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Klopjacht op zakkenroller in smoking   
‘Schouwburgrat’ maakte de theaters onveilig in 1930 • heldenrol voor juffrouw van de garderobe

Een zakkenroller die 
het gesprek van de 
dag is en de voorpa-
gina’s van de kranten 
haalt. Het is nu on-
denkbaar, maar het 
gebeurde in januari 
1930.  Bij de Haagse 
theaters en bioscopen 
regende het klachten 
van bezoekers, die 
beweerden het slacht-
offer te zijn van een 
zakkenroller. Sieraden 
en goed gevoelde por-
tefeuilles verdwenen 
in korte tijd uit de zak-
ken van het argeloze 
publiek.

Toen de Haagse politie er niet in slaagde 
de zakkenroller op te sporen, bleven de 
mensen steeds vaker thuis uit angst het 
slachtoffer te worden van de onbekende 
gauwdief.

Lakse politie
De leuze  “Uit, goed voor u” bestond 
indertijd nog niet, maar zou anders zeker 
zijn veranderd in “Pas op voor de schouw-
burgrat”. 
De zakkenroller had zich zo’n ‘faam’ 
verworven, dat hij die bijnaam in de 
volksmond kreeg. De directies van 
theaters klaagden steen en been over het 
lakse optreden van de politie. Maar de 
schouwburgrat was een acteur die zijn 
rol uitstekend beheerste. Toen bijna geen 
Hagenaar meer met een gerust hart een 
avondje op stap durfde te gaan, werd de 
grote onbekende ontdekt. Zijn arrestatie 
was niet het gevolg van de klopjacht van 
de politie, maar te danken aan de scherpe 
controle die in alle Haagse theaters werd 
uitgeoefend.

Laatste bedrijf
Portiers, ouvreuses, personeel van de 
garderobe, iedereen hield een oogje in het 
zeil.  In de Haagse Princesse-schouwburg 
speelde de rat zijn laatste bedrijf en viel 

het doek over zijn wekelijkse geprolon-
geerde voorstellingen. Urenlang had het 
personeel op de loer gelegen, en het was 
de garderobebediende juffrouw Kok, 
die de schouwburgrat ontmaskerde. Bij 
het uitgaan van de schouwburg zag ze, 
hoe in het gedrang van de vertrekkende 
bezoekers een deftige heer in smoking zijn 
hand in de overjas van een bezoeker stak. 
Samen met secretaris Teunissen klampte 
ze de man onvervaard aan.  Eerst protes-
teerde hij heftig, maar toen het publiek 
een dreigende  houding aannam, gaf hij er 
toch de voorkeur aan mee te gaan naar het 
‘telefoonkamertje’,  waar de politie werd 
gebeld.

Duister spel
Toen rechercheurs de schouwburgrat 
fouilleerden, bleek hoe knap hij zijn duis-
tere spel had weten te spelen. De zakken 
van zijn broek hadden afdelingen en hij 
kon langs de voeringen voorwerpen in zijn 
zak steken, die dan langs zijn broekspijp 
naar beneden gleden en ter hoogte van 
zijn enkel tussen de voering en de broek 
bleven zitten. Ook hadden de zijzakken 
van zijn smoking helemaal geen voering, 
zodat hij op onderzoek kon uitgaan terwijl 
hij zijn handen quasi in zijn smoking 
gestoken had.

 In het politiebureau  werd een cel zijn 
nieuwe schouwburgloge voor een toneel-
stuk, waarin de Haagse politie ditmaal de 
hoofdrol mocht spelen. En dat toneelstuk 
had een zeer geslaagde apotheose, want 
de schouwburgrat bleek een internationaal 
gezochte zakkenroller. Informatie van de 
politie in Londen, Berlijn, Wenen en Parijs 
leerde dat het ging om Avanes Ghanba-
rian, een Armeniër die al in talloze landen 
door de justitie werd gezocht.

Groot nieuws
De arrestatie was groot nieuws in heel 
Nederland en haalde bijvoorbeeld zelfs  
de voorpagina van het Limburgsch 
Dagblad, dat schreef:  “Ten vervolge 
op het bericht over de arrestatie in de 
Princesse-schouwburg in Den Haag van 
de zakkenroller in smoking meldt men, dat 
de Haagse politie thans is gekomen achter 
de woonplaats van de aangehouden 
Armeniër.  Hij woont in gezelschap van 
een vriendin in de buurt van het Hol-
landsche Spoorstation in Den Haag op 
een gemeubileerde kamer. Toen daar 
een onderzoek werd ingesteld, bleken 
aan hetzelfde adres nog te wonen en 
Rus en een Poolse. De twee dames en 
de Rus werden ook aangehouden. Het 
wordt zeer waarschijnlijk geacht, dat 
deze drie in het complot zaten. Geen 
van hen was in het bezit van geldige 
papieren, zodat zij dezer dagen over 
de grens zullen worden gezet.  Ver-
der is gebleken dat het gezelschap 
slechts korte tijd in Den Haag heeft 
vertoefd. Op 22 januari heeft de Armeniër 
daar zijn eerste slag geslagen. Hij maakt 
de indruk van een intelligente, sluwe 
kerel en houdt zich van de domme. Hij 
is echter door zeer velen herkend,  onder 
meer ook door iemand die hij had trachten 

te bestelen in het Gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen te ’s-Gravenhage na 
afl oop van een voorstelling. Toen had 
hij zich vlug uit de voeten gemaakt. De 
schouwburgrat is naar het huis van bewa-
ring overgebracht,” zo besluit de krant.

Willem Goudriaan
llem o dr aa a oo om
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Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  De Princesse Schouwburg, hoek Korte Voorhout en Prinsessegracht in de oorlog; het bombardement van 3 maart 1945 betekende het einde ervan . -

-  De gewraakte zakkenroller, de ook in het 
buitenland gezochte Armeniër 
Avanes Khan Ghanbarian. -
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-  Pagina uit het Algemeen Handelsblad 
van  donderdag 30 januari 1930, met het 

portretje dat hier ook midden in het verhaal 
staat van Ghanbarian. 

Het onderschrift in de krant van 1930 meldt 
zijn arrestatie en roept mensen op zich bij 
de politie te melden als zij nadere inlichtin-

gen over hem kunnen verschaffen.-

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en 
foto’s van 1860 – 1960

Tel: 0182-393492



aterpadvindster
Het is altijd jammer als men z’n 
huiswerk niet maakt. Er worden 
dan dingen verkondigd die maar 
moeilijk weer recht te zetten zijn. 
Prinses Beatri  wordt op pagina  
van De Oud-Hagenaar van  maart 
j.l. afgebeeld in het uniform van de 
Waterpadvindsters.
Zij draagt het witte matrozenmutsje 
weliswaar een beetje om haar hoofd 
getrokken, maar in het insigne erop 
is duidelijk een anker te zien. Zij was 
de kabouters toen al ontgroeid.

Marijke orsmit  van Geffen
Oud secretaris Reizend Scouting 
Museum
ma or e a ema l

: e  o e r  
 de o o erd e  door de r er 

va  e  ar el emaa  maar door de 
reda e  a  voor de orre e
---------------------------------------------

Druivenstraat 3
Ongeveer tussen  en  woon-
den er op het adres Druivenstraat  
in Den Haag een muzikaal echtpaar. 
Hij speelde cello of contrabas, zij 
speelde piano. Het zou kunnen dat zij 
reeds zijn overleden. Wie heeft deze 
familie gekend en kan mij vertellen 
hoe zij heten. Het kan zijn dat hij 
Ernst heette van zijn voornaam of 
achternaam. Ik ben erg benieuwd 
naar de namen van beiden.

Ger de Boer
ere ell ede oer ma l l

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

entrale erkplaats
In De Oud-Hagenaar van  februari 
las ik een artikel over de entrale 
Werkplaats van de Shell aan de Laak-
haven. Dat bracht herinneringen aan 
de tijd dat ik daar werkzaam was. Als 
ik het me goed herinner ben ik daar 
begin  gaan werken. Ik weet 
nog hoeveel moeite er moest worden 
gedaan om de pompen weer goed te 
krijgen. Het was een leuke tijd, de 
mensen op de werkplaats en het kan-
toor vormden net een grote familie. 
Samen voerden we  toneelstukjes op 
tijdens feestavonden met verkleed-
partijen. Ik weet nog dat we op een 
gegeven moment gele en rode truitjes 

kregen en ook daar hebben we iets 
leuks mee gedaan.
Ik werd later overgeplaatst naar het 
kantoor aan de Wassenaarseweg, 
waar ik nog een aantal jaren heb 
gewerkt. Mijn vader, geboren op 

 juni  trad op  juni  in 
dienst bij
de Bataafse Petroleum Maatschappij, 
nog net geen  jaar oud. Destijds 
gevestigd aan de Lange Vijverberg. 
Met  dienstjaren en  jaar oud is 
hij toen met pensioen gegaan. Het 
landgoed Te Werve heeft een grote 
rol gespeeld zowel in het leven van 
mijn vader als van mij, ik kijk daar 
met veel plezier op terug.

Dini aas
aa l de ma l l

e nie esterkwartier
Op 2  juni 2  zal een re nie 
plaatsvinden voor alle oud-leden 
en donateurs van voetbalvereniging 
Westerkwartier-Kijkduin. Plaats: kan-
tine van voetbal vereniging Duno.
Adres: Monseigneur Nolenslaan , 
2   Den Haag. Telefoon:  
22  2  Tijd: .  tot 22.  uur. 
Zegt het voort  U kunt zich aanmel-
den via het onderstaande e-mailadres.

Henk Tramper
re e e er ar er ma l om
---------------------------------------------

clav e ek
Prachtig verhaal over succesvolle 
trainer van ADO maar niet alle feiten 
zijn correct weergegeven, ik zal U 
de juiste feiten en data opsommen: 

V clav e ek is niet overleden op  
augustus maar op 2  augustus  
te Praag  ADO -Aja  met het histori-
sche doelpunt ohan ruijff was niet 
op 2 januari  maar op 2 januari 

2, was zelf bij deze wedstrijd aan-
wezig  overlijden van vader Vaclav 
ezek was niet tijdens uitwedstrijd 

tegen Holland Sport in seizoen -
, maar in seizoen - , 

een fantastisch jaar trouwens voor 
ADO, lange tijd op kop gestaan, was 
bij uitwedstrijd tegen Sparta bij rust 
-2 voor ADO, maar toch met -2 

verloren o.a. twee doelpunten an 
Klijnjan. Ik was zelf bevriend met 
familie ezek, was die dag bij hen 
thuis, heb zelf het spoedtelegram 
over het overlijden van de vader van 
V clav aangenomen, vandaar dat ik 
mij dit zo goed kan herinneren. uist 

omdat ik het een mooi verhaal vond 
wilde ik nog wat corrigeren.

Ton ansen
o a e l ve om

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

warte garen
Niemand begrijpt wat ik bedoel als ik 
vraag of ze het zwarte garen hebben 
uitgevonden. Kent dan niemand deze 
uitdrukking  Het betekent namelijk 
dat een persoon nogal dom overkomt.
Overigens ben ik op zoek naar 
diverse leerlingen van de oude Anne 

rank Mavo school, Weesperstraat te 
Den Haag. E amenjaar 2.

vonne Boef
oe z o l 
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dverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer oplage 22. , De Oud-
Amsterdammer 2 .  en De Oud-Utrechter 
oplage . . Er zijn aantrekkelijke adverten-

tiecombinaties mogelijk.

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

De ud-Hagenaar op internet
Website: deo d-hagenaar nl

acebook: face ook co deo dhagenaar
Twitter: t itter co deo dhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl  2

dvertenties info is-acquisitie.com   - 2 2
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl  2
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

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

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

Hoofdredacteur  directeur
rans M. Ho nck van Papendrecht

ho nck deoud-hagenaar.nl

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

Tegelijkertijd had architect Rem 
Koolhaas voor het Nederlands 
Dans Theater een schets gemaakt 
van een nieuw danstheater op de 
plek van het ircustheater in Sche-
veningen. Omdat het toenmalige 
gemeentebestuur weinig op had 
met dit soort gebouwen zat de 
wind niet erg mee. ‘Als deze bouw 
maar n biels in een stadsver-
nieuwingsgebied zou kosten dan 
ben ik tegen’, aldus PvdA’er Adri 
Duivesteijn.
Overigens was arel Birnie, 
oprichter en zakelijk directeur van 
het NDT, goed bevriend met Rem 
Koolhaas’ vader, de schrijver Anton 
Koolhaas.

List van Van Mourik
Dick van Mourik heeft toen de list 
bedacht om de twee ontwerpen 
samen te voegen om aldus een 
steviger vuist te kunnen maken. 
Dat was eigenlijk geheel tegen de 

zin van Koolhaas en er schijnt wel 
een stevig woordje over te zijn 
gewisseld. Ik heb deze informatie 
trouwens uit de eerste hand omdat 
ik toen in het Kringbestuur van de 
BNA zat waarvan Van Mourik de 
voorzitter was.
Maar, op deze manier is toch een 
vuist gemaakt en is uiteindelijk 
het gemeentebestuur overstag 
gegaan, waarbij het bepaalde dat 
het gezamenlijke gebouw niet 
meer dan zo’n  miljoen gulden 
mocht kosten of daaromtrent. Dat 
was natuurlijk v l te weinig en de 
bouw en inrichting behoefden dan 
ook heel veel sponsering: zie de 
plaquette in de garderobehal waar 
onder het toenmalige bureau van 
ondergetekende . 

Onervaren Koolhaas
Ook de bouw ging niet vlotjes. 
Het Residentieorkest gedeelte ging 
wel, maar de samenwerking om 

het NDT-deel te realiseren ging 
erg moeizaam. Rem Koolhaas 
had namelijk nog nooit wat echt 
ontworpen, getekend of gebouwd 
en zijn opleiding tot scenario-
schrijver in Londen was ook geen 
garantie voor bouwkundige kennis. 
Mooie tekeningen van wie , ja 
dat wel, maar tekeningen voor de 
bouw bleven uit of kwamen te 
laat. Uiteindelijk schijnt de bouwer 
dit maar voor een groot deel zelf 
gedaan te hebben.
Het hele gebouw toeschrijven aan 
Koolhaas is dus te veel eer.

Goede akoestiek
De zaal voor de muziekuitvoerin-

gen heeft een uitstekende akoestiek 
en het toneel voor ballet is van 
voldoende grootte en in de zaal heb 
je een uitstekend zicht. Alleen de 
nevenruimten voor beide functies 
blijken veel te klein, zowel voor 
publiek als artiesten. Maar daar 
kan je toch echt wel wat aan doen. 
Zie het plan van de werkgroep 
Dooievaar.
En het is inderdaad beslist nooit de 
bedoeling geweest om er een tijde-
lijk gebouw van te maken. Zoiets 
bouw je op het strand namelijk.

Bert Pauw                            
ar e
ee a la e l

anstheater as z are e alling
 
Het verhaal op de voorpagina van De Oud-Hagenaar van 17 
maart over de theaters aan het Spui vertelt maar een deel van 
de geschiedenis. In de eerste helft van de jaren ‘80 verrichtte 
architect Peter Vermeulen van het bureau Van Mourik Vermeu-
len in opdracht van het Residentieorkest een onderzoek naar 
het bouwen van een onderkomen voor het orkest. Dit orkest 
speelde toen noodgedwongen in de Nieuwe Kerk.

- De Dr. Anton Philipszaal aan het Spui met z n mooie akoestiek. -



in Den Haag
Heerlijk wonen in Den Haag. Dat is genieten. Maar wellicht kunt u wel wat hulp 

gebruiken. Een steuntje in de rug. Met Florence Thuis in Den Haag hebt u advies én 

ondersteuning altijd dichtbij. Wij helpen u graag verder.

in Den Haag

VRAGEN? 
WIJ HELPEN U GRAAG!

Florence Thuis in Den Haag

070 - 41 31 000 

E info@florence.nl, W www.florence.nl  

          florencezorg
ADVIES, Ondersteuning én Zorg

e ud gen r  r nt voor de plusser dinsd g  pril  gin  

De krachtenbundeling is gewenst maar 
ook kansrijk volgens de fusiepartners, 
ten aanzien van verschuivingen in de 
zorg, de toekomst van het vastgoed, het 
vinden van goed personeel op de  van 
de arbeidsmarkt, en om innovaties in 
de zog te realiseren.

lorence leidend
lorence wordt als veruit de grootste 

fusiepartner  de verkrijgende rechts-
persoon, wat betekent dat Humanitas 
WoonzorgPlus opgaat in lorence. 
Na de fusie biedt lorence met .  
medewerkers en ruim .  vrijwil-
ligers zorg en diensten aan zo’n 

.  inwoners van Den Haag, Delft, 
Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voor-
burg, Voorschoten en Wassenaar. Het 
aanbod omvat onder meer thuiszorg, 

jeugdgezondheidszorg, verzorgings- 
en verpleeghuiszorg, advisering en 
gemaksdiensten.

Bestuur
De Raad van Bestuur van lorence, 
bestaande uit im van Geest en Ben 
van Gent, blijft ongewijzigd. Per 
fusiedatum eindigt het dienstverband 
van oost Happel, tot dan bestuurder 
van Humanitas WoonzorgPlus Den 
Haag. Mevrouw Iske ter Haar treedt als 
toezichthouder van Humanitas Woon-
zorgPlus toe tot de Raad van Toezicht 
van lorence.

eer aandacht
De Oud-Hagenaar zal later nog nader 
redactionele aandacht schenken aan de 
fusie. Vermeldenswaard is dat Humani-

tas WoonzorgPlus de oudste adverteer-
der is en was in deze krant, die zonder 
onderbreking vanaf het eerste nummer 

ruim  jaar lang bij ons adverteerde en 
het vertrouwen genoot van de nu schei-
dende bestuurder oost Happel.

adat alle formele goedkeuringen waren verkregen, is afgelopen 
maandag 31 maart de fusie officieel bekrachtigd tussen de zorg-
aanbieders lorence en Humanitas oonzorg lus in Den Haag.  

ij kwamen tot de conclusie dat de nieuwe uitdagingen die op 
de zorgsector afkomen beter in gezamenlijkheid kunnen worden 
benaderd.

eeste 
Hagenaars 
gezond en 
gelukkig 
 
GGD Haaglanden heeft 
vorige week de ‘Gezond-
heidsmonitor Den Haag 
01 ’ gepresenteerd. Elke 

vier jaar wordt er een 
uitgebracht, als basis voor 
het gezondheidsbeleid van 
de gemeente Den Haag. 

De gezondheidsverschillen met 
vier jaar geleden zijn over het 
algemeen klein. Opvallend zijn 
wel de cijfers op het gebied van 
overgewicht bij jongeren, dat niet 
neemt niet meer toe  behalve bij 
Turkse jongeren.
Ook onder volwassenen in Den 
Haag is het overgewicht niet 
verder toegenomen. De cijfers 
op gebied van roken, drinken en 
het risico op  angst en depres-

sie zijn eveneens gestabiliseerd, 
maar wederom met uitzondering 
van Hagenaars met een Turkse 
achtergrond.

 tevreden
Hagenaars zijn over het algemeen 
tevreden over hun leven en hun 
gezondheid. Bijna drie op de vier 
inwoners noemt de eigen gezond-
heid goed. Ook beoordeelt  
van de Hagenaars zichzelf als 
gelukkig.

orgelijk
Zorgelijk zijn de grote sociale ge-
zondheidsverschillen. Hagenaars 
met een lagere sociale status leven 
korter en voelen zich minder lang 
gezond.
Ook het groot aantal tienerzwan-
gerschappen en abortussen onder 
Antilliaanse en Surinaamse mei-
den noemt de GGD Haaglanden 
zorgwekkend.
De Gezondheidsmonitor Den Haag 
2  en de bijlage De Gezond-
heid van de Haagse eugd zijn te 
vinden op: 

d aa la de l ezo d
e d mo or

- Het directieteam van Humanitas oonzorgPlus, in het midden oost Happel, met het 
eerste nummer van De ud-Hagenaar in februari 009. -

manitas oonzorg l s maakt n
eel it an zorginstelling lorence 

Wethouder Boudewijn Revis Stads-
beheer  heeft de e positie woensdag 
2  maart of cieel geopend. Hij heette 
meteen de rugstreeppad welkom thuis. 
De pad was verdwenen uit het gebied, 
omdat het er te droog was geworden. 
Inmiddels staat er weer water in duin-
vallei de ‘Natte Pan’ en is de rugstreep-
pad weer terug.

3D-brillen
Revis opende de e positie door een 
plank neer te zetten met daarin D-

brillen, die zicht geven op een D-foto 
met Schotse hooglanders. De hooglan-
ders grazen in het gebied. Zo voorko-
men ze dat het Westduinpark opnieuw 
dichtgroeit met grassen, struiken en 
bomen, die al het water opdrinken en 
verhinderen dat het zand stuift.
Revis zei dat het park daarmee niet 
‘af’ is. “We willen dat zoveel moge-
lijk mensen de gelegenheid hebben 
om dit bijzondere stukje Den Haag te 
beleven. Daarom zijn we dit jaar bezig 
het netwerk van paden te verbeteren.” 

Dat gebeurt in overleg met onder meer 
omwonenden en maneges uit de buurt. 
Dit najaar worden er bijvoorbeeld 

nieuwe ruiterpaden gemaakt langs de 
Laan van Poot en naar het Zuiderstrand 
strandslag .

De ‘Berenkuil’ middenin het estduinpark is de komende weken 
tentoonstellingsruimte voor foto’s die laten zien hoe het duinge-
bied is veranderd. an 011 tot en met 013 is het estduinpark 
grondig op de schop gegaan.

eran eringen est inpark in eel    

- ethouder evis kijkt als eerste door de 3D-plank. oto  art van Vliet  -
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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 

Onze ervaring leert ons dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen

bĳdraagt aan het rouwproces. Daarom helpen wĳ u uw wensen in kaart

te brengen. En organiseren wĳ, samen met u, een afscheid dat bĳ u past.

Want een goed afscheid helpt u verder. 

Yarden Crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, Den Haag, 070 397 8411

Yarden Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg, Eikelenburglaan 7, Rĳswĳk, 070 396 1967

Yarden Begraafplaats Oud-Rĳswĳk, Sir Winston Churchilllaan 233, Rĳswĳk, 070 396 1967

Yarden Crematorium, Begraafplaats en Uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen,

Kamperfoeliestraat 2a, Den Haag, 088 927 2300

www.yarden.nl

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)

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

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

 7     aag   070 080080
a  a  1 00 /  17 0   /   00 /  17 0 

a a  00  17 00

De Lente 

is begonnen!

ook bij het Pantalonhuis.

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

Kom naar de informatieavond!

Locatie: Multifunctionele zaal van Woonzorgcentrum De Terwebloem 
Van Bergenhenegouwenlaan 2 in Poeldijk

www.gantelzicht.nlHuib Berkhout  06 - 28 90 16 05

9 april 
19.30 tot 21.00 uur

Doordat we de juiste apparatuur 
he en, kunnen we el s een 
porceleinen kroon in twee uur 
maken , egt e
Dit wordt gerealiseerd door de D  

erec machine, waardoor een kroon 
innen twee uur geslepen, gepast, 

ver ijnd en op kleur aangepast is
eerdere tandartsen ijn werk aam 

in andheelkundig entrum oot-
dorp  ls ijvoor eeld geconstateerd 
wordt dat een wortelkanaal ehande-
ling nodig is o  er sprake is van 
dwarsliggende verstandskie en, 
dan hoe t niet naar een andere 
praktijk doorverwe en te worden  Het 
centrum hee t ook de eschikking 

over een eigen la oratorium  Er is in 
ons centrum ook een tandtechnieker 
werk aam , egt e  De tandtech-
nieker hee t een la oratorium in 
alt ommel, maar is n keer per 

week in het centrum aanwe ig voor 
reparaties, re asingen, rames en 
protheses
Implantaten plaatsen is de specialiteit 
van ohreh ahiminejad, ij hee t 
daarvoor op internationaal nivo 
nascholing gevolgd en is el s aster 
in rale Implantologie
Implantaten kunnen de unctie van 
een prothese ver eteren  eel men-
sen en vooral ouderen, weten niet 
dat hun ver ekering de aanpassing 
van een prothese met implantaten tot 
klikprothese grotendeels vergoedt  

eker in de onderkaak wordt dit 
eigenlijk altijd goedgekeurd , egt 

ahiminejad  ij de onderkaak komt 
het vaak voor dat de prothese niet 
goed lij t itten  Daar kunnen allerlei 
vervelende pro lemen uit ontstaan  
Implantaten kunnen de kwaliteit van 

leven van mensen met een
prothese erg ver eteren  In het geval 
dat de uitneem are prothese wordt 
vervangen door implantaten met een 
rug wordt het niet vergoed
nt ettend kost aar hoe t het 

allemaal niet te ijn  Per oven- o  
onderprothese is de eigen ijdrage 

 euro en de rest wordt vergoed 
door de ver ekering na machtiging  
De aanvraag doen wij voor  

Dragen van een los plaatje om een 
a ge roken tand te vervangen, is 
ook niet meer van de e tijd  and-
heelkundig entrum ootdorp oekt 
prachtige resultaten met implantaten 
en dat mag ook van een centrum van 
dit kali er verwacht worden
Hier ij ijn tandheelkundige kosten 
dit jaar vooralsnog a trek aar van 

de elastingen   maakt namelijk 
medische kosten  Het is nog maar 
de vraag hoe dat volgend jaar al 
ijn , egt ahiminejad  Wij he en 

overigens ook a etalingsmogelijkhe-
den via amed waar ge ruik van kan 
worden gemaakt

ij andheelkundig entrum 
ootdorp ijn als aanvulling op de 
ehandeling ook oto  o  estylane 
ehandelingen mogelijk  impels in 

uw ge icht kunnen met ehulp van 
oto  worden vervaagd  et het 

speciale estylane ip olume en 
estylane ip e resh krijgt u vollere 

en jonger uit iende lippen  De e 
ehandelingen doen we ij vrouwen 

en mannen van alle lee tijden , egt 
ahiminejad

  andheelkunde in de breedste zin van het woord. aar staat andheelkundig 
entrum ootdor  voor. lle disci lines o  het gebied van tandheelkunde zijn in de raktijk 

van ohreh ahiminejad vertegenwoordigd. ierdoor kan de beste service verleend worden.

andheelkundig entrum Nootdorp
voor alle disciplines in de tandheelkunde

 

 

 

 

 

Hierbij zijn tandheelkundige kosten dit jaar uw vragen.

Tandheelkundig Centrum Nootdorp
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Graag tot ziens!

Dorpsstraat 6, Nootdorp, Telefoon: (015) 2851000
Internet: www.tandarts-nootdorp.nl

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 l tel. 0627421517



Wanneer we over het verleden gaan 
praten, moeten we altijd voorzichtig 
zijn met een stukje nostalgie die de 
werkelijkheid enigszins vertroebeld. 
Gerard was een oorlogskindje en 
alles wat hij van die tijd weet, weet 
hij van overlevering. Het moet zeker 
indrukwekkend zijn geweest dat zijn 
vader tijdens de zogenaamde Sneeuw-
vlok- razzia op transport werd gesteld 
richting Leipzig. Zijn vader was van 

 en zijn moeder Rietje van 2 . 
Hun huwelijk in  was een moetje, 
maar ach de echtelieden waren zo 
verliefd op elkaar  eit was dat zijn 
bezorgde ouders, die zelf in de rans 
Halsstraat woonden, via contacten 
de eenvoudige  bovenwoning aan de 
Parallelweg wisten te verkrijgen. In 
de Hongerwinter van  moest de 
jonge moeder Rietje, amper 2  jaar, 
met twee kinderen het huishouden 
draaiende zien te houden. Gelukkig 
werd ze daarbij wel bijgestaan door 
enkele familieleden, maar het waren 
bange en onzekere tijden.

Gezin
Het gezin bestond uit de oudste broer 
Kees , dan krijg je Gerard 

 en in  kwam oop daar 
nog bij. Gerard trok vooral op met 
oop. Dat was niet zo gek. Dat had al-

les te maken met de steun die de jonge 
Kees was voor zijn moeder, die alleen 
achterbleef toen haar man in Duitsland 
moest werken. Gerard bleef altijd 
met zijn jongere broertje optrekken. 
Ze gingen niet naar de kleuterschool, 
dat hoefde toen nog niet, en speelden 
heerlijk samen. De Lagere School 
was enkele straten verder in de rans 
Halsstraat tegenover nummer 2 , het 
huis van hun oplettende opa en oma. 
Die school had de gedreven meester 
Van der Hoeven als ondernemende en 
inspirerende kracht. Samen met de ou-
dercommissie had hij een stukje grond 
gekocht, waarop ze een kamphuis 
hadden gebouwd, genaamd De Blijde 
Dagen. Kinderen gingen daar op 
schoolreisje naar toe. Volgens Gerard 
moet dat vanaf zijn derde leerjaar zijn 

geweest en dat gedurende een halve 
week  Het was heerlijk genieten. In 
de hogere klassen duurde het uitje een 
volle week. Het begin van het verblijf 
moet in de buurt van Ede zijn geweest, 
maar dat is niet meer zeker. a, die 
Van der Hoeven, was een rasidealist 
en een sociaalvoelende onderwijzer 
met volop ideetjes en initiatieven om 
zijn kansarme pupillen op een hoger 
niveau te brengen.

rbeiderswijk
De Schilderswijk kon altijd wel wor-
den beschouwd als n van de minste 
buurten van Den Haag, waarbij de Van 
Ravensteinstraat en omgeving wel het 
meeste rapaille herbergde. Arbeiders, 
meer ongeschoolde dan geschoolde, 

brachten aan het eind van de week 
braaf hun loonzakje thuis. Er heerste 
veel armoe en de neiging om hogerop 
te komen leek er niet bij te zitten. Op 
straat vond je ouwe kapotte  etsen en 
autowrakken. Binnenshuis was het 
ook vaak een bende.  Als je de kaal-
getrapte voordeuren zag, begreep een-
ieder dat daar achter niet de  ne-fl eur 
van Den Haag woonde.  In feite was 
het gezin Arkenbout een uitzondering 
met een vader die een ULO-diploma 
bezat en een goede kantoorbaan. Bo-
vendien stuurde hij zijn drie kinderen 
naar de an ampert MULO aan 
de Bloemfonteinstraat, waar ze hun 
diploma moesten zien te halen. Het 
waren zorgzame ouders die het beste 
met hun kinderen voor hadden. Voor 
Gerard was de lol er op de MULO al 
gauw af  wegens zijn slechte prestaties 
vertrok hij naar de handels-ULO in de 
Vermeerstraat. Hier was hij duidelijk 
beter op zijn plaats. Hij bezat een 
behoorlijk cijfermatig inzicht en zou 
later zelfs de handelsavondschool 
afmaken. 

Straatvoetbal
De baldadige jeugd hing meestal op 
straat. Binnenshuis was de woning 
vaak te klein vanwege de grote gezin-
nen en de te kleine behuizing. De 
jeugd regeerde de straten. Daar wer-

den ook de meeste boefjes gemaakt. 
Hoewel we niet mogen generaliseren. 
Een grote groep jongens wist zich 
altijd met een balletje zoet te houden. 
Gerard was er daar n van. Paal-
tjesvoetbal werd veel gedaan, maar 
boven op het verhoogde deel van de 
‘Put’ kon de jeugd vrij beschermd een 
balletje trappen. Daarvoor werd een 
tennisbal gebruikt, omdat deze precies 
in de gleuf paste, die aan beide kanten 
als doel dienst deed. Buurtjongens 
als Henk Groenewold, Kabbedijk, 

ransje Mol van de Vaillantlaan, 
evenals Henkie Verbeek behoorden tot 
de vaste kern, die altijd behendig met 
de bal bezig was. Het waren kinderen 
van rond de tien jaar en we praten 
over de jaren ’  en ‘ . Beneden 

in de ‘Put’ lag de kruising van de 
‘Prelleweg’ Parallelweg  met de 
‘Viantlaan’ Vaillantlaan  zoals deze 
straten in de volksmond werden en 
worden genoemd. Het waren voor die 
tijd grote doorgaande verkeersaders 
die de auto’s langs de wijk voerden. 
Vooral de bocht onder het spoorvia-
duct leverde nogal eens vastzittende 
wagens op. In de spitsuren kwam een 
politieagent met een draaibord het 
verkeer in goede banen leiden. De 
ballende jeugd was op zijn hoede voor 
oom agent, want als de bal over het 

muurtje vloog, waren de rapen gaar. 
Niet zo verwonderlijk want je kon een 
behoorlijke uitglijer maken wanneer 
je met de  ets in aanraking kwam met 
zo’n simpel balletje. 

gent rans ok
Profvoetbal bestond nog niet en ook 
al speelde je in de eerste klasse van 
de KNVB, dan moest er toch door de 
weeks gewerkt worden. De politie-
agent, die geregeld het verkeer in de 
‘Put’ regelde, was niemand minder 
dan rans Kok, de doelman van ADO. 
Deze ‘ballenjatter’ was de jeugd altijd 
positief gezind, weet Gerard zich 
te herinneren. Het was hun idool  
Wanneer de bal eens via het trappetje 
vanaf ‘de hoogte’ op de rijweg terecht 
kwam, zette de brave diender het 
verkeer van alle kanten stop, zodat 
de lieve jeugd het speelse projectiel 
op kon rapen. a, dat waren leuke 
dingen  Voor verdere activiteiten kon 
je terecht op het speelveldje bij de 
Verrmeerstraat waar van half vier tot 
vijf voldoende mogelijkheden waren. 
Het ging niet alleen om te schom-
melen en te wippen maar vooral 
om het heerlijke grasveld voor de 
jeugd waar naar hartelust even een 
balletje kon worden getrapt.  

uiderpark met D
In die zelfde ‘Put’ vond ook een 
tragisch ongeluk plaats eind septem-
ber  toen de remmen van een 
zandwagen weigerden. Een ware 
catastrofe  Het gevolg was dat drie 
 etsers, die voor het stoplicht stonden 

te wachten, werden overreden. Mors-
dood  Maar kinderen leven verder. Al 
blijven deze zaken altijd op je netvlies 
gegrift. Want, hoe mooi was het 
anderzijds niet om naar het Zuider-
park te gaan om te kijken naar een 
wedstrijd van ADO  In een lange rij 
staan om een felbegeerd kinderkaartje 
te bemachtigen en dan mocht je de 
hele voetbaltweekamp achter het doel 
staan.  Een ware sensatie voor maar 
een kwartje  De kaartjes kon je kopen 
achter dat knusse eettentje dan pas ter 
ziele is gegaan. Dat was volop kin-
dervreugde en genieten van je eigen 
Haagse voetbalclub  Schilderswijkers 
en ADO hoorden bij elkaar. Als je 
erop terugkijkt, was het leven aan de 
Parallelweg zo slecht nog niet   

. .A.M. 
van der Helm

elm z o l

ijn geboortehuis stond aan de arallelweg 1 , vlakbij de aillantlaan. n de jaren ’ 0 zijn de 
19e eeuwse huizen in die buurt dichtgespijkerd en een weinig later maakte de slopershamer de 
verpauperde woningen met de grond gelijk. Een stukje buurtgeschiedenis. erug in de tijd met 
Gerard rkenbout 19 3 . 

e ud gen r  r nt voor de plusser dinsd g  pril  gin  

om eg gel kkig op e relle eg
Gerard rkenbout over zijn jeugd in de Schilderswijk

- rans Kok medio jaren 50 in het doel. -

- oop, Gerard en Kees Arkenbout.-

- Parallelweg nabij de Put -

- rans Kok regelt het verkeer. -

- oop en zijn broer Gerard.-
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VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

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

S TA E D I O N . N L / V I TA A LW O N E N
( 0 7 0 )  3 9 1  0 8  6 7

MET STERRENCOMFORT

Zelf kiezen voor 
wat u nodig heeft

Locatie Dekkershaghe 
Aaltje Noordewierstraat 12

Den Haag

Locatie Hagheduyn
Kijkduinsestraat 1136

Den Haag

Locatie Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade 800

Den Haag

OPEN HUIZENROUTE VITAAL WONEN 
MET STERRENCOMFORT

Zaterdag 5 april 2014 van 13:00 tot 16:00 uur

Staedion organiseert op 5 april een open huizenroute op alle drie de locaties van het nieuwe 

woonconcept ‘Vitaal Wonen met sterrencomfort’. U bent van harte welkom om 

een kijkje te nemen en de sfeer te proeven op onderstaande adressen. De koffi e staat klaar. 

ent  al lid van de renh lpcentrale en aag
Iedereen kan wel eens een helpende hand gebruiken een buur die even een bood-
schap meeneemt als u ziek bent, iemand die even de hond uitlaat of even helpt met de 
computer of een klein klusje in huis of tuin.  Als vrienden of familie even niet kunnen 
helpen, is er de burenhulpcentrale.
 
De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale die Haagse buren bij elkaar 
brengt als er even iets nodig is. Burenhulp is  voor alle leeftijden en gratis. De buren-
hulpcentrale is een initiatief van de Gemeente Den Haag en de Haagse Welzijnsorgani-
saties.
 
Wilt u gebruik maken van de burenhulpcentrale  Of wilt u af en toe een vrijblijvend en 
eenmalig verzoek ontvangen om hulp te bieden aan iemand in uw buurt  

Bel -2 2  of kijk op www.burenhulpcentrale.nl 

ok in oosd inen 
helpen ijk e oners elkaar

Johannes Passion BWV 245 

Koor en orkest 
Vox Delfl andiae

presenteert

Solisten:
Ard Verkerke - Evangelist
Patrick Pranger - Christus
Annemieke Rademaker - sopraan
Anna-Lucia van Dijk - alt
David van Lith - tenor
Maarten van Manen - bas

Continuo:
Stans Jeurissen - cello
Renske Ligtmans - orgel

Dirigent:
Koos van Beurden

In de Dorpskerk te Schipluiden op zondag 13 april
Aanvang: 15.00 uur Entree: vrije gift. 

Meer informatie op www.voxdelfl andiae.nl

Johann Sebastian Bach



En na lang aandringen van zowel 
Andrei Serban als Wood  Brunings 
van de raz  Rockers als Harr  Bal-
lemaker eigenaar van Sir Winston  
liet hij horen waarom hij al sinds de 
jaren  als de “Haagse Elvis Presle ” 
bekendheid geniet. Een kleine maand 
later, bij weer een optreden van de 

raz  Rockers in dezelfde fantasti-
sche ambiance van Sir Winston, deed 
hij het, na stevig aandringen van een 
van de bezoekers, weer en opnieuw 
maakte hij indruk.

ndrei Serban
 jaar is hij, een rechtstreeks product 

van de jaren , opgevoed en groot 
geworden met de muziek van Bill 
Hale , err  Lee Lewis en later Elvis 
Presle . En lang geaarzeld of hij zou 
kiezen voor een muzikale carri re of 
blijven werken in de horeca. Het werd 
uiteindelijk een langdurige combinatie 
van werken in de horeca en dat wer-
ken aanvullen met zijn muziek.
Maar het begon allemaal met een 
ontmoeting met Andrei Serban de 

zoon van de bekende Gregor , toen 
an bijna  jaar was. Zo maar op 

straat. an woonde destijds in de van 
Ostadestraat en ging later naar de 
ULO in de Vermeerstraat. Ze raakten 
aan de praat. an kon, zoals hij het zelf 
kwali  ceert, een beetje gitaar spelen 
en had belangstelling voor de rock and 
roll. Andrei deelde die belangstelling, 
die overigens door vader Gregor niet 
hoog gewaardeerd werd, want die was 
al jaren bezig met het populair maken 
van de gips muziek. 

o al eens
an over die kennismaking met 

Andrei: “Wij oefenden in de kelder 
van hun huis in de Bosschestraat. Toe-
vallig woonde daar ook een Indische 
jongen, we noemden dat toen oneer-
biedig ‘een indo’  Robbie van Wattum 
genaamd. Hij had weer een neef die 
sologitaar speelde. En zo ontstonden 
de Ro al Teens, een band die vooral 
met rock and  roll muziek furore 
maakte op de Rolschaatsbaan in het 
Zuiderpark, maar ook op feestavonden 

in de jaren  een vast onderdeel van 
de cultuur  in de Haagse Dierentuin en 
in Houtrust.
an: “We verdienden best goed in die 

tijd, we speelden op zaterdagavond, 
zondagmiddag en zondagavond. Voor 
mij was het zowel spelen als zingen, 
later werd het in de eerste plaats zin-
gen. Bijvoorbeeld toen de sologitarist 
van de Rockin Diamonds naar ons 
overstapte. We speelden ook veel in 
andere plaatsen zoals Rotterdam, Hel-
levoetsluis en Hoek van Holland. We 
probeerden het allemaal te combineren 
met de school. Tot het moment waarop 
we in militaire dienst moesten. De 
Ro al Teens bestonden in de hoogtij 
dagen uit Woutje ansen stapte later 
tijdelijk over naar de Tielman Bro-
thers , Andrei Serban bassist , Robbie 
van Wattum en Benno van Weghen. 
Benno speelt nog steeds af en toe op 
diverse gelegenheden”
De dienstplicht was verantwoorde-
lijk voor een onderbreking van de 
muziekcarri re en de latere keuze voor 
de horeca. “Dienstplicht was er nu 
eenmaal in die tijd, je kwam er niet 
onderuit. Ik was gelegerd in ’t Harde 
bij de artillerie”.

n de horeca
an moest een keuze maken na 

militaire dienst: of de horeca in of 
muziek blijven maken. Het werd 
uiteindelijk een combinatie met het 

 nancieel  accent op de horeca. Na 
een kort avontuur in Italië, waar hij 
een restaurant huurde in de buurt 
van Bergamo, keerde hij terug naar 
Nederland en begon het restaurant La 
Valbonne in de asuariestraat. “Daar 

was een leuk trapje en ik wilde het 
daarom eigenlijk l’Escalier noemen 
of La Boheme. Maar dat mocht niet, 
die namen waren al elders in gebruik. 
De Kamer van Koophandel stelde 
toen La Valbonne voor, die naam was 
nog vrij.” La Valbonne werd een soort 
jazz-caf , waar an elke avond zong. 
Weinig Elvis Presle  toen nog, dat 
deed hij af en toe.

10 jaar tali
Na  jaar ging an weer naar Italië 
en bleef daar bijna  jaar tot . 
Zijn restaurant daar werd ook door 
veel Italiaanse muzikanten bezocht en 
zo verspreidde de muzikale ambi-
ance zich snel. Muzikanten trokken 
andere muzikanten aan. an, inmiddels 
gescheiden, mistte ook zijn kinderen 
en ging weer de  nitief terug naar 
Nederland waar hij in de Nieuwe 
Schoolstraat het petit-restaurant La 
Valletta begon, dat hij uiteindelijk 22 
jaar runde voordat hij alles verkocht 
en van zijn pensioen ging genieten.
 “Ook daar maakte ik veel muziek, 
bijvoorbeeld elke maandag met het 

orkest van Andrei Serban, die trou-
wens ook geregeld optrad in caf  
restaurant Hollandaise aan de Thor-
beckelaan. Maar daar deed ik elke 
avond met karaoke Elvis Presle  na. 
Ik heb de titel ‘Haagse Elvis Presle ’ 
niet gekregen bij een wedstrijd of 
zo, eigenlijk was het meer een bij-
naam. Ik heb ook nooit in die witte 
glitterpakken opgetreden, daar hield 
ik niet zo van. Het waren klanten, 
die mij bij eerdere optredens ook in 
La Valbonne  erop wezen, dat mijn 
stem wel verduiveld veel op die van 
Elvis leek”.

n de S
De mooiste Elvis-ervaring had an 
in de USA in . Vrienden hadden 
eerder toen Elvis nog leefde een reis 
geregeld naar Memphis, maar die reis 
moest geannuleerd worden vanwege 
de ziekte van zijn schoonvader. Zijn 
schoonvader bleef gelukkig leven, 
maar Elvis overleed helaas in . 
Maar er kwam een tweede kans: 
an bezocht het graf in Memphis en 

mocht zelfs een opname maken in de 
Sun Studio, waar ook Elvis altijd alle 
opnames maakte. De technicus van 
de studio was zo onder de indruk van 
ans stem, dat hij adviseerde zelf een 
D te laten opnemen. Hetgeen ook 

gebeurde, later in Nederland. “Het 
kostte me wel een zak geld” aldus 
an, maar de D “One night with an 

Spool” kwam er.
an onderstreept nog even voor 

alle duidelijkheid dat hij niet gauw 
een nummer als ailhouse Rock zal 
zingen. “Ik houd meer van de rustige 
Elvis muziek, maar bijvoorbeeld ook 
van de muziek van Ton  o White, 
een zanger uit de buurt van Louisiana, 
waar juist de gospelmuziek vandaan 
komt”.
Overigens treedt an nog steeds op 
“met mijn operaties natuurlijk even 

niet” , bijvoorbeeld in Het Einde in 
het Noordeinde. “Dat gaat straks wel 
weer verder dat optreden”, zegt an 
zeker van zijn zaak, “maar dan moet 
er wel iemand voor het vervoer van 
m’n spulletjes willen zorgen”. Bij het 
optreden bij de raz  Rockers had hij 
die spullen niet nodig, een barkruk om 
op te zitten, volstond, geluidsverster-
king en vooral ondersteuning waren 
immers ma imaal aanwezig. “Goed 
h  zijn ze, die jongens. Er is nog zo’n 
goede Indorock band, de Eastern 
Ages”, besluit hij enthousiast ons 
gesprek. Een gesprek met een echte 
muzikale levensgenieter.

Ton van Rijswijk
ava r la e l

 k ben een Hollandse jongen, maar als ik de ndorock hoor, voel ik de adrenaline , aldus 
onderstreept an Spoel zijn liefde voor de ock and oll en in  het bijzonder de ndorock. k ont-
moette hem eind vorig bij een optreden van de raz  ockers in Sir inston in ijswijk, waar 
hij, net hersteld van een operatie, in aanwezigheid van zijn vriend ndrei Serban deel uitmaakte 
van ruim 1 0 man publiek.
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n stem maakte in r k in emphis
n gesprek met an Spoel 0 , de ‘Haagse Elvis resle ’

- an Spoel, links naast Andrei Serban, eind vorig jaar op het podium in Sir inston..-

- an Spoel  Die witte glitterpakken, daar hield ik niet zo van. -

- lvis  Sun Studio in emphis, ennessee, waar de geluidstechnicus onder de indruk was van an s stem.-
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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

Bij DC Klinieken Den Haag kunt u terecht voor de behandeling van 

reumatische aandoeningen. Onze ervaren reumatologen helpen u in een 

patiëntvriendelijke omgeving. U wordt behandeld in een kleinschalig 

medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. 

Heeft u last van gewrichtsreuma, artrose (gewrichts slijtage), jicht, 

de ziekte van Bechterew, gewrichtsontstekingen bij psoriasis (artritis 

psoriatica) of een andere reumatische aandoening? Met een verwijzing 

van uw (huis)arts kunt u bij ons snel een afspraak maken voor het 

spreekuur Reumatologie.

•  Geen wachttijden, u kunt snel terecht

•   Aanvullende onderzoeken, zoals MRI-scan en bloedonderzoek, 

op dezelfde locatie mogelijk

•  Volledige vergoeding door zorgverzekeraar 

(met uitzondering van het eigen risico) 

Gewrichtspijn?
Wij kunnen u helpen.

Rijswijkseweg 77  

2516 EE  Den Haag

t (071) 3301200  

denhaag@dcklinieken.nl

Den Haagwww.dcklinieken.nl

Oorwerk heeft opnieuw de mogelijkheid om u gratis en vrijblijvend te laten kennismaken  

met de allernieuwste techniek in de hoorbranche. Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die 

reeds gebruik maken van een hoortoestel maar ook naar mensen die merken dat hun gehoor 

tekort schiet en daar iets aan willen veranderen.

Een echte doorbraak in gehoortechnologie
Het nieuwe Beltone First hoortoestel gebruikt een van de meest geavanceerde ‘hoorcomputers’ 

ter wereld. Door steeds een optimale afweging te maken tussen spraak en hinderlijke  

bijgeluiden zorgt het toestel voor een ongeëvenaarde helderheid en geeft het een sterk  

verbeterd spraakverstaan.

Naast het kleine en onzichtbaar te dragen design is het hoortoestel volledig draadloos  

te koppelen aan uw smartphone. Hiermee gebruikt u uw smartphone niet alleen als afstand-

bediening voor uw hoortoestel maar kunt u gemakkelijk draadloos telefoneren en films en 

muziek beluisteren als nooit tevoren!

Uw medewerking is belangrijk
Nieuwe technologieën zo goed mogelijk aan laten sluiten op ieders wensen en behoeften; dat 

is waar Oorwerk naar streeft. En daar kunt u een bijdrage aan leveren! Neem direct  contact op 

met onze gecertificeerde audiciens voor meer informatie en ervaar de 

Beltone First als eerste geheel vrijblijvend!

www.oorwerk.nl

Verkrijgbaar in de

Van Hoytemastraat 94, 2596 ET Den Haag

T: 070 324 32 05     E: denhaag@oorwerk.nl 

Openingstijden 

Ma t/m vrij 9:30 - 17:30 uur,  za 9:30 - 15:00 uur

Aert van der Goesstraat 29, 2582 AJ Den Haag

T: 070 779 60 20     E: denhaag2@oorwerk.nl 

Openingstijden 

Ma t/m vrij 9:30 - 17:30 uur,  za 9:30 - 15:00 uur

Testpersonen gezocht voor nieuw 

hoortoestel. Gratis en vrijblijvend.

mode in maat  t m 2 
maandag- en koopavond gesloten 

De Jong Damesmode

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

www.dejongdamesmode.nl

Mode
die bij 
u past 

nieuw in den haag!

Thuishulp     
voor iedereen!

Huishoudelijke hulp nodig? Tel. 070-3600799 

www.hoekhelpt.nl

Gebrek aan tijd, ziekte, of tijdelijk ongemak? 
hoekhelpt Thuiszorg helpt u bij het huishouden.

Wij helpen u 
vertrouwd aan
professionele 
thuishulp, zorg 
en hulp bij 
klusjes in huis.

Als u een indicatie
heeft, is dat prima. 
Maar ook buiten 
de gemeente om
kunt u als particulier
bij ons terecht. 

      Service- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  ,  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: 

act radres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ost s 26046   2 02  en aag
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Kiezen in en aag e o

D  nu met  zetels grootste 
in Den Haag en flinke winst 
voor Haagse Stadspartij 

De grote verliezer in Den Haag was de PvdA, die 
terugzakte van  naar  zetels. Het tweede grote 
verlies op rij, nadat de PvdA in Den Haag in 2  
al terugzakte van  naar  zetels. 

Spuiforum onzeker
Hoewel winnaar D  de bouw van het ‘cultuur-
paleis’ Spuiforum hoog op z’n verlanglijstje heeft 
staan het was een van de grote verkiezingsitems  
is het toch onzeker of dat er nog zal komen. D , 
met de PvdA, het DA en de VVD in het vorige 
college de ondersteuners van dat plan, hebben nu 
in de Haagse raad met 2  van de  zetels geen 
meerderheid meer. Van de Haagse Stadspartij, die 
falikant tegen is, hoeft niet te worden verwacht dat 
die alsnog ‘om’ gaat. 

Steun uit andere hoek om het Spuiforum verder te 
helpen is ook niet zo gauw te verwachten. Groep 
de Mos  Ouderen Partij Den Haag, die met  z’n 
 zetels goed scoorde, zegt dat alles in college-

onderhandelingen bespreekbaar is, maar is niet 
positief over het erg dure  plan.

Hinderlijk grote stembiljetten
Veel kiezers ondervonden in het stemlokaal grote 
moeite met het hanteren van de stembiljetten, die 
dit keer mede door de deelname van maar liefst 

 partijen  onmogelijk groot waren en daardoor 
ook volstrekt onoverzichtelijk. In vrijwel geen 
enkel stemhokje was het voor iemand mogelijk 
om het formulier uitgevouwd voor zich te leggen. 
Vooral ouderen hadden daar heel veel last van  
wat er niet beter op werd gemaakt natuurlijk door 
de strikte regel dat men zich in het stemhokje niet 
door iemand mag laten helpen. En na het stemmen 
was het ook weer veel gedoe om het formulier 
van een stugge papiersoort  op te vouwen en in 

de stembus te duwen. Burgemeester Van Aartsen 
erkent het probleem en heeft inmiddels toegezegd 
dat er serieus naar een oplossing wordt gezocht. 
Iedereen moet fatsoenlijk kunnen stemmen.

olgens de landelijke trend is D  
ook in Den Haag de grote winnaar 
geworden van de gemeenteraadsver-
kiezingen. et  van de  zetels zijn 
de democraten nu de grootste in de 
residentie. ndrukwekkend was ook 
de winst van de Haagse Stadspartij, 
die met een sprong van  naar  ze-
tels meer dan verdubbelde.

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

Bron:  entraal Stembureau Gemeente Den Haag 
Zie voor de gedetailleerde uitslagen: www.denhaag.nl/verkiezingen/

pkomst kiesgerechtigden: 1,3  procent

itslag Den Haag in cijfers  



- Het esteinde ter hoogte van litz, ottet en meubeltransportbedrijd De Gruijter. -

Opgroeien in zo’n levendige buurt was 
voor een nieuwsgierig kereltje als ik 
een aaneenschakeling van verrassende 
belevenissen. Er was, in de periode 
waarover ik schrijf  - , altijd 
wel wat te doen of te zien in de buurt.
Mijn eerste herinneringen gaan terug 
naar de Meester Schabergschool, drie 
panden verwijderd van mijn geboorte-
huis op nr. 2, waar ik de kleuterschool 
bezocht. Op zesjarige leeftijd ging ik 
naar de lagere school op de Prinse-
gracht, de Prof. Gunningschool

 bij Bruss
Rond die tijd deed ook het fenomeen 
televisie zijn intrede en ik herinner mij 
de woensdagmiddagen om vier uur, 
waarop wij, mijn vriendjes en ik, ons 
verzamelden bij groenteboer Bruss  op 
nr. 2 , die als eerste in de buurt een 
tv-toestel had en waar wij dit nieuwe 
technische wonder mochten aanschou-
wen. Met open mond keken wij naar 
De Verrekijker, Okkie Troo , oco 
en de Vliegende Knorrepot, Dappere 
Dodo, Morgen Gebeurt Het, Pipo, 
Swiebertje en meer van deze fraaie 
avonturen, die werden ingeleid door 
omroepster Tante Hann , die ons bij het 
afscheid ook weer vrolijk uitzwaaide.

eel winkels
In de straat was een overdaad aan win-
kels. De bekendste waren wel Maessen, 
de radio en tv-zaak op de hoek van de 
Vleerstraat. Daar kocht ik ook mijn 
eerste grammofoonplaten. Het stuk van 
de Vleerstraat naar de an Hendrik-
straat, ook wel het Hoge Westeinde ge-
noemd, was het meer ‘chique’ gedeelte, 
in tegenstelling tot het Lage Westeinde, 
vanaf het ziekenhuis richting Lijnbaan, 
dat wat meer ‘volkser’ was. In het 
eerste stuk was Amicitia, het zalen-
comple , met daarnaast de bioscoop 
Kriterion. Daar tegenover was de Britse 
legatie, waar de Britse ambassadeur 

woonde. De toegang tot het gebouw 
het Spaansche Hof, een benaming die 

mij toentertijd onbekend was  was een 
grote poort, waarachter zich ook een 
kerk bevond, de rk-kerk van de Heilige 
Teresia van Avila. Vroeger kon je langs 
de kerk door de tuinen van het comple  
doorsteken naar de Laan, maar die mo-
gelijkheid is om veiligheidsredenen nu 

afgesloten met een hek. In dit gedeelte 
van het Westeinde zaten relatief weinig 
winkels. Een opvallende uitzondering 
was de biljartmakerij van Sa  van der 
Weijden op nr. A  die nog bestaat. 
Daar fabriceren ze complete biljart-
tafels en draaien ze mooie ivoren 
biljartballen althans toen waren ze van 
ivoor , maar ze verkopen ook puzzels 
en spellen in alle maten en soorten.

Heerlijke koffiegeur
Recht tegenover Maessen, op de hoek 
van de Assendelftstraat, zat Dubbel 
an, waar wij snoep kochten duimdrop 

voor een cent . Eigenlijk was het een 
cafetaria, waar allerlei rand  guren een 
kop kof  e dronken, maar de school-
jeugd kocht er o.a. pakjes kauwgom 
met  lmsterplaatjes. Nu is in het pand 
nog steeds een horecazaak gevestigd: 
caf  Milka. Naast Dubbel an, in 
het Westeinde op nr.  zat nog een 
ouderwetse drogist met 
zo’n gaper boven de deur, 
Drogisterij Haas. Kon 
je ook lekkere dropjes 
kopen . Op de andere 
hoek van de Assendelft-
straat en het Westeinde 
zat kof  ebranderij .T. 
Kok. Een grote winkel 
waar ze uit glimmende 
potten en kleurige blikken 
kof  e en andere specerijen  
verkochten. De kof  ebonen 
werden door de  rma zelf 
gebrand in een gebouw aan 
de overkant in het Westeinde 
op nr. . De hele straat was 
dan vergeven van de heerlijke 
geur van gebrande kof  e. 
Ook verkocht Kok pinda’s 

in de dop. Ook die werden gebrand of 
geroosterd, wat ook een heerlijke geur 
gaf. Dan werd er snel een grote zak 
pinda’s gehaald en thuis werd er dan 
een krant op tafel uitgevouwen en zaten 
wij allemaal gezellig pinda’s te pellen 
en te smikkelen.

Smeele bleef Smeele
In ons gedeelte van het Westeinde, 
ongeveer het midden, bij het zieken-
huis, zaten nog de zaken van Blitz, de 
papiergroothandel, op nrs  en . Bas 
van de Rest, de muziekhandel op nr. 

, waar ik nog een blauwe maandag 
op gitaarles heb gezeten bij Ren  
Nodelijk van Renee  the Alligators. 
Nottet, de naaimachinezaak op nr. , 
een van de weinige zaken, die er nu 
nog zit. 
Naast Nottet was de poort van de 
Broederschool. Deze rooms-katholieke 
school had verderop in het Westeinde 
nog een afdeling. In dat gebouw zijn 
nu appartementen en o.a. het Theater In 
De Steeg. Aan de overkant van Nottet 
was het bedrijf van de Koninklijke 
Meubeltransport Mij. De Gruijter  

o., waar grote verhuiswagens in 
en uit manoeuvreerden door enorme 
garagedeuren, zowel in het Westeinde 
als aan de achterkant van het gebouw, 
in de Korte Lombardstraat. Altijd weer 
spannend om naar te kijken.
Op de hoek van de Lange Lom-
bardstraat en het Westeinde zat het 
Oudemannenhuis, een tehuis voor 
verarmde -plussers, die hier met 

2 man of meer op een zaal sliepen. 

Een voorloper van het tegenwoordige 
verzorgingshuis. Nu is het Oudeman-
nenhuis omgedoopt in ‘Spanjaardshof’ 
en huisvest het gebouw een scala aan 
kunstzinnige bedrijfjes. Naast het 
Oudemannenhuis, richting ziekenhuis, 
zat slagerij Smeele. Eigenlijk heette 
deze slager Hoogendoorn, maar diens 
voorganger Smeele had zo’n goede 
naam, dat Hoogendoorn maar Smeele 
is blijven heten. 

nze familiezaak
Daarnaast op nr. 2 zat juwelier
horloger B. Spanjaard, mijn vader 
dus. De zaak was daar gevestigd 
door mijn grootvader R. Spanjaard 
en in  overgenomen door mijn 
vader. De zaak heeft bestaan tot 
begin ’er jaren, tot het moment 
dat het ziekenhuis oannes de 
Deo in zijn uitbreidingswoede het 
halve Westeinde had opgeslokt.
Aan de overkant van juwe-
lier Spanjaard was Drukkerij 
Smits gevestigd. Daar werden 
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ad Spanjaard, zoon van de juwelier, over de middenstand van destijds

estein e as een le en ige aagse inkelstraat
Het esteinde van vlak na de weede ereldoorlog was een levendige winkelstraat, die de 
achterliggende buurt rondom het ortenbos ruim kon voorzien van alle dagelijkse behoeften. 

ok kon de straat zich verheugen op een grote toestroom van klandizie uit het estland, daar 
de straat, uit de tijd dat de S  zijn eindpunt had op de Lijnbaan, de toegangspoort vanuit het 

estland tot het centrum van Den Haag was. Later werd het eindpunt verplaatst naar de ar-
kenmarkt, waardoor het esteinde deze functie grotendeels verloor.

- De S -bus op de Varkenmarkt, waar het eindpunt later naartoe verhuisde. -

- Het Kortenbos, richting esteinde in 19 . -

- n de etalage van aessen volgen mensen het tv-verslag van de verloving van 

prinses argriet en Pieter van Vollenhoven, in maart 19 5. -

- De in 19  gesloopte klokgevels, met rechts die van af  de Stoof. -

- Het Hofje van Vredebest in het 
wat volksere age esteinde. -



regelmatig grote rollen papier op pal-
lets aangevoerd, die door een klein 
poortje naar binnen gemanoeuvreerd 
moesten worden. Altijd een enerverend 
spektakel, want zo’n enorme rol wilde 
nog wel eens van de pallet afrollen. In 
de tijd waarover ik spreek, waren er 
nog niet zo veel auto’s. Er was dus 
altijd ruimte genoeg voor vracht-
wagens om in en uit te laden. Eind 
jaren  werd er nog veelvuldig 
gebruik gemaakt van paard en 
wagen ZHB, schillenboer en lor-
renboer, om enkele voorbeelden 
te noemen  en van handkarren 
melkboer, bakker, glazenwas-

ser , wel of niet voorzien van 
hulpmotortje. Op de hoek van 
een van de vele poorten van 
het Westeinde zat bakker 
Vollebregt op nr. , waar 
mijn vader ’s ochtends vroeg 
stiekem heerlijk warm brood haalde, 
rechtstreeks uit de bakkerij achter de 
winkel in de poort vers, warm brood 
mocht niet verkocht worden v r  uur 
’s ochtends . Tegenover het ziekenhuis, 
zat de eerdergenoemde groenteboer 
Bruss , waarnaast zich toneelkostuum-
verhuurbedrijf Louis en o. bevond, 
dat in de tijd v r Sinterklaas bij de 
jongens en meisjes in de ‘gelovige’ leef-
tijd grote verwarring veroorzaakte door 
het feit dat om de haverklap compleet 
uitgedoste Sinterklazen met Zwarte Pie-

ten het pand betraden of 
uitkwamen.
In het stuk tussen ziekenhuis en 
Warmoezierstraat zaten nog de winkels 
van Westend Drums, waar altijd mooie 
drumstellen in de etalage stonden, en 
de winkel van  en  onfectie, waar 
ik mijn eerste spijkerbroek kocht, een 
Lee. Ik weet nog dat de broek  gulden 
kostte en dat mijn moeder de memora-
bele woorden sprak: “Negenendertig 
gulden voor een werkbroek  Van mijn 
leven niet ” De broek werd na veel 
gezeur toch aangeschaft en tot op de 
dag van vandaag draag ik nog steeds 
dergelijke ‘werkbroeken’. Melkboer 
van Adrichem zat nog in dat stuk en een 
kampeerspullenwinkel en op de hoek 
van de Warmoezierstraat een drogisterij. 

Hofje van redebest
Zoals eerder gezegd was het’ Lage 
Westeinde’ volkser dan het chiquere 
‘Hoge’ gedeelte. Dat ‘volkse’ karakter 
van dit gedeelte van het Westeinde 
had te maken met de vele hofjes en 
steegjes in dit deel van de straat. Even 

naast paarden-
slager Van Eik 
op nr. 22 , was 
de ingang van 
het bekendste 
hofje, het Hofje van 
Vredebest. Een groot 
aantal verpauperde 

arbeiderswoninkjes lag verborgen tus-
sen het Westeinde en het Kortenbos. 
Ze hadden allemaal hetzelfde nummer, 
Westeinde 2  gevolgd door het num-
mer van het woninkje. Dus Westeinde 
2 - , 2 -2, enzovoort. Er waren ook 
nog een paar winkeltjes in het hofje, 
zoals een groenteboer en een water-
stokerij. Bij veel gezinnen in het hofje 
was sprake van armoede. In de tweede 
wereldoorlog kreeg het hofje ook nog 
te maken met een bombardement. 
Een Engelse bommenwerper liet op  
maart  enkele bommen vallen, die 
terecht kwamen op een gedeelte van het 
hofje van Vredebest en panden in het 
Westeinde. Acht mensen kwamen hier-
bij om het leven en negentien werden 
zwaargewond.
Het Westeinde kende nog meer hofjes, 
zoals het Paalhofje, Maria’s Hof en 
het Endhof, alsook verschillende 
kleine naamloze steegjes met een paar 
woninkjes. Ook de achterliggende buurt 
rondom het Kortenbos met o.a. Bij de 
Westermolens, Twentstraat, Sirte-

mastraat, Zuilingstraat en het Slij-

keinde tot aan de Noordwal, 
kon get peerd worden als volkswijk. 
Tussen de vele winkels in dit gedeelte 
van het Westeinde bevond zich een 
amin en een De Gruijter. Sporthuis A. . 

op nr. 222-22  verkocht shirtjes van 
alle voetbalclubs in Den Haag. Vrijwel 
op het eind van de straat stonden drie 
kleine panden met een klokgevel, nrs. 
2 -2 2.

af  de Stoof
In een van die pandjes was caf  de 
Stoof gevestigd, waar een borreltje 

 cent kostte en ’s avonds na zes uur 
alleen -plussers werden toegelaten. 
De historische drie pandjes vielen, net 
als de andere panden in dit gedeelte 
van het Westeinde, in de jaren  ten 
prooi aan de slopershamer. Opgeslokt 
door het almaar uitdijende ziekenhuis. 
Bij Piet Grootveld eerst in n van de 
klokgeveltjes, later op nr.2  kon je 

tweedehands 
spulletjes 
kopen. Aan het 
einde van het 
Westeinde, bij de 
Lijnbaan, heeft 
tot in de jaren  
een benzinesta-
tion gestaan van 

hevron.

ijdere 
omgeving
Op iets latere 
leeftijd verbrede 
onze horizon zich en 
dwaalden wij verder 
van het Westeinde 
af. Een zeer frequent 

doel was natuurlijk de ineac aan het 
Buitenhof, waar je na het kopen van een 
kaartje toegang had tot de doorlopende 
voorstelling, die bestond uit het Pol -
goonjournaal, n of twee teken  lms 
en een ‘hoofd  lm’, meestal een twintig 
minuten durende zwart-wit  lm van 

harlie haplin of de Dikke en de 
Dunne. De bedoeling was dat je, nadat 
je het hele programma had gezien, de 
bioscoop verliet, maar meestal bleven 

we tot het volledige programma zo’n 
drie keer voorbij gekomen was.
Een andere spannende bezigheid was 
het met een aantal vriendjes binnendrin-
gen in het Hofje van Nieuwkoop in de 
Warmoezierstraat. In het hofje woonden 
oude vrouwtjes, die zeer gesteld waren 
op hun rust en iedere binnendringende 
jeugdeling verjoegen met een bezem of 
ander ‘wapen’. De sport was dan om 
stiekem de poort binnen te dringen en 
groepsgewijs al joelend en krijsend een 
rondje langs de huisjes te rennen en 
weer de poort uit te schieten, voordat 
zo’n oude ‘heks’ je te pakken kreeg. 
Een memorabele gebeurtenis van een 
heel andere orde waren nog de rellen 
op zondagavond  november  op 
de Prinsegracht bij het gebouw van de 
communistische krant de Waarheid. 
De Russen waren Hongarije binnenge-
vallen, wat grote onrust bracht onder 
de Nederlandse bevolking. Op de 
Prinsegracht belaagde anticommunisten 
het gebouw van de Waarheid. De politie 
bestreed de demonstranten met motoren 
met zijspan en paarden en ging fl ink te 
keer met de ’lange lat’.

Aad Spanjaard
aad a aard z o l

 r nt voor de plusser dinsd g  pril  p gin  

ad Spanjaard, zoon van de juwelier, over de middenstand van destijds

estein e as een le en ige aagse inkelstraat

- De kleuterklas op de r. Schabergschool. k ben de tweede van links op de derde rij van onder.. -

- Het steegje op het 
esteinde 1 . -

- Daan Sa  van der eijden in zijn prachtige biljart- en speelgoedzaak op 31a. -

- nze juweliersetalage in de jaren 0. -

- De zaak van m n grootvader en vader zat op nr. . -
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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

Matthäus Passion 2014 
De uitvoering van de Matthäus 

Passion van J.S. Bach is in de Raamstraat-
kerk te Delft op vrijdag 4 april 2014 en 
wordt uitgevoerd door Zang- en 
Oratoriumvereniging Cantarella. 
Het koor wordt begeleid door Holland 
Orkest Combinatie en acht solisten.
www.cantarella-zingt.nl  

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella     

Raamstraatkerk te Delft
Aanvang:  19.30 uur
Toegang: kaarten € 27,- in de voorverkoop, 
zie website

Bloot en levenloos  
MEDEAtheater staat voor passie 

in beeld en woord. Het theaterstuk Bloot 
en Levenloos werd door Medea zowel in 
het Nederlands als in het Pools in nauwe 
samenwerking met Theater Dakota gepro-
duceerd. 
Het stuk belicht het leven van Poolse 
arbeidsmigranten in Nederland. Grzegorz 
Bartos schreef het stuk op basis van zijn 
eigen ervaringen. 

Op 4 april a.s. wordt de Nederlandse versie 
opgevoerd.
www.medeatheater.nl  

Stichting MEDEA  

Locatie: Theater DAKOTA
Zuidlarenstraat 57, Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: zie website € 12,-; Ooievaars-
pas € 6,-

Stadsbal 2014    
Het Stadsbal in het Atrium van 

het stadhuis in Den Haag vindt dit jaar op 
5 april plaats. Zowel professionele als 
amateurdansers krijgen les, zien presen-
taties en dansen zelf hun verschillende 
stijlen: van Weense wals, Quickstep tot 
Salsa en Merengue tot dansclassics.
www.atriumdenhaag.nl

Atrium Stadhuis        

Locatie: Spuiplein, Den Haag
Aanvang: 19.00 – 2.30 uur
Toegang: zie website 
(versch. kortingstarieven)

 

Passie voor JC
De rockopera ‘Passie voor 

JC’ zal drie keer worden opgevoerd van 
donderdag 10 tot en met zaterdag 12 
april 2014 voor naar verwachting zo’n 
1200 inwoners uit Midden-Delfland en 
omstreken. 
www.muziekmiddendelfl and.nl

Muziek Midden - Delfland    

Locatie: Kerkgebouw ‘De Schelp’
Burgemeester Musquetiersingel 56, 
Schipluiden.
Aanvang: 21.00 uur, inloop v.a. 20.30 uur
Toegang: € 10,-

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. Tijdens deze 
editie spelen voor u Laetitia Gerards 
(sopraan), Raoul Steffani (bariton) en 
Ramon van Engelenhoven (piano).                      
www.christinaconcours.nl
       
Nieuwe Kerk      

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

Fonds 1818 agenda
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Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella     

La Bohème – Puccini’s meesterwerk
Een indrukwekkende opera-ervaring!
La Bohème is één van de meest geliefde en opgevoerde opera’s aller tijden; over jonge mensen 
met dromen en hun onstuimige, onmogelijke liefde. Een La Bohème zoals La Bohème oorspron-
kelijk bedoeld was, met prachtige kostuums, gebaseerd op Puccini’s tijd en de sfeer van het 
levendige, ‘Dickensiaanse’ Parijs uit 1830. Met Italiaanse solisten en medewerking van koor, 
ballet en orkest van de Bulgaarse Staatsopera Plovdiv (met Nederlandse boventiteling).

Zondag 20 april 2014
20.00 uur – Lucent Danstheater

Bestel uw kaarten via de kassa van het Lucent Danstheater 
of via het bespreekbureau: 070 88 00 333.

Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag

Speciaal 
voor lezers van 

de Oud Hagenaar:

€7,50 korting
op kaarten 1e rang 

bij La Bohème

(€ 33,50 i.p.v. € 41)  

o.v.v. ‘Oud Hagenaar’

 

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

gezindten begraven. 

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

april 

oze ouderenagenda Haaglanden  Delft
•  vr. 4 april: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag v.d. maand 

van 14.00-16.30 uur maand in Wijk-en DienstenCentrum 

Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1  in Voorburg.

•  zo. 6 & 20 april: ZilverUitje in Bastacafe: elke 1e & 3e 

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

Scheveningseveer 7 in Den Haag.

•  zo. 13 april: 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.

•  vr. 25 april: Roze Ouderensalon: elke laatste vrijdag v.d. 

maand van 16.00-19.00 uur in Delfs Hove, Vorrinkplein 

99 in Delft

BUITEN DE REGIO

•  zo. 13 april: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand 

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

Leiden.

• zo. 27 april : 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

 
zaterdag  april

interparade in het trium:
een avond met een keur aan dansstijlen
De 17e editie van het Stadsbal wordt een avond met alle 

dansstijlen in het Atrium Den Haag op zaterdag 5 april.

Met de dansstijlen Ballroom, Salsa, Merengue, Bachata, 

Argentijnse Tango, Kizomba, Samba de Gafi eira is dit 

jaarlijkse dansavond completer dan ooit.

Daarnaast is er net als vorig jaar weer een speciaal 

programma voor ouderen.

De WinterParade is de winterse variant op het zomerse, 

rondreizende theaterfestival de Parade. Naast muziek, 

theater en dans wordt er een diner aangeboden, 

geserveerd vanaf een 120 meter lange tafel van Piet 

Hein Eek, op schalen die het publiek met elkaar deelt. 

Kaarten kosten 35 euro per persoon inclusief programma 

en diner, exclusief drankjes. De kaarten zijn te koop via 

www.winterparade.nl en aan de kassa van Theater aan 

het Spui. Op zaterdag 22 februari zijn kaarten te koop aan 

de hoofdingang van het Atrium Den Haag tussen 18:30 – 

19:00 uur (naar beschikbaarheid). 

De deuren gaan open om 18.30 uur en het programma is 

van 19.00 tot 22.00 uur. 

Voor meer informatie over de WinterParade, ga naar 

www.atriumcityhall.nl en www.winterparade.nl

van ma.  t m 30 april

Haagse schilder aria eefjes
e poseert in het trium
Van maandag 7 tot en met woensdag 30 april is in het 

Atrium van het stadhuis aan het Spui de expositie te zien 

'Maria Neefjes schilder in Den Haag'.

Maria Neefjes neemt u mee in haar expressief en eigen-

zinnig gekleurde werkelijkheid. Haar schilderijen zijn

verspreid over de hele wereld opgenomen in collecties 

van particulieren, bedrijven, banken en musea. 

donderdag 10 april

Lezing linders in de tuin
in Bibliotheek penburg
Hoe leven vlinders? Wat hebben ze nodig? Maar ook: 

hoe kunnen we zorgen dat onze tuin een thuis voor 

vlinders wordt? Onder meer deze vragen komen langs in 

de lezing die Kars Veling van de Vlinderstichting geeft in 

Bibliotheek Ypenburg op donderdag 10 april; het is een 

voorproefje van een serie activiteiten in de maand mei 

onder de titel De kunst van het tuinieren.

De dagvlinders hebben het moeilijk in Nederland. Van de 

zeventig soorten die ons land rijk was, zijn er zeventien 

uitgestorven. En dertig van de overgebleven soorten 

staan op de Rode Lijst als ernstig bedreigd tot kwetsbaar. 

Ook in de omgeving van Den Haag zijn soorten achteruit-

gegaan en verdwenen. De Vlinderstichting zet zich in voor 

behoud en herstel van de vlinders en libellen in ons land. 

Omdat zij verwende en kritische dieren zijn, zal verbete-

ring van deze soorten ook voor veel andere planten en 

dieren positief uitwerken!

Kars Veling gaat in zijn lezing hierop dieper in. Op het wel 

en wee van vlinders in de tuin. Op de eisen die vlinders 

stellen. En vooral op hoe wij kunnen zorgen dat er meer 

vlinders en libellen in onze omgeving voorkomen. Tijdens 

en na de lezing is er volop gelegenheid vragen te stellen.

De lezing begint om 20:00 uur en is gratis. Wilt u ook 

komen? Reserveer dan van tevoren een plaats! Schrab-

ber 8 (winkelcentrum Ypenburg)

2496 SR Den Haag

tel.: (070) 353 8611

ypenburg@dobdenhaag.nl

zaterdag 1  april

assieconcert esidentiekoor
in de emonstrantse erk
n ons land worden veel meer passieconcerten uitge-

voerd dan in andere landen. Daardoor vormen deze 

momenten van muzikale bezinning in de week voor Pasen 

een unieke traditie van grote waarde. In dit kader geeft 

het Residentiekoor op 12 april een concert bestaande 

uit hoogtepunten uit de passiemuziek. In de bij uitstek 

passende omgeving van de Remonstrantse kerk wordt 

een selectie uit het vocale en instrumentale werk van 

Telemann, Händel, Bach, Liszt en Stainer ten gehore 

gebracht. Het Residentiekoor wordt begeleid door het 

Continuo Begeleidingsensemble en Niek van der Meij 

(piano/orgel). De Taiwanese sopraan Kaiyi Min maakt bij 

dit concert haar Haagse debuut. Het geheel staat onder 

leiding van Martin van der Brugge. 

Er zijn twee uitvoeringen: om 13:30 uur en om 16:00 uur 

(zaal half uur eerder open). Remonstrantse Kerk, Laan 

van Meerdervoort 955 te Den Haag. Kaarten à € 10,- zijn 

verkrijgbaar via de leden, aan de zaal, of via de website

www.residentiekoor.nl 

1  april t m 0 sept.

Loosduins useum De orenschuur:
tentoonstelling over Houtwijk
Het Loosduins Museum haar deuren voor een nieuwe 

tentoonstelling over de wijk Houtwijk. Deze wijk is 

gelegen tussen de Leyweg/Escamplaan/Margaretha van 

Hennebergweg en de Oude Haagweg. De tentoonstelling 

geeft een mooi overzicht van de verandering van Hout-

wijk als tuinbouwgebied met kleinschalige bedrijvigheid 

naar een nieuwe moderne woonwijk. Het Loosduins Mu-

seum is gelegen aan de Margaretha van Hennebergweg 

2a. Geopend op zaterdagen van 13.00 – 17.00 uur en 

elke eerste zondag van de maand van 13.00 – 17.00 uur. 

dinsdag 1  april

Brainstorm te de la ature
in het utshuis
Op 24 en 25 mei wordt in heel Nederland gevierd hoe 

mooi de natuur is. Overal, dus ook in Den Haag, vinden 

dan inspirerende activiteiten in het groen plaats. Iedereen 

kan ze organiseren. Grote activiteiten of kleine, in een 

park of gewoon in de eigen tuin. De Haagse werkgroep 

Fête de la Nature komt op 15 april samen om op ideeën 

te komen en elkaar te inspireren. Wilt u meedenken of 

tijdens het Fête de la Nature ondersteund bezig zijn? 

Kom dan 15 april om 20.00 uur naar het Nutshuis, op de 

Riviervismarkt 5. Meld u s.v.p. eerst even aan via geert.

vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl  Voor meer info: 

www.fetedelanature.nl of www.haagsmilieucentrum.nl

PATHÉ BUITENHOF

MAANDAG OM 19.15 UUR 
DINSDAG EN DONDERDAG 

OM 13.30 UUR

03/04 - 07/04 - 08/04 - 10/04 - 14/04 - 15/04

LE PASSE 2gt 
Een familiedrama waarin de Iraanse Ahmad terugkeert naar Parijs 
om van zijn vrouw te scheiden. 

Ahmad komt naar Parijs op verzoek van zijn Franse vrouw Marie om de formaliteiten

van hun echtscheiding te regelen. Tijdens zijn terugkeer komt Ahmad er achter 

dat Marie en haar dochter Lucie een moeizame relatie hebben. Wanneer hij dit 

probeert te verhelpen, komt een geheim uit hun verleden boven water. 

PAC

ran
   erse o k uit het hart

et drie geboren Ieren met passie voor hun traditie, een goede stem en 
wat instrumenten bij elkaar en je hebt hét recept voor Ierse folk op zijn 
best. Muziek uit het hart die beelden oproept van donkerbruine pubs met 
vrolijk volk, waar de Guinness rijkelijk vloeit en waar de voeten onder de 
opzwepende ritmes wel van de vloer m eten. D t Ierse oergevoel wil de 
driemansband ran overbrengen zodra het podium van hen is.

r nton Phi ips aa
insdag  apri     uur

ijk voor meer informatie en kaarten op www.ldt.nl of bel 070 88 00 333.

Speciaal voor lezers
van de Oud Hagenaar:

20  korting
op alle rangen, ovv

Oud Hagenaar
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Uw uitvaart geregeld met de Contura-polis 
voor slechts  3.035,-.

Bijzonder geschikt voor senioren, geen leeftijdgrens, 

geen gezondheidsvragen.

De éénmalige afkoopsom kan in maandelijkse termijnen 

in een periode van maximaal 5 jaar worden voldaan. 

Ter gedeeltelijke betaling kunnen uw oude polissen 

worden ingebracht. 

Wij informeren u graag 

over de mogelijkheden. 

Kijk op onze website: www.conturapolis.nl, bel gratis 

0800 - 022 45 35 of stuur de informatiecoupon in.

Conturapolis
natura  

 uitvaar tverzeker ing

"

I N F O R M A T I E C O U P O NJa, ik wil vrijblijvend meer informatie over de Contura-polis. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Naam

Straat

Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Leeftijd(en)

Deze informatiecoupon in een envelop zonder postzegel zenden aan: Contura-polis, Antwoordnummer 5200, 3600 ZM Mijdrecht.

�m  �v

Ik wil later een 
heel gewone 

uitvaart

Deze boeiende, internationale, rei-
zende tentoonstelling doet voor het 
eerst Europa aan. U ontmoet er  
levensgrote dinosauriërs zoals die 
2  miljoen jaren geleden als kleine 
roofreptielen ontstonden tot aan de 
tijd dat sommige van hen uitgroei-
den tot prehistorische monsters, die 
de alleenheerschappij veroverden 
op het land. U maakt een interes-
sante tocht door het Mesozo cum 
Trias, ura en Krijt , dat ook wel 

“het tijdperk der reptielen” wordt 

genoemd. Het verhaal besluit met 
de ondergang van de grote dinosau-
riërs, veroorzaakt door de gevolgen 
van de inslag van een gigantische 
meteoriet,  miljoen jaar geleden 
in de buurt van Me ico. Living 
Dinosaurs vertelt over de meest 
recente bevindingen rond de bio-
logie van de dinosauriërs. U leest 
en hoort hoe zij in de loop der tijd 
veranderden, waarom deze dieren 
zo succesvol waren, en hoe we 
vandaag nog steeds afstammelingen 

van de dinosauriërs om ons heen 
zien, al zijn we ons daarvan niet 
altijd bewust.

Speciaal ontwikkeld voor Post 
Rotterdam met medewerking van 
twee hoogleraren van het Erasmus 
M , oost Gribnau en . Anton 
Grootegoed: de Evolutie Hal. Dit 
deel van de tentoonstelling toont de 
ontwikkeling van de dinosauriërs 
in relatie tot de ontwikkeling van 
andere dieren op het land, maar ook 
in het water en in de lucht, vanaf 

 miljoen jaar geleden tot nu. In 
de Evolutie Hal wordt uitgelegd dat 
de opkomst van de dinosauriërs sa-
menviel met een massa-uitsterving 
2  miljoen jaar geleden, waarna de 
dinosauriërs de heerschappij over 
het land veroverden. Zoals het ooit 
begon kwam aan die heerschappij 
ook een einde: met de inslag van 
een meteoriet zo groot als de Mount 
Everest,  miljoen jaar geleden in 
de buurt van Me ico.  

Op de tijdlijn van deze tentoonstel-

ling komt de mens maar net om 
de hoek kijken. Onze naaste nog 
levende verwanten, de chimpansee 
en de bonobo leefden  M A. Op 
de weg naar de moderne mens zijn 
er een aantal soorten ontstaan die 
het niet gered hebben. De meest 
bekende en laatste verwante soort 
was de Neanderthaler. Zij zijn ruim 

.  jaar geleden uitgestorven.

Living Dinosaurs biedt voorts 
een interessante D  lm en een 
workshop voor kinderen. Ook 
zijn er verschillende fossielen en 
geologische preparaten tentoon-
gesteld. Deze zijn ter beschikking 
gesteld door professor an Smit van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
de medeontdekker van de grote 

meteorietinslag van  miljoen jaar 
geleden.

Living Dinosaurs is een boeiende en 
uiterst leerzame tentoonstelling, die 
tot  juni aanstaande te bezoeken 
is. De tentoonstelling is van dinsdag 
tot en met zondag geopend van 

.  tot . u, maandag geslo-
ten  en uitstekend met openbaar 
vervoer en per auto te bereiken. 
Voor tickets en verdere informatie, 
zie www.livingdinosaurs.nl. 

ost otter am in e an an e inosa ri rs
Advertorial

Er heerst een wonderbaarlijke sfeer in Post Rotterdam op de Coolsingel 42. Het 

monumentale gebouw met prachtige Art Déco detaillering verleent vanaf 7 februari 

tot 15 juni aanstaande onderdak aan de tentoonstelling Living Dinosaurs. Als u de 

ruimte binnengaat staat u oog in oog met indrukwekkende bewegende dinosauriërs 

die ook nog eens  grommende geluiden voortbrengen. De prachtige decors en be-

lichting maken de imposante dieren nog levensechter dan ze al zijn door de toepas-

sing van de nieuwste animatronic technologie.



Onlangs waren we persoonlijk betrokken 
bij een sterfgeval, waarbij van de overle-
dene geen nabestaanden bekend waren, 
terwijl er evenmin een kennis was die de 
uitvaart wilde regelen. Haar buurvrouw 
had de politie na een paar dagen inge-
schakeld, omdat zij de overledene niet 
meer zag en de gordijnen dicht bleven. 
De politie vond haar en schakelde een 
arts in om te bepalen of er sprake was 
van een natuurlijke dood. Toen dat het 
geval bleek en duidelijk werd dat het 
hier een alleenstaande vrouw betrof, 
schakelde de politie de gemeente in. Die 
vroeg, op haar beurt, een notariskantoor 
te onderzoeken of er een testament was 
opgemaakt.

osten
Is dat niet het geval en zijn de uit-

vaartkosten op geen enkele manier te 
verhalen, dan komen de kosten voor 
een minimale crematie of begrafenis 
voor de gemeente. In voornoemd ge-
val had de overledene echter w l een 
testament laten opmaken. Daarin was 
bepaald dat het restant, na de kosten 
van haar crematie, aan goede doelen - 
de Dierenbescherming en Greenpeace 
- moest worden overgemaakt.
Haar crematie en de afwikkeling 
van haar testament zijn dus door een 
notariskantoor geregeld. Dat kantoor 
brengt daarvoor uiteraard al zijn 
kosten in rekening. De vergoeding 
voor deze werkzaamheden beloopt al 
gauw circa  euro. Dat is dan wel 
inclusief de kosten voor de crematie 
en de herinneringsbijeenkomst die 
door circa  personen, allen e -

collega’s, werd bezocht. Zij kregen 
allen van het notariskantoor ook nog 
eens een mooie bedankbrief voor hun 
aanwezigheid, waarvoor ongetwijfeld 
ook een bedragje op de rekening zal 
zijn opgenomen. Maar in elk geval 
is de overledene netjes en met een 
ceremonie gecremeerd en heeft dus 
waardig het heden verlaten.

pdrachtgever
In Nederland overlijden jaarlijks ge-
middeld omstreeks .  personen, 
waarvan gelukkig slechts een klein 
deel onder omstandigheden zoals 
hiervoor beschreven.
Een woordvoerster van de KNB 
Koninklijke Notariële Beroepsorga-

nisatie  wijst erop dat de nota van een 
eventueel notariskantoor in dergelijke 

gevallen natuurlijk wel betaald dient 
te worden. Daarom moeten notarissen 
voor afwikkeling van sterfgevallen 
w l een opdrachtgever hebben. Als er 
een testament is, zijn dat gewoonlijk 
de erfgenamen, ook al zijn dat goede 
doelen. Is er geen testament kan de 
gemeente optreden als opdrachtgever.

arieven
De tarieven die in rekening worden 
gebracht, kunnen per uur werk en per 
kantoor nogal variëren. In  zijn 
onder invloed van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit NMa  de 
algemeen voor de beroepsgroep 
geldende adviestarieven afgeschaft. 
Elk kantoor berekent nu zijn eigen 
tarieven, afhankelijk van wat mensen 
precies willen.
Bij de afwikkeling van een testament 
kunnen ook heel andere zaken een 
rol spelen. De woordvoerster van de 
KNB: “Stel je voor dat een overledene 
in zijn testament Piet heeft benoemd 
als enige erfgenaam. Maar Piet is 
inmiddels ook overleden en heeft 
geen kinderen. Dan kan het heel veel 
werk kosten om plaatsvervangers op 

te sporen. Het zou kunnen dat andere 
wettelijk erfgenamen dan toch ook 
weer aan bod komen.”
Zo’n zoektocht vergt veel tijd, die het 
notariskantoor uiteraard in rekening 
brengt. De KNB raadt de mensen 
daarom aan af en toe te checken of 
hun testament nog up-to-date is. “Net 
als met een verzekeringspolis. Dekt na 
een aantal jaren de vlag de lading nog 
wel  En het kan ook geen kwaad je 
goed te oriënteren op welke notaris je 
in de arm neemt, want de gehanteerde 
tarieven kunnen behoorlijk uiteenlo-
pen.”

E ecuteur
Ook een e ecuteur heeft natuurlijk 
recht op een beloning, maar de erflater 
kan in het testament beschrijven 
hoeveel de e ecuteur moet krijgen. 
Bij naaste familieleden wordt dikwijls 
afgesproken dat er geen beloning 
plaatsvindt.
Als er geen vergoeding is vastgelegd 
in het testament, heeft de e ecuteur 
recht op n procent van de waarde 
van het vermogen van de erflater op de 
dag van overlijden. 

ij het overgrote deel van de sterfgevallen verloopt de uitvaart en de afwikkeling van het testament vlekkeloos. iettemin is het zaak je altijd goed te realiseren dat de zaken dan ook 
vooraf wel goed geregeld moeten zijn.

ikkeling an  testament is niet kosteloos

Erf- en schenkingsrecht

Gerechtskosten bij
afwijzing erfenisje

la  o v   va  ee  o ar  
e  er  da  ee  a e  d e  ee  
alve ee  e  meer ad ez e  
a  overlede  e   ee  va  aar 

vele er e ame  zo  z   e  
e  le e edra  da   zo  r e  

ver or e   l  da   daarvoor 
ere o e  moe  e ale  va  o
eveer  e ro   v d e  vreemd 

da   voor e  moe  e ale  a   
e  l e e   d  ee  ormale 

zaa
 
a  Als u een erfenis wilt afwijzen 
of eerst bene ciair, met boedelbe-

schrijving wil aanvaarden , moet u 
dat melden bij de rechtbank en zijn 
altijd grif ekosten verschuldigd. De 
notaris rekent die kennelijk aan u 
door of vraagt u de verwerping zelf 
te regelen. Dus u had beter gewoon 
het erfenisje kunnen innen. U had 
dat deel ook kunnen doorgeven aan 
een goed doel. Dan had u helemaal 
geen kosten gehad, want de notaris 
trekt zijn kosten en honorarium af 
van de te verdelen nalatenschap.

estament nodig bij eerdere 
kinderen
oe    aar elede  m  vro  

leerde e e  ad z  ee dere  
e z  e d e  de dere  al 

la  e    e de dere  
e e  dere  l  e   er oo  

  vro  e   e e  ee  
e e   a  e e r  er al  m  
vro  o   ome  e overl de  

e e  de e e  dere  da  re  
va  re e  e  e  z  da  e e  

elle
 
Als er geen testament is, treedt het 
wettelijk erfrecht in werking. Als 
een van de ouders overlijdt, krijgt de 
langstlevende echtgenoot het beheer 
over dat deel van het vermogen dat 
de ander nalaat. De eigen kinde-
ren krijgen een vordering op de 
langstlevende over hun erfdeel. De 
langstlevende heeft dan natuurlijk 
wel de kans dat erfdeel op te soupe-
ren, zodat er niks of erg weinig voor 
de kinderen overblijft. In uw geval 
raden wij u aan een testament te 
laten maken, waarin u beschrijft hoe 
het moet gaan als u overlijdt. Het 
zou verstandig zijn als uw partner 
dat ook doet en dat men de testa-

menten op elkaar afstemt. Dat kan 
soms frictie opleveren. Maar u kunt 
natuurlijk altijd terugvallen op een 
eigen testament, waarin u bepaalt dat 
na uw overlijden meteen uw eigen 
bloedverwant erft. Kleinkinderen 
zijn plaatsvervangers voor hun 
ouders als die zijn overleden. Vraag 
eerst informatie aan een notaris.

onsumentenzaken

l  jaar in flat
 e oo  al  ar e al  aar 

dezel de r a   d e d  e  
ee  e  a der vera derd  e  r o
re  am r er e  aa e ra  
de re  vera derd  drem el  ver
derd  e zovoor   d  a ar eme
e om le  e   zo a  de laa e 

rder  l d  r a  aar or
de  de a  amel  ver o  zodra 
de rder ver re  o  overl d  l e 
o er ver o  e el  alle  a   

de o de aa  a  e  l  m  e  
redel  da  m  aza e  a m  
overl de  me  odeloo  o e o e  

orde  o ezadeld om alle   de 
o de aa  e re e   me  

raa

Als u uw nabestaanden of uzelf 
bij vertrek niet wilt belasten met 
eventuele  kosten om de huurflat 
in de oorspronkelijke staat terug te 
brengen, dan zit er niks anders op 
dan dat u nu al contact zoekt met de 
verhuurder en hem schriftelijk laat 
vastleggen welke veranderingen hij 
accepteert en welke vallen onder 
het terugbrengen in oorspronkelijke 
staat. Wij adviseren u echter het te 
laten zoals het is. Komt tijd, komt 
raad. Wat geeft het dat uw nazaten 
hiermee worden belast. Bovendien 
zal de verhuurder misschien niet erg 
lastig doen als hij toch al van plan is 
het vrij komende pand te verkopen. 
Want dan gaat hij of de koper het 
huis toch helemaal renoveren.

Leeftijdscriterium
autoverzekeringen

e rem e voor m  a overze
er   de   dra  

om oo  e aa  va e e e  e  
da   o der e  e orde   door 
ee  eerdere ade   e  va  la  

aar ee  a dere verze eraar e aa  
oe el  al d eel evrede  z  
e ee  over de  a    

adv e

Inderdaad hanteren sommige maat-
schappijen een leeftijdscriterium. 
Meestal is dat voor jongeren tot 2  
jaar, omdat bij schadegevallen is 
aangetoond dat zij een groter risico 
vormen. Sommige maatschappijen, 
zoals kennelijk ook die van de 
ANWB die overigens een dure 
tussenpersoon is , doen dat ook 
voor ouderen. En uiteraard lopen 
de no-claim kortingen terug aan de 
hand van geclaimde schades. Dat is 
vrijwel overal het geval. Daarom is 
het verstandig van u zich te oriënte-
ren op andere verzekeraars. Een van 
de vele prijsvergelijkers op internet 
is bijvoorbeeld die van www.in-
depender.nl. Maar let op, kijk niet 
alleen naar de prijs, maar ook naar 
de voorwaarden en de service van 
de verzekeraars. Mocht u niet over 
internet beschikken of er niet mee 
kunnen omgaan, dan raden we u aan 
een tussenpersoon assurantieadvi-
seur  te zoeken die meerdere partijen 
vertegenwoordigt en u wellicht kan 
helpen de geschikte autoverzekeraar 
voor u te zoeken. Misschien komt u 
dan ook weer bij de ANWB terecht.

Er zijn nabestaanden die weten dat er een testament is, maar niet de inhoud opvragen of gewoon 
onbelangrijk vinden. nderen zijn juist razend nieuwsgierig en willen het naadje van de kous we-
ten. atuurlijk is er ook altijd wel iemand die hoopt een slaatje te kunnen slaan uit een sterfgeval 
en er niet voor terugdeinst een beetje te sjoemelen. rauduleus handelen is echter vrijwel onmo-
gelijk, doordat de fiscus zeer attent is, wanneer uit haar gegevens blijkt dat er een behoorlijk ver-
mogen is nagelaten meer dan 0.000 euro . n die gevallen is namelijk erfbelasting verschuldigd. 

aak leidt een notaris de hele afhandeling in goede banen. aar haalt die notaris je daarbij niet 
het vel over de neus

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’.
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inboedels

Bij een verhuizing of een huis leeg 

opleveren, heeft u vaak méér op te 

ruimen dan gedacht!

Als een deel van de inboedel overblijft en u 

wilt daar een goede bestemming aan geven, 

kies dan voor de inboedelservice van 

Schroeder!

Het inboedelteam zorgt voor het ophalen van 

de inboedel en kan uw huis bezemschoon 

opleveren. Het doen van eventuele kleine 

reparaties zodat het huis netjes achtergelaten 

kan worden, behoort ook tot de moge- 

lijkheden.

Ter plekke wordt door onze medewerker een 

vrijblijvende offerte gemaakt.

Voor een afspraak met de Inboedelservice: 

070-389 57 24 / 06-816 200 94
(maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur) 

Of email: inboedels@schroeder.nl

Kringloopwinkels:

Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijn-

plein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Loosduinsekade 

156 • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 • 

Westduinweg 196

Hoofdvestiging:

Zilverstraat 40 • 2544ER • Den Haag • 

070 330 02 22 • www.schroeder.nl

Ter plekke wordt door onze medewerker een Ter plekke wordt door onze medewerker een 

10% KORTING BIJ AANMELDING!

(geldig in de maand april)

In 1914 was er in ons land voor het eerst een crematie. Een unieke gebeurtenis die we 100 jaar later nog 

elke dag opnieuw vormgeven. Hoe wij dat doen en wat de mogelijkheden zijn om een afscheid persoonlijk 

en betekenisvol te maken, kunt u zien op onze open dag met het thema: 100 jaar cremeren – verleden,  

heden, toekomst. Kom kijken, luisteren en vragen stellen. U bent van harte welkom.

100 jaar cremeren 
in Nederland

Kom naar de open dag op zondag 6 april van 11.00 tot 16.00 uur. Meer info vindt u op yarden.nl
Yarden Crematorium Ockenburgh • Ockenburghstraat 21 • Den Haag • Tel  070 397 84 11
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

p 1 en  maart stond Den Haag  en niet alleen Den 
Haag  in het teken van Ldoet, het grootste vrijwilligers-
evenement van ederland. Het ranje onds, organisator 
van Ldoet, was er wederom in geslaagd enkele honderd-
duizenden burgers te mobiliseren voor het uitvoeren van 
maatschappelijke klussen. Dierenverblijven werden geschil-
derd zelfs door de koning en koningin , tuinen opgekale-
faterd, inwoners van woonzorgcentra in de watten gelegd, 
etc. Ldoet brengt het beste in ons boven: maatschappe-
lijke betrokkenheid, solidariteit en gezamenlijkheid.

Het mooiste is het natuurlijk als dat 
niet tot die twee dagen beperkt blijft. 
Volgend jaar is er wederom een editie 
van NLdoet, want elk jaar neemt het 
aantal deelnemende burgers toe. Maar 
waarom wachten  Er zijn veel l ke en 
interessante activiteiten te doen voor u 
en alle andere Hagenaars.

oor elke Hagenaar
Die maatschappelijke activiteiten staan 
centraal op een pas geopend platform 
op internet: Den Haag Doet. Dit wordt 
de Haagse virtuele ontmoetingsplaats 
voor betrokken burgers en actieve 
organisaties. Ook u kunt er zelf direct 
aan de slag.
Den Haag Doet is n handig, overzich-
telijk en samenhangend platform voor 
alle burgers en organisaties. En laat 
vooral zien dat iedereen kan meedoen  
of u nu wetenschapper, huisvrouw of 
manager bent, met een beperking leeft, 
de taal niet goed beheerst of andere 
problemen hebt. Het gaat erom dat 
iedereen kwaliteiten en talenten heeft. 
Op de website www.DenHaagDoet.nl 
zijn activiteiten en klussen te vinden die 
daarbij passen.

nspirerend trefpunt
Het meedoen z lf is het belangrijkst. 
Een op de vier Hagenaars is al vrijwil-
liger. En meedoen aan activiteiten of 
actief bijdragen aan de samenleving 
is ook een ontdekkingsreis. Vrijwil-
ligerswerk is allang niet meer suf, saai 
of oubollig. Het is er in allerlei soorten 
en maten  ook bedrijven doen er met 
personeelsleden aan mee, bijvoorbeeld, 
en er zijn tegenwoordig ook allerlei 
dagklussen en andere tijdelijke of kort-
durende werkzaamheden voor wie zich 
niet wil binden. En terwijl u daaraan 
meedoet, gebeurt er van alles. U komt 
op onverwachte plaatsen bij onbekende 
organisaties, u ontdekt ineens dat u er-
gens goed in bent of interesse voor hebt 
en u doet nieuwe contacten op. Vrijwil-
ligerswerk laat u met beide benen voluit 
in de maatschappij staan.

Op DenHaagDoet.nl kunt u naar har-
tenlust zoeken naar vrijwilligerswerk 
of andere maatschappelijke activiteiten. 
Organisaties kunnen zich met hun 
vacatures voor vrijwilligers en andere 
interessante activiteiten kenbaar maken 
aan ge nteresseerde burgers zoals u. 
Kortom: DenHaagDoet.nl wordt een 
platform waar Hagenaars elkaar kunnen 
treffen en vinden, en zo een plek voor 
inspiratie, ontmoeting en inter actie. 
Zodat Den Haag Doet

at vindt u er
- Een vacaturebank met allerlei interes-

sante, leuke en uitdagende vacatures 
voor vrijwilligerswerk.  Met handige 
zoek  lters vindt u gemakkelijk iets 
in uw eigen buurt, of op uw eigen 
niveau. Laat u verrassen door de grote 
variatie.

- Een talentenscan. Door het beant-
woorden van een aantal vragen krijgt 
u een globaal beeld van uw talenten. 
En tegelijk passende vacatures, waar 

Vrijwilligers
vacatures

u direct op kunt reageren. 
- Een e-mailservice, waarmee u op de 

hoogte blijft van leuke vacatures, 
naar uw voorkeuren. 

- Wilt u gevonden worden  Dan kunt 
u zich aanmelden voor de kandida-
tenbank. U maakt een pro  el aan en 
geeft daarin aan dat u beschikbaar 
bent. U bent vervolgens ‘zichtbaar’ 
voor organisaties die ingelogd zijn op 
Den Haag Doet. Zij kunnen u bena-
deren voor passend vrijwilligerswerk. 
NB U bent dus niet en plein public 

zichtbaar op de website.
De komende maanden wordt wekelijks 

een prijs uitgeloofd  onder alle nieuw 
ingevulde pro  elen.  Wilt u kans 
maken op deze prijs, vul dan snel uw 
pro  el volledig in. 

- Als u als vrijwilliger aan de slag 
gaat, hebt u soms wat aanvullende 
scholing nodig. Momenteel worden 
vooral taalcursussen en basiscom-
putervaardigheden aangeboden. Dit 
cursusaanbod zal naar verwachting 

wat breder worden en geschikt voor 
iedereen die vrijwilligerswerk doet. 

- Een agenda met activiteiten en 
dagvacatures. De komende maanden 
zal dit onderdeel geleidelijk gaan 
groeien. 

- Zelf de kortingspas aanvragen. 
Met de kortingspas kunnen Haagse 
vrijwilligers gebruikmaken van al-
lerlei interessante aanbiedingen op 
het gebied van winkelen, restaurants, 
cultuur, wellness etc. Sinds  januari 
2  kunt u de kortingspas zelf aan-
vragen. Enkele weken na de aanvraag 
kunt u de pas ophalen bij de i-Shop 
van uw keuze. NB Ook Haagse 
mantelzorgers kunnen de kortingspas 
aanvragen via www.denhaagdoet.nl.

- Onder in de website vindt u een leuke 
social media bo , met allerlei nieuws 
en weetjes vanuit de stad.

- Allerlei praktische informatie over 
vrijwilligerswerk. 

Over vrijwilligerswerk en maatschappelijke actief zijn

Website www.denhaagdoet.nlBudgetcoach
Vluchtelingenwerk
Zuidvleugel

Vluchtelingen zijn in het begin 
van hun verblijf in Nederland vaak 
afhankelijk van een uitkering. 
Omdat zij niet of onvoldoende 
bekend zijn met het Nederlandse 
s steem en de Nederlandse taal, 
gaat er met een betaling wel eens 
iets mis. Een betalingsachterstand 
kan vervolgens snel oplopen en is 
het moeilijk om die toestand weer 
recht te trekken. Als budgetcoach 
begeleidt u vluchtelingen naar 
 nanciële zelfstandigheid en helpt 

u schulden te voorkomen.  U on-
dersteunt hen bij budgettering en 
administratie, helpt bij contacten 
met instanties en werkt eraan dat 
een cliënt problemen uiteindelijk 
zelf kan oplossen.
Voor wie houdt van een uitdaging 
in de omgang met medemensen

Inlichtingen: Margreet ter Mors, 
tel.:    
e-mail:
mtermors vwzuidvleugel.nl

Assistent-leerkracht

Goed burgerschap is de basis 
van een hechte samenleving vol 
betrokken en solidaire inwoners. 
En dat begint op de basisschool. 
Daar volgen de leerlingen in groep 

-  en of -  een speciale cursus 
burgerschap. En u kunt daarbij 
meehelpen. Welzijnsorganisatie 
Zebra organiseert deze lessen voor 
leerlingen van de basisschool an 
van Nassau. U kunt als assistent de 
leerkracht helpen bij de voorberei-
ding en uitvoering van de lessen 
burgerschap. De lessen van 2 
uur  worden voorbereid in Zebra-
locatie Octopus en op donderdag 
en of vrijdag uitgevoerd op de 
basisschool an van Nassau.

Inlichtingen: Marietta Loddo
tel.  2  22 
e-mail :
m.loddo zebrawelzijn.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures  

ijk op 
www.denhaagdoet.nl en 
zoek zelf naar een leuke 
vrijwilligersbaan. 

ersoonlijke hulp
Let op: om u aan te melden op DenHaagDoet.nl hebt 
u een e-mailadres nodig  Hebt u geen computer of 
e-mailadres  Is er iets niet duidelijk  Of zou u het  jn 
vinden als iemand u persoonlijk helpt bij het vinden 
van passend vrijwilligerswerk   Dan kunt u terecht bij 
een van onderstaande bemiddelingspunten vrijwilli-
gerswerk. De medewerkers daar helpen u graag verder. 
Of vraag iemand uit uw naaste omgeving u te helpen. 
Want Den Haag Doet SAMEN

entrum
PEP Den Haag
Riviervismarkt 2
tel.  2  

i-Shop ulianakerk
Schalk Burgerstraat 2
tel.  2  22 

Escamp
i-Shop Escampade
Escamplaan f
tel.  2  2  

Haagse Hout
i-Shop Mariahoeve
Ivoorhorst 
tel.  2  2  

Laak
i-Shop romvlietplein

romvlietplein 2
tel.  2  2  

Scheveningen
Vrijwilligerspunt
Keizerstraat c
tel.   2  2

Segbroek
i-Shop ‘t Lindenkwadrant
2e Braamstraat 
tel.  2  2  

- Vrijwilligerswerk voor dierenliefhebbers bijvoorbeeld  werk aan de
kippenren van De ijkamphoeve tijdens doet. -



Het is . e bent bijna . En daar 
ligt-ie dan ineens op de deurmat: de 
oproep om te worden gekeurd voor de 
militaire dienst. e moest je melden bij 
de Indelingsraad aan de Burgemeester 
Patijnweg 2  a in Den Haag. Er deden 
allerlei geruchten de ronde. Zo zou je 
in dienst een echte kerel worden. Maar 
daar voelde je niks voor. Een echte 
kerel  Vreselijk. e moest er niet aan 
denken. Homo’s, zo had je van horen 
zeggen, hoefden niet in dienst. Maar 
om nou tijdens de keuring te laten 
doorschemeren dat je homo was, leek 
toch ook weer een beetje teveel van 
het goede. 
Ik was geen homo. Maar van alle soor-
ten liefde achtte ik de Vaderlandsliefde 
toch wel veruit de meest afwijkende 
en dus zon ik op andere middelen om 
me aan de dienstplicht te onttrekken. 
Leeftijdgenoten deden me diverse tips 
aan de hand. e kon je rechterwijs-
vinger afhakken. Dan konden ze je 
in het leger niet gebruiken omdat je 
dan de trekker van je geweer niet kon 
overhalen. Of  je kon je moeder of je 
tedd beer meenemen naar de keuring. 
Want met zulke lulletjes rozenwater 
win je de oorlog natuurlijk ook niet. 
Of je at vlak voor de keuring een kilo 
zoute drop. Dan vloog je bloeddruk 
tijdelijk  naar onverantwoorde hoog-

ten. En soldaten met hoge bloeddruk 
zijn driftkikkers die op het goeie mo-
ment de verkeerde beslissingen nemen 
of andersom. 

B H S
Een dag voordat ik me naar de 
Burgemeester Patijnweg begaf, at ik 
dus voor de zekerheid niet n maar 
twee kilo zoute drop en op de dag zelf 
zat ik met een twintigtal jongens die 
ik niet kende en allemaal graag hun 
dienstplicht wensten te vervullen in de 
wachtkamer om ons te laten doorlich-
ten. Dat was het eerste onderdeel van 
de keuring. Daarna kregen we een 
stapeltje papieren PD-  formulieren  
om in te vullen. De samenstelling van 
het gezin, schoolopleiding, cursussen, 
diploma’s, eventuele werkgevers, hob-
b ’s en sporten, alles wilden ze van je 

weten voordat ze je als kanonnenvoer 
gingen gebruiken. Ook mochten we 
onze voorkeur uitspreken voor de 
land-, dan wel de zee- of de lucht-
macht. Daarna volgde de lichamelijke 
keuring. ongens groter dan 2 meter of 
kleiner dan ,  meter mochten gelijk 
al naar huis. De overigen werden 
bevoeld, beklopt en van alle kanten 
bekeken. Ogen, oren en ook bloeddruk 
werden gemeten. De man die mijn 
bloeddruk opnam keek bedenkelijk 
maar zei niets. En toen kwam er een 
test waarin intelligentie, praktisch in-
zicht, rekenkennis, taal en administra-
tieve vaardigheden werden gemeten. 
Tenslotte werd het geheel volgens het 
s steem ABOHZIS in kaart gebracht. 
Die letters stonden respectievelijk 
voor : Algemene f sische toestand, 
Bovenlichaam, Onderlichaam, Horen, 
Zien, Intelligentie en Stabiliteit. Iedere 
letter kreeg een cijfer. Een n was het 
best, een vijf het slechtst. Slechts n 
vijf, achter welke letter dan ook, was 
voldoende om te worden afgekeurd.

orse-test
En toen kwam de morse-test. Dat had 
ik al gehoord van klasgenoten die 
eerder waren gekeurd. De morse-
test  Geweldig  Dat vond ik voor de 
verandering nou w l leuk. We kregen 
de morsetekens van drie letters. Die 
morsetekens werden in steeds sneller 
tempo ten gehore gebracht. En wij 
moesten steeds de bijbehorende letter 
opschrijven. Halverwege raakte ik de 
draad kwijt. ammer. Maar gelukkig 
schoot me te binnen dat ik daar zat om 
afgekeurd te worden. Dus kwam het 
toch nog goed uit.
Voordat we naar huis mochten had-
den we nog een persoonlijk gesprek 
met een ps chiater die speciaal op 
simulanten moest letten. Dat ging er 
dus zogenaamd gezellig aan toe. Toen 

hij vroeg of ik het thuis naar mijn 
zin had, barstte ik in een onbedaar-
bare huilbui uit en stamelde, dat mijn 
vader en moeder niet van me hielden. 
‘Kom, kom’, zei hij en kwam uit zijn 
stoel om me bemoedigend op mijn 
schouder te kloppen maar vooral, om 
van dichtbij te zien of mijn tranen 
echt waren. Dat waren ze. Want daar 
had ik speciaal op geoefend. Toen ik 
weer thuis was heb ik mijn vader en 
moeder e cuses aangeboden voor mijn 
leugens. Want natuurlijk hielden ze 
wel van me.

Herkeuring
Na een paar weken lag er een brief 
van het Ministerie van Defensie op 
de mat met de uitslag. Nooit heb ik 
zo nerveus een brief opengemaakt. 
Herkeuring  Ik moest na enige weken 
terug komen voor een lichamelijke 
herkeuring. M’n bloeddruk , schoot 
het door me heen. Hoe krijg ik 
m’n bloeddruk dan weer zo hoog  
Opnieuw twee kilo drop bleek te vol-
staan. Eenmaal weer bij de keurings-
arts zei deze, dat ik maar eens een 
tijdje op een bed in een apart kamertje 
moest gaan liggen. Daarna zouden ze 
mijn bloeddruk opnieuw opnemen. 

Uren hebben ze me daar laten liggen. 
Want ze wisten natuurlijk precies hoe 
lang het duurde voordat al dat zout 
van die drop was uitgewerkt. Hoe hou 
ik mijn bloeddruk op peil  Vroeg ik 
me eenzaam en alleen in dat kamertje 
af. Vertwijfeld ging ik allerlei inspan-
nende lichamelijke oefeningen doen. 
En zo stond ik net op mijn hoofd, toen 
de deur openging en de ps chiater 
me verzocht weer in zijn spreekka-
mer plaats te nemen. Nadat hij mijn 
bloeddruk had opgenomen vroeg hij: 
‘Waarom stond jij zonet op je hoofd ’. 
‘Alleen als ik op mijn hoofd sta vind 
ik het niet erg dat mijn ouders niet van 
me houden’, antwoordde ik en barstte 
weer in hevig snikken uit.
Een week later lag er opnieuw een 
enveloppe van het Ministerie op de 
mat. Met daarin een half A-viertje 
waarop het hoofd van de indelings-
raad, luitenant-kolonel H. Moskie, me 
meedeelde: ‘De op bovenvermelde 
datum  juli  in het openbaar 
gedane uitspraak omtrent uw geschikt-
heid voor de dienstplicht na de 
beoordeling als bedoeld in de artikelen 

 en 2 van de dienstplichtwet- luidt:  
VOORGOED ONGES HIKT.
Bij mijn huisarts kon ik vragen wat 
dat betekende.  Die kende me beter 
en zei: ‘ e hebt S . Dat geven ze aan 
sommige jongens omdat ze er graag 
zeker van willen zijn, dat iedereen in 
het leger precies doet wat er wordt 
opgedragen.’  
Heeft u ook een raar verhaal over uw 
dienstkeuring  Mail het naar:
j li s pasgeld deo d-hagenaar nl

p gin   dinsd g  pril  e ud gen r     r nt voor de plusser

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.

oorgoe  ongeschikt o  een echte kerel
ot 199  werd iedere jongeman rond zijn 1 e levensjaar gekeurd voor militaire dienst. De meesten 

wilden wel. aar sommigen verschenen op de keuring met hun tedd beer. f met hun moeder. n de 
hoop afgekeurd te worden.

www.ttl-morgenstond.nl

Tandheelkunde • Implantoloog (NOVI erkend) • Kindermondzorg  
• Rolstoeltoegankelijk• Mondhygiëniste

 Voor de hele familie 
    de allerbeste tandzorg 

Als familiebedrijf voorziet Morgenstond al meer dan 70’jaar hele generaties van 
de allerbeste tandzorg. Door de slimme combinatie van tandzorg en tandheelkunde 
op één locatie kunnen we u altijd de beste oplossing bieden.  
Eén adres met vertrouwde gezichten en persoonlijke aandacht. 
Ouderwetse service en innovatieve technologie voor de fijnste en modernste tandzorg
voor u en uw gezinsleden.
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Sudoku                                 Sudoku B                                 Sudoku 

6 8
9 4

2
7 6 5

4 1
5 7 2 6

4 8 6
8 1 6 9
3 5 7

Sudoku D                                

ok  eer mee en in
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 
‘ ’  in B een ‘ ’ in  een ‘ ’ en in 
D ook een ‘ ’, zodat het gevraagde 
antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
- - - .

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr.  van  
maart vond u ook vier Sudoku-op-
gaves. De gezochte oplossing luidde 
- - - . De tien prijswinnaars zijn:

 E.A. Sleijpen, te Zevenhuizen
 an Postma, te Leiden
 oop van Laethem, te Den Haag
 .M. Dam  Bruin, te Den Haag

 Helen Nieboer Hnatkova, 
te Den Haag
 Evert van Maanen, te Leiderdorp
 Gerrit Blok, te Amsterdam
 Annet Kater, te Voorburg
 Aad van Boven, te Zoetermeer
 aap van der Tang, te Koudekerk

nzenden
Voor de puzzel van deze week 

worden vijf e emplaren van het boek 
“Eerst Napels zien ” Vergeet niet 
om bij de inzending ook uw post-
adres te vermelden
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag 10 april

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

Zet in de onderwerpregel:
lo  do  r  

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. 

4 5 8 7
3 6 4 8

6 9 8
7 3 4

3 2
2 1 9
9

8 7 5

8
4 3 8

7 4 2
4

6 1 8 7 9
4 5 1

2 6 7 9
3 8

3 6

5 6 9 8
3 5 6

3 4 2
9 7 8 6
7 8 5 3

4
7

2 1 9

onnige zandstranden, schilderachtige dorpjes, prachtige natuur, een glaasje 
port aan de haven. Dat zijn de Algarve, ook bekend als het Californi  van Portu-
gal! Op de fi ets naar de authentieke havenstad Tavira (ca. 8 km), wandelen naar 
het gemoedelijke centrum van vissersdorpje Cabanas, of per gratis bootje naar 
het tegenover gelegen eiland om te genieten van zon op het brede, langzaam 
afl opende zandstrand. 

 verblijft in Aparthotel Golden Club Cabanas ***+, gelegen aan de rand van 
een prachtig natuurgebied en met uitzicht op de lagune op ca. 150 m van het 
strand en centrum van Cabanas.  Een ideale bestemming voor rustzoekers, 
actieve natuurliefhebbers en families met in dit complex zwembaden, een kids-
club, sportfaciliteiten en vele bezienswaardigheden in de omgeving.

Het arrangement is inclusief:

* Retourvlucht naar Faro met Transavia
* Luchthavenbelasting & brandstofheffi ng
* Transfers luchthaven - accommodatie
* 7 overnachtingen in een 1-kamerapparte-
  ment met landzicht
* Verblijf o.b.v. All Inclusive: 
   - Ontbijt, Lunch diner buffet
   - IJs en snacks(16:00-17:00)
   - Fris, koffi e, thee, bier, wijn en lokale alcoholische dranken
   - Binnenbad, whirlpool en fi tness, live muziek en entertainment overdag. 
* Nederlandse hostess

Informatie & boekingen:
www.arke.nl/comfortland of bel met Arke 0900-8847(15 cpm) of ga langs bij een Arke winkel.
Op deze reizen zijn de ANVR- SGR voorwaarden van toepassing.

ie in Drenthe is ziet pas goed hoe veelzijdig de provincie is. Hier heb je nog 
uitgestrekte natuurgebieden, slechts doorkruist door kleine weggetjes. Paarse 
heidevelden en golvende zandduinen, uitgestrekte bossen met vennen en heide, 
en avontuurlijke paden door veen en moeras. Een eeuwenoud landschap met 
slingerende beekjes, esdorpen, karakteristieke boerderijen, hunebedden en graf-
heuvels. Hedendaagse natuur naast tastbare herinneringen aan een rijk verleden. 
Er valt zoveel te beleven in deze prachtige provincie. Hier is natuur nog avontuur-
lijk... Genieten van de rust en ruimte en ontdek al wandelend de omgeving. 

 verblijft in Hampshire Hotel Wesseling****, het oudste familiehotel van Neder-
land (sinds 1662) dat naast traditionele gastvrijheid beschikt over uiterst modern 
comfort, een receptie, een café, een a la carte restaurant, een verwarmd terras 
en gratis iFi.

Het arrangement is inclusief

*  2x overnachting in een comfortabele 
    tweepersoonskamer
*  2x uitgebreid ontbijtbuffet
*  1x een 4-gangendiner met streekgerechten
*  andelroute door het Drentse land 
   met een gevulde knapzak met Drentse 
   versnaperingen
*  Entreebewijs voor het geheel in oude 
   stijl gerenoveerde Drents museum 
   en het Drents archief

.

Zonnige Algarve All Inclusive 
8-dagen vanaf €399 p.p.

Drenthe
   Portugal

Speciaal voor lezers van De Oud Hagenaar 2 bijzondere reisaanbiedingen van
www.comfortland.nl

Prijs: vanaf €399,- p.p. met vertrek op 7, 12 en 14 mei 2014
Reisperiode: 16 april t/m 26 oktober 2014

Genoemde prijs is o.b.v. 2 personen per kamer, beperkt beschikbaar op een aantal vertrek-
data. Prijs is excl. reserveringskosten van €20 bij online boeken of €29,50 per telefonische- 
of reisbureauboeking, calamiteitenfonds €2,50 per boeking en evt. toeslagen. Boek snel, 
want op=op en in ieder geval voor 12 april 2014.

Prijs: Voor slechts €99,- p.p.    
Periode: 11 april t/m 31 oktober 2014, boeken voor 30 april 2014.

Prijs is excl. reserveringskosten van €15 bij online boeken of €29,50 per telefonische- of 
reisbureauboeking.

Ontdek wat Drenthe met je doet 
3-daags arrangement voor €99 p.p.

Online Thuiszorgwinkel voor senioren



p gin   dinsd g  pril  e ud gen r     r nt voor de plusser

Voordeelwinkel Bestel online via onze webwinkel 
www. olharding- oordeel.nl

erzendkosten per bestelling € ,9 .  w bestelling wordt geleverd met Post l, betaling achteraf met een acceptgiro                  www. olharding- oordeel.nl

Bel en bestel    070-8700 1

269,Nu   95Nu   139,95 289,95

 1

          www.volharding-voordeel.nl
         Mini catalogus 

15%
Lees meer op 

pagina 50

Bel & Bestel
070 - 8700216

Extra

Ledenvoordeel

Onze catalogus

.

Vraag hem gratis aan.

15%
.59,95Nu   17,95

.

Kniel-/zitbankje 

35,Nu   9539,95

Tempur®  Fietszadel Kussen 

.

.

.

37,Nu   95
39,95

Fietstrainer met display

54,Nu   9559,95

13,

ECOsox kousenInfrarood warmtelamp
met timerfunctie

50
Nu   58,95 Nu   

Toiletverhoger
met deksel 

31,

.

.

Vanaf 95 Nu   109,

.
.

.

95

Senioren Klap GSM met  
bureaulader

129,95

19,95

DVD box ‘Ons Koningshuis’

.

.

Tafel voor stoel en bed

Opstapje met 
handleuning

Rollator Let’s Go Outdoor

.

.

.
. .

Nu   

.
.

.

.

.

.

.

159,95

.

.

.

.

.

.


