinsdag 4 februari 2014 pagina 

Hoe een Haagse school nationale beroemdheid verwierf

et r l sius  in   televisie

zongen geloof ik vier verschillende 
liedjes  durf ik niet meer te zeggen.

Het uitverkoren worden tot lid van het 
schoolkoor betekende, uiteraard, nog 
veel meer oefenen. Er waren echter 
nog meer verplichtingen. Zo gingen we 
periodiek met de bus op stap om onze 
zangkunsten ten gehore te brengen. Het 
ging dan onder andere om voorronden 
in de KRO-wedstrijd. Zo moesten we 
optreden in het Koninklijk instituut 
voor de tropen in Amsterdam en de 
Singer concertzaal in Laren. Elke keer 
voor barstensvolle zalen.
We kwamen de ene na de andere 
ronde door tot  we uiteindelijk in de 
 nale terecht kwamen. Een eindstrijd 

waarvan de muziek niet alleen op de 
radio uitgezonden zou worden, zoals 
bij voorgaande gelegenheden, maar 
ook op televisie. In zwart wit uiteraard. 
Nederland kende pas sinds oktober 
19 1 televisie.
Voor die  nale moesten we een hele 
dag aanwezig zijn in de KRO-studio 
aan de Emmastraat in Hilversum.  Een 
gebouw dat  nu een Rijksmonument is. 
Ik herinner me van die dag nog dat we 

diverse keren ons lied moesten zingen. 
Telkens met een lange pauze er tussen. 
Dan hingen we rond in de tuin van 
de studio.  Binnen was het loeiheet, 
natuurlijk door de tv-lampen maar 
waarschijnlijk ook door de zenuwen.  
Er waren broodjes en limonade. Veel 
limonade.

We werden uiteindelijk tweede. Wie er 
won  de tegenstanders waren scholen 
uit Hulst en Maasbracht  is mij 
onbekend. De tv- en radioopnamen van 
de  nale werden later, op zaterdag 1 
juli 1961, uitgezonden. Met, uiteraard, 
de hele familie voor de buis. Daar 
zag je jezelf dan staan. Kortgeknipte 
haartjes, overhemd, strop- of vlinder-
dasje, jasje, korte- of lange broek, 
kniekousen. Kortom: de mode van 
destijds.
Hoe serieus de KRO het aanpakte 
blijkt wel uit de samenstelling 
van de jury. Allemaal beroemdhe-
den  VIP’s. Jo Vincent sopraan, 
Paula van Alphen leidster  kinderkoor, 
Rosemarie Lippes programmamaak-
ster KRO jeugdafdeling, Jo Immink 
zangpedagoge, Leo  Ketelaars bariton, 

Frans van Amelsvoort musicus, broeder 
Laetantius leider jeugdkoor, Oscar van 
Hemel componist, Wouter Paap hoofd-
redacteur Mens en Melodie, Manus 
Willemsen chef KRO afdeling muziek.
Helaas is onbekend hoeveel Nederlan-
ders er destijds geluisterd en gekeken 
hebben. Desalniettemin behaalde de 
Aloysiusschool nationale beroemdheid. 
Al was het maar voor even.

aar de Sillestraat
Na de zomervakantie in de tweede 
klas van meester Scholten, was er geen 
schoolkoor meer. Meneer Schmitz was 
ook in het niets verdwenen. Eind van 
dat leerjaar, medio 1962, verhuisden 
we met de Aloysiusschool naar de 
Sillestraat. We kwamen terecht in een 
vleugel van de protestantse Gaspard de 
Colignyschool, die zelf de hoofdingang 
had aan de Van Heutszstraat 2.
Het was het ‘tweelinggebouw’ van 
onze eerdere locatie. Tussen beide 
complexen had Berlage een plein 
gepland. Dat werd doorkruist door de 
Loudonstraat. Destijds was de Carel 
Reinierszkade de noordelijke afgren-
zing van Den Haag. Met de bouw van 
de wijk Mariahoeve was dat echter 

voorbij. Het plein van Berlage werd 
volgebouwd.

Bij de bouw hoorde ook de katholieke 
Heilig Hart meisjesschool aan de Sil-
lestraat hoek Carel Reinierskade. Het 
gebouw met de klassen stond aan de 
Sillestraat, om de hoek was de vleugel 
met de sportzaal. Vreemd genoeg was 
aan de kant van de Carel Reinierskade 
een groot stenen reli f dat een stude-
rend meisje voorstelde in de muur aan-
gebracht. Terwijl van die kant eigenlijk 
niemand de school benaderde.
Reden van de verhuizing van de 
Aloysiusschool was een fusie die met 
de H. Hartschool was aangegaan. In de 
derde klas, weer met juffrouw Paula 
van Brussel, zaten we nog gescheiden. 
In de vierde klas werden meisjes en 
jongens gemixed.  Dat hebben meneer 

Duurkoop hoofd van de school  en 
onze meester, vers van de kweek-
school, meneer Wesseling geweten.
Voortrekken meisjes
Wij gingen op meisjesjacht. Werden 
langzamerhand onhandelbaar. Zeker 
toen we er achter kwamen dat onze 
meester meisjes die evenveel fouten 
maakten in een proefwerk als jongens, 
toch een hoger cijfer kregen. We heb-
ben er met zijn allen voor gezorgd dat 
de beste man, die elke dag op een glim-
mende groen-witte Spartabrommer met 
duozit naar school kwam,  na een jaar 
les geven een langdurige time-out 
nodig had om te herstellen.
Meneer Duurkoop was klein van stuk. 
Strenge blik, hoog voorhoofd en een 
te  grote neus. De man had het zo 

met ons gehad dat wij er zelfs van 

verdacht werden, toen we een leerling 
uit een lagere klas betrapten met een 
broodmes tussen zijn broekriem en 
hem ‘opbrachten’, het allemaal in scene 
te hebben gezet. In klas  kregen we 
mevrouw Binnerts als lerares. Een 
beste dame, maar het niveau van de 
klas ging razendsnel omlaag. Ongeveer 
de helft volgde na a  oop van de nor-
male lessen, bijlessen in de sportzaal 
om zo nog enigszins redelijke cijfers te 
kunnen scoren. Mijn verblijf aan de H. 
Hartschool werd daardoor be indigd.  
Pa en ma vonden het beter dat ik ergens 
anders naar school zou gaan. 

De Vuurvlinder
Het gebouw van de H. Hartschool 
bestaat niet meer. Gesloopt nadat de 
school richting Mariahoeve trok en 
zich omdoopte tot De Vuurvlinder. 
Ook de Gaspard de Colignyschool 

met ‘onze’ vleugel is tot de grond 
toe gelijk gemaakt nadat in 1992 
het onderwijs gestaakt werd. Er 
staan nu woningen. Het complex 
aan de Roseboomstraat c. . Van 
Heutszstraat is er nog wel. Het 
laatste relikwie. Mogelijk 
ook omdat er onder de Van 
Heutszschool een geheime  

kelder zit die burgers in geval van 
een atoomaanval moet beschermen. 

Het weghalen daarvan zal wel te veel 
gaan kosten.

Jan Schmitz overleed op 22 mei 2001.  
Hij was toen 8  jaar oud. Paula van 
Brussel zou, zo is mij verteld, ergens in 
het Bezuidenhout wonen en af en toe 
op straat gesignaleerd zijn. Of we ooit 
iets gewonnen hebben bij de zangwed-
strijd van de KRO, een beker of zo, 
weet ik niet. Een aandenken heb ik niet 
of wat foto’s na. En bij de KRO zelf 
kunnen ze geen beelden meer vinden. 
Zelfs het programma is bij hen, zeg-
gen ze, onbekend. En zo is een klein 
moment van nationale glorie, in ieder 
geval voor mij, verdwenen. Slechts een 
herinnering is nog over.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com
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Iconisch beeld voor iedere ADO-fan uit 
die tijd: René Pas die in een uitver-
kochte thuiswedstrijd van ADO in 
het seizoen 19 0- 1 tegen toenmalig 
Europa Cup I-houder en winnaar van 
de Wereldbeker Feyenoord eerst ter 
hoogte van de middencirkel behendig 
door een dodelijke sandwich glipt van 
het gevreesde meedogenloze centrale 
duo van ijzeren Rinus Isra l en Theo 
de tank Laseroms en vervolgens Fey-
enoord-doelman Eddy Treijtel met een 
schijnbeweging eerst voor niets laat 
uitvallen en daarna de bal koelbloedig 
in de korte hoek schuift voor 28.000 
uitzinnige Haagse toeschouwers: 2-0 
voor ADO, wedstrijd beslist, de strijd 
bovenaan de Eredivisie blijft bloedstol-
lend. Gouden tijden in het Zuiderpark.
“Wim Looye, de toenmalige nummer 
1  of 14 van ADO”, weet Pas zich nog 
te herinneren, “liep zich al een tijdje 
warm langs de lijn en stond klaar om 
mij te vervangen, want Feyenoord 
werd na de 1-0 van Lex Schoenmaker, 
uiteraard  sterker en sterker en het werd 
kiele-kiele, maar na die goal moest 
Looye van Jezek weer snel gaan zitten. 
Hij baalde als een stekker. Als Isra l 
en Laseroms me hadden geraakt, was 
ik invalide geweest. Mijn jongste zoon 
heeft mij zelf niet meer zien spelen en 
probeert nu overal maar aan tv-beelden 
van mij te komen, zoals bijvoorbeeld 
die goal tegen Feyenoord.” 

Onder de indruk
“Mijn debuut in het eerste elftal van 
ADO maakte ik in 1962 op zeven-
tienjarige leeftijd onder Happel als 
rechtsbinnen tegen NAC. Ik speelde 
toen tegen de linksback van NAC, 
Pelkmans. Ik zal het nooit vergeten. 
Hij was tien jaar ouder dan ik en had 
een hazenlip. Ik speelde de eerste helft 
heel goed en vloog er iedere keer langs, 
maar op weg naar de kleedkamers in de 
rust kwam Pelkmans naast mij lopen en 
beet me toen slissend in zo’n Brabants 
accent toe dat ik moest uitkijken en 
dat hij me verrot zou schoppen als ik 
er nog een keer langs zou proberen te 
komen. De hele tweede helft heb ik 
geen bal meer geraakt, zo was ik daar 
als jong broekie van zeventien van 
onder de indruk. De grap is wel dat ik 
daarna echt altijd w l heel goed speelde 
tegen Pelkmans en ook altijd scoorde, 
echt iedere keer. Happel stelde me dan 
ook altijd op tegen NAC. Mijn beste 
wedstrijden speelde ik altijd tegen 
technische linksbacks zoals Theo van 
Duivenbode en Ruud Krol. Zij konden 
mij gewoon niet bijhouden. Maar tegen 
schoppers zoals bijvoorbeeld Johan 
Derksen, nu van Voetbal International, 
speelde ik altijd slecht. Theo van der 
Burch en Aad Mansveld scholden me 
dan ook altijd verrot. Derksen was een 
schopper die echt helemaal niet kon 

voetballen. Hij speelde toen bij Go 
Ahead en heeft ook nog gespeeld bij 
Cambuur, Haarlem en MVV.”
ADO schuurde vanaf het midden van 
de jaren zestig gedurende tien jaar dicht 
aan tegen het grote Ajax en Feyenoord, 

ua niveau, prestaties, toeschouwers-
aantallen, alles. Daar waar Ajax en 
Feyenoord landskampioenschappen, 
bekers, Europa Cups en Wereldbekers 
vergaarden, en het Nederlands elftal 
twee keer achter elkaar tweede werd op 
het WK, leverden die jaren ADO een 
reeks ereplaatsen op in de Eredivisie, 
twee KNVB-bekers, vier verloren 
beker  nales, regelmatig deelname aan 
Europa Cup-voetbal, en meerdere spe-
lers die het Nederlands elftal haalden, 
zoals Jan Villerius, Guus Haak, Harrie 
Heijnen, Kees Aarts, Piet de Zoete, 
Wietze Couperus en natuurlijk Aad 
Mansveld Harry Vos stamt ook uit die 
tijd, bereikte ook het Nederlands elftal, 
maar speelde toen al bij Feyenoord, net 
zoals Tscheu-la Ling en Martin Jol het 
Nederlands elftal pas haalden toen zij 

bij respectievelijk Ajax en FC Twente 
speelden  Henk van Leeuwen en Joop 
Lankhaar zijn de laatste echte interna-
tionals van FC Den Haag.  

I zersterk trio
“Aan dat succes is jarenlang keihard 
gewerkt door een ijzersterk trio van 
voorzitter Herman Choufoer, manager 
Eddy Hartmann, en niet te vergeten 
Gerard Slager, de commerci le man. 
Zij waren alle drie hun tijd ver vooruit 
en runden de club op een professionele 
manier, maar de  nanci le middelen, 
die Ajax en Feyenoord wel hadden, 
ontbraken gewoon. Hartmann kwam 
van de Nutsspaarbank, waar hij een 
goede functie had, en was verantwoor-
delijk voor de dagelijkse gang van 
zaken op de club, de contract-
besprekingen en organisatie 
rond wedstrijden. Hij was een 
echte people manager. Van 
der Burch was altijd obstinaat, 
wilde bijvoorbeeld ook eerder 
terug naar huis tijdens de trip 
van ADO naar Amerika, maar Hart-
mann loste dat dan altijd heel goed op. 
Choufoer, Hartmann en Slager werden 
ondersteund door voorzitter Nico de 
Doelder, penningmeester Frans Kok 
en administrateur Ton van der Tuyn 
senior. Niet voor niets zijn veel mensen 
van ADO op een gegeven moment ook 
bij de KNVB terecht gekomen: Toon 
Martens, Choufoer, De Doelder. ADO 
leverde heel veel mensen af aan de 
KNVB, ook veel Haagse scheidsrech-
ters. Het voetbal in Den Haag was echt 
belangrijk en ADO was echt de club 
van het volk. De toeschouwersaantallen 
spreken voor zich: 1 .000 man gemid-
deld. ’t Voetbal leefde enorm in Den 
Haag. Het nieuwe Kyocera Stadion 
vind ik een prachtig stadion met meer 

faciliteiten, maar het is nooit uitver-
kocht en de echte voetbalsfeer van het 
Zuiderpark is er niet meer. Ik mis het 
Zuiderpark nog iedere dag.” “Ook in 
vertegenwoordigende elftallen gingen 
spelers van ADO volledig samen op 
met de beste jonge spelers van alle 
Nederlandse topclubs. Ik heb onder 

bondstrainer Jan Zwartkruis 
gespeeld in het Nederlands 
militair elftal met spelers zoals 
Wim Suurbier, Heinz Stuy, 
Dick van Dijk, Jan Mulder, 
Willy van der Kuylen, Kick 
van der Vall en Epi Drost en 

heb ook in nationale jeugdelftallen 
gespeeld, tot en met Jong Oranje aan 
toe.  In militaire dienst was ik gelegerd 
op Soesterberg, maar omdat we op 
woensdag vaak oefenwedstrijden speel-
den met het militair elftal, en omdat 
we in het weekeinde sowieso naar huis 
mochten, hoefde ik eigenlijk maar heel 
weinig op de kazerne te zijn.”

ull-professionalisme
“Een van de voornaamste redenen 
waarom ADO de race met Ajax en Fey-
enoord in die jaren niet heeft kunnen 
volhouden, is het full-professionalisme 
dat bij die clubs al vroeg heerste, ter-
wijl de meeste spelers bij ons semiprof 
waren en maar twee of drie spelers full-
prof: Mansveld, Thie en soms Villerius. 

Lex Schoenmaker heeft ook altijd al-
leen gevoetbald. Alle anderen werkten 
gewoon naast het voetbal. Theo van 
der Burch heeft altijd een bouwbedrijf 
gehad, Dick Advocaat heeft ook nog 
voor hem gewerkt. Kees Weimar was 
schoolmeester op een lagere school. 
Hij was trouwens de enige speler die 
Cruijff voetballend kon uitschakelen  
Cruijff speelde ook niet graag tegen 
hem. Louis de Puyt was schilder, Harry 
Vos had een sigarenzaak, Piet de Zoete 
was fysiotherapeut. Aad Mansveld 
was eerst ook verwarmingsmonteur. 
Ikzelf heb 9 jaar bij de PTT gewerkt, 

 uur per week. Eerst werkte ik bij 
de Amsterdamsche Bank op de Lange 
Vijverberg, daar leerde ik ook mijn 
vrouw kennen, maar na de trip met 
ADO door Amerika vroeg Choufoer of 
ik niet bij de PTT wilde komen werken, 
dan zou hij wel een functie cre ren. 
Lambert Maassen heeft bij de PTT 
gewerkt, Harrie Heijnen, Kees Aarts 
en nog meer spelers. Piet de Zoete was 
getrouwd met de dochter van Choufoer, 
maar heeft niet bij de PTT gewerkt, al 
heeft hij er wel gymles gegeven aan 
het personeel. Lambert Maassen kwam 
uit de verwarmingsbusiness en zat bij 
de PTT op kantoor in de portiersloge. 
Dan zat hij daar met zijn benen op zijn 
bureau en als mensen dan aanbelden 
bediende hij de knoppen van de deur 
met zijn voeten. Hij had er geen zin in 
bij de PTT, was ook een aparte vent. 
Harrie Heijnen werkte op de Turfmarkt, 
daar heeft hij ook zijn huidige vrouw 
ontmoet.” 

“Choufoer was een grote man bij de 
PTT, deed personeelszaken, en had 
heel veel aanzien. Goed beschouwd be-
steedde hij tachtig procent van zijn tijd 
aan ADO en maar twintig procent aan 
de PTT, maar dat kon allemaal. Ik heb 
vijftien jaar bij Choufoer op kantoor 
gewerkt, aan de Gevers Deynootweg. 
Het hoofdkantoor stond toen nog aan 
de Zeestraat tegenover het nieuwe 
Hilton, en dan waren er ook nog grote 
kantoren op de Mauritskade en het 
Spaarneplein.  De PTT was toen echt 
heel groot in Den Haag en had drie-
duizend man vast in dienst. Ik ben ook 
aangenomen door Choufoer, gewoon 
eerst op gesprek geweest, maar ik had 
ook een goede opleiding, en op mijn 
werk werd ik ook gewoon beoordeeld 
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ijn voetballers vandaag de dag op een enkele uitzondering na verworden tot passanten die 
hooguit een paar jaar bij een club spelen alvorens hun transfervrije status elders te cashen, daar 
waren spelers in de jaren 0 en 70 nog trouwe clubvoetballers op stevige zwartleren kicksen 
met klinkende ijzeren noppen, die ook veel meer cht verankerd waren in de hechte Haagse 
samenleving door hun meestal gecombineerde sportieve n maatschappelijke carri re. o 
bijvoorbeeld ook en  Pas , de aalvlugge en lepe rechtsbuiten van DO en  Den Haag van 
19 2 tot 1972, maar ook bijna 0 jaar rijksambtenaar bij de P  in Den Haag en 30 jaar trainer bij 
tal van Haagse amateurclubs.

en  Pas , de aalvlugge en lepe rechtsbuiten van DO en  Den Haag 
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door mijn directe chef. Maar Choufoer 
hield wel een vinger aan de pols en 
vroeg altijd of het beviel en of ik het 
leuk vond. Het was heel of  cieel en ik 
moest ook een echte eed a  eggen toen 
ik in dienst kwam, want de PTT was 
een rijksinstelling en je werd ambte-
naar. In de jaren negentig is de PTT 
geprivatiseerd. Ik heb er 9 dienstjaren 
met heel veel plezier gewerkt, 6 jaar 
in Den Haag en de laatste drie jaar in 
Hoofddorp. Ik heb me onder andere 
bezig gehouden met veiligheidszaken, 
de invoering van girobetaalkaarten en 
de inkoop van bedrijfskleding. Heel 
variabel allemaal. Ik reed het hele land 
door. Ook ben ik manager 
klantenservice geweest, 
had ik een afdeling van 
vijftien vrouwen onder me. 
Dat was een drama onder 
elkaar. Ik ben op mijn 9ste 
met de VUT gegaan, al heb ik daar 
wel voor zitten onderhandelen als een 
voetbaltrainer. Ik lag in scheiding, had 
net mijn huis hier gekocht, dus ik wilde 
niet teveel inleveren, heb een mooie 
afkoopsom meegekregen waar ik nu 
nog pro  jt van heb, en heb een heel 
mooi afscheid gehad bij de PTT.”

Ernst Happel
“Ik zal de eerste training van Happel 
nooit vergeten. We trainden toen op het 
veld achter Midden-Noord. Bloedheet, 
en wij eerst alleen maar lopen. Toen 
legde Happel tien ballen klaar op de 
zestienmeterlijn. Van Vianen speelde 
toen bij ADO, dus die in de goal. 
Happel schoot al die ballen er een 
voor een in. In de kruising, linkerhoek, 
rechterhoek. Weergaloos. Hij was toen 

 en pas gestopt als voetballer bij 
Rapid Wien. Het was zijn eerste echte 
seizoen als trainer. Misschien dat hij al 
een jaartje had getraind in Oostenrijk. 
Choufoer had hem gescout op een 
toernooi bij Rapid Wien. Theo van der 

Burch was daar nog uitgeroepen tot 
beste speler  daar gaat hij nog steeds 
prat op. Choufoer heeft daar toen 
meteen contact met Happel gelegd, 
samen met Hartmann. Happel deed 
alles op intuïtie en de meeste spelers 
waren lyrisch over hem. Maar hij was 
ook onmenselijk. Als je niet in het 
eerste speelde, dan telde je gewoon niet 
mee, dan zag hij je letterlijk niet staan. 
Dan stond hij bij de deuropening van 
de kleedkamers een sigaretje te roken 
en dan zei je goedemiddag als je naar 
binnen ging en dan zei hij gewoon niks 
en kon je dood vallen. Maar hij kon 
ook heel sociaal zijn. Een keer had ik 

een ongeluk gehad op de hoek 
van de Melis Stokelaan, mijn auto 
en ik helemaal in de kreukels. Ik 
woonde toen op de Mezenlaan en 
Happel ook, dus ik naar hem toe 
om te vertellen dat ik de volgende 

dag niet kon spelen. Toen stuurde hij 
eerst zijn vrouw uit de kamer en was 
hij vol aandacht en heel sociaal opeens. 
Bij een trip naar Tsjechi  voor de In-
tertoto een keer ook. Het was daar toen 
nog echt het Oostblok en ’t eten was 
niet te vreten. Toen regelde hij in een 
of ander nachtgebeuren het beste eten 
dat we konden krijgen, brood, biefstuk, 
alles. Zo was hij ook. Hij deed alles op 
gevoel, bereidde volgens mij ook maar 
weinig trainingen echt voor. Maar met 
één omzetting kon hij een hele wed-
strijd laten kantelen. Maar na de trip 
van ADO door Amerika ging ’t fout. 
Na een bekerwedstrijd bij NEC die we 
verloren kreeg hij ruzie met Choufoer 
en heeft hij een breuk geforceerd om 
naar Feyenoord te kunnen gaan, daar 
ben ik van overtuigd.” 

ijd vooruit
“Happels opvolger was Jezek, met 
Baan als assistent. Jezek vond ik 
persoonlijk een geweldige trainer die 
zijn tijd ver vooruit was. Een echte 

pedagoog die gymnastiek en dat soort 
dingen erg belangrijk vond. Hij liet 
ons altijd genummerde gymoefenin-
gen doen. Dan riep hij bijvoorbeeld 
nummer vijf, en dan moesten wij 
oefening vijf doen, op muziek, en 
Baan moest dan die plaat opzetten. Van 
der Burch vond dat allemaal onzin en 
begon dan te lachen. ADO had toen 
ook altijd toppers als trainer: Happel, 
Jezek, Malatinsky, die was wel minder, 
Boskov. Zij werden in die tijd nog niet 
echt top betaald en verdienden iets van 

0-80.000 gulden. In de jeugd ben ik 
gevormd door Rinus Loof en David 
Westhoven.” 
“ADO werkte in die tijd met A-, B-, 
en C-contracten, voor zeshonderd, ne-
genhonderd en twaalfhonderd gulden, 
plus premies daar bovenop. De betere 
spelers verdienden op een gegeven mo-
ment veertig-, vijftigduizend gulden. 
In een van mijn topjaren verdiende ik 
2 .000 gulden, en dan werkte ik ook 
nog fulltime bij de PTT, dus ik had 
een goed inkomen. Ik werkte  uur 
per week, op gewone werkdagen van 
acht tot vijf. Op dinsdag en donderdag 
hadden we ook om drie uur ’s middags 
training, meestal van half vier tot vijf, 
op vrijdag-, en op woensdagavond 
ook weleens een keer. Dat was goed 
te combineren omdat Choufoer er 
zat, hij hield al onze werkstaatjes bij, 
maar bij een normale werkgever zou 
het niet kunnen. De full-profs trainden 
wel twee keer per dag. Op het veld 
kleunden Van der Burch en Mansveld 
er altijd in, en Advocaat en Kila later 
ook wel, maar we hadden gewoon te 
weinig van dat soort mannen. Ook de 
Noorse jongens die in die tijd bij ons 
speelden waren gewoon te lief: Berg, 
Hestad, Tor Fuglset, ook een geweldige 
speler. Berg was al 2  toen hij bij ons 
kwam  als hij eerder bij ADO was 
komen spelen, was hij nog veel beter 
geworden. Michels was bij Ajax mee-
dogenloos. Die stuurde alle jongens 
die te zachtaardig waren gewoon weg, 
en bij Feyenoord gebeurde dat ook. 
Boskamp heeft het bij Feyenoord ook 
niet gered en ging toen naar Holland 
Sport. Je hebt ook gewoon  moor-
denaars nodig in je elftal, anders red 
je het niet in de top. Isra l was er zo 
een. Ik speelde altijd heel goed tegen 
Feyenoord in de Kuip. Op een keer, 
voor 60.000 toeschouwers op een 
zaterdagavond, speelden we 1-1 gelijk 
en scoorde ik ook nog. Op een gegeven 
moment was ik er doorheen, maar toen 
schopte Isra l ergens aan de zijlijn 
bijna mijn hoofd eraf, zo hard kwam hij 
in, bewust. Ik zag die hele Kuip tollen, 
maar hij liep rustig weg. Lag ik daar in 
de rust op de massagetafel. Dat waren 
mannetjes hoor.”

Elke dag biefstuk
“Maar nog belangrijker dan dat ik 
semiprof was, heeft het gebrek aan 
discipline ervoor gezorgd dat ik niet 
de chte top heb bereikt. Het was 
puur iets mentaals. Ik was een van de 
grootste talenten, ik was wel tech-
nisch, ik had een mooie voorzet en 
ik kon ook scoren, maar ik miste de 
mentale weerbaarheid en hardheid 
om de absolute top te bereiken. Mijn 

kinderen zeggen nu ook altijd dat ik er 
meer uit had kunnen halen toen, en ik 
had anders ook misschien bij een van 
de grote clubs gespeeld. Thuis ben ik 
ook altijd teveel in de watten gelegd: ik 
kreeg iedere dag biefstuk! Als trainer 
had ik die discipline trouwens wel en 
ik trainde altijd onwijs hard met die 
amateurs. Die waren daar niet altijd blij 
mee. Ik heb een goede carri re gehad 
als trainer. Ik ben begonnen bij de 
amateurs van ADO, bij de jeugd, toen 
Postalia de mooiste club , Kranenburg 
vijf fantastische jaren ,  Verburch de 

mooiste tijd , Laakkwartier fantas-
tisch , Die Haghe heel mooi , VUC 
wel gepromoveerd, maar toch een van 

mijn mindere tijden  en RVC, dat was 
een miskleun en en de enige club waar 
ik voortijdig ben gestopt.”
“Nog steeds ben ik erg actief betrokken 
bij ADO. Dat dateert van de tijd dat 
André Wetzel trainer was. Die heeft 
mij toen gevraagd weer wat voor de 
club te gaan doen. Sindsdien beheer 
en co rdineer ik een bestand van 180  
oud-spelers van ADO. Ik regel kaartjes 
voor wedstrijden, en dan komen er 
gemiddeld vijftien, twintig man, we 
hebben regelmatig bijeenkomsten met 
de zogenaamde Pensionado’s. We 
gaan op bezoek bij elkaar, naar Hennie 
Ardesch in Enschede bijvoorbeeld, 
of onlangs een paar keer naar Harrie 
Heijnen, met wie het nu niet zo goed 
gaat. We zijn een echte vriendenclub 
met bijvoorbeeld Freek van der Lee en 
Joop Jochems, en we zijn er ook echt 
voor elkaar. Dat heb je tegenwoordig 
niet meer. Van de Amerika-club zijn 
er inmiddels helaas vier overleden. 
Ik zit ook in de ledenraad en zit nu in 
een werkgroep die bezig is een nieuw 
bestuur te formeren van de vereniging 
HFC ADO Den Haag. Heel belangrijk, 
want naast de gemeente Den Haag zijn 
wij de enige andere aandeelhouder van 

ADO Den Haag, naast Mark van der 
Kallen, de grootaandeelhouder.”

oofbouw
“Als je kijkt naar een elftalfoto uit die 
tijd, dan zie je Piet de Zoete: nieuwe 
heup, en moet nog een nieuwe heup  
Joop Jochems: twee nieuwe heupen  
Theo van der Burch: knie en nieuwe 
heup  Kila’s knie is op  Lambert 
Maassens knie is op, die van Harrie 
Heijnen. Allemaal fysieke problemen 
van die generatie. We hebben roofbouw 
gepleegd. Ikzelf heb net ook een halve 
nieuwe knie gekregen. Was helemaal 
versleten, geen kraakbeen meer te be-
kennen. Ik kan nu weer pijnvrij lopen, 
revalideer bij Piet de Zoete. Die doet 
dat nog steeds voor vrienden. Maar ’t 
is wel de tol die je betaalt voor 40 jaar 
voetbal, eerst als speler en dan als trai-
ner. Topsport is absoluut niet gezond. 
Je betaalt een hoge prijs. Niet alleen 
fysiek maar ook in je gewone leven. 
Jarenlang is alles opgegaan aan het 
voetbal.  Ik was nooit thuis. Mijn ex-
vrouw heeft mijn kinderen opgevoed. 
Ik geniet nu meer van mijn kleinkinde-
ren dat van mijn eigen kinderen toen. 
Van al die spelers van toen is ook bijna 
niemand meer bij zijn eigen vrouw, ze 
zijn allemaal uit elkaar. Ik heb er wel 
van geleerd, ook privé, en ik zou het nu 
privé ook anders hebben ingericht al-
lemaal. Eigenlijk begin ik nu pas steeds 
meer te realiseren wat wij indertijd als 
club en spelers hebben betekend, maar 
op dat moment besef je dat allemaal 
niet. ’t Was de mooiste tijd. Wij waren 
echt een vriendenclub en de club van 
het volk.”

Arthur Gelink                                                                          
a gelink@hotmail.com

Veel vraag naar 
voetbalplaatjes
Lezers van het boekje ‘De voetbaljaren 0’, geschre-
ven door Roeland Gelink broer van Arthur die het verhaal op deze pagina’s 
maakte  willen uiteraard ook in bezit komen van de bijbehorende voetbalplaat-
jes. Alle afbeeldingen van de Haagse voetbalsterren zijn te vinden en gratis te 
downloaden op de site van De Oud-Hagenaar: 
http: deoud-hagenaar.nl index.php devoetbaljaren 0 voetbalplaatjes- De toen -jarige legendaris e trainer rnst Happel in 196 , toen Ren  Pas speelde in 

de sele tie van D . -

- De sele tie in et sei oen 1971  197 . -

- Ren  Pas in 19 , in ijn tijd als trainer bij H  Laa artier. -
- De sele tie in et sei oen 1969  197 . -
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, Bestel online via onze webwinkel 
-

erzendkosten er bestelling  .  w bestelling wordt geleverd et ost l  betaling a htera  et een a e tgiro                  -

ouchezit voor 
andmonta e 

Bel en bestel    038-4600023

Van  9,95 99,95Nu   

ouchestoel 

Van  5,5 99,95Nu   

ouchekruk e 

Lichtgwicht krukje 
van aluminium met 
ronde zit. In hoogte 
verstelbaar van 
40-5  cm. 

Ma imaalgebrui-
kersgewicht 4 g.

Van  2 9,95

254,95Nu   Van  59,95 49,95Nu   

and eu el zui nap

Van  5,95

2,95Nu   

ntisliprond es o  strips

elfklevend en speciaal 
voor natte ruimtes.

Maak uw douche en
andere ruimtes snel
antislip en voorkom val-
partijen.

ondjes of strips

Van  59,95

49,95Nu   

ad reep 

Van  ,95 42,95Nu   

od care adspons

                          ntworpen om ook 
op de moeilijk bereikbare plaatsen 
te komen. Inclusief zachte
schuimrubber spons met
afneembare en wasbare 
hoes.  Lengte 79 cm.

Van  229,95

9,95Nu   

raai are adzit

ust op de badranden 
en is draaibaar 
om makkelijk
in- en uit
te stappen.  

ebruikersgewicht 
ma . 0 kg.

Van  9,95 9,95Nu   

n hoo te verstel aar
met armleunin en 

In 4,  en  cm
instelbaar en snel
zelf er op
te zetten.

Armleuningen
zijn opklapbaar.

9,95Vanaf  

acht toiletkussen

Voor een zachte en
verhoogde zit.
Met klittenband
op de toiletbril
te bevestigen en
goed schoon te maken.

In 5 en 0 cm hoogte.
Van  9,95

9,95Nu   

pvou are toiletsteun

Een eenvoudige kunststof  douchezitting van 
Linido met als optie een uitvoering met 
rugsteun en opklapbare armleuningen. 

iedt opmerkelijk veel stevigheid en veiligheid 
en neemt opgeklapt weinig ruimte in.

Afmeting breedte 0,5 cm, diepte 5 ,5.  
Materiaal buizen : roestvrij staal.  

itbreedte 45 cm , zitdiepte 40,5 cm.  
Ma imale belasting 50 kg.  

Van  9,95

49,95Nu   

emaakt van stevig kunststof 
en je bevestigt hem 
met behulp van 
zuignappen aan
de wand.
 

oren of schroeven is dus niet nodig. 
Met safet  control: ien dat hij nog goed 
vastzit

emaakt van wit gemoffeld 
staal en kunststof.

In hoogte 
instelbaar 
van 4 -5  cm.

Ma imaal 
gebruikersgewicht 

0 g.

Veili
douchen

andige greep voor 
badranden tot 5cm
dikte. oogte 4  cm.

Ma imaal gebruikers
gewicht 3  g.

emak
in
ad

95
p

het
toilet

Lichtgewicht, 
opvouwbaar, in 
hoogte instelbaar
en met zachte
armleuningen  

ebruikersgewicht 
ma . 7 kg.
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Het is geen gemakkelijke opgave voor bestaande en nieuwe politieke par-
tijen om hun deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen te regelen  een 
en ander wordt door een bizarre bureaucratie omlijst. Het lijkt wel Kafka . 
Vooral in de bevolkingshal van het stadhuis aan het Spui blijkt er nul-komma-
nul begrip te bestaan voor oudere burgers die de moeite nemen om een 
zogenaamd formulier H  te laten registreren om deelname van een partij 
aan de verkiezingen mogelijk te maken . e moeten een V-nummertje uit de 
automaat trekken de V van Verkiezingen  en kunnen vervolgens anderhalf 
tot drie uur !  wachten voor ze aan de beurt zijn  mensen van 0 tot diep in 
de 0 die geen enkel direct persoonlijk belang hebben bij hun loketbehoef-
te , maar gewoon een bijdrage willen leveren aan onze lokale democratie. 

De ratie ele er  
r i i te wa htti en 

i  urgerl etten ui

ie en in Den Haag e

De Oud-Hagenaar vroeg een drietal oudere 
‘H4-klanten’ hoe het verliep. Eén gaf het na an-
derthalf uur gewoon op aan het Spui, de tweede 
begin 60  zat het bijna  uur !  uit

de derde diep in de 0  en zeer assertief ‘be-
staan die V-nummers wel ’  werd keer op keer 
afgebaald door het baliepersoneel aan het Spui 
‘het is nu eemaal druk etc. .. , maar hield het 

wel vol en scoorde uiteindelijk een stempeltje!

ormulier H
Waar hebben we het eigenlijk over  Over 
zogenoemde ‘ondersteuningsverklaringen’. Die 
zijn wettelijk door de Kiesraad verplicht gesteld 

aan politieke partijen die willen deelnemen aan 
verkiezingen. Als het om gemeenteraadsverkie-
zingen gaat moeten tenminste 0 mensen zich 
bij een burgerloket melden met hun paspoort en 
daar een zogenaamde H4-verklaring invullen en 
tekenen, met de verklaring dat zij de deelname 
van een bepaalde politiekie partij aan de verkie-
zingen ondersteunen.
De Kieswet schrijft deze procedure voor  het is 
een drempel die probeert tegen te houden dat 
er dolle toestanden ontstaan bij het inschrijven 
voor verkiezingen. Maar in praktijk betekent 
het vooral bureaucratie en oponthoud.

In de buurtserviceteams hebben 400 men-
sen met een bijstandsuitkering een tijdelijke 
leerwerkbaan gevonden. Het werk geldt als 
opstap naar een baan op de arbeidsmarkt. Die 
doorstroming is in de afgelopen drie jaar ook op 
gang gekomen
Tot nu toe zijn 60 mensen doorgestroomd naar 
regulier werk in de thuiszorg, de horeca of de 
schoonmaak. Ook werken er tientallen mensen 
bij uitzendbureaus. Daarnaast hebben 200 voor-

malige ID’ers een baan gekregen in de teams. 
Het Haags Werk Bedrijf leidt de vegers op en 
begeleidt de teams dagelijks. 

Uit onderzoek via het Haagse stadspanel, waar-
aan vierduizend Hagenaars deelnemen, blijkt 
dat de inzet van de buurtserviceteams goed 
gewaardeerd wordt. De teams zijn bekend en 
zichtbaar in de buurten en dragen bij aan een 
schoner Den Haag. 

1. 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 WMO-
 en Seniorenraad als antwoord

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

www.groepdemos.nl
Richard de Mos
Lijsttrekker Groep de Mos/
Ouderen Partij Den Haag

 

    ouderen speerpunte
n

Ons hele plan ‘Den Haag, een paradijs voor ouderen’ lezen?

        
      Onze

estig elftallen houden buurten schoon
lle zestig buurten in Den Haag hebben sinds 29 januari een eigen elftal, dat 

de straten en lanen schoonhoudt. Het zestigste buurtserviceteam van tien 
vegers en een meewerkend voorman is op die dag officieel aan het werk 
gegaan. et hulp van de wethouders evis Stadsbeheer  en Kool Sociale 

aken  maakten ze een plein in het eeheldenkwartier schoon.

ouderenpartijhoop.nl

I� ��� T�n��� P���-M���m�� , 67 ja�� 
j�n�, ������ 2 �� �� k�n�ida�����js� 
v�� ���P.
M��� a�h��r�r�n� �ig� �� �e� �n�����j� 
�� �� �� �r��������e��n�. I� ��e� vo�� 
���P, ��� ��i�� ������ p���� �� ���� 
sta�; ��� p���� �e� ��v���n� �� s����� 
�r����� �� �� ��js�. S��� �� ��� �r���

Lijsttrekker
Constant Martini:

‘ Lang heb ik in Den Haag
het voortouw getrokken
van progressieve politiek.
Maar je bent nog niet weg
of ze maken er een zootje
van. Samen met u, kiezers
in Den Haag, gaan we dat
rechtzetten op 19 maart! ’
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Voor een uitvaart in stijl
Vanuit een intiem herenhuis in het Statenkwartier verzorgt Ad Patres uitvaartondernemingen 
exclusieve uitvaarten in stijl. Van wat u serveert tot aan de muzikale wensen, wij zorgen 
ervoor dat de uitvaart geheel volgens uw wensen verloopt.

Al onze faciliteiten ademen een rustieke ambiance, zodat u ervan verzekerd bent dat u in 
een ongedwongen en vooral persoonlijke sfeer samen kunt zijn om afscheid te nemen.

Persoonlijk gesprek
Een persoonlijk afscheid begint met een persoonlijk gesprek. Dit hoe�  niet altijd na 
een overlijden te zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld nu al middels een persoonlijk gesprek uw 
uitvaartwensen vastleggen.

Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Ik wil graag vrijblijvend:

 Gebeld worden voor informatie  Informatie toegstuurd krijgen
 Een wensencodicil aanvragen   Een afspraak maken

Voorletters & achternaam: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Telefoon: 
 
E-mail: 

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

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

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 verschil-
len in persoonlijkheid en levensloop is de 
relatie tussen de twee nogal complex. 
www.toneelgroeprood.nl   

Toneelgroep ROOD     

Locatie: Bink 36, Binckhorststraat 36
Aanvang: ontvangst 19.45 uur, 
aanvang 20.15 uur
Toegang: € 12,50

Pauzeconcert Kloosterkerk 
Elke eerste, derde en eventueel 

vijfde woensdag van de maand worden 
gratis toegankelijke pauzeconcerten (30 
min.) gegeven in de Kloosterkerk. De 
pauzeconcerten vormen een podium van 
betekenis voor beginnende jonge profes-
sionele musici in Den Haag. Op 5 februari 

luistert u naar Javier Lupiáñez Ruiz (viool) 
en Leonardo Valiante (klavecimbel).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.
nl/?page=agenda-lunchconcerten

Kunstcentrum Kloosterkerk  

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

Rijswijks Jeugdtheater    
Het Rijswijks Jeugdtheater 

brengt in februari 2014 de musical FAME 
op het podium. Een familievoorstelling 
voor jong en oud, uitgevoerd door de 

jongerengroep NuRT, in de leeftijd van 12 
tot 24 jaar. 
www.rijswijksjeugdtheater.nl

Rijswijks Jeugdtheater      

Locatie: Rijswijkse Schouwburg, 
Generaal Spoorlaan 10, Rijswijk
Aanvang: 20.00 uur en 14.00 uur
Toegang: € 17,50; tot 12 jaar € 15,-

De Odyssee
Het is voor het eerst dat het 

eeuwenoude reisverhaal van de Odyssee 
als dansvoorstelling met live muziek ten 
tonele wordt gebracht. De mythe wordt 
verteld van de Griekse held Odysseus die 
na de Trojaanse oorlog tien jaar lang moet 
rondzwerven. Verschillende verhaallijnen 
worden door middel van dans, beeld en 
muziek verteld.
www.deodyssee.nu 

Lonneke van Leth Producties

Locatie: FOKKER Terminal, 
Binckhorstlaan 249, Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: zie website

Prinses Christina 
Concours 

Tot eind 2014 worden iedere maand twee 
lunchconcerten gegeven door prijswin-
naars van het Prinses Christina Concours 
in de Nieuwe Kerk Den Haag. Elvira van 
Groningen (viool) en Caspar Vos (piano) 
spelen deze maand voor u uit Bach, De-
bussy en Kreisler.
www.christinaconcours.nl
       
Nieuwe Kerk      

Spui 175, Den Haag
Aanvang: 12.30 uur
Toegang: gratis

Fonds 1818 agenda

FEB

11

KABK

FEB

6-22 

FEB

5

Ontwerp Iefke Bloothoofd

FEB/MRT

15 FEB
- 1 MRT

FEB

8-9-16 

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

Kunstcentrum Kloosterkerk  
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r  uit De e agenda bevat allerlei a tiviteiten die voor le ers van De ud-Hagenaar interessant unnen ijn  tentoonstellingen, le ingen, in ormatie, ursussen, mu ie , t eater, en . 
Hebt u a tiviteiten te melden  tuur u  gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

februari 201

oze ouderenagenda Haaglanden  Delft
•  zo. 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 Diensten-

Centrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1  in Voorburg.

•  vr. 28 februari: Roze Ouderensalon: elke laatste vrijdag 

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

plein 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. 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 afl oop een maaltijd 

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

vrij. 7 en za.  februari

Grote verkoop afgeschreven boeken
in bibliotheek Scheveningen
Op vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari is er in biblio-

theek Scheveningen grote verkoop van afgeschreven 

boeken, tijdschriften en dvd’s. De bibliotheek is deze 

dagen open  van 11.00 – 17.00 uur. De grote verkoop is 

voortaan iedere eerste vrijdag en zaterdag van de maand.

 zondag 9 februari

DE  
Spectaculaire anadese percussiegroep
met afval  in het Lucent 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 choreografi e en 

verbluffende lichteffecten. 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 op-

treden 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 9 februari

Project: emparament in Escamp
en Opera 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, zorgcen-

tra 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 mis-

schien 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 school-

voorstelling Carmen, een affi che-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, onder-

nemers in de kunst of bel 0174-244455.

http://www.temperament-escamp.nl

www.dariofo.nl

donderdag 13 februari

Groen Samen Doen
in utshuis aan de iviervismarkt
Duister Meer dan een dozijn groene initiatieven in en 

om Den Haag presenteren zich op 13 februari a.s. op de 

Natuurbeurs Haaglanden, onder het thema Haaglanden 

Groen Samen Doen. Van 20-22 uur kunt u in het Nut-

shuis, Riviervismarkt 5 in Den Haag, kennismaken met 

o.m. diervriendelijke tuinders, bijenhouders, stadjutters, 

paddenoverzetters, Vogelwijkse bomenbeschermers, 

natuurlijke-volkstuinders en nog veel meer. U kunt er pre-

sentaties bijwonen van Leeuwendaal Duurzaam en Groen, 

de buurtuin Grondige Vlinders en de Golfclub Duinzicht. 

En niet in de laatste plaats presenteert de Natuur- en 

Milieufederatie Zuid-Holland het Actieplan Groene Haag-

landen. De Milieufederatie organiseert de Natuurbeurs 

samen met het Haags Milieucentrum, met fi nanciële 

ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-

Holland. Meer informatie: www.haagsmilieucentrum.nl.

vanaf zaterdag 1  februari 

ubileum-e positie otoclub 70
in ibliotheek ijswijk
In de Kunstuitleen van de Bibliotheek aan de Vliet, in de 

locatie Rijswijk, wordt op zaterdag 15 februari 2014 de 

jubileum-expositie van Fotoclub F70 geopend. De titel 

van de expositie is ‘Coloured Objects at Weird Places’. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rijs-

wijkse fotoclub zijn 26 enthousiaste leden in 2013 samen 

of alleen op pad gegaan met de opdracht hun gekleurde 

object (een hoed, een vergiet, een lamp, een spiegel, een 

paraplu of schoenen) op een niet alledaagse plaats te 

fotograferen of anders te gebruiken dan gebruikelijk. 

Sinds september 2013 is de bibliotheek aan het Generaal 

Eisenhowerplein 101 in Rijswijk de nieuwe thuishaven 

van Fotoclub F70. Mede daarom vinden de leden van F70 

het fantastisch om hun foto’s daar te kunnen exposeren. 

De expositie kunt u van 15 februari tot en met 14 maart 

2014 gedurende de openingstijden van de bibliotheek 

bezichtigen. Daarna kunt u van april tot en met juni een 

uitgebreidere selectie bekijken in Huis Kinesis (Delft).

De expositie wordt geopend op zaterdag 15 februari 2014 

om 12:00 uur. Onder het genot van een drankje kunt u de 

foto´s bekijken. Tijdens de offi ciële opening zijn leden van 

F70 aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 

Als u door het zien van de expositie geïnteresseerd bent 

geraakt in F70, volg dan een fotocursus bij F70 of geef u 

op als lid. De leden van F70, van beginners tot gevorder-

den, houden zich elke week met plezier met hun hobby 

bezig. Kortom een inspirerende omgeving voor fotogra-

fen. Meer informatie vindt u op www.fotoclubf70.nl. 

zondag 1  februari

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 Stone-

henge; Prijs: € 15,00 p.p. 

Rreserveren verplicht via www.duisterdenhaag.com

of op het VVV-kantoor of de Uit-app.

22 t m 31 mei

estival recent werk choreograaf 
ir  Kylian in Korzo

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 fi lms, 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 opge-

bouwd 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. 

tot begin mei

eelden van Wassenaar vroeger
in het randweermuseum
De kleine tentoonstelling "Bladzijden uit een onbekend 

boek" in Brandweermuseum Wassenaar laat een veertig-

tal afbeeldingen zien uit het fotoplakboek dat de oprichter 

van het museum, G.J. (Gerard) van der Mark (1866 

-1946), in 1943 maakte. Voor Wassenaarders is het een 

aangename ervaring om de afbeeldingen te zien van 

verdwenen en van nog aanwezige oude boerderijen en 

historische gebouwen van Wassenaar. Den Deyl, Zuyd-

wijk, de Dorpskerk, Raaphorst, de Paauw, Duinrell, het 

dorp, de klip, Wittenburg, Santhorst, Oostdael en andere. 

De tentoonstelling loopt nog tot begin mei. Het museum 

is open op zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur en op 

afspraak. Raadhuislaan 22, 2242CP Wassenaar.

Elke woensdagavond

eer bewegen voor ouderen
in zwembad De Escamphof
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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Overigens is het voor familieleden van 
de overledene niet eenvoudig zich te ont-
trekken aan deze kosten. Het beneficiair 
aanvaarden van een nalatenschap eerst 
kijken wat de erfenis inhoudt en daarna 
beslissen of de nalatenschap wordt geac-
cepteerd  wil niet zeggen dat men niet 
voor de begrafenis crematie moet beta-
len. Familieleden moeten goede redenen 
hebben hun door de wet toegewezen 
verantwoordelijkheid voor de overledene 
niet te nemen. Als kinderen bijvoorbeeld 
maar één klein dingetje uit de nagelaten 
boedel van een ouder meenemen, moeten 
ze al betalen.
Veruit de meeste mensen hebben al voor 
hun overlijden een bedrag voor hun 
uitvaart gereserveerd, zo blijkt uit vragen 
van lezers hieronder. Daarvoor zijn er 
drie mogelijkheden: men heeft een over-
lijdensverzekering die de kosten dekt, er 
is een spaardeposito voor uitvaart of er is 

uit de nalatenschap genoeg te halen om 
de begrafenis- of crematiekosten te be-
talen. De kosten daarvan vallen voor de 
erfgenamen niet onder de erfbelasting.

Wijziging
De premie of koopsom voor een 
uitvaartverzekering was tot 2009 als 
bijzondere uitgave scaal aftrekbaar. 
Dat is nu niet meer het geval. Enig 

scaal voordeel is er nog wel, doordat 
een kapitaalsverzekering bij overlijden 
tot een maximum uitkeringswaarde 
van  6 44 in box  is vrijgesteld. 
Hetzelfde maximum geldt bij sparen 
op een bankrekening voor overlijdens-
kosten. Vraag uw bank of verzekeraar 
of ze die mogelijkheid bieden.
Draait de gemeente voor de begrafe-
nis- of crematiekosten op, dan gebeurt 
dat tegen minimale kosten en meestal 
met een heel sobere plechtigheid. 

Om een indicatie te geven  er zijn 
adverteerders in deze kranten die een 
concept-uitvaart voor 2 00 tot 000 
euro aanbieden. Omdat gemeenten 
met bepaalde uitvaartorganisaties 
contracten aangaan, liggen die prijzen 
daar vaak nog onder.

eleid
Zelfs als kinderen de nalatenschap van 
hun ouders bene ciair - met boedel-
beschrijving en na afwijzing van de 
erfrechten - aanvaarden, betekent dat 
nog niet dat zij af zijn van eventuele 
kosten voor de begrafenis of crematie. 
Een gemeente zal toch proberen ze 
te verhalen op de erfgenamen. Pas in 
bijzondere omstandigheden zal een ge-
meente dat niet doen. Bijvoorbeeld als 
kinderen niet op te sporen zijn, na veel 
jaren geen contact meer hebben gehad 
omdat het kind vroeger is misbruikt of 

bij minvermogenden die toch al in de 
bijstand zitten. Elke gemeente heeft 
daarin een ander beleid.

Prijsinde aties
Het afsluiten van een uitvaartverzekering 
verlost een ieder natuurlijk van verder 
nadenken over de begrafenis- of crema-
tiekosten. Immers, de verzekering dekt 
die kosten tot een van tevoren bepaald 
bedrag. Er zijn talloze mogelijkheden, 
vaak met prijsindexaties. Een voorbeeld: 
een echtpaar van omstreeks 40 jaar be-
taalt voor een geïndexeerde verzekering 
twintig euro per maand. Zij krijgen 
daarvoor een maximaal uitvaartbedrag 
van 8 00 euro per persoon. Kinderen tot 
18 jaar zijn meestal gratis bijverzekerd. 
Waarbij moet worden aangetekend dat 
de maandtarieven per uitvaartverzeke-
ring veel kunnen verschillen. Voorts zijn 
er mogelijkheden om een koopsompolis 
te nemen, die voor nabestaanden de 
uitvaartkosten dekt, soms ook met winst-
delingsmogelijkheden.
Vroeger waren zogenoemde begrafenis-
polissen in de meeste huishoudens direct 
na het sluiten van het huwelijk gebrui-

kelijk. Immers, als men vroeg overlijdt, 
wordt ook het verzekerde bedrag 
uitgekeerd, terwijl de maandpremie de 
verzekeraar nog niet veel heeft opgele-
verd. Het risico van voortijdig overlijden 
was vroeger veel groter dan nu. Mede 
daardoor en doordat veel mensen waarde 
nalaten waaruit de kosten voor begrafe-
nis of crematie kunnen worden gedekt, 
zijn wij geen grote voorstander van 
uitvaartverzekeringen. Mensen kunnen 
beter zelf sparen.

Sparen
Een echtpaar van 40 jaar, dat zelf 
langdurig spaart tegen de hoogste rente, 
laat genoeg na zodat de nabestaanden 
de hoge uitvaartkosten kunnen betalen. 
Erfgenamen en kinderen zullen alle 
begrip hebben dat deze kosten eerst van 
hun erfenis afgaan. Mensen die moeite 
hebben met sparen, kunnen wel beter 
een uitvaartverzekering of koopsompolis 
afsluiten. 

itvaartverzekeringen en -deposito’s zijn een onderwerp waarover regelmatig vragen worden gesteld in de rubriek echten  Plichten hieronder. n de grote steden zijn jaarlijks honder-
den overlijdensgevallen waarbij de gemeente opdraait voor de kosten van begraven of crematie.

sten uitvaart en niet snel v r ge eente

OW en pensioen

oeslag gekort door pensioen 
partner

Ik ben 71 jaar, mijn vrouw is 61. 
Ik heb pensioen met volledige 
partnertoeslag. ijn vrouw heeft 
geen inkomsten. Haar ex is echter 
65 jaar geworden. ijn vrouw krijgt 
over haar huwelijkse periode met 
hem nu ongeveer 100 euro verevend 
pensioen per maand. Dat bedrag 
wordt van mijn partnertoeslag 
afgetrokken. Daarnaast is ook onze 
huurtoeslag gekort. Kan ik het pensi-
oenfonds vragen of het pensioen van 
haar ex op haar 65ste kan worden 
uitbetaald

Pensioenrechten worden inderdaad 
gekort op de toeslag die u krijgt voor 
de partner jonger dan 6  jaar. Daar 
valt ook niet zoveel aan te doen. De 
huurtoeslag is afhankelijk van het 
jaarinkomen van beiden. In het echt-
scheidingsconvenant heeft indertijd 
gestaan hoe en wanneer uw partner 
pensioenverevening van haar ex 
krijgt. Op dat moment had overeen 
gekomen kunnen worden dat haar 
recht pas zou ingaan op haar 6 ste. 

Dat is niet gebeurd en valt ook niet 
te veranderen. Het pensioenfonds zal 
daaraan niet meewerken.

Later hogere toeslag
voor partner

Ik heb  en een zeer geringe 
partnertoeslag. ijn echtgenote is 
nog geen 65 jaar en had een dienst-
verband van zestien uur per week in 
de thuiszorg. Deze arbeidsovereen-
komst is sinds kort gewijzigd in acht 
uur per week. Ik wilde daarom wij-
ziging en m r partnertoeslag. Van 
de SV  kreeg ik als antwoord dat 
als het inkomen van de partner niet 
elke maand hetzelfde is, eenmaal per 
halfjaar wordt bekeken of er m r of 
minder toeslag moet worden gegeven 
en er per terugwerkende kracht een 
uitbetaling of terugbetaling nodig 
is. Hoewel mijn echtgenote ook wel 
eens op zondag werkt en dan iets 
meer verdient dan op een doorde-
weekse dag en soms een uurtje extra 
doorwerkt, was dit antwoord een 
negatieve verrassing. ij hadden 
verwacht dat de partnertoeslag di-
rect aangepast zou worden. Handelt 
de SV  hiermee correct

Indien uw partner inderdaad een 
wisselend inkomen heeft, zal de 
SVB haar toeslag pas bepalen aan 
de hand van een bepaalde periode 
per halfjaar of per jaar . Daar is 

niks mis mee, want de toeslag op 
de AOW voor de partner jonger 
dan 6  jaar is helemaal gebaseerd 
op het inkomen van die partner. 
Bij wisselend inkomen wordt er 
slechts een- of tweemaal per jaar een 
herberekening gemaakt. Overigens 
lijkt het ons helemaal geen onaange-
name verrassing, want dan krijgt u 
alsnog met terugwerkende kracht de 
aanvullende toeslag. Hiermee wordt 
voorkomen dat mensen moeten 
terugbetalen aan het eind van de pe-
riode van zes maanden als blijkt dat 
de partner toch meer heeft verdiend 
dan men dacht. Hoe dan ook, na een 
kalenderjaar AOW en toeslag wordt 
de eindbalans over het jaar opge-
maakt en nagegaan of alles correct is 
verlopen. Toen de bestanden van de 
Belastingdienst en de SVB nog niet 
met elkaar gekoppeld waren, moes-
ten de AOW’ers zelf het inkomen 
van de partner opgeven, met alle 
conse uenties van dien. Pas als men 
verdenkingen had bij de SVB dat het 
niet klopte, mocht men bij de Belas-

tingdienst de inkomensgegevens van 
de jongere partner opvragen. Deze 
regeling werkte oneigenlijk gebruik 
in de hand. Tegenwoordig is dat, 
door de koppeling van bestanden, 
allemaal veel eenvoudiger geworden 
en is de controle ef ci nter. Deze 
kwestie geeft ons gelegenheid er 
nogmaals op te wijzen dat vanaf 1 
januari 201  de toeslag voor nieuwe 
gevallen wordt afgeschaft.

Samenlevingskwesties

Geen verplichtingen aan 
familie vriend

Sinds augustus 1995 woon ik samen 
met mijn in g pte geboren vriend. 

ijn vriend moet van zijn kleine 
salaris in g pte zijn zoontje en ver-
dere familie onderhouden. Ik verdien 
meer dan dubbel zoveel, maar betaal 
het huis (een koophuis op mijn 
naam), de inrichting, boodschappen, 
gas, licht en water en gezamenlijke 
vakantie. Hij is naar Nederland 
gekomen, omdat hij vanwege zijn ge-
aardheid daar geen leven had. Ik wil 
met plezier voor hem blijven zorgen, 
maar heb geen zin aan zijn familie 
te betalen. Daarom ben ik nooit een 

huwelijk, geregistreerd partnerschap 
of samenlevingscontract aangegaan. 
Ik sta dus overal als alleenstaande 
bekend. at zijn de wederzijdse 
rechten en verplichtingen als wij 
eventueel uit elkaar gaan  Kan hij of 
zijn familie aanspraken doen gelden 
op mijn huis geld of bezittingen

Als er geen samenlevingscontract, 
of cieel geregistreerde partnerrelatie 
of huwelijk is, dan is er niks aan de 
hand. Zijn oude familie kan geen 
beroep op uw nanci n doen als 
uzelf hen niet tegemoet wilt komen. 
Uw vriend heeft w l verplichtingen 
als alimentatie. Heel indirect zouden 
zijn familieleden misschien via 
hem nog iets kunnen claimen na uw 
overlijden, als u in een testament 
uw vriend heeft benoemd als uw 
erfgenaam. Wanneer partners uit 
elkaar gaan en er is helemaal niks 
vastgelegd, is het ook bijna onmoge-
lijk langs juridische procedures toch 
nog iets van elkaar te claimen. U 
hebt het dus naar onze mening goed 
geregeld!

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

De kosten voor begraven of cremeren vallen in het geheel van de gemeentelijke uitgaven wel mee. 
Het gaat vaak om eenzame mensen zonder familie of vrienden, die normaal gesproken de begrafe-
nis crematie voor hun rekening nemen. De Wet op de Lijkbezorging schrijft voor dat als kosten voor 
begraven of crematie van een persoon op niemand zijn te verhalen, de gemeente de begrafenis 
moet betalen. 
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De Centra voor Ouderen zijn geopend 
op werkdagen, van 11.00 tot 14.00 
uur. Omdat ze zijn gevestigd in een 
wijkcentrum met meer activiteiten, 
is er ook buiten deze openingstijden 

iemand beschikbaar die u kan helpen.
Medio 2014 krijgen alle stadsdelen 
een eigen Centrum voor Ouderen. 

Deze zijn al geopend:
Haagse Hout: 
Wijkcentrum Bezuidenhout, 
Johannes Camphuijsstraat 2 , tel. 
0 0  4  2 9

Escamp: 
Wijkcentrum Moerwijk, Aagje De-
kenlaan 1, 
tel. 0 0  88 0 2

Scheveningen: 
Wijkcentrum het Kalhuis, 
Badhuisstraat 1 , 
tel. 0 0  06 99 00

Scheveningen
Wijkcentrum De Mallemok, 
Westduinweg 40, 
eerste woensdag van de maand.

 februari 2014: Ergotherapie  
hulpmiddelen bij dementie.

entrum
Gebouw PEP, Riviervismarkt 2 
tegenover de Grote Kerk , 

tweede dinsdag van de maand.
11 februari 2014: De-
mentie en leefstijl. Hoe 
zorgt u voor voldoende 
nachtrust, beweging en 
gezond eten

Loosduinen
Mozartduin,  Mozartlaan 211, 
tweede donderdag van de maand.
1  februari: Financi le aspecten. 
Over  nanci le ondersteuning bij 
zorg voor en hulp aan mensen met 
geheugenproblemen.

Haagse Hout
Wijkcentrum Mariahoeve,  
Ivoorhorst , 
tweede woensdag van de maand.
12 februari: Op wie kan ik een 
beroep doen  Over hulp bij de zorg 
door beroepskrachten of vrijwilligers, 
op het moment dat dat nodig wordt.

 • www.pepdenhaag.nl

• www.haagseouderen.nl

Ik zat al een tijdje te twijfelen: zou ik nog een hond ne-
men of niet  an het woord is dierenliefhebster mevrouw 
Van Ditmars 9 . e had al een kat, maar voelde wel voor 
meer. oen zag ik de poster van OOPOEH hangen, dat op-
pasmaatjes  voor huisdieren zocht. Ik dacht: dat is mis-
schien een goed idee. Dan heb ik af en toe een hond en de 
gezelligheid ervan, en help ik tegelijk iemand anders. Ik 
heb de website bekeken en kon daar meteen zien of er in 
mijn omgeving een hond was die een OOPOEH zocht.

En met succes, want mevrouw Van Dit-
mars past nu af en toe op airedaleterri r 
Fietje. Ze mag zich met recht een OOP-
OEH noemen, een naam die ‘Opa en 
Oma Passen Op Een Huisdier’ betekent. 
De in 2012 opgerichte gelijknamige 
stichting stimuleert -plussers zich als 
‘maatje’ in te zetten voor huisdieren in 
de buurt. OOPOEH wil hiermee drie 
vliegen in één klap slaan: ouderen hel-
pen aan meer gezelschap en beweging, 
baasjes helpen aan een betrouwbare op-
pas en huisdieren helpen aan de beno-
digde aandacht en verzorging. Iedereen 
boven de  jaar kan zich aanmelden 
om op een huisdier te passen. Maar ook 
als u zelf een vaste oppas zoekt voor 
uw huisdier omdat u er niet altijd voor 
kunt zorgen of regelmatig even weg 
bent, kunt u bij OOPOEH terecht.

and
‘Ik vroeg van twee honden informatie 
op,’ vervolgt mevrouw Van Ditmars, 
‘en een van de twee was Fietje. Ze is 
lichtbruin met een beetje grijs, want ze 
is al 10 jaar oud. Het klikte eigenlijk 
meteen, al was ik de eerste keer dat 
ze kwam wat zenuwachtig vanwege 
mijn eigen kat.’ Ze lacht even bij de 
herinnering daaraan. ‘Maar het ging 

vanaf de eerste dag helemaal goed. Ze 
moesten even aan elkaar snuffelen en 
dat was het. Ze slapen nu zelfs af en toe 
in elkaars mand.’ Ziet u het voor u, een 
kat in een grote hondenmand en een 
hond in een kattenmandje
Hoe vaak past een OOPOEH eigenlijk 
op een huisdier  ‘Heel verschillend. 
Soms een paar weken achter elkaar en-
kele dagen, soms weken niet,’ licht ze 
toe. ‘Fietje is wel eens tien dagen achter 
elkaar bij mij geweest en heeft hier ook 
gelogeerd. Haar baasje is weduwe en 
kan haar niet altijd meenemen als ze 
een tijdje weggaat. Fietje heeft namelijk 
suikerziekte en is daardoor blind ge-
worden. Haar baasje belt me wel altijd 
ruim van tevoren met de vraag of ik op 
Fietje kan passen, maar een vast ritme 
hebben we niet.’ En als een OOPOEH 
een keer ziek is of verhinderd  ‘Dan 
bel ik Fietjes baasje en zeg ik af,’ 
vertelt mevrouw Van Ditmars. ‘Ze heeft 
jammer genoeg niemand anders die op 
Fietje past, dus dat is wel vervelend 
voor haar.’

ontact
Mevrouw Van Ditmars vindt het ‘echt 
heel  jn’ om op Fietje te passen. ‘Ik 
vind het prettig om af en toe een hond 

Vrijwilligers
vacatures ‘OOPOEH’ mevrouw Van Ditmars let op Fietje

te hebben en heb toch voldoende tijd 
voor mijn kleinkinderen, want behalve 
OOPOEH ben ik ook oma.’ Wat vinden 
haar kleinkinderen van Fietje  ‘Ze 
zien haar niet zo vaak, want ze komen 
meestal niet tegelijk met Fietje. Laatst 
had ik haar meegenomen in de bus 
toen ik mijn jongste kleinkind ging op-
halen. Dat ging gelukkig goed, maar ik 
doe het alleen als het niet anders kan.’
Den Haag telt diverse OOPOEH’s. 
Heeft mevrouw Van Ditmars ook 
contact met zulke ‘collega’s’  Dat nog 
niet, schudt ze het hoofd. ‘Maar ko-
mend jaar is er een bijeenkomst in de 
Vogelkelder aan de Kerketuinenweg. 
Daar ga ik misschien wel naar toe.’ Dat 
moet beslist een interessante bijeen-
komst van ‘gelijkgestemden’ worden. 
Mevrouw Van Ditmars zou anderen 
ook zeker aanraden zelf OOPOEH te 
worden. ‘O ja! Je kunt trouwens op al-
lerlei dieren passen. Katten, konijnen, 

paarden en zelfs goudvissen. Je kunt de 
stichting altijd bellen voor advies.’

anmelden
Wilt u ook op een huisdier passen of 
zoekt u een oppas voor uw huisdier, 
dan kunt u zich aanmelden bij Stich-
ting OOPOEH via de website www.
oopoeh.nl of telefoon 020  8   
4 . U krijgt dan een inschrijfformulier 
waarop u uw wensen kenbaar kunt 
maken. Ook kunt u op de website 
direct zien of een huisdier bij u in de 
buurt een OOPOEH zoekt. OOPOEH 
worden kost overigens helemaal niets. 
Zoekt u een oppas voor uw huisdier, 
dan betaalt u eenmalig  4 ,- en daarna 

 12, 0 lidmaatschapsgeld per maand.

(N. .  De P H op de foto is niet 
mevrouw Van Ditmars. 

oto  abriela Hengeveld.)

Centra voor Ouderen Vier Haagse Alzheimer Cafés
In drie Haagse stadsdelen zijn onlangs entra voor Oude-
ren geopend. Hier kunnen u en uw familie, buren, vrienden 
en mantelzorgers alle vragen aan een deskundige voorleg-
gen die bij ouder worden horen  bijvoorbeeld over zorg, 
welzijn en geldzaken. Ook voor vragen over gemeentelijke 
dienstverlening, zoals hulp bij het huishouden en juridi-
sche hulpverlening, kunt u er terecht. Indien nodig krijgt u 
direct hulp en ondersteuning aangeboden.

ij de Haagse lzheimer af s kunt u in een ongedwon-
gen sfeer informatie krijgen over dementie en geheugen-
problemen, contact leggen met lotgenoten en ervarings
deskundigen aan het woord horen. De bijeenkomsten 
duren van 19.30 tot 21.00 uur  de deur is open om 19.00 
uur. ezoek en deelname zijn altijd gratis!

Op een huisdier passen  Contactvrijwilliger
Mevrouw is na een hersenbloeding 
weer helemaal opgeknapt, maar 
kan niet goed alleen thuis zijn. 
Haar echtgenoot, die voor haar 
zorgt, wil op vrijdagmiddag de 
boodschappen doen en vindt het 
niet prettig haar dan alleen thuis 
te laten. Wie komt er een praatje 
maken en een spelletje doen met 
deze mevrouw
Inlichtingen: Stichting Rondom 
Mantelzorg, mevrouw L. Hart, 
tel. 0 9  0 2  80, e-mail info
rondommantelzorg.nl  www.
rondommantelzorg.nl.

Koppelaar maatjes
Vluchtelingen Werk Rijswijk kop-
pelt ‘maatjes’ aan mensen met een 
andere achtergrond  bijvoorbeeld 
buitenlandse mensen die hun Ne-
derlandse  taalvaardigheid willen 
verbeteren. Een koppelaar zoekt 
naar de juiste ‘combinaties’. Echt 
een leuke klus voor wie graag 
mensen uit allerlei culturen leert 
kennen en er plezier in heeft die 
bij elkaar te brengen.
Inlichtingen: Lia Bavelaar, tel. 
0 0   92 20 vrijdag 10.00-

12.00 uur  of e-mail lbavelaar-
vwr online.nl  www.vluchtelin-
genwerkrijswijk.nl.

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

- ethouder arsten lein opende het 
eerste Cvo in Haagse Hout. oto Pieter 

Pennings -
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Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

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

De reacties op de vorige twee afleveringen over huistaal waren overweldigend.  De meest wonder-
lijke priv -uitdrukkingen kwamen weer naar boven. Een samenvatting. 

rutselen  a enstaart es et gele gat es 
en een a iteint e etseren 
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

 nen met rg
 ijdelijk er lij
 nen 
 huis rg
 rga nnement eker huis
 Dag er rging
 ti iteiten en ursussen
 ndersteuning mantel rgers
 ijkser i e unt r ad ies
 a restaurantrasmus lein        Den Haag             www  humanitasw n rg lus nl

Wat at men zoal vroeger  Ja. ‘Husse, 
met je neus ertussen’. Dat konden 
we ons allemaal nog wel herinneren. 
Maar ‘Apenstaartjes met gele gatjes’  
Of: ‘Opgestoofde vensterbankjes’  
Nooit van gehoord. Typische huisuit-
drukkingen dus. ‘Pluto’s’. Dat waren 
gebakken saucijzenworsten. En was 
je na het eten niet meer welkom als 
je vroeg wat er op tafel zou staan en 
als antwoord kreeg: ‘Soep, sla en de 
deur uit’  Ook moest je niet vreemd 
opkijken als een vader na het eten zei: 
‘Geef mij de benen van de kinderen 
even’. Want dan ging vader de kar-
bonaadjes afkluiven die volgens hem 
door de kinderen nog niet geheel van 
vlees waren ontdaan.
Ook hadden we het erover hoe je vroe-
ger als kind nogal eens met een kluitje 
in het riet werd gestuurd als je teveel 

 vroeg. ‘Wat zeg je  Als je valt dan 
leg je.’ ‘Waarom  Daarom! Daarom is 
geen reden. Als je van de trap afvalt 
ben je gauw beneden’. Een hele lijst 
met aanvullingen kregen we binnen. 
‘Als  Als de hemel naar beneden valt 
hebben we allemaal een blauwe hoed.’ 
‘Ja hallo. Je moeder op een houtvlot. 
Nou goed ’ ‘Lieverkoekjes worden 
hier niet gebakken.’ ‘Waar ga je heen  
Naar Pruispolen!’. ‘Wie is dat  Jan 
Gatspie, dan weet je nog niet wie’. 
Kinderen worden tegenwoordig op 

hun wenken bediend. Vandaar, dat dit 
soort uitdrukkingen aan het uitsterven 
is.

Omdraaiingen
En dan die omdraaiingen. ‘Dat veelde 
niet scheel’. ‘Een vreedje beemt’. ‘Een 
scheetje beef’. Die ko-
men ons nog wel bekend 
voor. Maar soms zet 
iets ‘doden aan de zijk’ 
en dan moet je toch 
even nadenken. Of een 
vader, die tegen zijn 
dochter zei: ‘Wat zie je 
poep. Moet je witten ’ 
Daar moest ik toch 
ook even voor achter 
de oren krabbelen. 
‘Tegenwoordig doen 
we ook nog wel eens 
iets ‘met verkrachte 
eenden’, maar het 
‘zeeteefje’ zal toch 
snel in het vergeet-
boek raken. 
Bijzondere uitdrukkingen en bijzon-
dere namen van dingen kwamen ook 
in grote hoeveelheden binnen. Ook 
van de hoofdredacteur van dit blad. Ik 
vroeg hem laatst iets maar hij had het 
op dat moment te druk. ‘Mijn hoofd 
loopt op zeven’, liet hij me geheel 
in stijl weten. De hoofdprijs voor de 
meest bijzondere uitdrukking is trou-
wens voor Louis Lokerse uit Zeeland. 
Hij liet weten, dat ze vroeger bij hem 
thuis nooit over aambeien spraken. 
Mocht dat ongerief aan de orde komen 
dan sprak men van ‘trammelanto di 
conti’. 
We springen van de hak op de tak. 
Dat kan ook bijna niet anders bij het 
behandelen van zoveel inzendingen. 
Weet u bijvoorbeeld waar u uw uitge-

peuterde graatjes van de vrijdagse vis 
moet laten  Ja. Op een apart bordje 
natuurlijk. Dat weten we ook nog wel. 
Maar dat dat bordje een ‘pieringkerk-
hof’ heet   Voortaan dus allemaal 
onze graatjes op het pieringkerkhof 
leggen. En als iemand is vergeten zo’n 

bordje op tafel te 
zetten voortaan dus 
vragen: ‘Waar is het 
Pieringkerkhof
Bij mijn buurman 
Dries noemden 
ze vroeger de tijd 
tussen het ontwaken 
en het daadwerkelijk 
opstaan ‘brutseltijd’. 
Als iemand hem ’s 
ochtends riep dat hij 
eruit moest komen, 
riep hij dus gewoon 
terug dat hij nog even 
aan het brutselen was. 
Mocht dat bij u thuis 

leiden tot daadwerkelijke 
meningsverschillen kan je, 

volgens een ander mailtje dat ik kreeg, 
altijd nog roepen: ‘Krijg het Rambam, 
met de vellen eran, dan kan je lappen 
schijten en je naam erin bijten’. 
En als je dan ’s middags weer een dut-
je wil doen zeg je niet, zoals ik in de 
vorige a  evering schreef, dat je ‘even 
een Engelse brief gaat schrijven’, 
maar dat je ‘even een andere broek 
gaat aantrekken’ of, wat naar de letter 
eigenlijk veel eerlijker is, dat je ‘even 
wat bankzaken moet afhandelen’.

Kapiteintje boetseren
De reacties op mijn artikel over het 
verrichten van het gevoeg waren 
mogelijk nog veelvuldiger dan die op 
mijn stukje over huistaal. Hoe kan 
het anders. De excrementen heb-

ben zich in de omgangstaal altijd al 
in een warme belangstelling mogen 
verheugen. 
Om te beginnen: ik bleek buitenge-
woon onvolledig. Ik noemde slechts 
vier synoniemen van urineren en een 
tiental betekenisverwante woorden 
voor ontlasten. Die ga ik niet allemaal 
herhalen. Maar wel wat u daaraan 
toevoegde. Zet u schrap. Daar komen 
ze: De voorpiek lenzen. Een bruine 
trui breien. De staart of de ruggen-
graat verlengen met een stippellijn . 
De achtertros steken. De aardappe-
len afgieten, de oorlog in darmstad 
uitroepen, even naar het vlees kijken, 
de grote Piet uithangen, downloaden, 
naar achteren gaan, even de handen 
wassen, even de neus poederen, naar 
de hum gaan. Zo nou kan hij wel weer. 
Hoewel. Een bejaarde dame meldt 
mij, dat ze node het hele gebied van 
de taalkundige benaming der buikloop 
in mijn artikel heeft gemist. Waarna 
ze overgaat tot de vermelding van 
racekak, spuitpoep, slingerschijt en 
broekhoest. Woorden die ze, zoals ze 
daaraan toevoegt, de afgelopen 0 jaar 
nooit meer heeft gebruikt. 

Dank
Dank voor al uw reacties. Dank voor 

die meneer die mij meldde, dat de 
 rma die zijn stortbak tachtig jaar ge-

leden fabriceerde ‘Aklust’ heette. Wij 
hoeven hier toch niet die ene letter te 
suggeren die in dat gezin aldra tot de 
naam leidde van ‘de vrolijke vierkante 
meter’, ‘het kleinste kamertje’, ‘nu-
mero honderd’ of ‘pisseria’  Dank ook 
voor die meneer die mij wees op het 
verschijnsel ‘tsjebokken’ oftewel de 
Indonesische gewoonte om met de ene 
hand met een  es water de bilspleet te 
reinigen en met de andere hand de no-
dige reinigingsbewegingen te maken 
om vervolgens uiteraard grondig de 
handen te wassen.
En vooral ook dank aan die meneer, 
ooit werkzaam op de grote vaart, 
die mij voorzag van de uitdrukking: 
‘Even een kapiteintje boetseren’. Die 
formulering werd gebezigd als men 
op een boot met een minder populaire 
kapitein een bruine trui ging breien. 
Wellicht kan deze uitdrukking worden 
verruimd, door in Den Haag voortaan 
te spreken van ‘even een wethoudertje 
boetseren’, voordat men naar de hum 
gaat.
Voor huistaal kunt u nu alleen nog 
voor het complementeren van mijn 
archief terecht bij: 
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

- De oren van abel door Pieter rueg el (1 6 ) -

- praa ver arring in 
Cartoon a aar 1 . -

- eg et eens in et 
Klingon s.-
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Sudoku                                 Sudoku                                  Sudoku 

2 4 8
5 6
1 7 6 5

7 8 6
5

8 9 3
4 2 5

4 1 3
9 3

Sudoku D                                

u u weer ee en win

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld 
in Sudoku A in het grijze vakje een 
‘6’  in B ook een ‘6’ in C een ‘2’ en 
in D een ‘ ’, zodat het gevraagde 
antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
6-6-2- .

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 2 van 21 
januari vond u ook vier Sudoku-op-

gaves. De gezochte oplossing luidde 
9- -8- . De vijf prijswinnaars zijn:

 John Stuvel, te Zoetermeer
 J. de Mos, te Den Haag
 René de Bruijn, te Den Haag
 Joke Vreede, te Rijswijk
 Coby Mostard, te Rijswijk

De gezochte slagzin van het Nieuw-
jaarskruiswoordraadsel in DOH nr. 
1 van  januari luidde: “Gezond en 

voorspoerdig nieuwjaar voor alle 
lezers en de mensen om hen heen.”
De vijf prijswinnaars zijn:

 Kees Remmerswaal, te Zoetermeer
 I. Vrolijk, te Den Haag 
 Henri tte Lispet, te Brielle
 Henk van Otterloo, te Cothen
 Mw. O. Zaat, te Moerkapelle

Inzenden
Voor de puzzel van deze week 

worden vijf exemplaren van “Eerst 
Napels zien ” verloot onder goede  
inzenders. We blijven het herha-
len: vergeet bij de inzending van 
de oplossing niet uw postadres te 
vermelden.
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag 13 februari

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

Zet in de onderwerpregel:
plossing Sudoku nr. 3

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

 moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. De vakjes 
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u 
gebruiken voor uw inzending. 

1
1

2
2

5
2 5

4
4 2 1

1
 

1 6 5
3 4 5 7

9 2 6
9 8

7 1
5 2
8 1 3 2

3 6 5 7
9

5 9 1
8 2 4

5 7
2 1 5
8 2 3

4 6
1 9 8

9 8 4
2 6



pagina 20 Dinsdag 4 februari 201  De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

VRAAG HET DE OPTICIEN…

Veel mensen wachten onnodig lang 

met het overstappen op een 

varifocale bril. Bijvoorbeeld omdat zij 

bang zijn voor mogelijke klachten of ze 

denken dat ze het nog wel zonder 

kunnen stellen. De ge diplomeerde 

 opticiens van Specsavers vertellen u er 

alles over.

 Vanaf welke leeftijd is een varifocale 

bril iets voor mij?

De ervaring leert dat van dichtbij kunnen 

zien, steeds lastiger wordt voor mensen 

tussen 40 en 70 jaar. Een herkenbare 

klacht is dat een tekst steeds verder weg 

gehouden moet worden om goed te 

kunnen lezen. Een varifocale bril kan 

hierbij uitkomst bieden. Graag ontvangen 

wij u voor een uitgebreid Specsavers-

oogonderzoek door een van onze 

gediplomeerde opticiens. Zij kunnen u 

adviseren over de beste oplossing voor 

uw ogen. 

 Welke bijwerkingen kan ik krijgen? 

Wie overstapt op varifocale glazen zal 

daar even aan moeten wennen. De ogen 

kunnen daardoor vermoeid aanvoelen. 

Ook bij traplopen is het soms even 

wennen. De klachten vallen gelukkig vaak 

erg mee. Het wennen aan de nieuwe 

glazen duurt slechts enkele dagen.

Henk van het Hof

Opticien

Specsavers Delft

Van dichtbij goed kunnen zien, is voor veel brildragers niet altijd vanzelfsprekend. Een varifocale bril 

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

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

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

VARIFOCALE GLAZEN 
BETAALBAAR VOOR IEDEREEN
BIJ SPECSAVERS

Dankzij de vakkundig geslepen 

glazen, voelt kijken met een 

varifocale bril veel natuurlijker. Bij 

aankoop van een montuur vanaf 

€79 zijn varifocale glazen gratis. 

Zelfs voor een prisma of cilinder en 

ook sterkte worden er geen extra 

kosten gerekend. Bij Specsavers 

zijn hoge kwaliteit varifocale 

glazen bereikbaar voor iedereen. 

Dit komt omdat meer dan 1.600 

Specsavers-winkels over de hele 

wereld gezamenlijk rechtstreeks 

inkopen bij de fabrikanten, zonder 

tussenkomst van groothandel. Een 

korting die wij doorberekenen 

aan onze klanten. Op deze manier 

garandeert Specsavers lage prijzen, 

maar profi teren klanten toch van 

de hoogste kwaliteit monturen 

en glazen.

BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR VANAF 

€79 ZIJN VARIFOCALE GLAZEN GRATIS

(advertorial)

Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a. :

 AANVULLEND VERZEKERD?

2 BRILLEN ZONDER BIJBETALING

Nieuw bij Specsavers! Heeft u een aanvullende zorgverzekering met een dekking voor 

brillen? En heeft u uw vergoeding nog niet gebruikt? Dan kunt u altijd twee complete 

brillen krijgen. Welke brillen u krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Kom snel langs 

of bekijk uw persoonlijke exclusieve aanbieding op www.specsavers.nl

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!

Den Haag Plein Lange Poten 43  070 356 2312

Den Haag Leyweg Leyweg 1032a  070 359 5344

Delft Brabantse Turfmarkt 91  015 214 0205

Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage  070 301 9333

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard  070 394 1100

Zoetermeer Het Rond 75  079 331 7250

Zet uw gebruikte spullen niet op straat!

Geef ze een tweede kans door ze ons aan te bieden op 

Zilverstraat 40 of bij één van onze kringloopwinkels.

U gaat opgeruimd het nieuwe jaar in en uw spullen vinden 

een nieuw thuis. Daarnaast geeft u ons dak- en thuislozen-

project  hiermee een zinvolle dagbesteding.

De hele maand februari ontvangt u bij het inleveren van 

spullen van ons een bon voor 25% korting die u kunt 

gebruiken in onze winkels!

Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Rave-

stijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Kerketui-

nenweg 55 • Loosduinsekade 156 • Piet Heinstraat 25 & 69 

•Weimarstraat 364 • Westduinweg 196 • 

Platinastraat 105 (Zoetermeer) www.schroeder.nl  •  070 -  330 02 22


