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Interview met de legendarische doelman van ADO: de 90-jarige Frans Kok

Onvergetelijke jaren tussen de palen
De uit de Van Ostadestraat afkomstige Frans
Kok is ADO niet vergeten. En zijn hart ligt nog
immer bij deze oerHaagse club, waarbij
hij met zoveel enthousiasme heeft gevoetbald.
In een riante kamer van
een verzorgingsflat nabij de Loosduinsekade
sprak ik met de legendarisch ADO-doelman.
Haag.
Bij Frans Kok draait zijn hele leven om
sport, zo was dat in zijn jeugd en zo is
dat ook in de herfst van zijn leven.‘Wat
heerlijk om op TV alle wedstrijden te
kunnen volgen’, vertelt hij kordaat in
een spraak, die zijn Haagse afkomst
niet verloochent. ‘Met zo’n kastje erbij
kan je alle voetbalkanalen ontvangen’,
informeert hij me met een glimlach
en een krachtige stem alsof hij me een
abonnement probeert aan te smeren.
Nog geen profs
Als kind was er eigenlijk maar één
club waarmee Frans opgroeide. Niet
zo verwonderlijk dat het ADO (Alles
Door Oefening) was, dat zijn honk had
in het prachtige Zuiderpark, vlakbij de
straat waar de oud-doelman zijn jeugd
doorbracht. Als jochie van 9 jaar ging
hij daar al op de voetbal. Bijna vanzelfsprekend. Van scouten was in die tijd
nog geen sprake. Het ging er allemaal
veel ongedwongener aan toe, hoewel
het fanatieke bij de spelers er niet minder om was. De ouders zagen voetbal
als een leuke sport voor hun kinderen;
niemand had nog van beroepsvoetbal
gehoord toen Kok in 1933 zijn eerste
schreden zette op de grasmat van het
ADO-terrein. Zelf had hij er zin in. Al
spoedig zou blijken, dat hij meer talent
had om in het doel te staan dan actief
speler te zijn.
Frans Kok zou het als doelman ver
schoppen en zelfs opgemerkt worden
door Kees van Kooten (1941), die hem
‘mijn jeugdheld’ noemde. Vleiend en
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- Niemand had nog van beroepsvoetbal gehoord toen Kok in 1933 zijn eerste schreden zette op de grasmat in het Zuiderpark. -

sportief, zulke taal van de ene Hagenaar ‘pur sang’ over de andere.
Oom van Aad Mansveld
Als zoon van een drogist, maakte Kok
het helemaal. Als doelman zag hij
tijdens maar vooral ná de oorlog zijn
ster rijzen. Tijdens trainingen werd hij
apart onder handen genomen om zich
als keeper verder te bekwamen.
Van zijn jeugdperiode weet Kok zich
niet veel meer te herinneren. Dat is
jammer, want die beginperiode zou
menigeen best interesseren. Hoe is het
de straatvoetballer vergaan, voordat
hij in ADO 1 keepte? In ieder geval
mogen we aannemen dat hij enig talent
in de genen had, daar later zijn neef
Aad Mansveld (1944-1991) ook voor
ADO voetbalde. Sterker nog de laatste
is in 1964 naar ADO gekomen op
aandringen van Frans Kok, die als ouddoelman en -bestuurslid nog wat in de
melk te brokkelen had.
Ambachtsschool
Frans Kok doorliep de ambachtsschool doorlopen. Het was een zware
taak om tegelijkertijd te trainen, te
voetballen en te leren. Het is niet zo
verwonderlijk, dat het laatste er een
beetje bij inschoot. De voetballerij
kwam op de eerste plaats, ook al was
van betaald voetbal nog geen sprake en
er naarstig gezocht moest worden naar
een baantje. In de oorlogsjaren zat hij

grotendeels bij de PTT, waardoor zijn
voetbalcarrière geen gevaar liep.
Trainers uit zijn tijd waren onder
andere: oud ADO-speler Ben Tap
(1946-1952), Gerrit van Wijhe (19531954), Franz Gutkas (1954-1955) en
Rinus Loof (1955-1962). Vooral de
laatste wordt door hem geroemd, al
was het maar, omdat hij een oud-speler
was van ADO 1. Een trainer die zich
helemaal gaf om ADO een club van
naam te maken.
364 x in het doel
In 1942 kwam zijn doorbraak. Dat jaar
mag hij negen keer doelman van ADO
zijn; in totaal zou hij uiteindelijk tot
zijn laatste wedstrijd in 1959, 364 keer
in het doel staan in competitie-, oefenen bekerwedstrijden. Frans was niet
voor één gat te vangen en was altijd
paraat om mee te spelen. Dat klinkt
logisch, maar was in een tijd dat de
voetballerij nog geen betaald voetbal
was niet zo vanzelfsprekend.
Pas vanaf 1954 werden de voetballers betaald, maar het salaris was zo
laag dat er beter van ‘semi-profs’ kon
worden gesproken. Een ieder had een
bijbaantje nodig.
Frans Kok was verkeersagent geworden en kon op deze manier –gesteund
door de Gemeente- de nodige tijd
vrijmaken voor ADO.
De linksbuiten Lex Rijnvis, die in 1952
in de competitie speelde, kan hij zich

nog goed herinneren vanwege zijn
uitmuntende voorzetten, waaruit goed
gescoord kon worden. Ook aanvaller
Theo Timmermans en de lange Henk
Jans passeren de revue. Mick Clavan
was een sterke voorhoedespeler, die
de bal goed kon afgeven en een prima
teamgeest had. Kok gaat nog even door
met het opnoemen van zijn teamgenoten. De techniek van aanvaller Carol
Schuurman wordt geroemd en hij ziet
Karel Jansen nog voor zich als linkshalf verdediger. Rechtshalf stond Jantje
van Beek, ook zo’n kei! Verdediger
Huub Scherpenisse, rechtsback George
van Rosmalen, het zijn allemaal namen
die Kok herinneren aan de mooiste
dagen van zijn leven. O ja, Joop
Eversteijn, die linkshalf, zou hij bijna
vergeten. Vorig jaar overleden. Het
elftal uit zijn tijd sterft uit. ‘George en
ik zijn de laatste twee ADO-spelers’,
moet hij keihard en met enige emotie
concluderen. ‘Het is niet anders.’
‘Je moet de bal spelen’
De spelers werden bij uitwedstrijden
altijd correct ontvangen. De sportiviteit
stond hoog in het vaandel. Kwaliteit en
respect gingen hand in hand met elkaar.
Ruw spel zoals dat nu vaak te zien is,
maakt Frans alleen maar boos. ‘Je moet
op de bal spelen en niet tegen elkaars
poten schoppen!’ Supporters gingen in
grote getale mee naar uitwedstrijden:
eigenlijk is daarin niets veranderd.

- Nu in het verzorgingshuis volgt Frans Kok
het voetbal nog intensief op televisie.” -

Oké, de spreekkoren waren van andere
toon, maar ze waren altijd zeer bemoedigend. ADO kan trots zijn op zijn supporters ook al zitten er wat raddraaiers
bij, maar die vind je overal.
Tijd voor ADO-museum
Op de valreep, weet doelman Kok nog
te melden, dat het huidige bestuur eens
wat meer oog moet hebben voor het
verleden. In het Kyocera-stadion is
niets te vinden over de geschiedenis.
Het wordt zo langzamerhand toch wel
eens tijd voor een museumpje, waarin
de oud-spelers zich ook weten terug te
vinden ‘Respect, meneer, dat mis je als
je ouder wordt en dat is juíst onlosmakelijk verbonden met sportiviteit en
voetbal!’

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

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!

- Een foto van vroeger van de familie Venema uit Bergum, die mij voor mij heeft gezorgd
in de Hongerwinter. -

Naar de boeren
Ik las het boek ‘Naar de Boeren’ van Frans Nieuwenhuis,
dat in 2010 werd uitgebracht. Het gaat over de ruim 40.000
kinderen die in de Hongerwinter van ‘44/’45 naar het Noorden
werden gebracht, vooral afkomstig uit de vier grote steden
en op transport gezet door christelijke organisaties. Vele
levens zijn daardoor gered.

In het boek staan de plaatsen
waar de meeste kinderen terecht
kwamen: Almelo, Hoogezand,
Hoogeveen, Emmen. Ook worden
genoemd: Alteveer, Arum, Eefde,
Korhorn, Metslawier, Reuthum,
Wehe en Wijtgaard. Ikzelf was 8
jaar oud toen ik ook met de boot
naar Friesland ben gebracht. Ik
kwam terecht in Bergum, maar die
plaatsnaam lees ik niet in het boek.
Ik kwam daar met de boot na naar
ik meen 6 of 7 dagen varen. Wat
ook in het boek staat te lezen, is
inderdaad waar, de boot voer ’s
nachts, op de dag bleven wij aan
de kant liggen. Ik weet dat nog
heel goed. Het was verschrikkelijk
wat wij moesten mee maken en dat
op die leeftijd. De boot was met
stro gevuld, daar gingen wij op
slapen. Tenminste als we konden
slapen. Vaak lukte dat niet door
ons verdriet en de honger. Over
de heimwee zal ik maar zwijgen.
Maar dat was ook vreselijk. Vele
kinderen huilden aan één stuk door.
Over mijzelf zwijg ik liever wat dat
betreft.

Colofon

Bergum
Maar wat ik graag zou willen
weten is het volgende. Zijn er meer
kinderen in Bergum aangeland? En
bij wie zijn zij dan opgenomen?
Wij kwamen in Bergum aan, we
meerden af bij een melkfabriek.
De kinderen die konden lopen
gingen naar de fabriek, hand in
hand. Zij die niet konden lopen
werden gedragen, ook ikzelf. Ja, het

was vreselijk. Die dag werden de
kinderen afgehaald door de mensen
uit Bergum. Ik werd afgehaald en
gedragen naar een paard en wagen.
Dat was zo’n Friese boerenkar.
Ik kwam terecht bij de familie
Venema, die op de foto bij dit stukje
staat.
Na 70 jaar
Nu het volgende verhaal. Ik was
verleden jaar op een camping in
Aardenburg. Ik leerde daar een man
en vrouw kennen, Piet Swart en
echtgenote. Zij hadden een jeep uit
de oorlog. Ik vroeg het een en ander
over de jeep. Hij vertelde dat die
uit Normandië kwam. Hij was op
doorreis naar Friesland, hij woonde
daar. Friesland, vertelde ik hem,
daar was ik in de oorlog. Ik vertelde
wat ik had meegemaakt. Ik zei hem
dat ik graag (zoon) Jaap Venema
zou willen ontmoeten als die nog
in leven was. Piet Swart beloofde
mij er achteraan te gaan om Jaap
Venema te vinden. En dat is gelukt!
Na 70 jaar ga ik nu Jaap Venema
weer zien. Ik ga hem vertellen hoe
dankbaar ik ben dat zijn ouders
mij hebben opgenomen tijdens de
oorlog. Dat de familie Venema mij
uiteindelijk heeft gered van alles en
dat ik nu nog leef. U zult begrijpen
dat ik Friesland hoog in het vaandel
heb staan.

Wim Bartels
Zoetermeer
wim.bartels@gmail.com

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 76.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur / directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl
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Hoorspelen gezocht
Al een jaar of twintig verzamel ik alles
wat met het hoorspel te maken heeft.
Cassettebandjes, bandrecorderbanden,
zelfs grammofoonplaten. Om het voor de
toekomst te bewaren digitaliseer ik het, en
zet alles om in mp3. Sinds begin dit jaar
zendt Radio Rijswijk wekelijks een hoorspel van mij uit, en kan een ieder die van
een stukje nostalgie houdt ervan genieten.
Veel hoorspelen zijn in de loop van de
jaren verloren gegaan, maar gelukkig zijn
er nog mensen die dit voor de toekomst
willen behouden.
Wat gelukkig nog bewaard is gebleven is
een reeks hoorspelen van Paul Vlaanderen, die in de jaren 59-62 is uitgezonden.
Wat te denken van de serie ‘Sprong in het
heelal’ uit 1957. Zo is mijn collectie in de
loop van de jaren uitgegroeid tot vele duizenden hoorspelen, en ben ik nog steeds
opzoek naar nieuw of beter materiaal.
Vandaar mijn verzoek aan de lezers van
dit blad om eens te kijken of zij mogelijk
in een donker hoekje nog iets van platen,
cassettebandjes of recorderbanden van
hoorspelen of cabaret voor mij hebben. Ik
digitaliseer het en u krijgt uw materiaal
weer terug gelijk met een cd met uw hoorspel of cabaretprogramma. Ik hoop dat
mensen zijn die mij willen helpen om het
voor de toekomst veilig te stellen.

Wij betreuren het overlijden van ons gewaardeerd oudbestuurslid en lid van verdienste Arie Visser; lid sinds
1968 met logboeknummer 1230.
Dank je wel lieve wrakduiker voor al je inspanningen,
waardoor onze vereniging onder meer al ruim 40 jaar
haar eigen clubhuis ‘De Bunker’ bezit.
Wij zullen je hartelijke gezelschap en je historische
kennis van de (wrak-)duiksport in ons verenigingsleven
zeer missen.

Arie Visser
* Den Haag, 26 januari 1941
† Naaldwijk, 15 juli 2014
Wij wensen Hella, kinderen en kleinkinderen en alle
andere dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens alle duikvrienden van N.V.v.O. Baracuda

Wim Fromberg

zou ik er nog wat meer hebben. Op
voorhand dank voor de moeite.

hoorspelen@ziggo.nl
--------------------------------------------

Ad Bouwen

Tijgerbrigade
Op zaterdag 27 september 2014 wordt
voor veteranen van alle onderdelen van de
Tijgerbrigade (Ned.Indie 1946-1949) te
Vught een reünie met plechtige herdenking, maar ook amusement en een gratis
tijgerloterij gehouden. Voor inschrijving
of nadere informatie neemt u contact op
met Marianne van het secretariaat van
de commissie reünie –en nazorg 2-6RI,
T-Brigade.010 – 4382758

Marianne Pragt – Lankhuizen
Telefoon: 010 - 4382758
marianne.lankhuizen@gmail.com
--------------------------------------------Rijswijkse Vaart
Wie kan mij helpen aan foto’s van een
bepaald deel van de Rijswijkse Vaart uit
de periode van (omstreeks) 1950-1965,
toen deze nog niet overkluisd was. Het
gaat mij om het deel tussen het eind van
de Kerklaan (gezien richting Delft) en de
Burgemeester Elsenlaan. Die vaart was
voor mij in mijn jeugd (in ben geboren in
1946 en woonde vanaf toen ruim 22 jaar
in de Lijsterbeslaan) een heel belangrijke
plek. Via diverse beeldbanken heb ik twee
foto’s gevonden van dit deel, maar graag

Uitgever:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
administratie@deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Condoleance

Oosterhout (N-B)
a.bouwen@hccnet.nl
-------------------------------------------Pensioen Nutsspaarbank
Vroeger, lang geleden tussen 1968
en 1970, heb ik met plezier gewerkt
bij de Nutsspaarbank Scheveningen.
Nu ik de pensioengerechtigde leeftijd
heb bereikt ben ik op zoek naar de
rechtsopvolger van de Nutsspaarbank Scheveningen. Dit omdat ik
pensioenpremie heb afgedragen en
daardoor recht meen te hebben op
een pensioenuitkering. Ik heb kunnen
achterhalen dat eerst een fusie met
de Nutsspaarbank Den Haag heeft
plaatsgevonden en dat daarna SNS
de eigenaar is geworden. Echter SNS
heeft geen dossier van mij gevonden.
Mijn vraag is daarom: kunnen oudmedewerkers van de Nutsspaarbank
Scheveningen en/of Nutsspaarbank
Den Haag mij vertellen van welke
uitkeringsinstantie zij nu pensioen
ontvangen? Dan hoop ik vervolgens
weer verder op mijn zoektocht te
kunnen gaan!

Reinier Herpel

Fam. Kloosterman
Onze familie is al enige tijd op zoek
naar neven en nichten met de naam
Kloosterman. Het gaat om Jopie,
Gerrie, Lenie, Dries en Ben. Het zijn
kinderen van onze tante van vaderszijde. Vroeger woonden zij in Den
Haag. Hun moeder (Lena) woonde
in de Schilderswijk in Den Haag.
Wie kent deze neven en nichten, of
wie kan ons op hun spoor zetten?
Reacties zie ik graag tegemoet.

Ineke Bergwerf
ineke.bergwerf@planet.nl
--------------------------------------------AAC-Bar
Begin 1972 begon in de Boekhorststraat, na het sluiten van de frietzaak,
ongeveer tussen de sekswinkel en een
meubelzaak (als ik mij goed herinner)
een koffiehuis AAC-Bar genoemd.
Ik ben erg geïnteresseerd in alle
informatie foto’s en krantenartikelen
en dergelijke. De zaak heeft nog geen
half jaar bestaan. Volgens mij werden
boven deze zaak ook kamers verhuurd aan studenten. Alle informatie
hierover is mij welkom.

Bentos
Groningen
jpzndg@gmail.com

herpel@zonnet.nl

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

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.nl
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info@is-acquisitie.com
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel@deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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TV-serie bij Omroep West portretteert oude Hagenaars en Scheveningers

Een cijfer voor je leven
Onder de titel ‘Een Cijfer voor je Leven’ heeft Oud Hagenaar
Bob Entrop een nieuwe zesdelige televisieserie voor Omroep
West gemaakt die m.i.v. woensdag 23 juli wordt uitgezonden.
In de serie worden bijzondere oudere Hagenaars en Scheveningers geportretteerd, van wie de jongste 72 jaar is en de
oudste 94 jaar.

Nieuwe toeristische
website Den Haag
Den Haag heeft een geheel
vernieuwde toeristische website: www.denhaag.com. Deze
site is dé plek voor iedereen
die een bezoek aan Den Haag
wil brengen en die wil weten
wat er allemaal te doen is.

Het vernieuwde www.denhaag.com
is tot stand gekomen dankzij de inzet
van de gemeente Den Haag, Den Haag
Marketing en vele Haagse ondernemers.
De site is in vier talen beschikbaar en
is interessant voor zowel bezoekers als
inwoners. Afhankelijk van de gekozen
taal en de opgegeven voorkeuren komt
de site met passende suggesties voor
een aangenaam verblijf in Den Haag.
Denhaag.com werkt op elke computer,
tablet of smartphone.

Helft van senioren is
bang voor overval
Hoewel de kans op een
overval in Nederland klein is,
is meer dan de helft van de
senioren juist daar bang voor.
Dit blijkt uit een groot veiligheidsonderzoek onder ruim
700 senioren, uitgevoerd in
opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO.

Ouderen zijn ook bang voor inbraak en
de babbeltruc. Opmerkelijk genoeg zijn
zij het minst bang om te vallen terwijl
daardoor jaarlijks 2.500 ouderen overlijden. Ter vergelijking: in 2013 vonden er
176 overvallen op ouderen plaats.
Veiligheid internet
Steeds meer ouderen maken gebruik van
internet. Ruim vier van de tien surfende
senioren maken zich zorgen over de
veiligheid op het internet. Zo is 59% er
bang voor dat het door hen afgegeven
e-mailadres wordt misbruikt voor commerciële doeleinden en volgens 22% is
dat ook wel eens gebeurd. De senioren
hebben gemiddeld zes verschillende
wachtwoorden en 60% heeft er wel eens
moeite mee ze allemaal te onthouden.
Zeven van de tien senioren hebben een
handigheid hiervoor, zoals opschrijven
of ze gebruiken hetzelfde password voor
meerdere sites.
Zie voor alle aspecten van het onderzoek
op internet: www.uniekbo.nl/a/2014/
veiligheid.html

n de e serie raagt filmmaker Bob
Entrop (67 jaar) aan de hand van privé
foto’s aan 65plussers terug te kijken
op hun leven. Wat waren de hoogteen dieptepunten? Aan bod komen de
bijdrage aan de samenleving door de
geportretteerden, hoe zij straks na hun
dood herinnerd willen worden, en
welke kansen ze hebben gehad om er
wat van te maken.
Betrekkelijkheid
Ook de ‘betrekkelijkheid der dingen’
komt steeds aan de orde en uiteindelijk
wordt de vraag gesteld welk cijfer de
geportretteerden aan hun leven geven?
Tijdens deze zoektocht en door zijn
heel persoonlijke manier van vragen
dringt Bob Entrop diep door in hun
leven. De mensen tonen hun kwetsbaarheid en ontdekken soms dingen
die ze waren vergeten of die ze nu,
zoveel jaren ouder, anders beoordelen.
n elke afle ering gaat hij ook met de
hoofdpersoon terug naar een dierbare
plek.
Uitzenddata
23 juli 17.15 uur (daarna elk uur tot
de volgende dag): Gerri de Jong, huisvrouw en vissersvrouw, 94 jaar.
Gerri heeft drie kinderen, waarvan
er twee met een ernstige geestelijke
handicap. Vanaf hun geboorte zorgt
ze al voor de twee oudste (nu 70 en
68 jaar) die ook nog steeds bij haar
thuis wonen. Op haar veertiende is ze
nettenboetster geworden en moest toen
verplicht in klederdracht. Sinds die tijd

is ze altijd in ‘dracht’ blijven lopen.
Haar man was haringvisser en is inmiddels 15 jaar geleden overleden. Ze
zingt al zestig jaar in het Schevenings
vissers vrouwenkoor.
30 juli: Piet van Boheemen, banketbakker, 89 jaar.
Piet komt uit een boerengezin uit
Stompwijk en was bestemd om boer te
worden. Maar de geur van brood trok
hem meer dan koeien. Hij was dertien
jaar toen hij door zijn vader ‘verhuurd’
werd aan de bakker in het dorp. Na
de oorlog is hij in het gebombardeerde Bezuidenhout in Den Haag een
banketbakkerij begonnen en heeft toen
de Bossche Bollen geïntroduceerd,
waarover hij enthousiast kan vertellen.
Samen met zijn vrouw heef hij de zaak
33 jaar gehad. Piet is ook een fervent
schaatser. Na zijn pensioen kreeg hij
daar voor het eerst alle tijd voor.
6 augustus: Inge Tielman, dichteres,
regisseur, 82 jaar.
Inge is in Nederlands Indië geboren
en heeft drie jaar met haar moeder in
het Jappenkamp gezeten, waar ze nog
heel veel duidelijke herinneringen aan
heeft. Het heeft lange tijd geduurd
voordat ze hulp zocht voor haar
oorlogstrauma. Ze heeft 34 jaar lang
het Theater in de Steeg in Den Haag
gehad waar de meeste, nu bekende,
cabaretiers zijn begonnen. Inge maakt
haar hele leven al gedichten die zijn
gepubliceerd en soms ook samen met
foto’s zijn geëxposeerd.

- Filmmaker Bob Entrop achter de camera.-

17 augustus: Leen van Pelt, kapsalon,
89 jaar.
Leen is met zijn eerste vrouw een
kapsalon begonnen. Maar helaas liep
dat huwelijk na achttien jaar stuk. Zijn
vrouw, die een internationaal bekende
kapster was, was alleen maar aan het
werk en had weinig tijd voor Leen die
graag kinderen wilde. Leen is later
opnieuw getrouwd met een kapster uit
de zaak en heeft nu twee kinderen. Hij
is lid en actief geweest in allerlei bestuursfuncties en bezoekt nog elke dag
trouw per auto en scootmobiel de vier
kapsalons, die nu door zijn zoons worden gerund. Leen heeft een belangrijke
bijdrage geleverd om het kappersvak
op een hoger plan te brengen.
24 augustus: Carla Kotter, lerares
aardrijkskunde, 72 jaar.
Carla is een lerares in hart en nieren.
Ze heeft 35 jaar enthousiast voor de
klas gestaan. Mede door de plotselinge
dood van haar man, die maar zestig
is geworden, is Carla overspannen
geraakt. Na haar pensioen heeft Carla

zich nog meer ingezet voor allerlei
sociale doelen, waaronder het Hospice
in Zoetermeer en het buurtpreventieteam in haar buurt. Ze is iemand die
altijd met en voor groepen skireizen
en benefiet concerten organiseert. Dat
deed ze al op school met werkweken
en zeilkampen. Stilzitten is niks voor
haar. Ze wil goed voor mensen zorgen.
Navertoningen
De afle eringen an de serie orden
na de tv uitzendingen gebruikt voor
vertoning in verzorgingshuizen,
bibliotheken en andere plekken waar
65plussers bij elkaar komen. De serie
kwam tot stand met subsidies van het
Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds
Sluyterman van Loo, Gemeente Dordrecht en Omroep West.
Meer info
Producent van de serie is SOL FILMprodukties, Postbus 1032 4801 BA
Breda (zie op internet:
.solfilm rodukties.nl .

Buurtgenoten helpen
en wat bijverdienen

Bloemenkiosk ‘Green
Dreams’ moet blijven

De klussen website www.superburen.com is sinds kort ook
beschikbaar in Delft en Zoetermeer. SuperBuren.com is voor
de inwoners van Delft en Zoetermeer het platform op internet
waar zij hulp kunnen zoeken en aanbieden bij het doen van
klussen. In Lansingerland is het platform al een paar maanden
actief en erg succesvol.

De kersverse D66 wethouder Tom de Bruijn gaat bekijken of
de Bloemenkiosk ‘Green Dreams’ opnieuw een standplek kan
krijgen op nieuwe Leefbaarheidsplein aan de Scheveningse
Haven. De Bloemenkiosk staat er al elf jaar maar moest wijken voor de werkzaamheden aan nieuwbouw appartementencomplex de Havenmeester.

Het idee is simpel. Je hebt hulp nodig
bij bijvoorbeeld het snoeien van een
boom, het oppassen op je huisdier of
een kleine reparatie. In je directe omgeving is er waarschijnlijk wel iemand die
jou daarbij zou willen helpen. Alleen
hoe vind je die persoon. SuperBuren.
com biedt hiervoor de oplossing.

Ondanks de steun van de bewoners
kreeg de eigenaresse van de bloemenkiosk begin dit jaar te horen dat zij niet
meer mocht terugkeren op het nieuwe
Leefbaarheidsplein. Vanaf 1991 voerde
Den Haag een rigide anti-kioskenbeleid
uit waardoor vaak kleine ondernemers
gedupeerd werden.

Helder profiel
Mensen die buurtgenoten willen helpen
met dergelijke klussen, melden zich
aan als SuperBuur. Inschrijven is

geheel gratis. Om je aan te melden als
SuperBuur wordt je verzocht om een
helder rofiel aan te maken. e kunt je
aanmelden voor klussen in een of meerdere categorieën, waaronder: reparatie
en onderhoud, tuinieren, huishoudelijk
werk, computerhulp, oppas en bijles.
Door je aan te melden als SuperBuur
help je niet alleen mensen uit je buurt,
maar kun je ook wat bijverdienen.
Heb je andere vaardigheden die je wilt
inzetten, laat het dan weten. Aanmelden
is gratis.

Ruimhartiger
De Haagse Stadspartij vindt echter dat
kramen en kiosken bij een levendige
stad horen en heeft dit op laten nemen

in het nieuwe coalitieakkoord. “Er is
voldoende ruimte op het Leefbaarheidsplein en bewoners willen graag de kiosk
weer terugkomt. En de wethouder erkent dat volgens het coalitieakkoord het
kioskenbeleid ruimhartiger toegepast
gaat worden,” stelt Gerwin van Vulpen
van de Haagse Stadspartij vast. “Dan ga
ik er vanuit dat ‘Green Dreams’ de eerste kiosk wordt die dankzij dit nieuwe
beleid mag blijven!”
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www.yarden.nl

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

Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland:
In– én uitpakken van uw bezittingen
(De)montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken en schilderijen
Af– en aansluiten van uw apparaten
Stoffeer– en schilderwerk
Correcte woningontruiming van uw oude
woning na uw verhuizing of na een overlijden
 Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht
 Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen
 Waardevolle stukken transparant verkocht via erkende veilinghuizen






www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie

Inruil
bespreekbaar

WBS ontruimingen

t
e
h
r
a
a
n
Kom Huis!
Open
06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Iedere donderdag
13.30 - 15.00 uur
Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

06 - 41 45 00 45

www.gantelzicht.nl

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

info@woningbezemschoon.nl

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

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

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

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

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

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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De beste ontwerper van de twintigste eeuw

Piet Zwart van de lantaarnpalen
In het boek Op straat gezet, een uitgave van de gemeente Den Haag uit 1997 staat een artikel
over lantaarnpalen. Knap gevonden die titel, het boek gaat namelijk over historisch straatmeubilair in Den Haag en daar vallen lantaarnpalen vanzelfsprekend ook onder. Er is in het verleden
discussie ontstaan over de vraag of het ontwerp van enkele lantaarnpalen die onder andere
in onze stad geplaatst zijn, door de bekende architect Berlage bedacht is of door één van zijn
medewerkers en daar probeer ik in dit artikel antwoord op te geven.

Laat ik beginnen met een citaat uit het
zojuist genoemde boek:
‘Het ontwerp van de Berlage lantaarnpaal was van Piet Zwart maar stond
officieel o naam an Berlage. ormaliter had Piet Zwart er niet zoveel
moeite mee, dat hij als medewerker
van de architect niet genoemd werd als
ontwerper, maar met de lantaarnpaal
lag dat anders. Daar ei hij in een catalogus uit
o er De erhouding
van architect tot medewerkers was in
die tijd [1925] volledig anders dan tegen oordig. u orden mede erkers
meestal genoemd, tenminste als ze
an im ortantie ijn. oen niet, je as
eenvoudig werknemer, de architect
was je werkgever en die verhouding
as rij scher . k heb ook nooit m r
ge retendeerd, o n keer na, dat as
met de lantaarns. oen heb ik ge egd
dat gaat toch eigenlijk niet, want die
heb ik ont or en. a, ei Berlage,
maar ik heb toch de opdracht ervoor,
maar goed, we zullen het wel eens
bes reken bij emeente erken. oen
zijn we daar samen naar toe geweest,
maar daar werd gezegd: ja, dáár hebben we niks mee te maken of ú het
ont or en heeft of Berlage. et staat
op naam van Berlage en daar hebben
we ons aan te houden want die heeft
de o dracht. n och, daar bekommerde je je toen toch eigenlijk niet zo erg
o er, dat as nu eenmaal usance.
Wie hij was
iet is in
in aandijk geboren.
Het werd al snel duidelijk dat hij een
getalenteerd tekenaar was en hij wilde
dan ook een opleiding in die richting
gaan olgen. oe el ijn ader an
mening was dat hier geen droog brood
mee te verdienen was, steunde hij hem
toch bij die keu e. Van
tot
volgde hij dan ook een opleiding bij
de Rijksschool voor Kunstnijverheid

- De Haagse wethouder J. Jurriaan Kok, zelf
trouwens architect van opleiding en ouddirecteur van plateelbakkerij Rozenburg. -

in Amsterdam en hierna ging hij als
leraar op een school in Leeuwarden
erken. Van
tot
oonde hij
in Voorburg en in die eriode heeft hij
o el met Berlage als met an ils
samenge erkt. De laatste ond dat de
te gebruiken kleuren in zijn ontwerpen
door een kunstenaar bedacht moesten
orden. o hebben e samen de
bekende keukens van Bruynzeel in
die tijd orm gege en. n
ging
iet in assenaar onen o het adres
ijksstraat eg . n dat elfde jaar
trou de hij met el Cleijndert nadat
zijn eerste huwelijk op de klippen
gelo en as. e kregen ier kinderen
eer, arst, Comine en Aart. arst
trad min of meer in de voetsporen van
ijn ader. aast het erk oor Bru nzeel heeft Piet onder meer voor de
en de kabelfabriek Delft ge erkt.
Piet heeft vele onderscheidingen voor
ijn erk gekregen. ij erd elfs
door de Beroe sorganisatie ederlandse nt er ers tot d ont er er
an de e eeu uit erkoren r erd
in dit verband vooral gekeken naar de
menselijke maat, gebruiksvriendelijkheid en of zijn ontwerpen in massaroductie er aardigd konden orden.
Vrij el tot aan ijn dood - in
heeft hij samen met zijn vrouw op hetelfde adres in assenaar ge oond.
el is het o, dat hij in Leidschendam
aarschijnlijk in een rusthuis o erleden is. el is jaar later o erleden.
Dat iet heel eel originele ont er en
op zijn naam heeft staan mag u van
mij aannemen.
Voordat
ik iets
meer over
de lantaarnpaal
ga vertellen wil ik
een tweede
ontwerp dat
met onze stad te maken heeft noemen:
de iet art bank. n
kreeg
Berlage de opdracht om het Buitenhof
o nieu in te richten. elf ont ier
hij de kiosk die er nog steeds staat en
Piet Zwart tekende het ontwerp voor
enkele houten banken in de kleuren
zwart, wit en rood met ernaast een
a ierbak. De originele tekening hiervan wordt in het Gemeentemuseum
be aard. De banken erden in grenenhout vervaardigd en zijn jaren later
er angen door re lica s in hardhout.
n
ijn e er ijderd en in
zijn ze aan het Gemeentemuseum
geschonken waar u ze nog steeds kunt
be onderen.

- Het Haags Gemeentemuseum wijdde in 1973
een
overzichtstentoonstelling aan het werk van Piet
Zwart

.-

- Enkelvoudige uitvoering
van de ‘Berlagepaal’ aan
de Duinlaan. (Foto: Claudia
van Noord) - Lantaarnpalen van Piet Zwart op de
boulevard van Scheveningen. -

Elektrisch licht
n
erd aan de ofsingel de
eerste elektriciteitscentrale van
on e stad in bedrijf gesteld. nkele
jaren later, in
, begon het
emeentelijk lectrisch Bedrijf

ven de eigen gemeentelijke
dienst of an een fabriek. Dit
had ondermeer te maken met
het feit dat de toenmalige wethouder an enbare erken,
. urriaan ok
,
hier oog oor had als man
van smaak en oud-directeur van
de Haagsche Plateelbakkerij
o enburg.

- Jubileumzegel ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Postcheque- en Girodienst in 1968. De hoofddirecteur van de
PTT, de heer De Vries (rechts), verkoopt in het hoofdpostkantoor
de eerste zegel aan de heer Groen, directeur van de girodienst.
Links Piet Zwart als ontwerper van de zegel. -

met het leveren van stroom een de
aagsche ram eg Maatscha ij en
in datzelfde jaar werd er ook een begin
gemaakt met de elektrische straaterlichting. ier oor erd gebruik
gemaakt an gas erlichting. n
straat ge et lees ik De electrificatie
van de openbare verlichting heeft in
Den aag ge orgd oor een bij onder stuk straatmeubilair: de Berlage
lantaarnpaal in drie verschillende vormen. et is o merkelijk dat men oor
dit onderdeel gekozen heeft voor het
ontwerp van een architect en niet zoals
gewoonlijk voor een anoniem ontwerp

Varianten
n dan nu de aal elf. De o dracht aan het architectenbureau
Berlage verstrekt was simpel:
ont er een lantaarn aal. iet
Zwart ging hier in 1925 mee aan
de slag. ij ont ier een t eetal
palen, met een enkelvoudig en
dubbelvoudig draagstel waaraan
de lam en hingen. De ui oering
was aanvankelijk eenvoudig, de
paal zelf was aluminiumkleurig en het onderste gedeelte,
de sokkel, werd in zwart
uitgevoerd, voornamelijk omdat dit

gedeelte uil ou kunnen orden.
Omdat de opdrachtgevers dit al te eenvoudig vonden en van mening waren
dat er een kleur bij moest komen, besloot Piet, met enige tegenzin, enkele
elementen in rood uit te oeren. et
ging dan om een deel van het draagstel
waar de lampen aan hingen, de letters
B o de sokkel en het bolletje
bo eno de aal. n
erd een
kleiner model ontworpen en in 1932
erd hier een ariant aan toege oegd.
De e arianten kunt u nog steeds in
de Vogel ijk aantreffen. n de jaren
zeventig werden de palen uit 1925
er ijderd. Dit il niet eggen dat e
uit het stadsbeeld erd enen ijn. Als
replica in een iets eenvoudiger vorm
zijn ze weer teruggeplaatst, onder andere op de boulevard en bij de haven
in che eningen. ok andere steden,
oals Delft en nschede, hadden belangstelling voor het ontwerp van Piet
Zwart en lieten er enkele tientallen van
laatsen. Men as er ook niet ies an
om dit ont er na te maken. De e
palen kunnen wat het uiterlijk schoon
betreft met het beste wedijveren”, zo
las ik en wie ben ik om dat tegen te
s reken.

Carl Doeke isma
carleisma@planet.nl

- Zelfportret van Piet Zwart uit 1931. -
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Onderdeel van

Veilig en zelfverzekerd op pad
3-wiel fietsen

Blijf in beweging... Dat is wat fysiotherapeuten
en artsen adviseren aan senioren, VitaNed ook!
Veel senioren durven geen gebruik meer te
maken van een normale fiets omdat bijv. het
evenwichtsorgaan minder goed functioneert.
VitaNed heeft voor u de perfecte oplossing!

NU al vanaf

€ 699,-

Met een driewielfiets bent u veilig onderweg, blijft
u in beweging en kunt u weer heerlijk genieten van
de buitenlucht. Bovendien zijn onze fietsen ook
verkrijgbaar met elektrische ondersteuning. Dat
is fietsen zonder moe te worden! Vraag er naar bij
onze adviseurs. Laat u vrijblijvend informeren of
maak een kosteloze proefrit in uw eigen omgeving.

www.vitaned.nl
Showroom: Oosteinde 11R, Barendrecht
Open: Ma t/m vr - 08.30 -16:30 uur.

Gratis brochure of thuisadvies?

Bel 0800 - 0468

Vraag nu het gratis informatiepakket aan!
Bel 0800 - 0468 of vul de bon in en stuur
deze kosteloos op naar VitaNed.

G R ATuI rSe

b ro c h

Fietsen met lage instap v.a. € 599,- | Scootmobielen: diverse opvouwbare en vaste modellen op voorraad
Ook met
elektrische
ondersteuning

Zeer
comfortabel
en stabiel

Ja, stuur mij het gratis informatiepakket
Naam
Adres

Postcode

Woonplaats

Lage instapfiets Ventura

Opvouwbare scootmobiel Ariel

Vaste scootmobiel Galaxy Plus

Telefoonnummer

✓ lage instap voor extra veiligheid
✓ eventueel met elektrische ondersteuning
✓ trendy en lichtgewicht model (slechts 16 kg.)

✓ verstelbare zit- en stuurhoogte
✓ tot wel 30 km bereik
✓ uniek model met kleine draaicirkel

✓ veilig, stabiel en comfortabel
✓ zeer geschikt voor lange afstanden
✓ eenvoudig te bedienen

E-mail

oudhagenaar _wk30

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:
VitaNed - antwoordnummer 2140 - 2990 WD Barendrecht

Voor het ophalen van overtollig huisraad en
kleding, maar ook complete inboedels!
Geef uw spullen een tweede leven door ze op te laten
halen door de ophaaldienst Schroeder. U hoeft ze
niet voor de deur te zetten, ze worden uit huis opgehaald.
Schroeder biedt de spullen weer aan in haar kringloopwinkels. Dit is goed voor het milieu!
Ook geeft het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheid weer deel te nemen aan de
maatschappij. Zij zijn aan de slag in de winkels en bij
het transport.

Hoofdvestiging
Zilverstraat 40 • 2544ER • Den Haag
070 330 02 22 • www.schroeder.nl
Kringloopwinkels
Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Loosduinsekade
156 • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364
Westduinweg 196

sociaal en maatschappelijk nut
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Voetballen om 15 poliopatientjes aan een nieuw tehuis te helpen

Artiestenelftal in het Zuiderpark in 1965
Zondag 14 maart 1965. Minstens 25.000 toeschouwers op een uitverkocht ADO-terrein waren aanwezig bij de wedstrijd van het artiestenelftal tegen “de rest van Nederland”. De
wedstrijd werd georganiseerd door de Haagse accordeonist Peter Vink ten bate van
de actie ‘de Schelp’.

Rob de Nijs, Johnny Lion
,Gert Timmermans, Piet Bambergen, Herman Stok en Thom
Kelling en zelfs Dorus en Pipo
de clown draafden achter de bal
aan. Met voetbal had het zo op
het eerste moment te zien niet veel
te maken. De spelregels werden
door scheidsrechter Toon
Stiefbeen (Rien van Nunen)
wel erg mishandeld. Hij
strooide kwistig met
strafschoppen en vele
malen schreeuwde hij:
“Buiten spel!”.
De twee grensrechters
(de tweelingbroers Römer) dribbelden over de
grasmat en maakten zelfs
een doelpunt.
Dorus
Dorus (Tom Manders) die met
zijn paraplu
de scheids-

rechter om de oren sloeg en daarna per
brancard van het veld moest worden
gedragen en even later met zijn been
in het gips weer vrolijk meespeelde.
Wat later kreeg hij weer onenigheid
met Piet Bambergen . Ruud de Wolff,
van de Blue Diamonds probeerde de
boel te sussen,terwijl Pipo de clown
(was het wel de echte?) angstig toekeek. Het publiek vond het hanteren
van de spelregels voor deze keer niet
zo erg .Het was immers voor een goed
doel om geld bij elkaar te krijgen voor
het Prinses Beatrix Poliofonds.
11.500 gulden
De uitslag werd 3-3. Misschien
belangrijker dan deze uitslag was de
collecte. De verpleegsters van het
Ziekenhuis Zuidwal en de omroepsters
en omroepers van Radio Veronica en
vele andere artiesten onder andere
Mies Bouman en Willeke Alberti, die
beiden de aftrap deden gingen na
afloo an de edstrijd met
emmers de tribunes op

om geld bij het publiek
op te halen voor de
actie .Het resultaat
was 7.500 gulden.
Het bestuur van ADO
deed daar nog eens 2.500
gulden bij en het bankierskantoor Pierson-Heldring en
Pierson nog eens 500. Bij
elkaar zo’n 11.500 voor
de actie die de Haagse
poliopatientjes aan het
nieuwe tehuis moest
helpen. Namens Radio
Veronica bood Joost
de Draaier na afloo
het Prinses Beatrix
Poliofonds alvast een TV
toestel aan.

Jaap Arends
jaaparends@skpnet.nl
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Naar suggestie van H.P. Berlage werden de kazernes de binnenstad uitgeplaatst

Den Haag en zijn militaire objecten
Den Haag is van 1560 tot 2013 uitgegroeid van een klein
dorpje tot een stad met meer dan 500.000 inwoners heeft een
lange historie met defensie objecten.Toen het landsbestuur
meer en meer centraliseerde werden eind 18de eeuw enkele
historische gebouwen, meest in de 18de eeuw gebouwd, nabij
het Binnenhof door het Rijk gehuurd of gekocht. Dit artikel
biedt een overzicht van deze lokaties.
De in deze gebouwen gevestigde functies waren vervallen. Het betrof o.a.:
het logement van Rotterdam (Plein
4); het logement van de Heeren van
Amsterdam (Plein 23); het logement
van de Vijf Steden (Buitenhof); en het
logement van Gouda (Lange Voorhout
8). Deze logementen waren verplichte
hotels voor de stedelijke gezanten.
Ministeries
In het Koninkrijk (vanaf 1813) hebben de volgende ministeries leiding
gegeven aan militairen: het ministerie
van Oorlog; het ministerie van Marine;
het ministerie van Koloniën; en het
ministerie van Defensie.
De ministeries van Oorlog en Marine
werden op 1 september 1928 samengevoegd tot ministerie van Defensie. Dit
betrof voordeurdeling, want achter de
voordeur bleven de bestaande organisaties in stand. Het Kabinet in ballingschap heeft deze samenvoeging dan
ook zonder organisatorische problemen
in de 2e Wereldoorlog ongedaan gemaakt. Uiteindelijk is het in 1959 weer
tot samenvoeging gekomen.
In 1820 betrok het ministerie van
Oorlog Plein 4. Later uitgebreid met
Plein 5. Het in 1919 voor het ministerie
van Arbeid gebouwde gebouw aan de
Hofweg / Buitensingel is enige jaren
na de nieuwbouw door afdelingen van
de ministeries van Oorlog en Marine
betrokken. Tot aan de uitbreiding van
Plein 4 aan de Kalvermarkt in 1939
bleef dit zo. Het gebouw aan de Hofweg is daarna gesloopt.
Over de huisvesting van alle ministeries en in het bijzonder het ministerie
van Oorlog en Defensie is te lezen in
het rapport over het categoriaal onderzoek wederopbouw ministeries 1945
– 1965 van Marieke Kuipers, waarbij
Plein 4 wordt behandeld in hoofdstuk
5.1. (Bij bronnen onderaan dit artikel
staat een link naar deze studie.)
Generale Staf
In het pand Lange Voorthout 7 (voormalig pand van de Heeren van Cabau)
werd in de jaren dertig van de vorige
eeuw het Algemeen Hoofdkwartier
van de Generale Staf gevestigd. Dit
pand was vanaf 1824 bij de Marine in
gebruik.
Voor enig begrip over de omvang van
de ministeries de volgende getallen uit
begin 1940:
Defensie Plein 4 621 ambtenaren;
Koloniën Plein 1 152 ambtenaren;
Binnenlandse Zaken 121 ambtenaren;

Economische Zaken 435 ambtenaren;
Sociale Zaken 367 ambtenaren; en
Waterstaat 127 ambtenaren.
Het ministerie van Marine was
gehuisvest aan de Lange Voorhout nrs
1 – 31 (grenzend aan Diligentia) en
vanaf 1953 in de Torenstraat. Dit in
1950 gebouwde pand werd in 1956 nog
uitgebreid tot aan de Kalkoenstraat.
Op 26 januari 1962 betrok de afdeling
Marine van het ministerie van Defensie
het pand Koningin Marialaan 17.
Tot het ministerie van Koloniën
behoorde het Nederlands Indisch Leger
(1832), later (1836) het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger (KNIL) en
vanaf 1868 de Troepenmacht in Suriname (TRIS). De TRIS werd in 1957
bij de Landmacht gevoegd en hield
in 1975 bij de onafhankelijkheid van
Suriname op te bestaan.
Het ministerie van Koloniën betrok in
1829 het Huygenshuis. In 1859 verhuisde dit ministerie naar nieuwbouw
t.p.v. het koetshuis en de tuin van het
Huygenshuis (Plein 1). In 1916/1917 is
dit ministerie uitgebreid met nieuwbouw van Binnenhof 5 – 7. Deze bouw
was d.m.v. een luchtbrug met Plein 1
verbonden.
Na de 2e Wereldoorlog kende dit
ministerie vele namen om uiteindelijk
(1998) op te gaan in het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Kazernes
Tot 1860 was het de taak van de
gemeenten om huisvesting voor
militairen beschikbaar te stellen. Wel
kregen zij hiervoor van de betreffende
ministeries een vergoeding.
De in 1769 gebouwde (oude) Frederikskazerne of Cavaleriekazerne stond
halverwege de Frederikstraat. De grond
aan wat toen nog de verlengde Denneweg heette werd in 1770 in opdracht
van stadhouder Willem V gekocht. De
naam (let op de s) van de kazerne komt
van de zoon van Koning Willem I en
dateert van 1827. Tot 1825 woonde
er in een particuliere woning naast de
kazerne Kurassiers. Vanaf 1825 werden
hier soldaten gelegerd. In 1827 werd er
op 9 mei aan H. Koperdraat te Alphen
voor f. 38.200,= een verbouwing aan
de kazerne gegund. Deze verbouwing
hield in dat de stallen, die vanouds in
een u-vorm waren gebouwd, werden
verhoogd, zodat daarboven ruimte kon
worden gemaakt om manschappen te
huisvesten. In 1865 werd de kazerne
voor f 20.000,= verbouwd wederom

- Kazerne van de Marechaussee aan de
Laan van Meerdervoort.-

- De Artilleriekazerne aan de Frederikstraat.-

ten doel een extra
slaapverdieping.
De kazerne is tot
1968 bij Defensie in gebruik
geweest en in
1970 gesloopt.
- Soldatenkantine met het biljart in de
In de terplaatste
Oaranjekazerne.- Ofﬁciersmess in de Prinses Julianakazerne. gerealiseerde nieuwbouw zijn t.b.v.
kantoorfuncties door defensie ruimten
gehuurd.
Aan de Mauritskade stond de kort na
de 1e Wereldoorlog (6 maart 1919) afgebrande Oranjekazerne. Een infanterie
kazerne voor het Regiment Grenadiers
en Jagers. De kazerne, gebouwd in
1824, lag recht tegenover de Nassaubrug (later Lyceumplein en nog later
Louis Couperusplein). In 1912 was
in deze kazerne ook een historisch
museum.
De (oude) Alexanderkazerne, gebouwd
tussen 1841 en 1848 en gesloopt in
1968, stond aan de Laan Copes van
- Prent van het Ministerie van Oorlog, later Defensie genaamd, aan het Plein omstreeks 1840. Cattenburgh (vanaf 1955 Burgemeester
Patijnlaan) tussen de Timorstraat en
dienst als onderkomen van de G.G.D.
de Borneostraat. Naast de cavalerie
en van het bureau militaire keuringen
(Huzaren) was er een kleine afdeen enkele kortstondige functies zoals
ling transport van de Marine in deze
de Porsche-groep van de Rijkspolitie.
kazerne. De kazerne kreeg haar naam
In 1938 werd om gemobiliseerde
van Prins Willem Alexander Frederik
troepen te kunnen huisvesten de oude
Constantijn Nicolaas Michiel, Prins
HBS aan de Bleijenburg 38 als kazerne
der Nederlanden en broer van de latere
ingericht.
Koning Willem III en werd geboren in
In 1903 waren er plannen om, gelijk1818 en overleed in 1848.
tijdig met een nieuw stadskwartier, een
nieuwe kazerne voor de cavalerie te
Alexanderveld
bouwen op het houtrust terrein (hoek
Om de kazerne liep een grotendeels
Sportlaan - Houtrustweg). Uiteraard ter
nog bestaande gracht, die van water
vervanging van oude kazernes. Nooit
wordt voorzien vanuit de Haagse Beek.
gerealiseerd.
Aan de andere zijde van de laan lag
Wel interessant hoe over dit soort
het exercitieterrein, het Alexanderveld.
zaken in het parlement werd gedacht.
Op dit veld werd in 1953 het stadhuis
Hier een citaat over een eventuele
gebouwd en in 1995 weer gesloopt.
verplaatsing van dan wel aankoop
Nu het Burgemeester de Monchyvan grond voor het centraal militair
plein. Het modderige terrein werd niet
hospitaal (Fluwelen Burgwal – Muzenalleen gebruikt voor het oefenen van
straat):
- Tuin van het Centraal Militair
Hospitaal aan de Muzenstraat.de cavalerie maar ook voor kermissen
“Vooreerst dan de ligging van het
en als circusterrein. Op 30 december
hospitaal zoo ver mogelijk van de
1923 brak er brand uit in het complex.
troepenverblijven verwijderd, in een
te achten, en daarin kan door den den
De schade was beperkt en het kazerne
zeer volkrijke buurt, nabij Haagsche
aankoop van gezegd terrein niet de
leven ging gewoon door. Tot 1938
grachten,en benauwend omklemd door
minste verbetering worden gebracht.
toen de gehele kazernebezetting werd
twee zeer smalle straatjes en een derde
Een hospitaal moet zoo mogelijk een
overgebracht naar de Nieuwe Alexandat iets breeder is, doch zeer druk
vrije omgeving hebben en niet aan de
derkazerne. Na 1945 deed de kazerne
wordt bereden, volstrekt ongeschikt
eene lange zijde zijn afgesloten door

Krant voor de 50-plusser

- K nin in

-

ilhelmina en Prinses Juliana verla en in
er k e s he
na he deﬁl van de uzaren. -

fd ach i de Oran ekazerne aan de Mauri skade. -
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le anderveld

-

de bebouwde stad te verplaatsen waren
in het bijzonder afkomstig van H.P.
Berlage. In 1929 werden zijn plannen
geaccepteerd. Realisatie heeft hij niet
meegemaakt (overleden in 1934). In
1938 werden aan de tegenover elkaar
liggende kazernes, Alexander- en
Frederikkazerne, in gebruik genomen.
Vooral de Alexanderkazerne heeft in
de meidagen van 1940 geleden onder
zware bombardementen. Veel van de uit
Amersfoort overgebrachte paarden en
hun verzorgers zijn bij deze bombardementen omgekomen. De Alexanderkazerne is in 2012 gesloopt om plaats
te maken voor de nieuwbouw voor het
Internationaal Gerechtshof.
Tijdens de 2e WO is door de Duitsers

fdin an van de ude le ander-kazerne aan de
aan
es van a en ur . -

de ‘Clingendaal’-kazerne gebouwd.
Na 1945 de Prinses Julianakazerne
genoemd.

-

-

Luchtmachtstaf
Drie jaar na de oprichting van de Koninklijke Luchtmacht in 1953, kon de
Luchtmachtstaf zich in 1956 opmaken
voor een grootscheepse verhuizing.
De Luchtmachtstaf was tot dit jaar te
Scheveningen gehuisvest geweest in
verscheidene locaties aan de Gevers
Deynootweg en het Gevers Deynootlein, in de e tunusflat aan de e - e di in van fﬁcieren in
he le andervel
aar de halfre imen uzaren. tunusstraat,
aan de
Johan van
Oldenbarneveltlaan, de
Rotterdamsestraat en
de Badhuisweg.
De grotenfdin an van de nieu e le ander-kazerne aan de
deels in
an lkemadelaan. vervallen
terwijl bovendien te
staat verkerende Scheveningse kantoren
rmali e kazerne van de Marechaussee aan de e e in en
eeniger tijd te wachten
werden in oktober 1956 verruild voor
n
sduinen nu een m numen .is, dat de Muzenstraat
een Haags nieuwbouwcomplex aan de
tot het gezegde slop wordt doorgetrok1e Van den Boschstraat 8, midden in het
ken en het rijtuigenverkeer op avonden,
door het oorlogsgeweld meest getroffen
waarin Kunsten en Wetenschappen
deel van de residentie.
iets te doen is, daardoor wordt geleid,
Naast de Luchtmachtstaf zou het statige
zoodat het met den rustigen toestand,
kantorencomplex in het Bezuidenhoutvoor zieken toch een vereischte, geheel
kwartier, ontworpen door Rijksbouwen al gedaan is, zooals nu het geraas
meester G. Friedhoff ook het Ministerie
der wagens en karren van de Turfmarkt
van landbouw en Visserij gaan huisﬁn an van de Prinses Julianakazerne
aan de her se ch ar zs raa . naar den Burgwal en omgekeerd vaak
vesten. Deze nieuwe behuizing zou een
zeer hinderlijk is, waarom ik vroeger
deel van de Luchtmachtstaf meer dan
een slop van plm. 6 meter breedte,
als chef van dat hospitaal aan het ge25 jaar onderdak bieden. Na verloop
waarin een mestbak, die herhaaldelijk
meentebestuur wijziging der bestrating
van tijd kampte men echter ook op deze
aanleiding gaf tot luchtbederf, en aan de
heb verzocht.”
locatie met ruimtegebrek en kreeg men
ander lange zijde door een straatje met
bovendien te maken met een spreiding
weinig meer breedte, waarin fabrieken
Weg uit de stad
van stafsecties en directies over de hele
zijn en dat een zeer druk verkeer heeft,
De plannen om de kazernes naar buiten
Haagse agglomeratie.
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Omdat niet alle onderdelen van de
Luchtmachtstaf in het complex aan de
1e Van den Boschstraat konden worden
ondergebracht werden er panden in
gebruik genomen aan de Kalvermarkt,
de grote Markstraat, op de vliegbasis
Ypenburg en later ook aan het Prinses
Margriet Plantsoen. Toen de Luchtmachtstaf in 1982 naar de Binckhorst
verhuisde, kon het landbouwministerie
de rest van het gebouw aan de inmiddels tot Prins Clauslaan omgedoopte 1e
Van den Boschstraat betrekken. In 2007
werd het hoofdkwartier verplaatst naar
Breda.
Marechaussee
Op 14 juni 1854 werd het Hoofdkwartier van de KMar (Koninklijke Marechaussee) in Den Haag gevestigd, o.a.
in de Nassau Odijck-straat nr.22, daarna
aan de Antwerpsestraat nr 18 (Huize
Casa Bianca).
Bij Kon. Besluit van 16-04-1880 nr 16
werd bij instructie, onder andere voor
de Inspecteur der Cavalerie (tevens belast met het algemeen toezicht over het
Wapen der KMAR), bepaalt dat m.i.v.
1 mei 1880 voortaan ‘s-Gravenhage
als standplaats was aangewezen. De
inspecteur stond onmiddellijk onder de
bevelen van de Minister van Oorlog en
was jegens die Minister verantwoordelijk voor de toestand van zijn Wapen.
In 12 maart 1909 werd Staf CKMar
gevestigd aan de Nassau Zuilensteinsstraat te Den Haag.
Na WO II in 1945 verhuizing naar de
Raamweg 4 in Den Haag. Wie herinnert
zich niet al die trapjes op en trapjes af
om van de ene voormalige woning in
de andere te komen. In november 1995
werd een aanvang gemaakt met de
nieuwbouw op het landgoed Clingendael te Wassenaar.
Op 9 maart 1998 is de Staf KMar verhuisd naar de “Nieuwbouw concentratie
KMar-eenheden” aan de Van Alkemadelaan nr 85 Den Haag (voormalig
landgoed Clingendael), tezamen met de
Brigade Den Haag-APD; Brigade Den
Haag-Beveiliging en de Staf van het
District KMar Zuid-Holland/Zeeland.
Bij de offici le o ening o
maart
1998 door H.M. Koningin Beatrix,
kreeg het complex de naam: “Koningin
Beatrix Kazerne”.

Monument KMar Leyweg
De in 1916 gebouwde kazerne aan de
Leyweg nrs. 2, 4 en 6 (toen Loosduinen
– nu Den Haag) is de enige overgebleven kleine Marechausseekazerne
in Den Haag. Eerst voor de brigade
Loosduinen, van 1946 tot 2007 brigade
Den Haag en nu woonfunctie. Het is
een gemeentelijk monument.
De “Marechausseekazerne” (geen
echte kazernebouw) aan de Laan van
Meerdervoort (1900 – 1988) is nu een
appartementengebouw.
De Brigade Wassenaar te paard werd
uitgezet in het jaar1920.
Indien HM de Koningin Wilhelmina
op het landgoed “Ruigenhoek” te
Wassenaar, alsmede op Huis ten Bosch
verbleef, werd extra personeel op de
brigade gedetacheerd.
Lokatie: huisvesting van de brigade in
1930 was op de Bezuidenhoutseweg
Den Haag.
In 1937 was het postadres Waalsdorperlaan Den Haag. Opgeheven: op 1
maart 1943.
Toen in 1948 de zogeheten stafwacht
van de Generale Staf werd opgeheven
werd personeel van de KMar gedetacheerd als bewakers bij het HKGS. De
zelfstandige Brigade Clingendael werd
uitgezet op 1 november 1949.
Vanaf de oprichting is de Brigade
gelegerd in de sedert 1943 voltooide
(voormalige Polizeikaserne WW)
Prinses Julianakazerne aan de Therese
Schwartzestraat 15 te Den Haag, gelegen in het Haagse Benoordenhout, aan
de rand van het landgoed Clingendael
en het park Oosterbeek. De latere Post
Clingendael was eveneens gehuisvest
in de Prinses Julianakazerne, Therese
Schwartzestraat 15 Den Haag. De
Brigade Clingendael werd opgeheven
op 1 november 1990 en werd als Post
Clingendael gevoegd bij de Brigade
Den Haag Beveiliging.
- k am er definitief
een einde aan de bewaking door de
KMar van de Pr.Julianakazerne. De
bewaking werd overgenomen door het
bewakingspersoneel van het Nationaal
Commando.

Jan Wingelaar
www.dwingelder.vijftigplusser.nl
janh.wingelaar@ziggo.nl

Bronnen:
Boek “De Archipelbuurt en het Willemspark”, de geschiedenis van twee Haagse
woonwijken van E.M.Ch.M. Janson, uitgeverij Kruseman’s B.V. Den Haag.
Ministeries Categoriaal onderzoek wederopbouw 1940 - 1965 http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/ﬁles/u6/Ministeries1.pdf
Handboek voor de dienstplichtig soldaat b.d. van Michiel Hegener en Frank
Oosteboer, uitgeverij Thoth 2012;
Boek: drs Rolf de Winter en drs Erwin Doreleijers . ‘Luchtmachtstructuren in
beweging’: 80 jaar Luchtmachtorganisatie; Den Haag (1994). Uitgave Sectie
Luchtmachthistorie van de Staf van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten.
Internet diverse sites;
KMar museum Buren.
Internetlinks:
www.legerplaats.nl/gravenhage/_gravenhage.htm
www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/ﬁles/u6/Ministeries1.pdf
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
KABK
Varend Corso , fotograaf: Arnaud Roelofsz

JULI

26

Orgelconcert

In een serie van vier concerten
bespelen verschillende organisten het
Bätz-orgel in de Lutherse kerk. Het orgel
uit 1762 is een rijksmonument. Op zaterdag 26 juli is het laatste concert van de
reeks. Aad Bergwerff, de vaste organist
van de kerk, zal dan achter het hem zo
bekende en vertrouwde orgel zitten.
www.hetbatzorgel.com
Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk
Locatie: Lutherseburgwal 7, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis

te zien op de expositie.
www.stadsmuseumzoetermeer.nl

Stichting Varend Corso Westland
Locatie: zie website
Aanvang: zie website
Toegang: gratis
AUGUSTUS
t

/m 31

Durf te dromen

Op de tentoonstelling ‘Durf
te dromen’ staan zes kinderen die het
niet altijd gemakkelijk hebben centraal.
Fotografe Patricia Steur gaf ze een
make-over en portretteerde ze met hun
dromen als leidraad. Het resultaat is een
serie portretten waar vooral perspectief
uit spreekt. De documentaire die Herman
van de Waal maakte van het proces is ook

AUGUSTUS

1 t/m 3

Varend Corso Westland

Met 450.000 bezoekers per
jaar is het Varend Corso Westland een
groots zomerevenement dat de regio op
de kaart zet. Op 1, 2 en 3 augustus vaart
het corso voor de 17e keer uit. Dit jaar is
het thema ‘Op volle toeren’. Behalve op
het water zijn er activiteiten op de wal.
www.varendcorso.nl

Stadsmuseum Zoetermeer
Locatie: Dorpsstraat 7, Zoetermeer
Aanvang: di. t/m vrij. 10-16 uur, za. en
zo. 13-17 uur
Toegang: € 3,-,
kinderen, CJP en MJK gratis

Kunstenaar: Francois du Plessis

JULI-OKT

/m26-10 Papier Biennale 2014

AUGUSTUS
t

/m 31

t

ZomerExpo

Wat begon met een eerste
tentoonstelling van papierkunst in 1994
is uitgegroeid tot een evenement dat
nationaal en internationaal bekendheid
geniet. De tiende Papier Biënnale in
Rijswijk biedt een grote expositie van hedendaagse papierkunst, een uitgebreide
catalogus, een papiermarkt, workshops,
lezingen en educatieve activiteiten.
www.museumrijswijk.nl

Sinds 2011 organiseren
Stichting ArtWorlds en het Gemeentemuseum Den Haag de ZomerExpo, waarvoor startende en gevestigde beeldende
kunstenaars zich kunnen inschrijven. Uit
de inzendingen koos een jury 250 werken.
Thema van 2014 is ‘Licht’.
www.zomerexpo.nl
Stichting Artworlds

Fotograaf: Patricia Steur

Locatie: Gemeentemuseum,
Stadhouderslaan 41, Den Haag
Aanvang: dinsdag t/m zondag van
11:00 uur tot 17:00 uur.
Toegang: zie website
Gemeentemuseum Den Haag

Museum Rijswijk
Locatie: Museum Rijswijk,
Herenstraat 67 in Rijswijk
Aanvang: dinsdag t/m zondag van
11.00 - 17.00 uur
Toegang: € 2,- tot € 9,-, zie website

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

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.

Ik wil graag vrijblijvend:
 Gebeld worden voor informatie
 Een wensencodicil aanvragen

 Informatie toegstuurd krijgen
 Een afspraak maken

Voorletters & achternaam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:



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

E-mail:

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

Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl
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Er op uit!
juli en augustus
Roze ouderenagenda Haaglanden / Delft
• zo. 3 & 17 augustus: ZilverUitje: elke 1e & 3e zondag
v.d. maand van 12.00-21.00 uur in COC cafe,
Scheveningseveer 7 in Den Haag
- zo. 10 augustus: 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.
• vrij. 1 & 15 augustus: Café de Roze Inloop: iedere 1e
en 3e vrijdag van de maand van 14:00 tot 17:00 uur in
het Humanistisch woon- en zorgcentrum Wijndaelercentrum (Zilverzaal) , Catharina van Rennesstraat 8 in
Den Haag (NIEUW)
• vrij. 25 juli & 29 augustus: 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. 10 augustus: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d.
maand van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC
Leiden) in Leiden.
• zo. 27 juli & 31 augustus: Zondagmiddagsalon, elke
laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in
Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175
in Rotterdam.
Bijna alle ouderensozen serveren na aﬂoop een maaltijd
voor een schappelijke prijs. Zie ook: www.roze50plus.nl

T/m 10 september
Varen met een Westlandse schuit
vanaf het Loosduins Museum
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-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

ex-libris en ex libris op naam van bekende artiesten,
politici en leden van het Koninklijk Huis. De collectie is
tevens veelal internationaal met moderne ex-libris uit
verschillende Europese landen, de Verenigde Staten
en Japan. Een omvangrijk deel vormen de ex-libris
van Tsjechische kunstenaars, o.a. Lukavsky, Sovák en
de vernieuwer Josef Liesler. Maar ook is er werk van
eigen bodem, waaronder dat van Lou Strik en de nog
altijd actieve ex-libriskunstenaar Wim Zwiers. Vroeg
Duitse en oud Engelse ex-libris (tot 1880) zijn tevens
vertegenwoordigd, meestal voorzien van een wapen als
eigendomskenmerk. Bijzonder is het heraldische ex-libris
van kunstenaar Albrecht Dürer uit ca. 1520. Van deze
invloedrijke meester zijn slechts twintig ex-libris bekend,
waarvan één verzameld is door het echtpaar Jansen.
Behalve een groot aantal ex-libris zijn er briefwisselingen van het echtpaar Jansen-Ebing met kunstenaars,
ontwerpschetsen, houtblokken en etsplaten te zien in de
tentoonstelling.
Museum Meermanno | Huis van het Boek vindt u aan de
Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag
Openingstijden: maandag gesloten. dinsdag t/m zondag
van 11:00 tot 17:00 uur. Meer informatie vindt u op
internet: www.meermanno.nl

Weekend 26 en 27 juli
Beleef een gezellige dag uit op de
Zomermarkt aan de Goeverneurlaan
Met ongeveer 70 marktkramen beschikt deze zomermarkt
op de Goeverneurlaan over een breed scala aan producten. Hierbij kunt u denken aan diverse kleding, sieraden,
cadeau artikelen, modeaccessoires, speelgoed, schoeisel,
cosmetica, multimedia artikelen en lederwaren. Na het
genieten van de gezellige en veelzijdige Zomermarkt
heeft u vast trek gekregen. Ook hiervoor kunt u terecht
op de Zomermarkt. Zo vindt u er o.a. patat, snoep,
churros, Surinaamse snacks, Vietnamese loempia’s
en bara’s. Uiteraard is er ook heerlijke kofﬁe, thee en
frisdrank te verkrijgen. Ook voor de kleine bezoekers is
er op de markt een hoop leuks te beleven. Zo zal er een
draaimolen en een springkussen zijn, kunnen de kinderen
bungeejumpen en eendjesvangen. Ook zijn er speelautomaten aanwezig.

Ma. 28 juli t/m 1 augustus
Nu de vakantietijd is aangebroken is het ook weer de
periode dat er gevaren wordt vanaf het Loosduins Museum aan de Margaretha van Hennebergweg 2a (naast de
Molen). Tot en met 10 september vaart de boot, een oude
Westlander, op elke woensdag –en zaterdagmiddag. Bij
slecht weer wordt deze overdekt.
Onderweg vertelt een gids over de geschiedenis van
het tuinbouwdorp Loosduinen en wat u onderweg zoal
tegenkomt. De boottocht gaat via de mooie natuur-en
stiltegebieden van Kraayenstein en Madestein naar de
historische druiventuin ‘ Sonnehoeck’ in Kwinsheul. Daar
krijgt u uitleg over de druiventeelt en kunt u, na half juli,
de echte Frankenthalers proeven en kopen.
Kaarten zijn alleen op woensdag en zaterdag vanaf 13.00
uur te koop bij de balie van het Loosduins museum.
(adres zie boven). Er kan niet worden gereserveerd!
De kosten zijn: €12.50 voor volwassenen en voor kinderen € 7,50. Dit is inclusief toegang tot de druiventuin en
het museum. Er wordt vertrokken om 14.00 uur en om
ca. 16.30 uur bent u weer bij het museum terug.
Voor verdere informatie zie: www.loosduinsmuseum.nl

Zomeractiviteiten voor senioren op
Kampeerterrein Solleveld
Stg.Werken aan Welzijn Den Haag organiseert voor de
13e keer een week vol leuke zomeractiviteiten voor senioren. Mede mogelijk gemaakt door Fonds1818, Groene
Kruisfonds en gemeente Den Haag stadsdeel Scheveningen. De week is van 28 juli t/m 1 augustus 2014. Het is
verrassend, leuk en betaalbaar. Een belevenis die je moet
meemaken. Vijf dagen lang activiteiten in de buitenlucht.
U kunt meedoen aan diverse activiteiten. Deze vinden
plaats op Kampeerterrein Solleveld aan de Monsterseweg. Op dit terrein staan grote tenten. U kunt per dag
inschrijven dus ga een, twee, drie, vier of vijf dagen mee.
U komt met eigen vervoer of met bus 31. De kosten bedragen € 10,- per dag. Inschrijven doet u via de website:
www.werkenaanwelzijndenhaag.nl/activiteiten/ouderen,
of bij een van de onderstaande telefoonnummers.
Meer informatie: Martin Bruijn 06-12534207 en
Ernst Fortunati 06-20715109
E-mail: info@werkenaanwelzijndenhaag.nl

Di. 22 juli t/m 17 augustus

Zondag 14 september

Ex-libriskunst ‘Van Dürer tot Escher’
in Museum Meermanno
Museum Meermanno | Huis van het boek in Den Haag
organiseert deze zomer van 22 juli t/m 17 augustus 2014
de tentoonstelling ‘Van Dürer tot Escher. Ex-libriskunst
uit de collectie Jansen-Ebing’.
Museum Meermanno bezit met ruim 350.000 bladen
de grootste collectie ex-libris ter wereld. Maar liefst
80.000 bladen daarvan zijn verzameld door het echtpaar
Jansen-Ebing en in 2001 overgedragen aan het museum.
Dankzij de bekwame vrijwilligers Henk van Buul en Kees
Coolen zijn deze 80.000 bladen nu geregistreerd in de
database van het museum (http://catalogus.meermanno.
nl/search.aspx, zoeken in ex-libris). Deze prestatie en
tevens het recente overlijden van mevrouw Hillegonda
Jansen-Ebing (1920- 2013) vormen de aanleiding voor
deze tentoonstelling.
De collectie Jansen-Ebing is enorm divers met onder
meer: typograﬁsche ex-libris, ex-libris gemaakt door
kunstenaars voor kunstenaars, literaire thema’s, erotische

Themadag Europese Joodse cultuur:
Vrouwen in het Jodendom
Op zondag 14 september a.s. neemt de Stichting Joods
Erfgoed Den Haag weer deel aan De Europese Dag van de
Joodse Cultuur. Het thema dit jaar is ‘Women in Judaïsm’
(‘Vrouwen in het Jodendom’).
In bijna alle landen van Europa en dus in tientallen steden
vinden allerlei activiteiten plaats:
zie ook http://www.jewisheritage.org/jh/edjc.php
De stichting presenteert in Den Haag een boeiend en
gevarieerd middagprogramma met lezingen, presentaties, wandelingen in de voormalige Joodse Buurten en
een mooie afsluiting in de Synagoge.
Op 14 september is het ook Monumentendag in Den
Haag; een reden te meer om aanwezig te zijn bij het
programma en ook nog iets anders te ondenemen in de
stad.
Half augustus zullen het volledige programma en de
te bezoeken locaties vinden zijn op de website van de
stichting: http://www.joodserfgoeddenhaag.nl/

In juli, augustus en september vanuit De Henneberg

Samen op pad Loosduinen
Vóór Welzijn Loosduinen organiseert elke dinsdag
uitstapjes vanuit De Henneberg (Tramstraat 15, 2551
TT Den Haag, telefoon 070 - 2052590).
Dinsdag-Uitdag biedt de mogelijkheid om in
groepsverband musea, lezingen, films, etentjes en
andere leuke dingen te bezoeken, begeleid door
vrijwilligers. De deelnemers moeten goed ter been
zijn, want er wordt met het OV gereisd. Vergeet dus
ook niet om uw OV(NS) kaart mee te nemen. Mocht u
geen NS kaart hebben dan kunt een kaartje kopen op
het station. De vrijwilligers kunnen u hierbij helpen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het inschrijven (op de 1e etage, kamer 2 op woensdagmiddag
van 13.30 uur tot 15.00 uur).

Het Zuiderpark een prachtig park om gewoon
lekker in te wandelen, te sporten, of te genieten
van de natuur! Bekijk de bloementuin, het rosarium of het hertenkamp. Je bent ook welkom in de
stadsboerderij,de Heimanshof, of op één van de
speelplaatsen. Het park is geliefd bij veel Hagenaars.
In de zomer kun je er picknicken of barbecueën met
familie en vrienden.
Vertrek Henneberg 9.15 uur, prijs € 5.00

29 juli: Filmmiddag

2 sept: Tassenmuseum Amsterdam

MR. MORGAN’S LAST LOVE is het bitterzoete verhaal
van een eenzame Amerikaanse weduwnaar in Parijs
die het leven opnieuw omarmt wanneer hij onverwacht
een prachtige jonge en levenslustige vrouw ontmoet
met wie hij een bijzondere relatie krijgt.
Aanvang 13.30 uur, inclusief kofﬁe of thee met iets
lekkers, prijs € 3.50

De collectie tassen in dit grootste tassenmuseum vertelt een verhaal over veranderingen in de geschiedenis
vanaf de Middeleeuwen in een 17de-eeuw grachtenpand.
Verzamelen station Centraal 9.30 uur, prijs € 9.50

5 aug: Ark van Noach
Op circa 20.000 m2 presentaties over de geschiedenis van Noach en wetenschappelijke achtergrond
informatie. U kunt diverse schilderingen rondom het
thema bewonderen of even uitrusten in de ﬁlmzalen of
het restaurant waar u heerlijk kunt genieten van het
uitzicht over rivier de Merwede en de stad Dordrecht.
Mogelijkheid om voor eigen rekening kofﬁe of thee
te gebruiken en te lunchen. Het is toegestaan om uw
eigen lunch te nuttigen.
Verzamelen Centraal Station 9.30 uur, prijs € 13.50

12 aug: Vlindertuin Voorschoten
Voorschoten Vlinders aan de Vliet is een tropische
vlindertuin. De vlinders komen uit warmere gebieden
van de wereld. De vlinders zijn dus niet dezelfde die in
Europa buiten in de natuur vliegen. Bij aankomst kofﬁe
met gebak.
Verzamelen station Centraal 10.00 uur, prijs € 13,50

19 aug: Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen brengt de verhalen
tot leven van mensen die vroeger rond de Zuiderzee
woonden. Zie, hoor, voel, proef en ruik het dagelijkse
leven rond de Zuiderzee, voordat de Afsluitdijk in
1932 de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer en
Markermeer.
Komplete busreis, bij aankomst kofﬁe of thee iets lek-

kers en een geheel verzorgde lunch.
Vertrek Henneberg 8.30 uur, prijs € 30.50

26 aug: Wandeling Zuiderpark

9 sept: Gemeentemuseum Den Haag
Bzoek aan een van de mooiste musea van ons land.
Niet alleen het museum,ook het gebouw van H.P.
Berlage is de moeite waard.
Vertrek Henneberg 10.00 uur, prijs € 14.50

16 sept: Wandeling Waalsdorpervlakte
De Waalsdorpervlakte wordt ook wel Vlakte van
Waalsdorp genoemd. Het uitzicht is groots. De wind
heeft er vrij spel. Het landschap speelt een spel met
lijnen. De kleuren veranderen elke dag, elk weertype,
elk seizoen. De oer-Hollandse wolkenluchten torenen
indrukwekkend uit boven de heuvels.Maar ook: eens
per jaar de plek om de gevallenen in de Tweede Oorlog
te herdenken. We hebben het over een karakteristiek
stukje duinlandschap.
Vertrek Henneberg 9.15 uur, prijs € 5.00

23 sept: Lunchen bij Mondriaan
Laat u verrassen door de leerlingen van het ROC
Mondriaan aan de Eekhoornrade. In het kader van hun
opleiding serveren de leerlingen een heerlijke maaltijd.
Vertrek Henneberg 11.30 uur
prijs € 5.00 , inclusief wijn € 6.75
Voor de liefhebbers kan er een 1 persoons ﬂesje rode
of witte wijn á € 1,75 worden besteld.

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

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

Wassen en Stomen bij
Escamplaan 276 in Den Haag
In onze winkel worden allerlei gemaksdiensten
aangeboden. Stoomgoed en de was kunnen
worden opgehaald.
Wij vermaken en repareren ook kleding.
Bel: 070

3604077 voor meer informatie.

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT
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Bel en bestel

Z

OMER2014

Kniel-/zitbankje

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeel.nl

Nu

39,95

Dit opvouwbare bankje heeft een
stevig metalen frame met zacht kussen en zorgt voor comfort tijdens
het geknield werken in de tuin.

Beschermt uw
matras tegen vocht,
huidschilfers en
bacterien.
100% katoen en
wasbaar in de
1 persoons
machine
Eén- en twee
persoons maat
verkrijgbaar.

2 persoons
Set kussenhoezen

36,95
54,95
26,95

Ledenprijs

-10%

Vanaf

Met deze leestafel kunt u
comfortabel lezen,
eten of bijvoorbeeld uw
laptop gebruiken terwijl
u op bed ligt.

Nu

69,95

KooKi barbeque-Grill 45cm.

Ledenprijs37,15
Bel & Bestel
070 - 8700216

Nu

44,95

Extra
Ledenvoordeel

15%
Lees meer op
pagina 50

Luxe houtskool barbecue-grill van Kooki.
Porselein geëmailleerde deksel en schaal.
Roestvrijstalen ventilatierooster.
Afneembare asopvangbak.
Afmeting HxBxD: 85 x 51,5 x 54 cm.

Ledenprijs 119,5

Nu

139,95

Praktische douchestoel
Maak uw douche veiliger
met deze heerlijke douchstoel.
Gemaakt van wit gemoffeld
staal en kunststof met
als extra een zachte zitting.

Mini catalogus
www.volharding-voordeel.nl

Wandbeugel zuignap

Onze catalogus
Meer dan 1500 producten die zorgen
voor een zelfstandig en comfortabel
ouder worden.

Bent u nog geen lid van de Volharding?
Wordt dan ook direct lid en ontvang
voortaan korting, oplopend tot

Maximaal gebruikersgewicht 110 Kg.

Boren of schroeven is dus niet nodig.
Met safety control: “Zien dat hij nog goed
vastzit”

15%, op al uw aankopen.
Nu

119,95

Toiletverhoger met deksel

EXTRA
VOORDELIG

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

Vraag hem gratis aan.

In hoogte instelbaar
van 48-56 cm.

Nu

Normaal59,

39,95

Ultra lichtgewicht rollator ‘Track’
Het bijzondere van deze trendy rollator is dat hij dubbel
opvouwbaar is tot een handzaam pakketje. Alle opties zitten
erbij te ige rugband, makkelijke tas, erlichting en reflectoren, tilpedaal voor stoepranden, vastzetbare zwenkwielen,
wandelstokhouder en parkeerrem.

Gemakkelijker
gaan zitten en staan.
Past op elk toilet en in
een handomdraai
zelf te plaatsen.

Totaalgewicht van 6,1 kg en maximaal
gebruikersgewicht 136 kg.

Verkrijgbaar
in twee hoogten:
5 cm voor 31,95
10 cm voor 34,95

Ledenprijs62,95

1

Het blad is in hoogte
instelbaar en de
hoek van het blad
is in 8 posities in te stellen. Door de speciale
constructie ook voor uw
stoel te zetten.

Ledenprijs109,5

Deze Domo statiefventilator
laat u de lucht in uw omgeving
circuleren en dat heeft een
verkoelend effect.
De ventilator kan draaien op de voet voor
een maximaal effect. De hoogte is instelbaar
van 80cm tot 125cm en het opgenomen
vermogen 65 watt.

36,95

Tafel voor stoel en bed

Ook in walnoot bruin
leverbaar

Domo ventilator

Protect a bed matrasbeschermer
Ledenprijs35,9

070-8700216

Nu

31,95

Van 29,5

Nu

269,95

Afmetinge n:
Uitgeklapt LxBxH: 67,5 x 64 x 80,5 93,5 cm
Zitting HxBxD: 56 x 46 x 22,5 cm
Breedte tussen de handgrepen 50c m
Opgevouwen 67,5 x 18,5 x 80,5 c
m

Verze ndkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

www.volharding-voordeel.nl
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De AOW is per 1 juli jl. weer iets verhoogd. Voor ongehuwden met nog geen vijf euro, voor gehuwden en partners nog geen drie euro. De AOW wordt wel geïndexeerd aan de hand van
de prijsstijgingen voor eerste levensbehoeften. Maar er is méér op komst.

Eerste gevallen mislopen toeslag AOW op komst
Over bijna een half jaar vervalt de toeslag op de AOW voor de jongere partner (alleen de nieuwe gevallen) die géén of weinig inkomen heeft. Dat zal tegen die tijd ongetwijfeld publiciteit geven over
de eerste probleemgevallen, die de toeslag van maximaal bruto € 737,76 per maand mislopen.
Het gaat om de mensen die na 31
december dit jaar AOW-gerechtigd
worden en een jongere partner hebben
zonder inkomen, uitkering of pensioen. We nemen het klassieke geval als
voorbeeld. De man die in januari 65
jaar en drie maanden wordt, krijgt alleen zijn eigen AOW. Als zijn jongere
partner geen inkomen heeft, krijgen
zij vanaf 1 januari geen toeslag meer.
Een regeringsbesluit dat al in 1996 is
genomen.
AIO-aanvulling
Voor artners die hierdoor in financiele problemen komen, is de bijstand
(die heet in dit geval een aanvulling
uit de AIO) het laatste redmiddel. Met
alle verplichtingen en beperkingen van
dien. Het bedrag dat iemand minimaal
nodig heeft om van te kunnen leven,
heet minimuminkomen. Krijgt u
AOW en heeft u nog een inkomen,
maar is uw totale inkomen lager dan
het minimuminkomen? Dan vult de
AIO-aanvulling uw huishoudinkomen
aan tot het minimuminkomen. Voor
partners is dat thans € 1.365,17.

Als de AIO-aanvulling tegelijk met
een AOW-pensioen wordt uitbetaald,
is het totale netto maandbedrag iets lager. Men krijgt dan wel een hogere vakantie-uitkering over de AOW in mei.
Dit komt doordat bij de AOW een iets
hoger percentage wordt gereserveerd
voor de vakantie-uitkering dan bij de
AIO. Eigen vermogen in het huishouden (spaargeld, overwaarde huis)
speelt hierbij boven bepaalde grenzen
een rol waardoor men mogelijk voor
een periode minder aanvulling krijgt.
Verwacht wordt dat ‘gastarbeiders’
(Turken en Marokkanen) met een laag
inkomen en een partner een beroep
gaan doen op de aanvulling. Het gaat
daarbij om de mensen, die in de jaren
‘70 als twintigers naar Nederland zijn
gekomen en nu 65 jaar worden.
Opbouwjaren AOW
Ze hebben vaak het probleem dat zij
niet het totaal van opbouwjaren in de
AOW (vanaf hun 15de in Nederland
gevestigd) hebben doorlopen. Voor
elk jaar minder dan 50 jaar vestiging
in Nederland worden zij gekort met

2 procent op hun AOW-rechten. Het
betreft dus AOW’ers die niet aan het
bestaansminimum komen. Deze AIOaanvulling wordt tegelijkertijd met de
AOW uitbetaald. Dat bespaart vaak
een vernederende gang naar de sociale
dienst in de gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerder
van onder meer de AOW, zal begin
2015 contact opnemen met de nieuwe
gepensioneerden.
Contact met ons
Is er iemand van deze krant die dit
leest en van de SVB hoort in aanmerking te komen voor de aanvulling van
de AIO vanwege het mislopen van de
toeslag op de AOW, dan verzoeken wij
hem of haar met ons in contact te treden. Kunnen we misschien in januari
2015 een rubriekje hieraan wijden in
Rechten & Plichten hieronder.
Overigens is de toeslag voor hogere
huishoudinkomens al per 1 augustus 2011 verlaagd met maximaal 10
procent. Het gaat om een gezamenlijk
huishoudinkomen van € 2616,01 bruto
per maand. In het staatje over de netto

bedragen is hiermee geen rekening gehouden. Vooral mensen met een mooi
aanvullend oudedagspensioen hebben
de mindere inkomsten al lang gemerkt.
Zij zijn vaak al in hun aanvullende
bedrijfspensioen getroffen, doordat
sinds 2009 geen of weinig indexatie
is gegeven. De meesten leggen zich
hierbij neer. Oorzaak zijn de slechte
economische omstandigheden van de
afgelopen jaren, waardoor pensioenfondsen onder de dekkingsgraden
zijn gekomen. Alleen enkelingen en
sommige politici willen dat de huidige
jonge generaties moeten bloeden
voor koopkrachthandhaving van de
oudere gepensioneerden, terwijl de
nog actieve werknemers ook door de
kortingen zijn getroffen. De AOW
wordt overigens wél geïndexeerd met
de inflatie. Vandaar de heel kleine
stijging van de AOW-bedragen per 1
juli 2015 in bijgaand staatje.

AOW-pensioen
per 1 juli 2014
etto er maand na heffingskorting
Gehuwden of partners per persoon, ouder dan 65 jaar: € 721,69
Gehuwden met maximale toeslag
(partner jonger dan 65 jaar zonder
inkomsten) € 1319,45
Alleenstaand € 1045,29
Het netto bedrag is inclusief de
Koopkrachttegemoetkoming
Oudere Belastingplichtigen
(tegemoetkoming KOB). De
vakantie-uitkering wordt in mei
uitbetaald.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere nanciële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
Zus heeft geen poot
om op te staan
Wij zijn met zes broers en zussen.
Een van mijn broers is jarenlang
werkloos geweest. Mijn ouders hebben
hem daarbij van 2005 tot begin 2011
financieel gesteund. Mijn moeder stierf
in 2006. Bij mijn vader werd eind 2011
Alzheimer geconstateerd. Hij stierf
begin 2013. In het begin (2005) maakte
mijn vader het bedrag maandelijks
over naar mijn broer. Later pinde mijn
broer hetzelfde bedrag van mijn vaders
rekening. Hij deed ook de boodschappen voor mijn vader. De rest van de
familie hoorde pas veel later dat hij
deze maandelijkse toelage kreeg. Het
is nu tijd de erfenis te verdelen (alleen
geld, geen goederen), maar een van
de zussen vindt dat mijn broer dit geld
moet terugbetalen, omdat hij dit geld
‘genomen’ heeft. Ze weigert de nodige
papieren te tekenen en dreigt er een
rechtszaak van te maken. Er is nooit
bewezen dat er sprake was van iets
anders dan een maandelijkse toelage;
er was namelijk niets op papier vast-

gelegd. Het bedrag bleef hetzelfde
als wat mijn vader in beginsel zelf
had overgemaakt. Is een rechtszaak
mogelijk en gegrond? Wat kunnen de
andere familieleden doen om de erfenis
te kunnen afronden?
Uw zus heeft waarschijnlijk geen
poot om op te staan. Mensen kunnen
bij leven schenken aan wie zij willen
voor zover zij handelingsbekwaam
worden geacht. In de praktijk komt
het voor dat verzorgers (partners,
kinderen, enzovoort) ook hun
financi n beheren als ij niet meer
handelingsbekwaam door de anderen
worden geacht. Op dat moment
had een van de direct betrokkenen
(partner of kind) een procedure
kunnen beginnen bij de rechtbank
om de vader met Alzheimer onder
bewind, curatele of mentorschap
te stellen. Maar in de praktijk
gebeurt dat heel weinig. Pas na
hun overlijden is het saldo van dat
moment (op de overlijdensdatum)
beschikbaar voor de erfgenamen. U
kunt uw zus dit melden. Misschien
dat zij dan wat inschikkelijker is om

de nalatenschap zo snel mogelijk
af te handelen. Eén vraag daarbij is
ook heel belangrijk: wie handelt de
nalatenschap af? Het lijkt ons niet zo
verstandig dat de betreffende zoon
dat doet, maar een van de andere
familieleden of een onafhankelijke
persoon (bijvoorbeeld een notaris).
Die is verplicht de administratieve
verantwoording te geven.

Financiële zaken
Machtigingen voor
demente moeder
Mijn ouders hebben mij een aantal
jaren geleden gemachtigd. Inmiddels is
mijn vader overleden en mijn moeder
is opgenomen in een verpleeghuis en is
dement. Ik heb nog een broer en mijn
vraag is of ik hem ook kan machtigen
voor mijn moeder, want wat als ik
eerder overlijd dan mijn moeder, kan
hij dan haar zaken behartigen?
Als er weinig spaargeld en/of ander
vermogen aan de orde is, dan zou
u het beter zo kunnen laten. Het
probleem is namelijk dat als uw

moeder niet handelingsbekwaam is
(bij vormen van dementie), zij in
feite onder curatele moet worden
gesteld voor het afhandelen van haar
financi le aken.
U doet dat nu op grond van eerdere
machtigingen. Iedereen zal dat door
de vingers zien zolang er geen
uitwassen plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat het vermogen niet meer
bedraagt dan 20.000 euro. Voor
een nieuwe machtiging is echter de
handtekening van uw moeder nodig.
Om die te gaan vervalsen, lijkt ons
ook niet erg verstandig.
Financiële schade
aan drugsauto
In 2009 is onze auto, zonder onze toestemming, door de toenmalige vriend
van onze dochter meegenomen. Tijdens
een controle werd hij aangehouden.
De 21 kilo verdovende middelen, die
hij bij zich had in onze auto, is samen
met de auto in beslag genomen. De exvriend is in bewaring gesteld. Inmiddels is hij voor deze feiten veroordeeld.
De officier van Justitie heeft tijdens de

rechtszaak opdracht gegeven de auto
aan ons terug te geven. Domeinen had
hem al in 2012 na de inbeslagname
verkocht.
We kregen een bedrag overgemaakt
van € 13.576. Dat was de opbrengst
van de auto. We hadden hem echter
in 2009 gekocht voor € 21.490. Wie
draait er nu voor de door ons geleden
financiële schade op?
Wat een vreselijke kwestie! We
nemen aan dat Justitie juist heeft
gehandeld.
Voor het verschil in de opbrengst
van uw auto kunt u de vriend aansprakelijk stellen. Beter was geweest
als dat al tegelijkertijd bij de rechtszaak aan de orde was gesteld.
U had zich als benadeelde partij kunnen toevoegen. Dan had de rechter
hierover meteen een uitspraak
gedaan. Nu wordt het allemaal weer
ingewikkelder en kostenverhogend.
Tenzij de vriend u zonder meer
schadeloos stelt.

pagina 14

dinsdag 22 juli 2014

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

Kleine
Nostalgie ‘Akela, wij doen ons best!’
met Julius Pasgeld

Het woord padvinderij is allang verdwenen. Maar ‘het spel van het verkennen’, ooit uitgevonden
door lord Baden Powell, was wel een begrip. Eerst alleen voor jongens, later ook voor meisjes.

Natuurlijk wilde ik wel op padvinderij
maar mijn vader vond het maar niks.
‘Een perfecte voorbereiding op de
klasse-maatschappij en de hokjesgeest’, zei hij. En inderdaad. Van mijn
vriendjes die wel mochten, hoorde ik
hoe het er toeging. De padvinderswet
schreef voor hoe je van nietswaardig
kereltje via allerlei strenge eisen op
kon klimmen van teerpoot via éénsterwelp, gids, verkenner tweede en
eerste klasse, tot bijvoorbeeld kroonvoortrekker. En wie er dan nog niet
genoeg van had kon ook nog hoofverkenner, beoordelaar en voorzitter van
de plaatselijke afdeling worden. En nu
noem ik nog maar acht van de veertig
rangen uit de rijke hiërarchie van de
scouting.
Door aan allerlei eisen te voldoen kon
de nieuweling zich diverse emblemen
op de mouw spelden. Zodat men al
aan de buitenkant kon zien of je je
flink oor het goede doel had inge et.
Voor de aardigheid noem ik hier enige
eisen die aan een verkenner eerste
klasse werden gesteld. (Let wel:
Voordat je dat kon worden had je de
rangen Teerpoot, Eén ster-Welp, twee
ster-Welp, Helper, Gids, Senior Gids
en Nieuweling met de daar bijbehorende eisen al doorlopen).
Een verkenner eerste klasse moest:
a. tenminste drie maanden verkenner
tweede klasse zijn geweest met het
insigne ‘Weest Paraat’ op de linkerarmsmouw tussen schoudernaad en
ellenboog.
b. Vijfenzeventig meter vrije slag kunnen zwemmen.
c. Minimaal 2,50 gulden zelf verdiend
geld op een eigen spaarbankboekje
hebben.
d. Vijftien morsetekens per minuut
kunnen opschrijven of seinen.
e. Goed kunnen wielrijden en banden
herstellen.
f. Enige kennis van de Eerste Hulp

hebben, zoals een bewusteloze
drenkeling kunnen bijbrengen.
g. Hutspot, een jachtschotel en havermout kunnen bereiden, een konijn
kunnen villen of een vogel kunnen
plukken. Brood en pannekoeken
kunnen bakken op een houtvuur
buiten.

Om een lang verhaal kort te maken moest men ook nog afstanden,
gewichten, inhouden en tijd kunnen
inschatten ‘met niet meer dan 25 %
fout’. En bovendien alleen, of met nog
een verkenner, een zwerftocht maken
naar een plaats, tenminste 10 kilometer verwijderd van de woonplaats, en
daar in een sheltertje overnachten.
Wat een ontberingen! En wat een
romantiek! Maakte het reguliere
onderwijs geen kerel van je, dan deden
ze het wel bij de padvinderij.

Bosvolkje
Mijn vader had bezwaar tegen de
padvinderij. Dus ging ik met een
vriendje een paar keer stiekem mee
naar het Bosvolkje van de Christelijke
Jongemannenvereniging (CJMV). Dat
was de kerkelijke tegenhanger van de
padvinderij. Padvinders werden daar,
uit concurrentieoverwegingen ‘padluizen’ genoemd. En de Akela’s en de
Hopmannen werden daar belachelijk
gemaakt met de leus: ‘Akela en Hopman, wij doen ons best. Maar achter
uw rug doen wij geen pest!’

Het Bosvolkje kwam, onder leiding
van vage jeugdbewegers eens per
week, ik meen ergens in de Haagse Ligusterstraat, bijeen. Op zonnige dagen
vertrokken we naar de duinen. Daar
moesten we dan een atoombom zoeken met behulp van diverse aanwijzingen die de leiders op schrift hadden
gesteld en willekeurig aan ons hadden
uitgedeeld. Overleg was dus geboden.
Maar wie het eerst de atoombom naar
de leider had gebracht, was winnaar.
Na drie keer vond ik het niet leuk
meer bij het bosvolkje.
Dertig jaar later verzochten mijn
zoons me, toe te mogen treden tot
de, inmiddels tot scouting herdoopte
padvinderij. Met de kennis van nu had
ik inmiddels dezelfde bezwaren als
mijn vader indertijd maar ik hield ze
niet tegen. Tot mijn genoegen bleven
ze maar een jaar. Ze vonden, dat ze er
teveel moesten en te weinig mochten.
Geweldige zoons heb ik!

PATHÉ BUITENHOF
MAANDAG OM 19:15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG
OM 13:30 UUR
24/07 - 28/07 - 29/07 - 31/07 - 04/08 - 05/08
LA GRANDE BELLEZZA 3hs

Een prachtige zomer in Rome. De toeristen verdringen elkaar op het Janiculum: een
Japanner is zichtbaar getroffen door zoveel schoonheid.
Jep Gambardella - een knappe man met een onweerstaanbare charme, ondanks de eerste,
zichtbare tekenen van zijn oudere leeftijd - geniet van het mondaine leven in de stad. Hij is
er elke avond, op elk feestje, zijn geest wordt bejubeld en zijn gezelschap wordt opgezocht.
Hij is een succesvol journalist, een onverbeterlijke verleider, in zijn jeugd schreef hij een
roman die hem een literaire prijs en de reputatie van gefrustreerd schrijver opleverde.

www.pathe.nl/buitenhof

62 Insignes
Het boekje ‘De eerste schreden in het
verkennen’ uit 1930 bevat vrijwel alles
waarop de bezwaren van mijn vader
indertijd gegrond hadden kunnen
worden verklaard. Neem nu eens het
aantal insignes: tweeënzestig! Die
werden gedragen ‘op den rechterarm
in twee evenwijdige rijen tusschen
schouder en ellenboog, behalve die,
welke vereischt zijn voor kroonverkenner. Het enige insigne dat op
beide schouders wordt gedragen is het
insigne ‘ambulance’.
Verder had je bijvoorbeeld de insignes: Aviateur, Bespieder, Dierenvriend, Handige jongen, Kustwachter,
Lassowerper, Prospector, Pijper(!),
Redder, Roeier, Ruiter, Tolk, Weerkenner, Wielrijder, IJmker, Zelfverdediger en Zwemmer. En dan waren er
natuurlijk de ‘zespuntige, wit metalen
sterren op groenen ondergrond boven
de linkerborstzak’. Voor ieder jaar dat
je verkenner was één ster.

Dan o er kousenbanden, fluitkoord
en schouderlint. Een padvinder was
op een kilometer afstand te herkennen. Was het niet aan de groene pet,
of de bruine hoed, dan was het wel
de groene blouse en de korte, bruine
ribflu elen broek aarmee ook oude

tot zeer oude padvinders zich graag
lieten zien.
Kostbaar
Met uitzondering van de broek en de
padvindersriem waren alle uniformen
in twee kwaliteiten verkrijgbaar. Bij
het Nationaal Hoofdkwartier van ‘De
Nederlandse Padvinders’ aan de Badhuisweg 145 te Den Haag kostte een
padvindershoed van goede kwaliteit
in 1930 4,25 gulden. Wie dat niet had
kon voor een mindere kwaliteit terecht
voor 2,75 gulden. De blouse was 5 of
4 gulden. Kousenbanden 3 of 2 kwartjes. De bruine broek was 2,65 gulden.
Een padvindersstok kostte zeven dubbeltjes en voor de riem (prachtig, wat
had ik vroeger toch graag zo’n riem
gehad!) legde men slechts 1,30 gulden
neer. Ik citeer weer uit 1930:
‘Vele jongens worden geen Verkenner omdat ze meenen, dat het uniform
een nogal kostbare geschiedenis is. Je
moet echter in aanmerking nemen, dat
de blouse en de korte broek ook buiten
de Troep- of Patrouillebijeenkomsten
kunnen worden gedragen, zoodat je
alleen nog als extra kosten krijgt: de
stok, de hoed, de halsdoek, de broodzak en de schouderlinten. Natuurlijk
kan je nog veel meer voorwerpen
aanschaffen, b. . fluit, fluitkoord, bijl,
gordeltaschje etc. Natuurlijk zal een
jongen niet worden geweigerd indien
hij zijn uniform niet kan betalen, doch
het spreekt vanzelf, dat een jongen
zich geen honderd-procent-Verkenner
voelt als hij het uniform niet bezit’.
Ook graag een padvindersuniform
bezeten?
Mail het naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Correspondentieadres,
Postbus 278
2260 AG Leidschendam
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143
Dag en nacht bereikbaar
Uitvaarten in de gehele regio.

E-mail: erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl
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Sudoku weer mee en win!
U 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.

vond u ook vier Sudoku-opgaves. De
Wat we vragen is dus een reeks van
gezochte oplossing luidde 4-3-4-3.
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld in De vijf prijswinnaars zijn:
Sudoku A in het grijze vakje een ‘2’;
ls ienstra, te Maassluis
in B een ‘4’ in C een ‘9’ en in D een
o ef an ooij, te Delfgau
‘1’, zodat het gevraagde antwoord
ea anssens, te Voorburg
dan bijvoorbeeld luidt: 2-4-9-1.
Arie en Cla ien Bal, te Den aag
eli an a eren, te Den aag
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 14 van 8 juli

Sudoku A

Inzenden

Stuur per e-mail naar:

Voor de u el an de e eek
orden ijf e em laren an het boek
erst a els ien
Vergeet niet
om bij de inzending ook uw postadres te vermelden!
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:

puzzel@deoud-hagenaar.nl

5 2
3 6
4
1 2 8
3 8
9
2
7
9
4
6 5
7
3
4
8 9
2
5

Sudoku C

4
3
6
4
6
1 2
9 3
6
1
7 5

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

Donderdag 31 juli

Sudoku B

6

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 15

Sudoku D

7 9
5 7
3
1

6
5
5 2
3

8

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.

1

3 7
5
1

9 5
2

7

6

4

9

8
2

9
7

1

7

4

5 9 6
3 6 2 1
5
9
6
3
7
1
2
3
4

7

5

3

6

6
3 5

8
2
1

8 2

4

5

7

“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”
Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als
ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden
weten wij dat een betekenisvolle manier van
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren
van een begrafenis of crematie.
U kunt ons bellen op 070 325 83 96.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

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

VRAGEN? Wij HELPen U GRAAG!
Florence Thuis in Den Haag, 070 - 41 31 000
E info@ﬂorence.nl, W www.ﬂorence.nl
ﬂorencezorg

Zorg naar behoefte.
Zorg op maat.
Daar zijn we voor.

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

Omdat geen zorgvraag hetzelfde is denken wij graag met u mee.
Neem daarom contact met ons op, dan werken we samen aan
een passende oplossing. Van particuliere thuiszorg tot een complete zorgvakantie.
Wij helpen u graag.
Bel 070 - 396 33 65 of mail naar info@bijdehandzorgt.nl

in Den Haag

U kunt voor informatie over onze diensten terecht op www.bijdehandzorgt.nl
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle (natura)verzekeraars
• Indien u overweegt een natura uitvaartverzekering af te
sluiten, dan adviseren wij de Contura uitvaartverzekering

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Ik wil later een
heel gewone
uitvaart
"

INFORMATIECO

UPON

Ja , ik wi l vri jbl ijv en d
me er inf or ma tie ov er
de Co nt ur a-p oli s. Ik
da t ik no g ne rg en s
he b de ga ra nt ie
aa n ge bo nd en be n.

Uw uitvaart geregeld met de Contura-polis
voor slechts € 3.035,- (prijspeil 2014).
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.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Kijk op onze website: www.conturapolis.nl, bel gratis
0800 - 022 45 35 of stuur de informatiecoupon in.

Na am
St ra at
Hu isn r.
Po stc od e
Wo on pla at s
Te lef oo n
Le eft ijd (en )
De ze inf or ma tie co up
on in ee n en ve lop zo
nd er po stz eg el ze nd
Co nt ur a- po lis , An
en aa n:
tw oo rd nu m m er 52
00 , 36 00 ZM M ijd
re ch t.

m v

