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Den Haag verwijdert kwart stadsklokken
Er is begonnen met
de verwijdering van
ruim een kwart van
de openbare stadsklokken in Den Haag.
Er zijn er nog 91 en
24 daarvan worden
weggehaald; als de
uurwerken ervan nog
goed zijn worden ze
bewaard, om kapotte
exemplaren te reparen. We kunnen met
minder klokken af
in de stad, aldus het
gemeentebestuur, omdat polshorloges en
mobiele telefoons die
de tijd aangeven nu
gemeengoed zijn.
De laatste versie van de stadsklokken in Den Haag stamt uit 1987. Er
werden toen 110 nieuwe exemplaren
geplaatst, naar een prijsvraag winnend ontwerp, met reclamemogelijkheid, van de Haagse architect Rainer
Bullhorst. De bedoeling was om die
klokken commercieel te laten exploiteren en onderhouden. Daartoe sloot
de gemeente een contract met het Nationaal Publiciteitsbureau (NPB), een
bedrijf dat in bijna de helft van alle
Nederlandse gemeenten bij elkaar
zo’n twintigduizend buitenreclames
verzorgt.
‘Zo tikt het nergens’
Erg duurzaam bleken de uurwerken
helaas niet te zijn waarmee de nieuwe
Haagse klokken werden toegerust.
In 2011 bond het CDA in de Haagse
gemeenteraad de kat de bel aan wat
de klokken betrof. “Zoals het klokje
in Den Haag tikt, tikt het nergens,”
liet het raadslid Bakker aan burgemeester en wethouders weten. “CDA
Den Haag is graag bij de tijd. Nu
zijn wij geregeld in de stad te vinden
en mobiel als wij zijn komen wij op
veel locaties. Onderweg kijken wij
dan geregeld op de stadsklokken om
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te zien of wij nog op tijd zijn voor
de volgende afspraak. Maar als wij
afgaan op de Haagse stadsklokken
komen wij dus mooi of veel te laat
of veel te vroeg.” B. en W. beloofden
om het NPB achter de broek te zitten
om de klokken te laten repareren; het
effect daarvan was echter maar kortstondig, een permanente oplossing en
beter onderhoud bleven uit.
Atoomklokken
Maar van de 67 klokken die nu in
de stad overblijven zullen storingen
voortaan “binnen twee weken” worden opgelost, belooft het gemeentebestuur. Fractievoorzitter Daniëlle
Koster van het CDA moet het nog
zien. “Er is nu al zoveel tijd verloren
gegaan aan het repareren en bij de
tijd brengen van de stadsklokken. Dit
heeft al veel euro’s gekost. Wat het
CDA betreft wordt er ook gekeken naar een radicalere oplossing:
Misschien moeten wij wel gewoon
overgaan op een nieuw systeem zoals
de atoomklokken, die lopen elke 5
miljard jaar 1 seconde uit de pas. Dat
is nog wat anders dan elke week een
uur. En als het college daartoe niet
bereid is moeten wij ze maar gewoon

omver halen. Als ik er nu langs ﬁets
weet ik nooit of ik word geïnformeerd of bedonderd”.
100 jaar oud probleem
De problemen met niet op tijd lopende klokken in Den Haag en dat van
van het onderhoud spelen trouwens
al zo’n 100 jaar. Hilarisch bijna is het
gebakkelei toen tussen het gemeentebestuur en de ‘stadsuurwerkmaker’,
de heer L.F. W. Volcke. B. en W.
schreven hem herhaaldelijk aan als
de stadsklokken 5 minuten uit de tijd
liepen, vaak zonder succes. Toen dat
hem zijn contract dreigde te kosten
en hij voortaan al actie ondernam als
de klokken 1 minuut verkeerd liepen,
toen was het ook niet goed. Want dat
gebeurde te vaak, met het gevolg van
veel hogere declaraties door Volcke.
Het werd te duur; een reden trouwens
waardoor de gemeente (toen al) op
het idee kwam om de ‘schoonheidscommissie’ te laten kijken naar de
mogelijkheden om stadsklokken te
combineren met reclame.
Stadsuurwerkmaker Volcke was in
Den Haag trouwens wel de specialist
bij uitstek, het uurwerk van de de belangrijkste openbare klok, die van de

toren van de St. Jacobskerk
werd door hemzelf rond 1885
geconstrueerd, zeer kundig
want hij haperde zelden, gaf
ook het gemeentebestuur
ruiterlijk toe.
Zonnewijzer
Maar hoe wist men destijds
eigenlijk, hoe laat het echt was? Nou,
dat verschilde toen nog van stad tot
stad. Er werd nog geijkt aan de hand
van een zonnewijzer, in de tuin, op
het plein, of tegen de gevel van een
kerk of openbaar gebouw dat was
voorzien van een mechanische klok.
De zonnewijzer wees de plaatselijke
tijd aan, dat wil zeggen dat het 12
uur was als de zon op het midden van
de dag precies in het zuiden stond.
En aan de hand daarvan werd dan de
mechanische klok gecorrigeerd. Zo
kwam het dan bijvoorbeeld dat het in
Maastricht ca. een kwartier later was
dan in Den Haag, of in Enschede 8
minuten later dan in Amsterdam.
Pas in 1909 werd aan die lokale verschillen bij wet een einde gemaakt,
door te bepalen dat de ‘openbare tijd’
in heel Nederland hetzelfde zou zijn,
gelijk aan de ‘middelbare zonnetijd’

KEES TALEN €10
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
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van de Westertoren in Amsterdam.
De behoefte aan één tijd voor het
hele land kwam voort uit de opkomst
van de spoorwegen, de telegraaf en
de telefonie, en de radio.
In 1940 werd door de Duitse bezetter
de Midden-Europese Tijd (MET)
ingevoerd in Nederland en België,
die een uur voor is op de tijd van
Greenwich (GMT) en 40 minuten op
de Westertoren van Amsterdam. De
reden was o.m. het synchroniseren
van de uren in Duitsland en bezette
gebieden waarop in woningen en bedrijven de verlichting moest worden
verduisterd - tegen de dreigende RAF
bombardementen.

Frans Hoynck v. P.
hoynck@deoud-hagenaar.email

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

(070)

346 95 71

Pagina 2

dinsdag 20 januari 2015

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.email of brieven@deoud-hagenaar..email Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Potverdriedubbeltjes (1)

Voor een gulden
op de eerste rij
Ik neem u even mee
uit onze tijd naar een
heel andere tijd. De
tijd van vroeger. Dan
spreek ik over de
periode 1955- 1960.
Ik was nog geen lid
van het Chr. Residentie Mannenkoor,
onder leiding van de
gevierde dirigent Jan
van der Waart, maar
mijn vader wel.

Het CRM was gelukkig
met deze man. Artistiek
had hij alles in huis. Charisma zeker ook! Waar
de kinderen van deze tijd
gaan spelen op de Hockey
velden gingen ze vroeger
spelletjes doen in de huiskamer
of bij vriendjes thuis terwijl vader
een boek zat te lezen en moeder
een trui aan het breien was. Als
men Jan van der Waart over straat
zag lopen dan liep daar ook echt
Jan van der Waart. Je kunt het
vergelijken met de organisten Piet
van Egmond en Feike Asma. Het
waren toppers uit die tijd.
Het CRM studeerde moeilijke
nummers in van Wagner en Sem
Dresden en niet te vergeten Verdi.
Ze moesten zich laten horen op de
Oranje Concerten in het gebouw
van Kunsten en Wetenschappen
aan de Zwarte weg te Den Haag.
Ons Mannenkoor werd in die
jaren steeds bekender. Dat konden
wij merken aan het toestromende
publiek. Het gebouw met zijn
geweldige kroonluchters straalde
ons feestelijk tegemoet.

meisjes”. De zaal gierde het dan
uit van het lachen wanneer als
enkele hoge tenoren dan ‘riepen’
“jonge meisjes”. Daar zul je vandaag niet meer mee voor de dag
kunnen komen.
En dan de prijs, mensen. Daar
zouden wij nu niet meer van
wakker liggen: zaal 1 en balcon
1 fl 1,25; zaal 2 en balcon 2 fl
1,00; tribune fl 1,00; en galerij fl
0,50 De mensen stonden lang in
dichte rijen te wachten om binnen
te gaan!
Al met al hebben we met CRM
dertig Oranje Concerten kunnen geven in o.a. het Kurhaus,
het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen, het Circustheater
en in het voormalig Nederlands
Congresgebouw.

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

Jonge meisjes

Colofon

Wat brachten we nu eigenlijk?
Veel samenzang van “Gelukkig
is het land” tot “Wilt heden nu
treden” en verder “Een karretje op
de zandweg reed”. Natuurlijk ook
het toen beroemde “Ik heb mijn
wagen vol geladen, vol met jonge

Wij, mijn echtgenoot Krijn en ik
lezen regelmatig Julius’ stukjes, vol
nostalgie en humor. Ik loop echter
vaak nogal achter met de krantjes,
dus nu pas las ik over uitdrukkingen
van verbazing of verwensing. Gelijk
schiet mij mijn vader te binnen,
als hij -danig uit z’n humeur- de
trap opliep onder een herhaald:
takke- takke-takkezooi, waarna we
meestal hoorden wat er mis was. Het
varieerde van ‘iets vergeten’ of ‘lekke
band’ of ‘laat’ enz. Het was een manier van afreageren waar wij tamelijk
aan gewend waren, ernstig washet
nooit, kan ik mij herinneren. Ik heb
mijn vader nooit horen vloeken, ik
vond deze uitdrukking echter wel een
beetje plat klinken, ik denk dat hij
het heeft overgenomen van ‘echte’
Haagse collega’s. Vreemd genoeg
hoorde ik mijn moeder wel eens
roepen als ze erg schrok of ontstemd
was: O Heer in de hemel! Dat klonk
voor mijn gevoel nooit zo erg. Maar
ja, wel wat overdreven voor iemand
die dat zondag ook in de kerk hoorde.

Corrie de Graaf
corriedegraafrijswijk@gmail.com
---------------------------------------------

Hierbij een gedicht van mij dat
handelt over hetzelfde onderwerp als
door Julius Pasgeld aangesneden in
De Oud-Hagenaar.

laoudshoorn@hotmail.com
---------------------------------------------

voorde zamelt al 25 jaar permanent
postzegels in voor kinderen met
taaislijmziekte. Niet alleen postzegels maar ook pennen met reclame
opdruk, oude zwart-wit kaarten, oude
en nieuwe vakantie- en kerstkaarten,
speldjes, telefoonkaarten, sigarenbandjes, oude munten, LP’s en DE
punten.
De goederen worden ingezameld,
uitgezocht, opgeschoond en verkocht.
De opbrengst komt ten goede aan
elektronica voor kinderen die tijdens
hun verblijf in het ziekenhuis of thuis
aan bed gekluisterd schoollessen kunnen blijven volgen via verbindingen
met school en ziekenhuis of ouderlijk
huis. Met laptops en computers
houden de kinderen ook contact met
vriendjes en vriendinnetjes via social
media, mail en bijvoorbeeld Skype.
Heeft u nog verzamelwaardig
materiaal thuis liggen? De heer Pots
is er blij mee. U kunt uw bijdrage
afgeven aan de balie van Florence
woonzorgcentrum Steenvoorde, t.a.v.
de heer Pots, Generaal Spoorlaan 62
te Rijswijk.

Actie Wim Pots

Jannie de Brouwer

De heer Wim Pots, bewoner van ons
Florence woonzorgcentrum Steen-

Medewerker Florence Steenvoorde
Jannie.de.Brouwer@florence.nl

J.A.Huijsen
www.dichtinbeeld.nl
ouwejan@gmail.com
--------------------------------------------Nieuwjaarsduik

Ik ben een van de oprichters van deze
duik. Ik zat toen in het bestuur van de
zwemvereniging ZCR, de Zwemclub
Residentie. De polo-commissie opperde toen om met de poloploeg op
nieuwjaarsdag een zeeduik te gaan
doen. Dus zijn we met de organisatie
er van begonnen. We zijn begonnen
met een tentje op het strand. Later
hebben we een vrachtwagen (van
Fijnfix) op de boulevard mogen zetten. Daar daarna kwamen er vrachtwagens bij, van Gordijn en van Toet.
Ja inderdaad ja, dat was al 55 jaar
geleden. Maar met een paar honderd
mannen en vrouwen en jongeren.

Wetenschappelijk
Een super-zeergeleerde heer
die zocht in alle boeken
Zoals alleen een studie-heer
in boeken kan gaan zoeken
Wat zocht deez’ zeergeleerde heer
dan wel in al die boeken
Welnu hij zocht zo ongeveer
naar alle soorten vloeken.
Naar de gewone burgervloek,
vloekwoorden op papier,
het vloeken als gewoonte,
het vloeken voor plezier.
Bij elke vloek, ’t zij groot of klein,
ging hij haast door de grond,
maar raakte in extase
als hij weer een nieuwe vond.
Hij is nu bijna uitgezocht,
hij kan geen vloek meer vinden
die hij niet eerder heeft gehoord
van al zijn nette vrinden.

Uitgeverij FRT:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 75.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Administratie en boekhouding
administratie@deoud-hagenaar.email
Kim Olsthoorn en Jan Vos
Mail of spreek in op tel.: (070) 4275097
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Zijn vloeken worden nu gedrukt
ter pure informatie,
maar zijn verboden leesvoer
voor het kerk’lijk deel der natie.
Tot juist begrip van dit gedicht
en uwe ergernis
zeg ik dat ook “ janpotjedrie”
hartgrondig vloeken is!

Loek A. Oudshoorn
Potverdriedubbeltjes (2)

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
i en el an ei s hen am oor urg
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.email
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Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een drietal, met
De Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), 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.

Het beeld knaagt aan mij
Opengereten en hulpeloos
Vertrek waar ik niet voor koos
Slopers doen koel hun karwei
Verleden en heden zo dichtbij
Kijk vanuit mijn nieuwe toren
Hoe ze tekeer gaan met boren
De VROM jaren vlogen voorbij
Zie het met lede ogen aan
Verleden bedolven onder het stof
Blijf er toch nog even stil staan
Van hoofdletter tot apostrof
Laat mij maar even in de waan
Wat ik zie, is zo grof
Op 14 januari 2015
van Cor van Welbergen

De Oud-Hagenaar op internet
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.email
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.email
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.email
06 - 23700323
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.email
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.email
Puzzeloplossing puzzel@deoud-hagenaar.email
Redactie
redactie@deoud-hagenaar.email
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Gratis deskundige
hulp bij invullen

Aangiftedag Den
Haag op 21 maart
Op 21 maart 2015 zal in
Den Haag een aangiftedag
plaatsvinden. Op deze dag
zullen mensen uit de regio
Den Haag de mogelijkheid
geboden worden om kosteloos geholpen te worden met
het invullen van de aangifte
inkomstenbelasting.

De Stichting Belastingwinkel Rotterdam (SBR) is een aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam verbonden
stichting die zich ten doel heeft gesteld
om mensen te hel en i hun ﬁs ale
problematiek. Onze medewerkers bestaan voornamelijk uit studenten van
de Erasmus Universiteit. Studenten
kunnen hierdoor hun kennis toepassen
op de werkvloer en tegelijkertijd een
steentje bijdragen aan de samenleving.
Al bijna 30 jaar
De SBR helpt in Rotterdam al bijna 30
jaar met het invullen van de aangiftes verspreidt over vier vestigingen,
waarnaast zij ook nog de Landelijke
Aangiftedag in het Rotterdamse stadhuis organiseert. Nu wij dit jaar voor
de tweede keer een Haagse aangiftedag organiseren, proberen wij zoveel
als mogelijk Hagenaars te bereiken
om hen kosteloos te helpen met het
invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Het doel is enkele honderden
mensen te helpen bij het doen van hun
belastingaangifte.
Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich op
meerdere manieren aanmelden voor
deze aangiftedag. Men kan zich via
de website www.belastingwinkelrotterdam.nl aanmelden. Voor mensen
die geen computer tot hun beschikking
hebben en/of niet met internet werken,
wordt er ook een reeks bel-avonden
georganiseerd waar Hagenaars zich
telefonisch aan kunnen melden. Bellen
kan op het nummer: 010-408 27 84.
Wij zijn bereikbaar op de volgende
data (tussen 18:00-20:00): 28 januari,
4,11,18 en 25 februari en 4 maart.
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Haags Historisch Museum zoekt evacuees • kom zaterdag 24 januari uw verhaal doen

Voor tentoonstelling over de Hongerwinter
Het Haags Historisch Museum
is op zoek naar verhalen en
herinneringen over de Hongerwinter, en dan specifiek
over Hagenaars die tijdens
de Tweede Wereldoorlog in
de winter van ‘44/’45 als kind
naar het platteland zijn gestuurd om aan te sterken.
Aan deze zogenoemde hongerevacuees zal het museum
vanaf 22 april a.s. een tentoonstelling wijden.

Tijdens de Hongerwinter zijn zo’n
40.000 kinderen vanuit het stedelijke
westen geëvacueerd naar het noorden
van Nederland om te voorkomen dat
ze van de honger zouden sterven. De
reddingsacties vonden plaats onder
zeer moeilijke omstandigheden.
70 jaar na de Hongerwinter haalt
het Haags Historisch Museum dit
indrukwekkende verhaal op uit de
vergetelheid.
Vastleggen
Samen met u leggen medewerkers van

het museum uw verhaal vast in tekst,
otograﬁe o ﬁlm.
Heeft u ook nog een voorwerp bij uw
verhaal? Neemt u dit dan vooral mee
naar het museum. Uiteraard neemt u
het voorwerp dezelfde dag weer mee
naar huis.

Heeft u de Hongerwinter meegemaakt? Bent u naar het platteland
gezonden, of misschien wel een
familielid? Ga dan bij het museum
langs op zaterdag 24 januari tussen
13.00 – 16.00 uur en vertel daar uw
verhaal. Misschien vindt u uw verhaal

wel terug bij de tentoonstelling.
Deelname aan de Herinneringendag
is gratis.
Voor meer informatie neemt u contact
op met de afdeling Educatie via
educatie@haagshistorischmuseum.nl
of bel 070 -312 30 65.

Voor het eerst vrijdag 23 januari

Taxatie Venduehuis in Panorama Mesdag
Wegens groot succes organiseren het Venduehuis der Notarissen uit Den Haag en Panorama Mesdag dit
jaar vier keer een taxatiemiddag voor kunst en antiek in het museum aan de Zeestraat in Den Haag.

Een taxatiedag is net Pakjesavond,
tenminste voor de experts van het
Venduehuis. Wat komt er tevoorschijn
uit al die tassen, dozen, koffers en
bundels pakmateriaal?
Is het kunst of is het kitsch?
Is het antiek of gaat het om een moderne replica of om het werk van een
‘zondagschilder’?
Ook voor u als eigenaar kan een taxatiedag spannend zijn. Is die kostbare
vaas van oma echt zo waardevol als
men in de familie denkt of bent u
straks een illusie armer en een ervaring rijker. Hoe dan ook, taxatiedagen
zijn leuk, leerzaam en soms heel
verrassend.

Chinees theepotje
Enkele jaren geleden bleek in een
doos 19e eeuws Chinees ‘theegoed’
één heel oud Chinees theepotje te
zitten. Dat trekpotje bracht later in een
veiling bij het Venduehuis ruim 1.500
euro op. De eigenaresse had de doos
vol losse kommetjes en schoteltjes bij
het grofvuil willen zetten. Een andere
bezoeker aan één van de Venduehuis
Taxatiedagen wilde een bronzen
beeld van een span met paarden bij
de lompen- en metalenboer afgeven.
Gelukkig herkenden de experts de
signatuur op de sculptuur. Zo kon
worden voorkomen dat het beeld met
een veilingprijs van 26.000 euro op de

schroothoop terecht kwam.
Duidelijke info
Tijdens de eerste taxatiemiddag op
vrijdag 23 januari a.s. kunt u tussen
12.00 – 16.00 uur vrijblijvend de
waarde van uw kostbaarheden laten
bepalen. Te groot om mee te nemen?
Kom dan met duidelijke foto’s en de
afmetingen van het object naar het
Panorama Mesdag. De ervaren en geertiﬁ eer e s e ialisten van het vei
linghuis geven u een realistisch beeld
van wat uw goederen waard zijn. En
wilt u uw kostbaarheden willen laten
veilen dan kunnen de goederen desgewenst direct worden ingeleverd voor

één van de
veilingen in
het Venduehuis. Uw kunst en antiek wordt op
volgorde van binnenkomst getaxeerd
met een maximum van vijf objecten
per persoon.
De andere taxatiemiddagen in Panorama Mesdag zullen plaatsvinden op
vrijdag 10 april, vrijdag 4 september
en vrijdag 20 november, steeds tussen
12.00 en 16.00 uur. De entree voor de
taxatiemiddag in Panorama Mesdag
bedraagt 5 euro. U kunt met uw entreebiljet tevens het museum bezoeken
of één van de tentoonstellingen.

Erfgoed Rijswijk presenteert woensdag 28 januari:

De Slag om Ypenburg
Onder de paraplu van Erfgoed Rijswijk werken de Historische Vereniging Rijswijk, Museum
Rijswijk, het Rijswijks Historisch Informatiecentrum, de Afdeling Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet samen om de cultuurhistorie
van Rijswijk zichtbaar te maken.

Op woensdag 28 januari presenteren
deze organisaties zich met een gezamenlijk programma rondom Ypenburg
in Museum Rijswijk, aan de Herenstraat 67 in Rijswijk. De heer Bert
Huijgen van de Historische Vereniging
Buitenplaats Ypenburg (HVBY)

verzorgt een lezing over de Slag om
Ypenburg. Deze vangt aan om 20.00
uur, inloop vanaf 19.30 uur. De
periode 10-14 mei komt aan de orde,
voorts details van de gebeurtenissen in
Rijswijk, en de aanval op Overschie.
Herinneringen delen

Wilt u herinneringen aan deze Slag
delen, heeft u als kind die oorlogsdagen meegemaakt, of wilt u foto’s en
andere objecten uit de meidagen van
1940 meenemen die hiermee te maken
hebben, dan bent u daartoe van harte
uitgenodigd! Meer info ook op:

www.erfgoedrijswijk.nl
aarten a
in lusie ko ﬁe thee
zijn verkrijgbaar via de website van
de Bibliotheek aan de Vliet of via het

Rijswijks Historisch Informatiecentrum, gevestigd in Museum Rijswijk.
en indien nog voorradig ’s avonds aan
de zaal.
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www.BTRreizen.nl
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Stichting voor tussenschoolse opvang "De Essen"

-



Zoekt voor 2 functies een

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Riviercruises 2015 profiteer van 10% vroegboekkorting
-

om ons team in Voorburg te versterken bij het uitvoeren van de
tussenschoolse opvang bij een Basisschool.

Hotelarrangementen Aanbiedingen
Senior Hotels ‘All Inclusive’ Autovakanties

ereizen
Voor alle vakanti

Zonvakanties Costa Blanca Spanje

 055

TSO-COÖRDINATOR & TSO-ASSISTENT (V)

gratis brochures
en reserveringen

5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN
INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• U verblijft in ruime alle op begane grond gelegen kamers met eigen terras
• In huiselijke sfeer kunt u genieten van onze uitmuntende keuken
• Wij bieden een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL

De tijden zijn van 11.30 tot 13.15 uur (ma/di/do/vr)
Voor uw inzet ontvangt u een aantrekkelijke belastingvrije
vrijwilligersvergoeding. De uitbetaling is maandelijks.
Belangstelling? Stuur direct een e-mail met uw contactgegevens aan:
contact@DeEssen.com en wij nemen z.s.m. contact met u
op. Bellen kan ook (tussen 11.30-13.00): 06-22335267

De Jong Damesmode

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

mode in maat 38 t/m 52

Opruiming

50%
korting

Een team van
prothesespecialisten

op de gehele
wintercollectie!
Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag
maandag en
koopavond
Tel: 070 363 01 03
gesloten
www.dejongdamesmode.nl

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

- advertorial -

Hawaiian Sundays in de Leuningjes

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

Aloha,
De “Hawaiian Sundays”
komen zondag 1 februari
naar de Leuningjes in
Poeldijk!
Twee initiatiefnemers,
Rob de Kiewit van de
Mauna Loa Hawaiians
en Wim Zweekhorst van
Bill and his Hawaiians, hebben de hoofden bij elkaar
gestoken om de "Hawaiian Sundays” weer te gaan
organiseren. Na vier proefmiddagen in Vlaardingen
alwaar zij de nodige ervaring hebben opgedaan, zijn ze
op zoek gegaan naar een locatie dichter bij Den Haag. In
samenwerking met
“de Leuningjes” zijn de eerste 3da ta vastgelegd, en wel
zondag 1 februari, 8 maart en 3m ei.
Liefhebbers van deze muziek zijn dan welkom tussen
14.00 en 17.00 uur.
De bijdrage is maar €5.- en de prijzen voor drankjes
zijn zeer billijk. En…
..e r kan nu ook gedanst worden!
Komt u ook?
Inlichtingen:
Robde K iewit065127
www.hawaiianmuziek.nl

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

“Belastingservice voor senioren”
ANBO, PCOB en KBO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook als u geen blauwe envelop krijgt kan het toch de moeite waard zijn om aangifte te doen.
Neem contact op met de lokale afdeling van ANBO, PCOB of KBO en meld u aan.
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dinsdag 20 januari 2015

Pagina 5

Den Haag als industriestad • rond 1900 was nog geen tien procent van de inwoners werkzaam als ambtenaar

De pletterij van Enthoven op het Zieken
Wanneer je aan iemand vraagt om onze stad te beschrijven,
komen er al snel begrippen als: hofstad, ambtenarenstad,
regeringsstad en stad vol ministeries en ambassades voorbij.
Terecht natuurlijk. Zo’n eeuw geleden zou je echter een totaal
ander antwoord gekregen hebben zoals ik in de rest van dit
verhaal hoop aan te tonen. Zowel uit de beroepstelling van
1899 als die uit 1909 blijkt dat de meeste werkgevers in
Den Haag gezocht moeten worden binnen de sector
nijverheid, waarbij de bouwnijverheid duidelijk
aan kop gaat, gevolgd door de kledingindustrie
en de metaal- en houtnijverheid.

Wat dit laatste betreft was de meubelfabriek van H. Pander & Zonen
toonaangevend. Rond 1900 woonden
er ongeveer 260.000 inwoners in Den
Haag en nog geen tien procent van
de beroepsbevolking was werkzaam
als gemeente- of rijksambtenaar. Als
voorbeeld van die nijverheid wil ik u
iets meer vertellen over een bedrijf dat
jarenlang het beeld van een deel van
onze stad bepaald heeft: de Pletterij
van Enthoven op het Zieken.
IJzeren monsters
In de brochure: Den Haag van hoog
tot laag, die in 1984 verscheen in
verband met een tentoonstelling die
in het Haags Gemeentemuseum werd
gehouden, trof ik een treffende omschrijving van dit bedrijf aan. “Iedere
Hagenaar kent de pletterij, eene lange,
onregelmatige reeks van hooge en
lage gebouwen, berookt, verweerd en
onoogelijk, boven wier zwarte muren
en smoezelige daken ontzaglijk hooge
schoorsteenen geweldige rookwolken
uitstooten, zware, dikke, zwarte wolken, die het blauw der lucht benevelen
en bezoedelen. Eenmaal binnen:
Oorverdovend geweld overal! Van alle
zijden snorren en brommen, zagen en
zuchten, piepen en knarsen de ijzeren
monsters. Overal leven, drukte en
zware arbeid, om, door middel der
vernuftigste werktuigen, bruggen,
molenassen, ramen, bouwornamenten,
standbeelden en nog honderd andere
dingen te maken. Waar men rondziet,
ontwaart men bejaarde mannen, vroolijk en welgemoed
hun werktuig besturende,
opgeruimd en welvarend, die
blijkbaar het leven niet als een
tranendal beschouwen.”

In die tijd was het
gebruikelijk om enkele
werknemers van zo’n
bedrijf te ondervragen
over de omstandigheden
waaronder ze moesten
werken en zo krijgen
we een idee hoe het een
‘opgeruimde en welvarende
man van 38 jaar’ om de
bovenstaande omschrijving
aan te halen, verging. Hij
vertelt onder andere dat het
hier om de grootste fabriek
van dien aard in Den Haag
gaat, waar zo’n 500
mensen werken,
voornamelijk
volwassenen en
enkele jongens.
Hij begint ’s morgens om zes
uur en gaat ’s avonds om acht uur naar
huis. Het werk wordt driemaal onderbroken en tussen de middag gaat hij
naar huis om te eten. Hiervoor heeft
hij één uur de tijd, maar omdat hij een
half uur nodig heeft om heen en weer
te lopen – hij woont in de Jan Steenstraat – blijft er weinig tijd over om
zich met z’n kinderen bezig te houden
en ’s avonds wanneer hij van zijn werk
komt liggen ze al in bed. Het gaat hier
om aangenomen werk en hij verdient
18 cent per uur. Mocht hij langdurig
ziek worden dan krijgt hij gedurende
13 weken de helft van zijn loon. Op
zestigjarige leeftijd kan hij met pensioen en dit pensioen wordt berekend
naar de laatste vijf jaar dat hij gewerkt
heeft en juist deze jaren verdient hij
gezien zijn leeftijd het minst. Aan het
slot van deze ondervraging merkt hij
op, dat het doel van dit soort gesprekken, het samenstellen van een goede
Arbeidswet, niet gehaald zal worden.
Uit broodvrees stellen de ondervraagden de situatie mooier voor dan hij in
werkelijkheid is. Hij wordt
dan ook met naam en toenaam in het verslag van dit
gesprek vermeldt. (U ziet
het, we hebben ’t nog zo
slecht niet in deze tijd.)
Pletterijkade
In de VOM reeks, uitgegeven door de Gemeente Den
Haag, verscheen in 1996
nummer 2 met als onderwerp: De metaalpletterij en
ijzergieterij L.I. Enthoven

- De fabriek zoals Vincent van Gogh hem in 1882 schilderde. -

& Co en hier maak ik
in de rest van mijn verhaal dankbaar gebruik
van. In 1824 werd
‘de fabriek voor het
smelten van koper
en andere metalen’ onder de
naam E.B.L.
Maritz & Comp
opgericht, met
als locatie het
Voorburgstraatje
nabij de Haagse Trekvliet.
Het Voorburgstraatje vormde een
deel van de verbinding tussen Den
Haag en Voorburg, vandaar de naam.
Het liep evenwijdig aan de huidige
Pletterijkade. Deze straatnaam werd
vanaf 1912 gebruikt als herinnering
aan de fabriek die hier gestaan heeft.
Een prima locatie. Het vervoer van
grondstoffen en producten verliep in
die tijd nog voornamelijk over het
water, denk maar aan de Trekvliet en
de Vliet. Zoals u ziet kwam de naam
Enthoven aanvankelijk niet in de
naam van het bedrijf voor, hoewel hij
er al wel werkzaam was.
Lion Israël Enthoven (1787-1863)
was eerste violist en concertmeester
bij het orkest van de Franse Opera in
Den Haag. Hij woonde op het adres
Wagenstraat 168 en probeerde door
middel van het geven van vioollessen
zijn inkomen te vergroten. Eén van
zijn leerlingen was Louis Ernst Maritz
en zo leerde hij diens jongste zoon
Eduard Barthelomé Louis kennen. In
1823 associeerde Lion zich met hem
en samen hebben ze vervolgens het
bedrijf opgericht. Eduard verzorgde
de boekhouding en Lion nam de
dagelijkse leiding op zich. Wél was
het zo, dat Eduard als ‘vermogend
kapitalist’ onder andere de aankoop
van het a rieksterrein ﬁnan ier e.
Pas in 1848 werd Maritz uitgekocht en
vervolgens werd de naam veranderd
in L.I. Enthoven & Co.

Marine als klant
Zeker in de beginperiode waren de
Nederlandse Handel Maatschappij en
de Nederlandse Marine belangrijke
klanten. Rond 1830 werd vooral de
ijzergieterij en –pletterij belangrijk.
Mede hierom werd er in 1837 een
nabijgelegen stuk grond aangekocht
waardoor een uitbreiding van de
gieterij kon plaatsvinden. De aanleg
van wegen en spoorlijnen – en niet
te vergeten bruggen – leverde in de
periode 1850 tot 1870 vanzelfsprekend
de nodige opdrachten op. Aan het
eind van de negentiende eeuw werd
Enthoven steeds meer een constructiebedrijf. De ijzergieterij kwam in die
tijd dan ook op de tweede plaats. In
1891 werd de naam veranderd in de
N.V. Pletterij, voorheen L.I. Enthoven
& Co. Na de eeuwwisseling liep het
aantal opdrachten sterk terug en het
bedrijf moest dan ook inkrimpen.
Door de oprukkende stadsuitbreiding
was de grond waarop de fabriek
stond sterk in waarde toegenomen en
men besloot dan ook deze grond te
verkopen en naar een andere locatie
te gaan zoeken. Vanaf 1905 werd de
productie in een veel kleinere fabriek
op Delfts grondgebied voortgezet en
zo verdween deze indrukwekkende
fabriek uit onze stad. De Haagse
fabriekspanden werden gesloopt en de
grond werd bouwrijp gemaakt voor de
bouw van woningen.
Tot in Indonesië
Door heel Nederland en zelfs in
Indonesië, het voormalige NederlandsIndië, kan men nog steeds producten
van e e ﬁrma oals sta s om en
bruggen, overkappingen en beelden
aantreffen. Ik zal me hier beperken
tot enkele voorbeelden uit onze eigen
stad.

Zowel op het Lange Voorhout als op
het Korte Voorhout kunt u nog enkele
gietijzeren lantaarnpalen aantreffen die
vanaf 1873 door Enthoven geleverd
werden. Ze werden in een neo-classi-

cistische stijl uitgevoerd en men sprak
zelfs van het ‘Haags model’.
En wat dacht u van die prachtige rode
brievenbussen? Aanvankelijk waren
ze overigens groen en vanaf 1850
werden ze in onze stad geplaatst.
In eerste instantie met één gleuf en
vanaf 1870 met een tweede gleuf voor
het drukwerk. In 1914 werd voor de
rode kleur gekozen. Tot 1963 hebben
ze naar mijn mening ons stadsbeeld
verfraaid. Sinds dat jaar zijn ze door
polyester exemplaren vervangen. Hier
en daar kunt u nog zo’n gietijzeren
brievenbus aantreffen. Zo weet ik dat
in het verpleeghuis de Eshoeve in de
Doorniksestraat zo’n fraaie rode brievenbus als ideeënbus gebruikt wordt.
Bruggen
Ook een tweetal nog bestaande bruggen zijn het vermelden waard. In
1861 werd de gietijzeren boogbrug
over de Zuid-Oost Singelsgracht bij
de Boomsluiterskade en de Zwarteweg gebouwd. In 1885 werd de
draaibare brug over de Noord-West
Singelsgracht bij de Hemsterhuisstraat gebouwd. Beide bruggen zijn
eveneens in de neo-classicistische stijl
gebouwd, hetgeen wil zeggen dat er
teruggegrepen werd op de bouwstijlen
van de oude Grieken en Romeinen
zoals in die tijd in de mode was.
Tot slot de perronoverkapping van het
station van de Hollandsche Ijzeren
Spoorweg Maatschappij. Dit station,
dat in de volksmond al snel het Hollandse Spoor werd genoemd, is vanaf
1843 gebouwd. Met de overkapping
is in 1862 begonnen en al is er nog
weinig over van de oorspronkelijke
spanten, we krijgen weldegelijk een
idee van de durf om in die tijd een
dergelijk project aan te pakken. De
fabriek zelf is al meer dan honderd
jaar geleden uit Den Haag verdwenen,
maar dat geldt zeker niet voor de producten die er vervaardigd werden.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Opruiming

“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”

wij ruimen op:
Alle assen en a ks
kassakorting
verhem en
en en erson
.
voor
verhem en Arrivee
. i v .
gehele olle tie van lue
kassakorting
ostuums v a
euro
okken retels en etten nu
korting
ol erts vana
euro
korting
ruien vana
Alle roeken en antalons
korting m.uv. van or uro

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.

En nog veel meer aanbiedingen!
ever e kortings on uit e e krant in en ontvang

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

roeken

euro e tra korting.

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag | tel. 070 3080080
Ma. van 13:00 t/m 17:30, di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30 za.van 9:00 tot 17:00

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

65

TING
R
O
+K

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

Den Haag deelt uw zorg
De zorg
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ASSORTIMENT
VISION
HET NIEUWE GEZICHT VAN DE BROMMOBIEL

or elka

ar

COMPACT
Blijf mobiel
De medische rijkeuring niet doorgekomen?
Het rijbewijs AM behoudt u en daarmee
kunt u een AIXAM berijden.

COUPÉ
Diesel of elektrisch
Dit model is net als de Compact ook
leverbaar in een elektrische uitvoering
en biedt u maximale comfort.
Bezoek de dealer voor een proefrit.

Ruim en luxe
Door zijn enorme afmetingen is
de Crossover bijna niet van een
echte auto te onderscheiden.
Ruimte en luxe zijn samen gekomen.

BREAK

De zorg verandert. We moeten het met minder doen en meer op eigen
kracht, samen en met elkaar. De gemeente Den Haag deelt uw zorg en biedt
hulp en ondersteuning aan iedereen die dat echt nodig heeft. Hiervoor kunt
u terecht op onze website of bij een Servicepunt bij u in de buurt. Kijk wat er
voor u verandert en waar u terecht kunt op www.uwservicepunt.nl
Den Haag deelt uw zorg!

www.aixam.nl of bel
gratis 0800-249 26 28
Stuur mij info over de brommobielen van Aixam.
De heer / mevrouw:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:
AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

En helpt waar
het echt nodig is

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

Uwservicepunt.nl

altĳd in de buurt
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.alzheimer-nederland.nl
Vrijwilligers
vacatures

Schrijvers
levensboek
De Stichting Haagse Levensboeken is
altijd op zoek naar Hagenaars die mét
en vóór ouderen een levensboek willen
maken. Stel u voor: u schrijft zelf het
levensverhaal van een oudere dame
of heer op. Samen met haar of hem
maakt u er een mooi boek van. Klinkt
dat cool of niet? Nou dan! Iets voor
u als u van schrijven houdt, redelijk
overweg kunt met de Nederlandse taal
en een computer en natuurlijk oprecht
geniet van de verhalen van ouderen. De
stichting biedt u een gratis Basiscursus
Levensboeken aan.

Administratieve
ondersteuners
Wilt u de Stichting Haagse Levensboeken op een andere manier steunen? Dat
kan bijvoorbeeld in de administratie
of de planning van de activiteiten. Afhankelijk van uw voorkeur of interesse
kunt u meewerken aan de organisatie
en het bijhouden van de vrijwilligersadministratie, de pr-strategie en
voorlichtingsactiviteiten of het onderhoud van de website. Meedoen en
-denken tijdens vergaderingen waarin
plannen worden gemaakt is natuurlijk
zeer welkom!
Aanmelden voor
beide vacatures:
Corine de Jong, tel. (070)381 40 04 of
06 13 51 52 70,
e-mail info@haagselevensboeken.nl

Benieuwd naar
meer vacatures?
Kijk op www.denhaagdoet.nl
en zoek zelf naar een leuke
vrijwilligersbaan.

Levensboeken!
Wie doet er mee?
Lies König en Paul Hamelynck zijn voorzitter en vicevoorzitter
van de Stichting Haagse Levensboeken. Een gesprek met
hen over het programma ‘Levensboeken’ borrelt en bruist
van het enthousiasme. Levensboeken draait om vrijwilligers
die in gesprek gaan met ouderen over hun leven, en dat
vastleggen in een boek. In 2009 kreeg het programma uit
handen van prinses Máxima het gouden Appeltje van Oranje,
een onderscheiding voor initiatieven die groepen mensen met
elkaar verbinden.

Lies en Paul zijn zelf begonnen als
Levensboek-vrijwilligers. Paul vertelt:
‘Een actieve dame van een Scheveningse wijkwinkel zette twee jaar
geleden een Levensboeken-project
op. Bij de ouderensoos vroeg ze wie
zijn of haar levensverhaal zou willen
vertellen. Vanuit de wijkwinkel zocht
ze daar vrijwilligers bij. Ik ging bij
een Scheveningse langs, die inmiddels
100 jaar is. Gestoken in klederdracht
vertelde ze me haar verhaal. In onze
tien bijeenkomsten kwam ze steeds
meer op stoom, echt een fantastische
ervaring!’
Herleving
Ontmoetingen als deze zijn belangrijk
binnen het Levensboeken-programma.
Lies: ‘In die ontmoeting krijgen herinneringen een nieuwe betekenis. Ouderen die hun verhaal vertellen, moeten
zich actief opstellen. Hun geheugen
wordt opgefrist, familierelaties komen
in een nieuw licht. En het boek is een
mooi resultaat waar ook de vrijwilligers heel veel bevrediging uit halen.’
Levensboeken leiden tot een herleving
van allerlei gebeurtenissen, bij familie
en bekenden. Paul: ‘Het Levensboek
van ‘mijn’ Scheveningse dame is voor
ver amel e amiliele en met ko ﬁe
en gebak ten doop gehouden in de

wijkwinkel. Daarna heb ik ook een familielid ‘gedaan’. Die twee Levensboeken gaan binnen de familie van hand
tot hand, tot in Nieuw-Zeeland.’
Zelfs een placemat of dvd
Zo’n Levensboek is ook iets blijvends.
Voormalig winkelier Piet Dominicus
(1931): ‘Stel, ik ben er straks niet meer.
Familie en (klein)kinderen kunnen dan
zien waar we vandaan komen. Dat we
vroeger niet die weelde hadden die we
nu hebben. Mijn Levensboek staat bij
hen in de boekenkast. Er is altijd een
stukje van je over.’
Behalve boeken worden er tegenwoordig ook andere vormen ontwikkeld en
gebruikt. Lies: ‘Bij licht dementerenden bijvoorbeeld kun je denken aan een
oos e met losse ar en van herinne
ringen. Ik heb ook ergens een placemat
met fragmenten en foto’s gezien. De
dame in kwestie kan ernaar kijken
terwijl ze eet. Het activeert haar geest.
Of wat dacht je van een mooie dvd met
beeldmateriaal.’
Hulp bij de zorg
Levensboeken kunnen dan ook een
grote rol spelen binnen de zorg. ‘Bij
een naderend levenseinde bijvoorbeeld.
Om samen terug te blikken op het
leven. Maar het maken van een levens-

Uw levensverhaal als cabaret-act?
Bent u een talentvolle, uitgesproken en vitale 70-plusser die
zijn levensverhaal (of een deel daarvan) op het podium zou
willen uitdragen? Samen met een bekende jonge cabaretier?
Lees dan even verder!

Stichting Liesje bereidt momenteel het
project ‘OUDstanding’ voor. Ouderen
en jongeren inspireren elkaar daarin
om tot een verrassende podiumact te
komen. Vier Haagse ouderen van diverse pluimage gaan met een cabaretier
een duo-presentatie maken van hun
levensverhaal. Samen brengen ze die
vervolgens als komische en/of ontroerende cabaret-act op het podium.

Stichting Liesje daarom zoekt geïnteresseerde 70-plussers die in Den Haag
wonen en beschikbaar zijn in de periode februari-mei 2015. Na een repetitieperiode van 12 weken (in Theater
PePijn) gaat u met uw cabaretpartner
als duo het podium op. Op 21, 22 en
23 mei 2015 zullen deze voorstellingen
in Theater Diligentia voor een groot
publiek worden opgevoerd. Toneeler-

varing is hiervoor geen vereiste, al is
het wel een pre. Dansen, zingen of een
instrument bespelen zijn allen pluspunten. Het repetitieschema wordt in
overleg opgesteld. Interesse of vragen?
Bel of mail met Joanne Mellink, tel. 06
12 20 62 02, productie@liesjedoet.nl.
Stichting Liesje plant dan een afspraak
om te kijken of dit project iets voor u
is. Wilt u alstublieft reageren vóór 31
januari?
En mocht u zelf geen interesse hebben,
dan kent u misschien iemand die dat
wel heeft. Liesje hoort het graag!

boek kan ook helpen bij het bespreken
van levensvragen met naasten.’ Mantelzorgers kunnen met de Levensboektechniek op een andere manier contact
hebben met hun verzorgde. Lies: ‘Ze
kunnen systematisch gesprekken over
onderwerpen voeren: hoe was dit, wat
gebeurde er toen? En vervolgens aankondigen: volgende keer gaan we het
dáárover hebben. Ze krijgen dan ineens
nieuwe verhalen te horen.’
Bij migranten of homoseksuele
ouderen kan een Levensboek weer
een andere functie vervullen. Met een
breder historisch tintje: ‘Dan is ook het
verhaal van hun immigratie of van discriminatie en emancipatie belangrijk.’
Zo inspireert Levensboeken steeds
nieuwe groepen.
Speciale ambassadeurs
De Stichting Haagse Levensboeken
wil de vrijwilligers ook goed voorbereiden. Bijvoorbeeld op de omgang
met mensen uit andere culturen. En
natuurlijk moet hun werk ook altijd
op betrouwbare wijze verlopen. Ze
krijgen immers te maken met privacy
en veiligheid, en soms met kwetsbare
groepen. Om dat in goede banen te lei-

den, zoekt de stichting samenwerking
met betrokken organisaties.
En sowieso met zorginstellingen,
buurtcentra of verenigingen die een
project Levensboeken willen opzetten. Dat doet de stichting niet zelf.
Paul: ‘Het moet altijd van onderaf
ontstaan. Bij mensen die zoiets in hun
eigen omgeving willen starten.’ Lies:
‘Voor Buurthuizen van de Toekomst
bijvoorbeeld is dit iets fantastisch. Die
zouden het in hun stadsdeel kunnen
opzetten, samen met Alzheimer Cafés
of Ontmoetingscentra Dementie.’ De
stichting komt dan de helpende hand
toesteken. ‘Met speciale ambassadeurs,
om het project te stimuleren. En met
trainingen voor vrijwilligers, over
interviewtechnieken, schrijven, lay-out
en creativiteit.’
Juist in die Haagse wijken kan Levensboeken heel belangrijk zijn. Lies: ‘Je
kunt hier eenzaamheid mee aanpakken.
Een promotieonderzoek heeft uitgewezen dat een Levensboek het meest
langdurige positieve effect op geluksgevoel heeft.’ Paul: ‘Een Levensboek
is geen eindpunt, maar juist een begin
van iets nieuws!’
www.haagselevensboeken.nl

Kortingspas voor Haagse
vrijwilligers en mantelzorgers
Bent u mantelzorger of vrijwilliger in Den Haag? Dan geeft u
veel van uzelf en uw tijd. Met de Kortingspas van de gemeente Den Haag en PEP kunt u eens tijd voor uzelf nemen.

U geniet van speciale voordeelacties
in restaurants, winkels, cultuur en
attracties. De acties staan drie keer per
jaar in het gratis magazine PEP voor
iedereen.
Kortingspas aanvragen? Ga op
internet naar www.denhaagdoet.nl/
kortingspas-aanvragen. Vul het aanvraagformulier
in en klik op ‘aanvragen’. U ziet een bevestiging. Als uw Kortingspas gereed is,
krijgt u bericht waar u hem in uw buurt kunt (laten) afhalen.
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De Oud-Hagenaar

Meet the bands 1943 - 1958
Recentelijk presenteerde Stichting Doctor Jazz in zijn indrukwekkende reeks cd’s met retrojazz van vaderlandse bodem een album met vierentwintig nummers van ‘onvergetelijke
Nederlandse swingbands’, getiteld ‘Meet the bands 1943-1958’. De muziek van o.m. Dick Willebrandts en zijn orkest, The Ramblers, Ernst van ‘t Hoff en zijn orkest, Quintet Johnny
Meijer, Mad Monsters, Miller Sextest, Peter Schilperoort Quartet en The Skymasters laat horen hoe verleidelijk de swing uit eigen contreien toen klonk. Ook vertegenwoordigd op
deze verzameling is de zanger Jan de Vries, die door zijn vocale kwaliteiten wel vergeleken werd met Bing Crosby. Of deze vergelijking opgaat is een tweede, maar dat De Vries een
bekwaam en veelzijdig zanger was staat vast. In het volgende artikel volgt Cor Gout het leven en de muzikale loopbaan van Hagenaar Jan de Vries op de voet.
Voor meer informatie over ‘Meet the bands’: www.doctorjazz.nl/meet-the-bands

Hij kon swingen en hij kon croonen, hij zong in het Nederlands, Engels en Frans

Hagenaar Jan de Vries:
Nederlandse Bing Crosby…
Ja, zo werd hij wel genoemd: de Nederlandse Bing Crosby. Jan de Vries’ soepele stemgeluid
had wel iets weg van Bing’s bas-bariton en ook zijn timbre en zijn relaxte manier van zingen
zou je ‘Crosbyaans’ kunnen noemen. Eigenlijk is de vergelijking overbodig. Jan de Vries was
een uitstekende Nederlandse zanger, die tussen 1939 en 1947 plaatopnames maakte en
optrad met de M.A.U.I Eilanders, de orkesten van Ernst van ‘t Hoff en Dick Willebrandts, de
Ramblers en de Decca Melodians en tussen de bedrijven door zijn stem leende aan een aantal Haagse ensembles, waaronder Joop Stoutjesdijk’s Swing Papa’s en de Samoa Meisjes, de
close-harmony Hawaiian-combo met de zusjes Herta en Nylka Gorsira en Pia Beck.
Het zou niet moeilijk zijn literatuur over een dergelijk fenomeen te
verzamelen, zou je denken. Maar dat
viel tegen. Alleen al om zijn geboorteen sterfdatum te achterhalen moest
uitgebreid speurwerk worden verricht.
Stapje voor stapje vorderde het
onderzoek. Via een oproep in de OudHagenaar kwam ik in contact met twee
senioren die Jan de Vries nog hadden
gekend: Ard Brouwer uit Voorburg en
George Struwe uit Den Haag. De heer
Struwe wist me te vertellen dat Jan uit
Batavia naar Den Haag was gekomen
om daar middelbaar onderwijs te
volgen. Batavia als geboortestad… dat
was lastig voor het onderzoek. Dan
maar proberen uit te vinden waar en
wanneer de zanger overleden was.
Journalist Skip Voogd had de nodige
lijntjes uitgezet en na weken geduldig
wachten had hij beet: Jan de Vries’
laatste woonplaats was Amstelveen
geweest en de plaats van overlijden (in
1988) Amsterdam. Met deze gegevens
kon ik naar het Centraal Bureau voor
Genealogie. Het verhaal had een
begin. Jan Nicolaas Folkert de Vries
werd op 9 december 1922 in Bandung
geboren uit het huwelijk van Christiaan Andres de Vries (1898-1950),
beroep journalist, en Catharina Wilhelmina Byvanck (geboren in 1896).
Broers of zusters had Jan niet. In 1937
kwam hij naar Nederland, waar hij op
verschillende adressen in Den Haag
heeft gewoond. Eerst op de Kranenburgweg 2, daarna in de Van Aerssenstraat 286, de Anna Paulownastraat 28
en weer in de Van Aerssenstraat, nu op
nummer 222. Na een periode in Duitsland (München en Berlijn) keerde hij
in 1960 terug naar Den Haag, waar hij
een huis vond aan de Hart Nibbrichkade 97. Zijn laatste privé-adres was:
Populierenlaan 361, Amstelveen. Na
enige jaren in verpleeghuis Hogewey
in Weesp te zijn verbleven, overleed
hij in een ziekenhuis te Amsterdam.
Jan de Vries is twee maal getrouwd. In
1950 met Romana Richter en in 1958
met Renata Praetorius. Beide huwelijken bleven kinderloos.
Klasgenoot George
Uit Batavia in Den Haag aangekomen,

meldde Jan zich aan bij het Eerste
Gemeentelijk Lyceum Stokroosplein,
waar hij medeleerling werd van
George Struwe. In zijn verzorgingsat aan e ran van het lan goe
Groenendaal, nabij Wassenaar, vertelt
Struwe mij over zijn schooltijd.
‘Het Stokroos Lyceum zoals ik het
heb meegemaakt bestaat niet meer. In
de oorlog moest het gebouw wijken
voor de Atlantikwall. Van 1942 tot
1946 heeft het lyceum zijn onderkomen moeten zoeken in diverse andere
schoolgebouwen, tot het herrees onder
een andere naam (Grotius Lyceum)
en in een nieuw gebouw, gelegen
aan de overzijde van wat ooit het
Stokroosplein was (het plein verdween
na de oorlog-cg). In 1968 veranderde
de naam na een fusie in Scholengemeenschap Hugo de Groot. Het
oude gebouw was een lust voor het
oog. Merkwaardig genoeg is het nog
altijd te zien en wel aan de Haagse
Oostduinlaan waar in 1925 een
duplicaat van het Stokroos Lyceum
werd gebouwd. Het oude lyceum lag
dicht bij de sportterreinen aan de Laan
van Poot en van die faciliteit werd
dankbaar gebruik gemaakt. We bedreven daar allerlei sporten, waaronder
handbal. Ik heb nog een foto uit 1940
van ons team dat meedeed aan een
schooltoernooi. Jan de Vries staat daar
ook op, samen met een paar jongens
die aan het begin stonden van een
grote sportcarrière: Adriaan Vervloet
en Hans Schwenke, die allebei eersteelftalspelers van de voetbalclub HBS

zouden worden, Frans Engels, de korfballer, Lou de Wit, de atleet van V&L
en Cor Brasem, de waterpoloër. Ik zat
toen in de vierde klas en Jan, die een
jaar jonger was dan ik, zal in de derde
hebben gezeten. Hij was een goede
sportman, maar vooral een fuifnummer. De meisjes hadden veel aandacht
voor hem en dat viel te begrijpen: Jan
was een ‘beau garçon’. Zingen deed
hij in die tijd ook al, op schoolfeestjes en ook bij andere gelegenheden.
De school heeft hij niet afgemaakt,
waarschijnlijk omdat hij meisjes en
muziek belangrijker vond. Ach ja, er
zijn prioriteiten in het leven.’
Jong gaan zingen
Jan de Vries is heel jong begonnen met
zingen. Op dertienjarige leeftijd stond
hij al achter de microfoon bij een kinderkoor. Uit die prille fase in zijn carrière kent Ard Brouwer hem niet. Wel
uit de tijd dat Jan als teenager geregeld
op bezoek ging bij Tucky Beck in
de Indische buurt in Den Haag. Haar
ouderlijk huis stond bekend als een
zoete inval voor liefhebbers en beoefenaren van de Hawaiianmuziek. Hier
werd over muziek gespraat, muziek
gemaakt en genoten van de voortreffelijk Indische maaltijden van moeder
Beck. Al op zijn zestiende jaar zong
Jan de Vries mee met de muzikanten
die in het gastvrije huis musiceerden.
Het moet daar zijn geweest dat Han
de Willigen, Hawaiiangitarist en
oprichter van de M.A.U.I Eilanders,
hem terzijde heeft genomen om hem te

- Theo Uden Masman met zijn dansorkest, waar hij Jan de Vries graag aan wilde verbinden. -

- Afﬁche met Gus De
loo
Jan de Vries bij Decca f, met wie
in
een opname maakte Brussel
in 1946. -

- Jan de Vries, portret voor zijn promotie als muzikant. -

vragen bij zijn band te komen zingen.
Lied van mooi Hawaii en Hawaiian
Paradise heeft Brouwer De Vries vaak
horen zingen. Hele stukken tekst kan
hij zich nog herinneren. Ook staat
hem nog een concours in de Haagse
Dierentuin voor de geest, waaraan de
Eilanders met veel succes deelnamen. Onlangs kwam Brouwer bij het
opruimen weer een plaat tegen van
de Ramblers met Jan de Vries als vocalist. ‘It’s so easy, heet het nummer.
Vlak na de oorlog opgenomen. Wat
een stem had die man. Vreemd dat hij
kort na die opnames een burgerbetrekking bij de KLM heeft genomen. Wel
in een topfunctie hoor, in Berlijn, als
ik het goed heb. Maar toch. Als je
zo’n talent hebt…’ Zangeres Annie de
Reuver gaat mee in deze verzuchting:
‘Jan was een aardige, charmante man
en een uitstekende zanger. Capsones
had hij allerminst. Gaf je hem een
tekst in handen, dan zong hij die, of
het liedje nu naar zijn smaak was of
niet. Bij Dick Willebrandts werkte hij
samen met zangeres Nelly Verschuur.
Die zong als een keukenmeid: alleen
noten. En dan die warme stem van Jan

daarnaast. Het was geen combinatie!
Ondanks zijn onmiskenbare talent kan
ik Jan toch geen “echte” muzikant
of artiest vinden. Was hij dat wel geweest, dan was hij nooit naar de KLM
gegaan. Als je een artiest bent, dan zit
dan in je, dan wil je altijd doorgaan.’
Zeer veelzijdig
De carrière van Jan de Vries was
kort, maar bijzonder. Hij zong bij een
Hawaiianband, bij grote dansorkesten en in jazzbands, hij kon swingen
en hij kon croonen, hij zong in het
Nederlands, Engels en Frans. Zijn
veelzijdigheid was een sterke troef.
De Hawaiianmuziek maakte een
opmerkelijke ontwikkeling door. In
de jaren dertig nog opgevat en ook
gespeeld als exotische volksmuziek
die van Hawaii via de Molukse
eilandengroep in Nederland terecht
was gekomen, drong ook hier al gauw
de veramerikaniseerde versie van
het genre door. Aan het eind van de
negentiende eeuw hadden de Amerikanen Hawaii gekoloniseerd. Ook de
folklore hadden zij zich toegeëigend.
Hawaiianmuzikanten en Hula-danse-
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- Het handbalteam (met begeleiders en supporters) van het Eerste Lyceum Stokroosplein in Den
Haag. Daarop zijn te zien: van rechts naar links: Jan de Vries; NN; Hans Schwencke; Lou de Wit;
Cor Brasem; George Struwe; een van de twee jongens Gerritsen; en Frans Engels. -

resjes werden geëngageerd in de
vaudevilles aan de westkust van
Amerika. Het lag voor de hand
dat steeds meer Amerikaanse invloeden, vooral die van de jazz, in
de Hawaiianmuziek binnenslopen.
Deze ontwikkeling in de muziek
kwam de Nederlandse Hawaiianbands heel goed uit. Met hun jazzfeel en swing gingen ze deel uitmaken van een jeugdcultuur en toen de
Duitsers in de oorlogsjaren de jazz
aan banden legden, kon de Hawaiianmuziek als adequate vervanging
dienen. Er ontstond een wildgroei aan
Hawaiianbandjes. Traden ensembles
als de Kilima Hawaiians, de Kohala’s,
de Kilauea’s, de Honolulu Queens en
de M.A.U.I. Eilanders aan het eind
van de jaren dertig voornamelijk op
in clubhuizen, cafés en zalen van Indische verenigingen, in de oorlogsjaren
was er geen gelegenheid, groot of klein,
die geen Hawaiianband engageerde. Bij
de M.A.U.I Eilanders kon Jan zijn Sturm
und Drang uiten, die hij op de middelbare school maar nauwelijks had weten
te beteugelen. Tijdens opnames die de
groep in 1939 in Scheveningen maakte,
heeft producer Gé Bakker de piepjonge
Jan de Vries zorgvuldig gecoacht. Daarbij lette hij niet alleen op de zang, maar
ook op de uitspraak van het Engels.
In 1942 en in 1943 gingen de M.A.U.I.
Eilanders weer de studio in, de Decca
Studio, die was ingericht in de grote zaal
van het Hof van Holland in Hilversum.
Zes van de nummers die daar werden gespeeld zijn te horen op het derde schijfje
van de 3cd-box Nederlandse liedjes door
de jaren heen: Hawaï. Drie van de vier
vocale nummers (de andere twee zijn
instrumentaal) zijn Hawaiian-ballads, dat
wil zeggen: in langzaam tempo vervatte
melodieën, zwoel gezongen en prikkelend begeleid door de golvende tonen
van de steelgitaar van Han de Willigen
en, in contrast, de snijdende klanken van
Jan van der Staaij’s ‘Woodshop’ gitaar
en de tegenritmes van Coen van Nassou’s vibrafoon. Het vierde vocale nummer, Minehaha, is een snelle, swingende
traditional, door een kwartet (met Jan de
Vries) in het Indonesisch gezongen.
Refreinzanger
In 1941 werkte Jan de Vries met enige
regelmaat als ‘refreinzanger’ bij het
orkest van Ernst van ‘t Hoff, een big
band die in het najaar van 1940 was
gevormd. Kort na de oprichting van het
orkest kreeg Van ‘t Hoff een ‘verplicht’
contract van impresario Frans Mikkenie
voorgelegd, wat inhield dat de band in
december 1940 op ‘arbeiders-transport’
naar Dresden werd gestuurd. Daar
speelde het orkest in het Eden Hotel
en later in het befaamde Delphi Palast
in Berlijn. Deze Duitse periode, die

Van ‘t Hoff niet geheel terecht zwaar is
aangerekend (weigeren kon niet, Van ‘t
o as ienstver i htig hee t an
de Vries niet meegemaakt. Overigens
zou hij in 1943 als zanger bij het orkest
van Dick Willebrandts in vergelijkbare
omstandigheden komen te verkeren.
Wel was De Vries van de partij toen
het orkest van Van ‘t Hoff tijdens een
engagement van juni tot en met augustus
1941 opnamen maakte voor Deutsche
Grammophon. De sessies, op band gezet
door Gé Bakker van GTB en geproduceerd door de Nederlandse vertegenwoordiger van het Duitse label, vonden
plaats in het Palais de Dance in Scheveningen. De opnamen zouden in december 1941 door Polydor in Nederland
worden uitgebracht. De nummers zijn
onlangs gedigitaliseerd en uitgegeven
op de cd Ernst van ‘t Hoff en zijn orkest,
met zang van Jan de Vries. Bij eerste
beluistering valt al op dat De Vries’
vocalen de muziek na de lange instrumentale preludes een lift geven. Zowel
in de hoge als in de lage registers blijft
de stem zuiver en welluidend. Schijnbaar
moeiteloos wisselt hij de stemming die
hij nodig acht voor een ballad (I never
dream) in voor een sentiment dat hij bij
een up-temponummer vindt passen. Zijn
perfecte vertolking van de sterk in hoog
en laag alternerende melodie van We
three (my echo, my shadow and me) verraadt zijn verleden als Hawaiianzanger.
Opmerkelijk is voorts zijn uitstekende
uitspraak van het Engels. Gé Bakker’s
lessen hebben vrucht afgeworpen. In
december ‘42 zong De Vries in duet met
Maria Zamora drie nummers in tijdens
een opnamesessie van het orkest in de
Decca-studio in Brussel.
Oorlogsperikelen
In de zomer van 1942 werd pianist Dick
Willebrandts door een Rotterdamse
maecenas in staat gesteld een groot,
modern dansorkest te formeren. Hij
slaagde erin verschillende top-musici te
engageren, waaronder enkele uit het orkest van Ernst van ‘t Hoff. Per 1 januari
1943 werd de muzikale kwaliteit van de
band nog verhoogd door de komst van
Jan de Vries. Vrijwel dagelijks was het
orkest te horen op de door de bezetter
gelijkgeschakelde N.O. (Nederlandsche
Omroep). Op vijf januari van dat jaar
werden de eerste Decca-platen van
het orkest opgenomen in het Hof van
Holland in Hilversum. Intussen waren
de krijgskansen van Duitsland en zijn
bondgenoten gekeerd, wat gevolgen
had voor het Nederlandse radiowezen.
Per 1 juli 1943 werd op instructie van
Joseph Goebbels, de Duitse minister van
propaganda, de zender Hilversum II aan
de N.O. onttrokken en rechtstreeks onder
de R.G.G. (Reichsrundfunkgesellschaft)
geplaatst. Hilversum II werd toegevoegd

aan de keten van de D.E.S (Deutsche
Europasender) als Calais II en verzorgde
propagandistische uitzendingen die
s e iﬁek o ngelan aren geri ht.
Verschillende Nederlandse orkesten,
waaronder het orkest van Dick Willebrandts, verzorgden de muziek bij die
programma’s. Amerikaanse hits werden
in een eigen arrangement opgenomen
op glasplaat (later op geluidsband) en
vervolgens op platen gecopieerd. Deze
platen werden per koerier naar Luxemburg gebracht en door Radio Luxemburg
uitgezonden. Niet alle opnamen die de
bands vervaardigden werden gebruikt.
Al te ruig mocht het niet zijn, ‘op zijn
negers’ al helemaal niet en boogiewoogie was uit den boze. Toch begreep
de Duitse leiding heel goed dat het Britse
publiek met pittige dansmuziek gepaaid
moest worden. Ondanks de opgelegde
beperkingen kunnen de bewaard gebleven en door de Stichting Doctor Jazz op
cd uitgebrachte opnamen de kwaliteit
van het Willebrandts-orkest met zanger
Jan de Vries niet verhullen…
I’ll never smile again: een ballad met
een bijzonder blazersarrangement; Jersey
bounce: zoals de titel al zegt, een bouncy
rhythm, ‘the rhythm that really counts’;
Ding Dong een populair wijsje met
een draaiorgelachtig muzikaal thema;
Sunday, Monday or always: een in het
gehoor liggend melodietje met rake
klarinetpartijen; Yearning: een up-tempo
nummer met een swingend blazersarrangement. Vijf nummers, vijf verschillende
stijlen en geen daarvan die voor De Vries
te hoog gegrepen is.
Twijfelachtig
Na de bevrijding was de kritiek op de
D.E.S-orkesten fel. De orkestleiders verdedigden zich door te wijzen op de druk
van de omstandigheden, de noodzaak om
de kost te verdienen en hun onwetendheid van het feit dat hun muziek werd
omlijst met Nazi-propaganda. Dat
laatste argument is twijfelachtig. Veel
van de platen die Jan de Vries met het
orkest van Willebrandts opnam werden
Schlagers. Ik noem: Het komt wel weer
in orde, O! Marie, Ouwe taaie en Zonnig
Madeira.
In 1944 vierde GTB, de opnamestudio
van Gé Bakker, zijn twaalfeneenhalfjarig bestaan met een programma in het
Gebouw van K&W in Den Haag. Het
orkest van Dick Willebrandts luisterde
die avond op en Pi Scheffer verzorgde
de aankondigingen. Jan de Vries zong
de Nederlandse versie van Yearning als
Waarom loop je mij zo straal voorbij,
maar het was vooral het Franstalige Vous
avez un beau chapeau, madame waarmee
hij de zaal in verrukking bracht. In juni
van dat jaar nam De Vries met het orkest
van Emile Deltour nog een plaatkant op
met de titel Psst… Robbedoesje. Niet
lang daarna, op 5 september, speelden
zich in heel Nederland dolle emotionele
taferelen af naar aanleiding van geruchten dat de bevrijding van het land nabij
was. De dag zou de geschiedenis ingaan
als Dolle Dinsdag. Onder Duitsers en
NSB’ers brak paniek uit, het Duitse propaganda-apparaat stortte volledig in, de
razzia’s werden heviger en veel musici
doken onder om aan tewerkstelling in
Duitsland te ontkomen. Hoe hoog Jan de
Vries gewaardeerd werd als zanger blijkt
wel uit de pogingen van Pi Scheffer en
Theo Uden Masman om hem aan hun
orkesten, respectievelijk The Skymasters
en The Ramblers, te verbinden.
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Na de bevrijding
Kort na de bevrijding van ons land
speelden The Ramblers in Brussel voor
Amerikaanse militairen. Jan de Vries
was daar toen ook. Hij had er in 1945
een plaatopname met hen gemaakt en
in 1946 met het Belgische orkest van
Gus Deloof. Marcel Thielemans, de
vaste zanger van de Ramblers, was in
die periode net even weg bij de band en
De Vries leek zijn opvolger te worden.
André van der Ouderaa, tenorsaxofonist
bij The Ramblers, wilde een bar in Brussel beginnen en had Marcel gevraagd of
hij daarin wilde participeren. Thielemans
had gewikt en gewogen en uiteindelijk
besloten niet op het voorstel in te gaan.
Na een paar weken was hij weer terug
bij de Ramblers.
Een nummer dat Jan de Vries opnam
met de studiocombinatie The Decca
Melodians staat op de cd Nederland in
de jaren veertig. Van big band tot small
combo. Oh what it seemed to be zou een
ﬁlmtune kunnen i n lie i k ge ongen
en ondersteund door een romantisch
arrangement met sfeervolle klarinetklanken van Cees Verschoor.
Laatste opname
Op 27 juni 1947 maakte Jan de Vries
zijn laatste opname: Zip-a-dee-do dah.
Die vond plaats in de Decca studio in
Hilversum, met de Ramblers. Het nummer is te vinden op de cd Terug in de tijd
met… The Ramblers en The Skymasters. Deze novelty song wordt bijna
nonchalant door De Vries gezongen, een
benadering die uitstekend past bij het
frivole arrangement van Ferry Barendse,
waarin een opmerkelijke vioolsolo van
Sem Nijveen is opgenomen. Jan de
Vries’ muzikale carrière was voorbij. Hij
koos voor een maatschappelijke carrière,
als gemachtigde van de KLM-directie,
eerst in München en later in Berlijn. Zijn
laatste jaren bracht hij door in Amstelveen en Weesp. Jo Minkman, eigenaar
van de gelijknamige platenwinkel in
Weesp, herinnert zich Jan de Vries,
zoals hij zich haverwege de jaren tachtig
enigszins moeilijk door de straten van
Weesp bewoog. Vaak bleef hij staan
voor de etalage van Minkman’s winkel
en keek naar de platen die daarin waren
uitgestald. ‘Komt u toch binnen,’ noodde
Brinkman hem dan, maar De Vries ging
daar niet op in.
‘Praten deed hij nauwelijks, zeker niet
over zijn zangcarrière,’ vertelt Brinkman.
‘Hij verbleef in die tijd in het verpleeghuis Hogewey. Hij raakte meer en meer
dement en overleed in 1988 aan een
hersenbloeding.’
Jan de Vries de Nederlandse Bing
Crosby? Ach. laten we dat maar vergeten. Jan de Vries was Jan de Vries: de
beste Nederlandse zanger in de periode1939-1947. Een bijzonder talent dat
het verdient in onze herinnering voort
te leven.

Cor Gout
corgout@extaze.nl
Met medewerking van Skip Voogd en met dank aan
George Struwe, Ard Brouwer, Annie de Reuver,
Jo Minkman en Patrick van Griethuysen

Opnames met Jan de Vries:
1 M.A.U.I. Eilanders (Han de
Willigen: hawaiiangitarist)
Gé Bakker/GTB, dec. ‘39:
South Sea Island Magic (solo),
Tahuahuau (+ kwartet)
Hilversum, Decca Studio,
mei ‘42: Minehaha (vocaal
kwartet). Drie solonummers:
Langs Zuidzeestranden, Meisje,
Herinnering
Hilversum (idem), sept. ‘43:
Terugblik, Lied van mooi Hawaii
2 Orkest Ernst van ‘t Hoff
Gé Bakker/GTB, Palais de
Dance, Scheveningen, juli ‘41
(voor Deutsche Gramophone/
Polydor) We three (my echo,
my shadow and me), Tonight
(=Perfidia), Our love affair,
Day by day, You stepped out of
a dream, Walking by the river,
Our love affair
Decca Studio, Brussel, dec.
‘42: ‘Ernst van ‘t Hoff en zijn
solisten’:
Aurora (+ Maria Zamora),
Chiribirbin (idem), Surrogaat
tabak (idem).
3 Orkest Dick Willebrandts
Hilversum, Decca Studio, 5
januari ‘43: O! Marie (met Nelly
Verschuur)
idem, 6 mei ‘43: Ik ben verliefd
op de keukenmeid
idem, 20 mei ‘43: Ouwe taaie
(+ Nelly Verschuur) later in
mei: Zonnig Madeira
idem, 20 juli ‘43: C’est parce
que je vous aime, Zomernachtfeest, Oh zon, oh zon, oh
zonnetje, Het komt wel weer in
orde
4 Deutsche Europa Sender
(DES)
Hilversum, Decca Studio, 5 jan.
‘43, DES opnames: An apple
for the teacher, Tea for two,
It’s a fine how-do-you-do, Ill
never smile again, Ding dong
it’s love, Sunday, monday, or
always, Yearning
5 Jan Broekhuis en zijn orkest
(John Brookhouse McCarthy)
Hilversum, jan, ‘43: Rosie,
Rosie (je hebt iets in je wat me
bekoort)
6 Orkest Emile Deltour
Brussel, juni ‘44, met orkest
Emile Deltour: Psst… Robbedoesje
7 Ramblers
Brussel, Decca Studio, 2 aug.
‘45: It’s so easy
Hilversum, 20 juni ‘47: Zipa-dee-do-dah, Rumours are
flying
8 Guus Deloof & His Music
maakte tussen ‘45 en lente ‘46
veertig opnames (vnl US-hits
voor Amerikaans publiek)
waaronder twee nummers met
Jan de Vries: Brussel, maart
‘46: Meisje, In de wereld van
mijn gedachten
9 Decca Melodians
29 november ‘46: Laughing on
the outside, Oh! what it seemed
to be, It’s only a paper moon.
They say it’s wonderful

CD’s genoemd in dit artikel:
- Nederlandse liedjes door de jaren heen. Hawaii (Readers Digest D 060023 DD)
- Ernst van ‘t Hoff en zijn orkest 1941-’42, met zang van Jan de Vries (NJA-9401)
- Dick Willebrandts en zijn radio-orkest, Yearning (Doctor Jazz DJ 008)
- Terug in de tijd met… The Ramblers en The Skymasters (NCRV 93 6034)
- Nederland in de jaren veertig. Van big band tot small combo (NCRV 9081)

pagina 10

dinsdag 20 januari 2015

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

DE Volharding
RAAD & DAAD
OMBUDSWERK
!
t
r
u
u
b
e
d
n
i
u
j
i
Ook b
Mariahoeve / Haagse Hout:
Vrederust / Escamp:
Wijkverenigingsgebouw HVP-Zorg
Melis Stokelaan 2496W
Elke 1e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Buurthuis De Landen,
ingang St. Paul College
Isabellaland 259
Elke 1e en 3e donderdag van de
maand, van 18.30 - 20.00 uur

Duindorp / Scheveningen:
Wijkcentrum Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
Elke 1e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Moerwijk / Escamp:
Segbroek:
Escamp:
Stadskantoor Leyweg
Elke 1e dinsdag van de maand
16.30 uur tot 18.30 uur

In samenwerking met de
Haagse Wetswinkel
Heeft u vragen? Wilt u eerst telefonisch contact, of

een afspraak op een andere dag? Belt u dan met Gerard
Verspuij op telefoonnummer 06 26 13 68 71 of stuur een
e-mail naar g.verspuij@eerenvolharding.nl.

Stadskantoor Segbroek

Toko Surinamibo
Heeswijkplein 37

Elke 2e en 4e woensdag van de
maand, 16.30 uur tot 18.30 uur

Elke 4e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Loosduinen:
Florence Loosduinse Hof
Glenn Millerhof 5
Elke 4e donderdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Centrum:
Centrale Bibliotheek
Elke maandag en donderdag van
16.30 uur tot 18.30 uur.
Elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

WWW.VOLHARDING-VOORDEEL.NL
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Er op uit!
Zaterdag 24 januari
Jazz Night in Theater Dakota met MILES!
Het wordt een jazzy night in Theater Dakota op zaterdag
24 januari. Op die avond speelt de top van de Nederlandse
jazzscene (mét onder meer Ntjam Rosie en Michael Varekamp) de voorstelling MILES!, over het leven van legende
Miles Davis. Voorafgaand aan de voorstelling wordt er
een jazzdiner geserveerd. Na afloop kruipt het gezelschap
achter de draaitafel en gaat het MILES!-feestje in de foyer
en het café nog even door.
Kaarten zijn €14 (met Ooievaarspas €7). Inclusief jazzdiner is de prijs €29 (met Ooievaarspas €22). Bestellen kan
via www.theaterdakota.nl, 070 326 5509 of aan de kassa
van Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57).
Miles Davis stond bekend om zijn geniale ingevingen en
gepassioneerde levensstijl. De muziek zou na hem nooit
meer hetzelfde zijn. Het programma MILES! is een spetterende ode aan ‘the man with the horn’ in beeld en geluid.
MILES! neemt u mee op een tocht door het roerige creatieve brein van een genie in de glorietijd van de jazz, maar
ook door tijden van grote verandering.November

Vanaf zondag 25 januari
Klassieke muziek: Ongehoord Subliem
in het Rietveld Theater te Delft
Ongehoord Subliem, sprankelende en toegankelijke
klassieke muziekpresentatie in het Rietveld Theater. Internationaal gerenommeerde musici spelen in de maanden
januari tot en met juni op elke vierde zondag van de
maand een bijzonder programma met een bijzondere
ensemble bezetting.
De concertserie wordt zondag 25 januari geopend
door de concertmeester van Het Gelders Orkest, Cécile
Huijnen (viool) en accordeoniste Marieke Grotenhuis.
Twee Nederlandse topmusici met romantisch repertoire
uit verschillende werelddelen. Natuurlijk met Roemeense
volksdansen van Bartók, Slavische dansen van Dvórak,
‘Café’ van Piazzolla en de Hongaarse dansen no. 1,4, 7
van Brahms. Cécile Huijnen is naast concertmeester van
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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.email

betoverende portret van de Comtesse d’Haussonville (zie
de foto).

Het Gelders Orkest een (inter)nationaal veelgevraagd
gastconcertmeester en soliste. Ze won op jonge leeftijd al
vele prijzen waaronder de hoofdprijs van het Oskar Back
Vioolconcours. Accordeoniste Marieke Grotenhuis is een
veelzijdige en bevlogen soliste en (muziektheater)performer. Ze is als hoofdvakdocente accordeon verbonden aan
het Koninklijk Conservatorium. Marieke bracht in 2012
haar debuut CD uit met o.a. Die Kunst der Fuge van Bach.
Locatie: Rietveld Theater, Rietveld 49 Delft; Zondag 25
januari 2015, aanvang 11.30 uur; Foyer open: 11.00 uur
Toegang: € 12,50, – (korting voor vrienden en kinderen)
Reserveren: www.kassa.rietveldtheater.nl | 015 7370406
Informatie:www.rietveldtheater.nl

Vrij. 6 en za. 7 februari
Solo Emio Greco - naar werk van Camus
op CaDance Festival, Theater a/h Spui
Tijdens het CaDance Festival in Den Haag presenteren
Emio Greco en Pieter C. Scholten van ICKamsterdam One
Man without a Cause, een solo waarin dans en digitale
technologie een nieuwe interactie aangaan. Geïnspireerd
op het existentialistische gedachtengoed van de Franse
filosoof Albert Camus gaat One Man without a Cause in
op het conflict tussen individu en maatschappij.
Het door Emio Greco gedanste werk gaat over absurditeit
en de ondoorgrondelijkheid van de mens in opstand en
is een van de voorstellingen tijdens CaDance Festival
waarvoor chorografen zich lieten inspireren door de wereldliteratuur. De voorstelling is op 6 en 7 februari te zien
in Theater a/h Spui. Zie voor toegangsprijzen, reserveren,
tijden e.d.: www.theateraanhetspui.nl

Donderdag 29 januari
Open podium Gedichtendag
in de Haagse Kunstkring
Ieder jaar wordt in Nederland en Vlaanderen Gedichtendag
gevierd op de laatste donderdag van januari. Het is de
opening van de Poëzieweek. Dit jaar is het de achtste editie. De Haagse Kunstkring haakt hier op in met een open
podium waar iedereen kan optreden. Alle dichters krijgen
elk vijf minuten om hun gedichten voor te lezen. Dit jaar is
het motto ‘met zingen is de liefde begonnen’. U kunt komen luisteren of voordragen of allebei. Het open podium
duurt van 17.00 tot 19.00 uur. Wilt u voordragen, meld u
dan van tevoren aan bij de Haagse Kunstkring:
info@haagsekunstkring.nl Deelname en toegang zijn vrij.
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070)
364 75 85; internet: www.haagsekunstkring.nl

5 februari t/m 10 mei
Mauritshuis exposeert wereldberoemde
werken uit Frick Collection New York
Nog nooit eerder was een volledige tentoonstelling met
werken uit The Frick Collection buiten New York te zien.
Aan het Mauritshuis in Den Haag de eer om van 5 februari
t/m 10 mei een expositie te organiseren met 36 bruiklenen
uit deze wereldberoemde collectie.
De tentoonstelling geeft bezoekers inzicht in de verzame-

Zondag 8 februari
ling en achtergrond van The Frick Collection en zijn
legendarische stichter, de vermogende Amerikaanse
staalmagnaat Henry Clay Frick (1849-1919). Het Mauritshuis heeft een kleine, fijne collectie, met als zwaartepunt
de Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw. Het
is bijzonder voor het museum om in deze tentoonstelling meesterwerken te tonen uit de 13de tot en met de
19de eeuw, waaronder schilderijen, maar óók tekeningen,
sculpturen en toegepaste kunst. De expositie bestaat
enkel uit topstukken die het museum heeft verworven
na de dood van Henry Frick. Hieronder bevindt zich werk
van grote meesters als Cimabue, Van Eyck, Memling,
Reynolds en Gainsborough. John Constable’s spectaculaire Het witte paard, een sleutelstuk in het oeuvre van
de kunstenaar, en zijn spontane studies van wolken, zijn
absolute hoogtepunten in de tentoonstelling. De Franse
classicistische schilder Jean-Auguste-Dominique Ingres
wordt vertegenwoordigd met een meesterwerk dat is
uitgegroeid tot een icoon van The Frick Collection: het

Architectuurpresentatie in Kloosterkerk:
Lauweren in Kalksteen
Nog nooit was een oorlog zo algemeen verwoestend geweest als de Eerste Wereldoorlog, maar ook waren er nog
nooit zoveel lagen van de bevolking betrokken geraakt en
nooit werden zoveel mensen, burger en militair, slachtoffer. Dat gold ook voor het oppermachtige en beschaafde
Britse imperium. Hoe kon het zo fout gelopen zijn? Hoe
moest de Britse staat de bevolking onder ogen komen?
In het kader van de herdenkingen 1914-1918 houdt
Cees van Bladeren een lezing in de Kloosterkerk (Lange
Voorhout 4 in Den Haag, op zondag 8 februari om 17.00
uur, over de (bijzondere architectuur van de) oorlogsbegraafplaatsen en monumenten voor de vermisten uit WOI
in Noord-Frankrijk en België.
De kunstcommissie van de Kloosterkerk nodigt iedereen
van harte uit om deze lezing bij te wonen. De toegangsprijs bedraagt € 5,00 incl. een drankje na afloop.

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

JANUARI

21

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Patrick Hopper (piano) en Paul Eggen
(viool) spelen de ‘Kreutzer-Sonate’, sonate
nr. 9 opus 47 van Ludwig van Beethoven in
de Haagse Kloosterkerk. Gedurende het
gehele jaar biedt Stichting Kunstcentrum
Kloosterkerk tijdens pauzeconcerten een
podium voor veelbelovende jonge musici.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

De slotbijeenkomst is op 29 januari tijdens
de Nationale Gedichtendag.
www.poezieoppootjes.nl

R.G.Ruijsstichting

Locatie: Centrale Bibliotheek,
Spui 68, Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis
FEBRUARI

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

29

Poëzie op pootjes

Bij Poëzie op Pootjes draait het
om ‘Het Haagse Gevoel’ in gedichten. Tot
begin december kon iedereen gedichten
inzenden. Ze geven
een inkijkje in de
Haagse stadstrots.
In januari worden
alle gedichten gepubliceerd.

t/m 15

Een vergeten scheepsramp bij Scheveningen

Zeven weken na het begin van de Eerste
Wereldoorlog werden drie Britse marineschepen door Duitse torpedo’s op
de Noordzee tot zinken gebracht. Het is
een van de grootste zeerampen uit de
wereldgeschiedenis. Schrijver Henk van
der Linden schetste de gebeurtenissen

recent in zijn boek ‘Drie massagraven voor
de Nederlandse kust’. Met de gelijknamige
tentoonstelling in het Museum Scheveningen krijgt deze ramp een plek binnen de
geschiedenis en de herdenkingen.
www.muzee.nl

Muzee Scheveningen

Locatie: Neptunusstraat 90-92, Den haag
Aanvang: divers, zie website
Toegang: € 7,50 - € 3,75

Stadsmuseum Zoetermeer

Locatie: Dorpsstraat 7, Zoetermeer
Aanvang: zie website
Toegang: € 3,00; kinderen t/m 12 jaar,
MJK en CJP gratis
APRIL

t/m 15

MAART

t/m 22

Museum Rotterdam een tentoonstelling over de
plek van dieren in de stad.
www.stadsmuseumzoetermeer.nl

Stadse dieren

Dieren maken sinds mensenheugenis deel uit van ons bestaan: als
gezelschap, bedreigde diersoort, medewerker en als bron van overlast. Bewust of
onbewust, gewild
of ongewild, iedereen heeft iets met
dieren. Stadsmuseum Zoetermeer
organiseert in
samenwerking met
het Haags Historisch Museum en
Fotograaf Ben Trachsler

De wereld in Den Haag,
portretten van migratie

Van oudsher heeft Den Haag een grote aantrekkingskracht op mensen vanuit de hele wereld.
Hun sporen vinden we terug in het straatbeeld,
in het interieur, de kunst en in typisch Haagse
gebouwen en producten zoals het Rozenburg
porselein, de Haagse Passage en het Kurhaus.
Ontmoet deze individuen en bekijk de stad met
andere ogen.
www.haagshistorischmuseum.nl

Haags Historisch Museum
Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Aanvang: zie website
Toegang: zie website

pagina 12

dinsdag 20 januari 2015

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

MARIANNE
WEBER

0 ANUARI SCHEVENINGEN
ENTREE 15 EURO INCLUSIEF 10 EURO SPEELGELD
FAVORITES CARD-HOUDERS GRATIS

E
Gezocht:

Gewoon
goed geregeld

Camping Jagtveld in ’s-Gravenzande is een gezellige
familiecamping, vlak achter de duinen.
Wij zijn op zoek naar een echtpaar dat ons wil helpen bij het
dagelijks onderhouden van ons nieuwe, moderne sanitairgebouw;
circa 2 uur
werk per dag.
Gezocht:
Camping Jagtveld in 's-Gravenzande is een gezellige

Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!

Dit tegenfamiliecamping
een goed
gratis beschikking
vlaksalaris,
achter de duinen.
over een Wij
moderne
stacaravan, plaats plus alle
zijn op zoek naar een echtpaar die ons wilt helpen bij het
dagelijks onderhouden van ons nieuw modern sanitair gebouw
faciliteiten.
circa 2 uur werk per dag.

Dit tegen een goed salaris, gratis beschikking over een moderne
Een heerlijke
combi van bijverdienen en
stacaravan, plaats plus alle faciliteiten.
ontspannen, in het bijzonder voor gepensioEen heerlijke combi van bijverdienen en ontspannen in het
neerden.bijzonder
Voor voor
verdere
informatie kunt u ons
gepensioneerden. Voor verdere informatie kunt u
ons
bellen
op
0174-413479.
bellen op 0174-413479


Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!
Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

Muziek aan het

Spuiplein
Nieuwe Kerk

Muziek komt tot leven in de Nieuwe Kerk in Den Haag
Kennismakingsaanbieding: 50% korting op 2e kaartje
Van sprankelende kamermuziek en enerverende wereldmuziek tot swingende jazz. Geniet elk
weekend van mooie concerten op een prachtige plek in een ongedwongen sfeer. Maak kennis
met deze bijzondere kerk in het hart van Den Haag en laat u op zaterdag 31 januari verleiden
door twee Griekse topmusici, de violist Noé Inui en pianist Vassilis Varvaresos. Als lezer van de
Oud Hagenaar ontvangt u 50% korting op het kaartje van uw introducé.
Ravel Sonate nr. 2
Grieg Sonate nr. 3
Richard Strauss Sonate, opus 18
Zaterdag 31 januari, 20.15 uur
Nieuwe Kerk (Spuiplein 175, Den Haag)
Normaal: € 27 (rang 1) / € 22 (rang 2)

AANBIEDING
50% korting (€13,50) op het tweede kaartje (1e rang).
Bestel uw kaarten via de kassa van de Dr Anton Philipszaal of via 070-88 00 333 o.v.v. Oud Hagenaar.
Op www.denhaagnieuwekerk.nl gebruikt u eveneens de
promocode Oud Hagenaar.
Prijs in inclusief garderobe, koffie/thee vooraf en pauzedrankje.

Bekijk het veelzijdige jaarprogramma op www.denhaagnieuwekerk.nl
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Geen nieuwe toeslagen AOW meer in 2015
In het stadsgewest ’s-Gravenhage zijn er volgens het CBS ruim
165.000 volledige of gekorte AOW-uitkeringen. Naar schatting, gebaseerd op landelijke cijfers, zijn er in de regio Den Haag zo’n 2.500
mensen die een toeslag voor de jongere partner krijgen.

Opinie &
Informatie
De AOW is op sommige punten per 1
januari 2015 veranderd. De ingangsdatum is een maand
opgeschoven. De
uitkeringen gaan
een heel klein beetje
mee omhoog met de
stijging van de eerste
kosten voor levensonderhoud. Alleen
AOW krijgen, is geen
vetpot.

Een onbekend deel van die jongere
partners stond in 2014 voor de keuze
te stoppen met vooral kleine baantjes.
Als zij dat hebben gedaan leveren zij
netto minstens een paar honderd euro
per maand in. Maar daar staat weer
tegenover dat zij na 1 januari 2015 géén
toeslag op de AOW meer kunnen ontvangen. Ook niet als de jongere partner
bijvoorbeeld dit jaar zou besluiten toch
te stoppen met werken.
Verschillende lezers van deze krant hebben vorig jaar al aangekondigd daarop
vooruit te willen lopen, ook als zij er
netto op achteruit gaan.
‘Rotbaantjes’
Voor AOW’ers die al gebruik maken
van de volledige toeslag en voor jongere
partners met een neveninkomen hoger
dan ruim 1.330 euro bruto per maand
verandert er niks. Aan deze kwestie hebben we eerder op deze plaats al diverse
malen aandacht aan besteed. Dat leidde
tot reacties van lezers die, zeker als het
ging om ‘rotbaantjes’ van de jongere
partner, gingen kiezen voor de zekerheid
van de AOW-toeslag. De SVB stelt
duidelijk op haar site dat AOW’ers na 1
januari 2015 alleen een toeslag kunnen

krijgen voor hun jongere partner als zij
in december 2014 al een toeslag ontvangen. De Tweede Kamer heeft aan deze
maatregel niets veranderd.
Dat de toeslag voor nieuwe gevallen
per 1 januari 2015 wordt afgeschaft,
is al in 1996 besloten door de regering
met steun van het parlement. Toen werd
echter nog niet ingespeeld op het feit
dat AOW’ers met een jongere partner
misschien toeslaggerechtigd zouden
kunnen blijven als de jongere partner
alsnog besluit na 1 januari 2015 te stoppen met werken. Vele AOW’ers dachten
dat zij dan alsnog de toeslag konden
kri gen. at li kt us eﬁnitie niet het
geval: álle toeslagen zijn per 1 januari
2015 vervallen voor nieuwe aanspraken.
Degenen die dat hebben afgewogen,
hebben dus juist gehandeld. Daarbij
moet worden benadrukt dat het met
name gaat om partners die tegen hun zin
kleine baantjes deden.
‘Staatspensioen’
De veranderingen in de AOW blijven
doorgaan. Per 2015 komt men voor dit
‘staatspensioen’ pas in aanmerking als
men in 2015 65 jaar én drie maanden
is. De regering heeft het voornemen –

en daarvoor is een meerderheid in de
Tweede Kamer – om de AOW leeftijd
nog sneller te verhogen (vanwege het
gemiddeld steeds ouder worden van de
mens). De pensioenleeftijd wordt dan in
2018 al 66 jaar en in 2021 67 jaar. Pensioenfondsen zijn druk bezig om het aanvullende oudedagspensioen daarop aan
te passen en overbruggingsregelingen te
bedenken als er géén tijdelijk pensioen
al bestaat of er geen vervroeging (met
een lager pensioen) mogelijk is.
Missende opbouw
Een behoorlijke adder onder het gras
in de AOW-regelingen zit er ook voor
de mensen die niet altijd in Nederland hebben gewoond. Bijvoorbeeld
gastarbeiders die pas in de jaren ’60
naar Nederland zijn gekomen en de golf
emigranten in de jaren ’50 en ’60 naar
Australi ana a e erenig e taten
en Nieuw-Zeeland. Zij missen allemaal
opbouwjaren in de Nederlandse AOW.
Voor elk niet-verzekerd jaar wordt het

AOW-bedrag met 2 procent gekort.
Ze kunnen vaak wel een beroep doen
op de staatsregelingen in het land van
herkomst of van emigratie. Vaak is die
regeling minder dan de Nederlandse
AOW, soms ongeveer hetzelfde.
Ingewikkelde kwesties
We hebben vooral brieven gekregen van
mensen ie enkele aren in Australi
hebben gewoond en daar ongeveer
hetzelfde bedrag hebben opgebouwd.
De eerste generatie allochtonen of gastarbeiders laten zich nooit horen.
Voor meer informatie over de AOW en
vaak ingewikkelde kwesties verwijzen
wij u naar www.svb.nl. Daar vindt u
ook actuele zaken zoals de eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor
AOW’ers zonder aanvullend pensioen
of met heel klein pensioen. Een andere
zaak is het zogenoemde woonlandbeginsel. Over met name het verdrag hierover
met Marokko bestaan misverstanden die
verkeerd zijn weergegeven in de media.

AOW-pensioen
per 1 januari 2015

Netto per maand
na heffingskorting

Gehuwden of partners per persoon, beiden ouder
dan 65 jaar en drie maanden

€ 728,81

Gehuwden met maximale toeslag. Partner is jonger
dan 65 jaar en heeft geen inkomsten. Alle nieuwe
gevallen voor toeslag vervallen per 1 januari 2015.

€ 1334,41

Alleenstaand

€ 1057,64

Het nettobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW. Voor meer informatie daarover kijkt u

op www.svb.nl. De vakantie-uitkering (zit niet in de bedragen) wordt in de maand mei uitbetaald.

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

Erf- en schenkingsrecht
Schenken op papier
niet zo aantrekkelijk
Is het mogelijk dat ouders in hun testament vastleggen dat ze hun kinderen
jaarlijks het door de fiscus vastgestelde vrijgestelde schenkingsbedrag
toekennen zonder dat die bedragen
werkelijk worden uitgekeerd? Met
andere woorden: bij overlijden van
de ouders wordt het totaal van de toegekende bedragen fiscaal niet belast.
In mijn achterhoofd is deze regeling
toegestaan, maar de bijzonderheden
ken ik niet. Hoe zit het?
Die mogelijkheid bestaat inderdaad:
schenking door schuldigerkenning uit
vrijgevigheid. Maar er kleven nogal
wat nadelen aan. Het grote voordeel
is dat je erfgenamen niet belast met
erfbelasting, die tegenwoordig overigens wel meevalt. Na de vrijstellingen
betaalt (in 2015) een kind 10 procent
tot €121.296 en 20 procent daarboven.
Dan het grote nadeel: in feite vraagt
e ﬁs us e vru htge ruiker van het
op papier geschonken deel (mag ook
groter zijn dan de vrijstellingen maar
dan betaalt men ook schenkbelasting)
hierover jaarlijks daadwerkelijk een
rente te vergoeden die maar liefst

minimaal 6 procent (en dan ook nog
jaarlijks) moet bedragen. Die hoge
rente komt op jaarbasis minimaal
overeen met die van een persoonlijke
lening. Heb je nog ruim drie jaar te leven dan is deze constructie ook niet zo
aantrekkelijk meer. Het was vroeger
wel heel aantrekkelijk voor miljonairs
om (toen nog hogere) erfbelasting of
successierechten aan kinderen later
te voorkomen. Het tweede nadeel is
dat je daarvoor een notarisakte (en
mogelijke een testament) nodig hebt.
De notaris kun je ook alle ins en outs
hierover vertellen. Wij adviseren
dan ook altijd: schenk je kinderen
rechtstreeks binnen de vrijstellingen
en bekijk per jaar of je het kunt missen. En zeg vooral dat ‘het de laatste
keer is’. Want anders gaan ze jaar in
jaar uit erop rekenen. Er zijn trouwens
eveneens bijzondere regelingen
voor schenkingen aan kinderen voor
aankoo ver ou ingen en a ossingen van de hypotheek op het eigen
huis. Ook voor studies van hen zijn er
schenkinsgmogelijkheden.

Consumentenzaken
In vrije sector tóch
naar Huurcommissie
Onze huurwoning viel oorspronkelijk

onder de sociale sector. Die van onze
nieuwe buren zit inmiddels boven de
vrije sectorgrens. Vallen wij nu ook
onder de liberalisatiegrens? En hoe
zit dat met ‘scheefwonen’?
Indien uw aanvangshuurprijs vanaf
1989 onder de liberalisatiegrenzen
valt, dan woont u nog steeds in een
huis dat ‘gereguleerd’ is. Dat betekent
dat u bij eventuele geschillen met de
verhuurder ook naar de Huurcommissie kunt stappen. Vele mensen weten
dat niet.
In de vrije sector met thans een kale
maandhuur van boven de 700 euro
kunnen zij in het uiterste geval alleen
maar een geschil voorleggen aan de
rechter.
Uitzoekwinkel raakt
een klant kwijt
Al vele maanden krijg ik geen
antwoord van de directie van een
uitzoekwinkel naar aanleiding van
mijn klacht over de aankoop van een
elektrische tandenborstel. Al tweemaal
is die gerepareerd. Gaan maanden
overheen eer je die terug ziet. Klacht
blijft hetzelfde.
De winkel wil voor de derde keer
de borstel terugsturen. Zelf heb ik
mijn les geleerd en wil geld retour

of een tegoedbon. Ze gaan er niet op
in. Moet ik een aangetekende brief
sturen?
Lijkt ons een zaak voor de geschillencommissie consumentenzaken (kunt
u terugvinden op internet). Kijk ook
naar de voorwaarden. In het wettelijk
consumentenrecht kunt u uw geld
niet zonder meer terug claimen als de
leverancier, de winkel in dit geval,
niet zelf tot die conclusie komt. Een
leverancier moet wel (binnen de garantietermijn) een deugdelijk product
leveren.
Lijkt ons dat u met uw elektrische tanen orstel teruggaat naar het ﬁliaal en
een andere eist. Als dat niet lukt, rest
alleen nog de geschillencommissie.
Ons advies: maak ook niet veel kosten
door een aangetekend schrijven.
Mocht helemaal niks lukken dan raakt
de winkel u hoogstwaarschijnlijk als
klant kwijt.

AOW en pensioen
Zoon met schulden
komt inwonen
Onze zoon heeft door faillissement van
zijn bv zijn huis met een restschuld
van zijn hypotheek moeten verkopen.
Tevens heeft hij ook nog een aantal

overige schulden die deurwaarders
bij hem proberen te innen. Omdat hij
een bijstandsuitkering heeft lukt dat
niet. Onze zoon wil voorlopig bij ons
komen inwonen. Mijn vrouw heeft een
baan van 20 uur en ik heb pensioen en
AOW. Kunnen deurwaarders, als onze
zoon voorlopig bij ons komt inwonen,
zijn schulden op ons verhalen of ons
aansprakelijk stellen? Welke eventuele
risico’s lopen mijn vrouw ik?
U en uw vrouw zullen niet aansprakelijk worden gesteld door deurwaarders. Maar uw zoon - we nemen
zonder meer aan dat hij meerderjarig
is - weten ze waarschijnlijk wel terug
te vinden. Het zou ook wel kunnen
dat doordat hij woningdeler wordt zijn
eventuele bijstandsuitkering wordt
aangetast.
Daarover kan hij informatie krijgen
bij de sociale dienst in zijn gemeente.
e ien i n re aire ﬁnan i le situatie raden we hem aan eens te bekijken of schuldsanering een oplossing
is voor de wat langere termijn.
Mocht u huurtoeslag krijgen dan
heeft het inwonen van uw zoon daarvoor waarschijnlijk ook gevolgen.
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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 Mijn eerste krantenwijk
met Julius Pasgeld

Daar stond ik. Midden in de nieuwbouwwijk Bouwlust. Nog nooit
geweest. En hoe ik er gekomen was,
zal altijd wel een raadsel blijven. Ik
had me, in afwachting van een eigen
krantenwijk, bij Het Vaderland als ‘reservekrantenjongen’ opgegeven. Dan
moest je iedere dag naar de hoofduitdeelpost aan de Parkstraat ter hoogte
van de Kazernestraat. En ja hoor. Een
krantenjongen die een wijk in Bouwlust had, had zich ziek gemeld. Of ik
die even wilde lopen. Op dus naar de
uitdeelpost aan de Wezelrade. Daar
meldde ik me bij een soort chef die me
uitfoeterde omdat ik zo laat was. Alle
andere krantenjongens waren al lang
en breed aan het werk.
‘Instekers’
Ik viel gelijk met mijn neus in de boter. Want er waren die dag ‘instekers’.
Dat waren bijlagen die, voordat je je
wijk inging, van te voren met de hand
in de krant moesten worden gevouwen. Ervaren krantenjongens deden
dat gewoon onderweg. Iedere keer als
ze met de ene hand een krant uit hun
ene ﬁetstas haal en haal en e met e
andere hand een bijlage uit de andere
ﬁetstas en vou en ie al lo en
naar de voordeur van een abonnee in
elkaar. Maar de chef zag al direct dat
ik een beginner was. Dus moest ik de
kranten op een schragentafel van te

Voor het eerst van mijn leven hoorde ik er bij. Ik had een krantenwijk.
Eindelijk eens iets zonder ouders of leraren.

voren in elkaar vouwen. Ook kreeg
ik een klein notitieboekje mee waarin
straten en huisnummers genoteerd
stonden. Soms stond er (NRC) achter
zo’n huisnummer. Dan moest daar
een NRC in plaats van een Vaderland
worden bezorgd. Want de krantenjongens van Het Vaderland liepen ook de
NRC. Naast de ongeveer 60 Vaderlanden die ik moest rondbrengen waren
er 8 NRC’s.

Nog meer gefoeter
Het was half zeven ’s avonds toen ik
mijn eerste krant in een brievenbus
schoof. Veel te laat. Alle abonnees
waren gewend uiterlijk zes uur hun
krant uit hun brievenbus te vissen. Dat
de reguliere krantenbezorger ziek was,

was natuurlijk niet mijn schuld. Maar
toch stonden er een paar abonnees
op me te foeteren toen ze me zagen
aankomen. Wat een gefoeter zeg. Eerst
de chef van de uitdeelpost. Nou weer
de abonnees. Als dit mijn eerste kennismaking met de echte maatschappij
was, beloofde dat wat.
Op de Hertenrade, ter hoogte van het
volkstuincomplex ‘Nut en Genoegen’
raakte ik de draad kwijt. Het was in-

mi els k art voor a ht en mi n ﬁets
tassen zaten nog halfvol. Het was al
donker en alleen vlakbij een lantaarnpaal kon ik de huisnummers uit mijn
boekje nog onderscheiden. Ik deed er
een kwartier over om te ontdekken,
dat ik een heel eind buiten mijn wijk
was geraakt. En nog een kwartier om
die wijk weer terug te vinden. De
abonnees zouden inmiddels wel naar
Het Vaderland hebben gebeld waar
hun krant bleef. En dan zouden ze bij
Het Vaderland wel hebben opgezocht
wie daar de wijk liep. En dan zou ik de
volgende dag te horen krijgen, dat ik
volkomen ongeschikt was om kranten
rond te brengen. Nou. Als dat zo was
kon ik net zo goed alle kranten die ik
nog in mi n ﬁetstas ha in een sloot
pleuren en me nooit meer laten zien
aan de Parkstraat. Jammer dan van
mijn eerst verdiende loon. Dat was

bijna een tientje per week. Maar ik
kon altijd nog putjesschepper worden.
Om de een of andere wonderlijke
reden besloot ik in ieder geval de
Hengelolaan nog af te maken. En toen
ik daar ergens een krant in de bus
gooide werd gelijk de deur opengedaan door een man die ‘Hè, hè, daar
issie eindelijk’, riep. ‘Jij bent zeker
een invaller’, vervolgde hij. Ik knikte.
‘Nou dan zal je zeker wel honger
hebben’, zei hij meelevend. Dat had
ik. Hij verdween en kwam even later
terug met een Mars en een kano. Voor
de wat jeugdiger lezers: een kano was
een langwerpige, gevulde koek. Dankzij zijn vriendelijkheid heb ik mijn
hele wijk afgemaakt en kwam om half
tien thuis waar mijn ongeruste ouders
net zaten te overwegen of ze de politie
zouden bellen.
Dat Kreng Weigert
Na nog twee keer voor een zieke krantenjongen te hebben moeten invallen,
kreeg ik een vaste wijk. De uitdeelpost
was in een garage aan de Asterstraat.
De wijk zelf werd begrensd door de
Laan van Meerdervoort, Pomonalaan,
Perziklaan, Aalbessenstraat en Laan
van Eik en Duinen. Dat kwam mooi
uit. Want ik woonde in de Klimopstraat.
De eerste paar keer was het natuurlijk
wennen. Maar al spoedig deed ik
de hele wijk in een half uur en had
de bijlage, bij wijze van spreken, al
voor at ik van mi n ﬁets a sta te in e
krant geschoven. Kees van Kooten had
z’n krantenwijk naast de mijne. Die
deed hij met z’n DKW-brommertje.
‘Dat Kreng Weigert’ zeiden we op de
Dalton altijd als hij langs kwam. Ik
zou, als ik mijn krantenwijkje maar
lang genoeg liep, ook spoedig een
brommer hebben. Maar voor geen
goud een DKW. Over mijn lijk. Nee.
Het moest een Puch worden. Een Puch
met voetversnelling en een ﬁkse il
verkleurige uitlaat. En niet zo’n lullig,

Sneeuwbal Garage B.V.

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!
• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

Monarch zitplee
Op de dag dat ik zestien werd zei
mijn vader me dat mijn oom Jan
een Monarch had. Zo’n zitplee met
windscherm en beenschermen en de
tank onder het zadel. En dat oom Jan
dat ding wel aan mij kwijt wilde. Mijn
vader zei erbij, dat hij eigenlijk al had
besloten dat we dat moesten doen.
Het was echt een buitenkansje, vond
hij. En dan had ik toch maar mooi een
brommer waarmee ik mijn krantenwijkje kon doen. En later konden we
dan wel weer zien als ik dan zo nodig
nog steeds een Puch wilde hebben.
En toen wees hij uit het raam en daar
stond hij al. De Monarch. Hij had zelf
de helft al bekostigd bij wijze van
verjaardagskado en ik hoefde alleen de
andere helft nog maar van mijn inmiddels opgespaarde krantenwijkgeld te
betalen. Behalve de genoemde lulligheden die ik zojuist al beschreef, zat
er ook nog eens een ontiegelijk lelijk
stalen achterspatbord op die brommer
dat tot over de achteras reikte. Nee.
Ik kon al die meisjes, die daar niet
op achterop wilden, maar al te goed
begrijpen.

M’n krantenwijkje heb ik daarna nog
een paar maanden gelopen. En die
brommer? Ik wil er niet meer aan
denken.
Ook herinneringen aan een krantenwijk?
Mail het naar:
julius.pasgeld@
deoud-hagenaar.email

Inruil
bespreekbaar

Wij kunnen het volledige onderhoud van alle
bekende merken auto’s verzorgen... ook van úw auto!
• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

zwart uitlaatpotje onder de motor.
Toen wist ik nog niet, dat het nog veel
erger dan een DKW zou worden.

t
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m
Ko Huis!
Open
06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

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

www.gantelzicht.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.

Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers – ja, u zult ze
allemaal moeten oplossen. Dus
bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘5’; in B een ‘3’ in
C een ‘4’ en in D een ‘7’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 5-3-4-7.
Vijf winnaars

In de eerste De Oud-Hagenaar van

1
2

5

4
5

3
6

4

7
2

7
5 6
8

9

1

8

2

9

5

3

5
9 1 5
2
9 8
7 5

6
1

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 2

6
3
7
2

6
5
5 1
2

Sudoku D

2
7 8

6
5 1
7 2
3

8
5

3

8 6
2

5

4
1

7
2

9 8

6 1
9

6

3

9

1
3 8 6

Heeft u geen e-mail? Vraag ieman om het voor u te oen

Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

Sudoku C

3

9

nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:
Woensdag 28 januari

Voor de puzzel van deze week
worden ook vijf exemplaren van
het boek “Eerst Napels zien …”
verloot onder de goede inzenders.
Vergeet niet om bij de inzending
ook u osta res te vermel en
We moeten uw oplossing van de

Sudoku B

9

4
1
9

Inzenden

• Koos Wennekers, te De Lier
• Dirk Bijlsma, te Voorburg
• Ab Ruiter, te Wassenaar

Sudoku A

7

• Chiel Schaap, te Zoetermeer
• Monique Rekers, te Den Haag

6 januari vond u ook vier Sudokuopgaves. Veel lezers losten ze goed
op. De goede oplossing luidde:
6-5-9-4. Onder de goede inzenders
werden vijf prijzen verloot. Zij
krijgen hun prijs thuis gestuurd.
le ier ermee en roﬁ iat

8 2 6
9
9 7 5 6
2 6
9
3

5
1
4 9

7

5
7

Wist u dat? U krijgt ALTIJD 10% KORTING
in onze kringloopwinkels!

Gewoon, met uw Ooievaarspas!

Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21
Leyweg 922J • Loosduinsekade 156 • Piet Heinstraat 69 & 25 • Weimarstraat 364 • Westduinweg 196
www.schroeder.nl
Kringloop Holland Den Haag is een onderdeel van Stichting Dr. Schroeder v.d. Kolk Bedrijven
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Bel & bestel

Voordeelwinkel

070-8700216

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Ultra lichtgewicht rollator ‘Track’

Wandbeugel met zuignap

Polsbrace met versterking

Het bijzondere van deze trendy rollator is dat hij dubbel
opvouwbaar is tot een handzaam pakketje. Alle opties zitten
erbij: Stevige rugband, makkelijke tas, verlichting en reﬂectoren,
tilpedaal voor stoepranden, vastzetbare zwenkwielen,
wandelstokhouder en parkeerrem.

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

Heeft een verwijderbare
metalen lepel die de pols
in de juiste houding
stabiliseert.
Door de sluiting met
klittenband kunt u zelf
de mate van ondersteuning instellen.

Totaalgewicht van 6,1 kg en maximaal
gebruikersgewicht 136 kg.
Afmetingen:
Uitgeklapt LxBxH: 67,5 x 64 x 80,5-93,5cm
Zitting HxBxD: 56 x 46 x 22,5 cm
Breedte tussen de handgrepen 50 cm
Opgevouwen 67,5 x 18,5 x 80,5 cm

Boren of schroeven is dus niet nodig.
Met safety control: “Zien dat hij nog goed
vastzit”
voor leden
Normaal 299,95

Nog geen lid?
Bent u nog geen lid van de
Volharding?
Wordt dan direct gratis lid en
ontvang voortaan korting,

Met meer dan 1500 producten die
zorgen voor een zelfstandig en
comfortabel ouder worden en tal
van andere interessante ledenvoordelen.

Zeer geschikt voor slechthorenden en
slechtzienden. Grote knoppen, instelbaar
volume tot zeer luid, geschikt voor gehoorapparaten en met lichtsignaal wanneer er
gebeld wordt.

voor leden

46,95

Normaal 59,95

Normaal 29,95

27,95

Praktische douchestoel

Toiletverhoger in hoogte
verstelbaar met armleuning

Gemaakt van wit gemoffeld
staal en kunststof.

In 4, 8 en 11 cm
instelbaar en snel
zelf er op te zetten.

In hoogte
instelbaar
van 48-56 cm.

oplopend tot 15% op al uw
aankopen.

Fototoetsen telefoon

voor leden

269,95

Ideaal voor mensen met
reuma of her carpal tunnel
syndroom.

Maximaal
gebruikersgewicht
110 Kg.

De armleuningen
zijn opklapbaar.
Kleur: Wit.

voor leden
Normaal 139,95

119,95

voor leden
Normaal 89,95

Winterzon in de Algarve

79,95

Algar

ve

8-dagen volpension v.a. € 399 p.p.
Zonnige zandstranden, Port op de boulevard, winkelen, een ﬁetstocht of wandeling door het bosrijke achterland met bloeiende amandelbomen en schilderachtige dorpjes of een uitstapje naar
Spanje. Dat is winter in de aangenaam warme Algarve!
U verblijft in het sfeervolle Monte Gordo, een populaire badplaats met gezellig autovrij centrum
authentieke vissershuisjes en vele (Nederlandse) faciliteiten. De reisleiding neemt u mee naar het
historische vissersplaats Tavira en havenstad Alcoutim.
U verblijft in het kleinschalige Casablanca Inn ***+ met verwarmd overdekt zwembad, sfeervolle bar met regelmatig livemuziek, gratis WiFi en Nederlandse tv. De ligging is perfect, ca. 200
meter van het strand en het centrum.

voor leden
Normaal 64,95

54,95

Nederlands sprekende
(alarm) klok
Uitgevoerd in wit en met een duidelijke
rode “Spreek” knop. Werkt op batterijen.

Het arrangement is inclusief:
-

Retourvlucht Faro met Arkeﬂy of Transavia
Retourtransfers naar de accommodatie
7 overnachtingen
Volpension met water en glas wijn
25% korting op drankjes (11.00-15.00 en 21.00-22.30)
Nederlandse hostess

Prijs: vanaf € 399 p.p.
Reisperiode: 1 december 2014 t/m 8 mei 2015, op maandag en vrijdag.
De genoemde prijs is o.b.v. 2 personen per kamer, beperkt beschikbaar op een aantal vertrekdata. Prijs is excl. reserveringskosten van €20 bij online boeken of €29,50 per telefonische- of
reisbureauboeking, calamiteitenfonds €2,50 per boeking en evt. toeslagen. Boek snel, op=op.

voor leden
Normaal 27,95

25,15

www.arke.nl/volharding
of bel met Arke 0900-8847(15 cpm) of ga langs bij een Arke winkel.
Informatie & boekingen:

Op deze reizen zijn de ANVR- SGR voorwaarden van toepassing.

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

www.volharding-voordeelwinkel.nl

