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Het drama Wim Landman, keeper van Oranje
Jan D. Swart ontrafelt de eerste matchfixingsaffaire in het betaald voetbal

De eerste match-
fixingaffaire in het be-
taalde voetbal (1956) 
kost drie man het le-
ven. Inclusief die van 
Oranje-doelman Wim 
Landman (Schevenin-
gen Holland Sport), 
de held van Houtrust. 
Auteur Jan D. Swart 
reconstrueerde een 
slagveld met voorna-
melijk slachtoffers.
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Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  De selectie van Holland Sport met vooraan, gehurkt in het donkere shirt en witte broek, doelman Wim Landman. -

In het silentium van de anonimiteit, 

teleurgesteld in de maquette van zijn 

leven, neemt een van ’s lands mooiste 

voetbalkeepers, Wim Landman, 

wiens glans door de dichter Jules 

Deelder blijvend wordt verbeeld, op 

een vroege zomerse vrijdagochtend 

in 1975 bij een spoorrails in Bleis-

wijk een afschrikwekkend besluit, dat 

hij een paar seconden later niet meer 

kan navertellen. 

Het is een slagveld

Het is het slot van een drama, dat 

in 1956 begint als een binnenschip-

per, een militair, een drukker en een 

kastelein uit Den Bosch in de kleinste 

kroeg op het kleinste pleintje van 

de Hertogstad besluiten om naar 

Rotterdam te rijden met de bedoeling 

de doelman van Scheveningen Hol-

land Sport (SHS) om te kopen. Vier 

supporters van BVV, van wie er één 

sterft als de KNVB in het voorjaar 

van 1959 een vliegensvlug onderzoek 

afrondt. Een jaar later overlijdt van 

schrik en vernedering de secretaris 

van BVV die twaalf jaar lang is 

geschorst. 

Het is een slagveld. Oranje-keeper 

Landman verliest een kind, verspeelt 

zijn eerste huwelijk, zijn baan en 

voelt zich verminkt door de publieke 

opinie, die in haar hippocampus heeft 

opgeslagen dat hij reuze omkoopbaar 

is geweest. 

‘Vijfenvijftig jaar later, en dat is 

langer dan Landman heeft geleefd, 

herlas ik het vonnis dat in de Sport-

kroniek in 1959 was gepubliceerd, 

inclusief de fouten’, vertelt Swart, 

de oud-columnist van de Haagsche 

Courant. ‘Er waren tien betrokkenen 

geschorst en één kon zelfs uit twee 

straffen kiezen. Toen begon mijn 

twijfel.’

Ruzie aan de bar 

De eerste matchfixingaffaire in het 
Nederlandse profvoetbal begint op 

vrijdagmiddag 25 mei 1956, één dag 

voor de competitiewedstrijd SHS-

BVV. Het is het tweede seizoen na de 

invoering van het betaalde voetbal. 

De KNVB heeft besloten tot de 

invoering van één eredivisie en BVV 

maakt daarop kans. SHS niet. Aan de 

bar van café De Kiek in Den Bosch 

groeit een plan, waarvan de uitvoe-

ring dramatisch wordt. Al op de 

eerste dag. De vier supporters, die in 

het bestuurlijk echelon niet de klein-

ste jongens zijn, komen door drank 

geschuffeld aan in een Rotterdams 

café, dat exclusief van Xerxes is, en 
krijgen er onderling ruzie. 

Ruzie vanwege achterdocht. Twee 

van de vier omkopers willen BVV 

een handje helpen, de andere twee 

zijn uit op zelfverrijking. Tweeëneen-

half jaar lang blijven hun missie en 

ruzie geheim. Totdat een boze tagrijn 

in Den Bosch zelfstandig gaat flyeren 
met informatie over een zwartgeld-

circuit en betalingen aan de amateurs 

van BVV. In zijn nijdige kruistocht 

neemt hij de poging tot omkoping 

van Landman daarin mee. Daarmee 

ook zijn eigen binnenschipper. Hij 

wordt de eerste klokkenluider in het 

betaalde voetbal. 

Het drama begint

‘Merkwaardig is dat ik dat drama niet 

zocht’, zegt Swart. ‘Ik wilde een heel 

klein boekje schrijven over een schit-

terende maar miskende doelman, die 

slechts een afgepast aantal keren voor 

het Nederlands elftal was uitverkoren 

omdat in de vijftiger jaren de een-

zame keuzeheer Karel Lotsy (volgens 
Jules Deelder fout voor, tijdens en na 

de oorlog) altijd aan Piet Kraak de 

voorkeur had gegeven. Nepotisme. 

Landman was vele malen beter. Dat 

zei Toon Hermans, dat zei Jules 

Deelder, dat zei Abe Lenstra, en ook 

de legendarische radioverslaggever ir. 

Ad van Emmenes noemde Landman 

´elektrisch origineel´.

‘Kunstenaarsdoelman’

‘Ik vond Landman een kunste-

naarsdoelman’, zei Toon Hermans 

in 1995.´Met dropkicks via het 

spoorboekje. Nu weet niemand van 

de jeugd meer wat een dropkick 

is. Ook mijn kleinzoon niet. Maar 

keepers van mijn generatie stonden in 

hoog aanzien als ze bij het uitschieten 

vanuit de hand de bal maar net een 

fractie van een seconde de grond lie-

ten raken en daarna trapten, maar dan 

met stropdasnauwkeurigheid. Daar 

was Landman beroemd om.´ 

‘En natuurlijk kende ik de omkoopaf-

faire’, aldus Swart. ‘Ook de schorsing 

en zijn tragische dood, ofschoon 

men er in Rotterdam en Den Haag 

publicitair over zweeg. Bekend 

waren wel de foto´s en de films van 
de 29e juli 1948 als met eenentwin-

tig saluutschoten en het God Save 

the King de Olympische Spelen 
door koning George VI in Londen 

geopend worden en de trompetters 

van de Household Cavalry Wembley 
binnen marcheren met daarachter 

Wim Landman met witte pet. Hij 

draagt de Nederlandse vlag. Voorop. 

Een eenvoudige jongen uit Spangen 

van Rotterdam (in 1933 door Sparta 

als junior niet aangenomen omdat hij 

te eenvoudige ouders had) die samen 

met zijn jeugdvriend en de latere eer-

ste quizmaster van de VARA (Theo 

M. Eerdmans, ook van te eenvoudige 

ouders) dagelijks met het pontje over 

de Schie in Rotterdam naar de eerste-

klasser Neptunus vaart. 

Dat was hun club, Neptunus. Met in-

ternationals als Leen Vente, Henk van 

Spaandonck en Jan Everse senior. In 

1948 stond Neptunus er in de eerste 

klas (de eredivisie van nu) beter voor 

dan Sparta.’ In 1949 verlaat Landman 

op 27-jarige zijn jeugdliefde en kiest 

voor Sparta. De eerste hel breekt los. 

De journalist Eerdmans is des duivels 

en pas kort voor hun beider dood zien 

ze elkaar terug.    

‘Die contradictie was het uitgangs-

punt voor een sportherinnering. Maar 

het liep anders.’aldus Swart. ‘In Den 

Bosch kwamen alsnog de verhalen. 

Met als journalistiek geluk, dat ik in 

de loop der jaren vrijwel iedereen 

over Landman gesproken had. De 

stylist in hem fascineerde me.’

Lees verder op pagina 7
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Uitgeverij FRT:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag 

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

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 aan-
trekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie.
Een display wordt kostenloos beschikbaar 
gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet

Web: http://deoud-hagenaar.nl
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

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 

idden Delfl and, Leidschendam oorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

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 buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.emailC
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OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karak-

ter 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!

Internet:  deoud-hagenaar.nl

Het bombardement van 3 maart 1945

‘Vergissing is ongeloofwaardig’
De stelligheid waarmee het bombardement op het Bezuidenhout van 3 maart 1945 telkenmale 

wordt afgedaan als ‘een vergissing’ is zeer aanvechtbaar. In de vorige De Oud-Hagenaar, van 17 

februari, wordt door de organisatie van de tentoonstelling over het bombardement, in het Atrium 

van het Haagse stadhuis, ook gesteld dat het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog 

op een vergissing zou berusten. Zelf waag ik dat te betwijfelen. 

De opzet van deoud-hagenaar.nl (u 

hoeft er geen www voor te tikken) 

is eenvoudig maar zeer functioneel. 

Binnen een week na verschijning 

van een nieuw nummer, zult u deze 

ook (als pdf bestand) op de website 

vinden; naast alle vorige nummers 

van de zeven jaargangen.

Zoekfunctie

De website is simpel maar slim. 

Alle tot nu toe verschenen nummers 

zijn ‘geïndexeerd’ op inhoud; door 

gebruik te maken van de zoekfunctie 

wordt het daardoor iets makkelijk om 

te zoeken naar een onderwerp van een 

verschenen verhaal.

Oók slim is de gebruikte techniek, 

waardoor de website zich aanpast aan 

(de maat van) uw beeldscherm, of dat 

nu op een PC thuis is, op een tablet 

(als een iPad) of een smartphone.

Verder biedt de website de gelegen-

heid om te reageren, een vraag te 

stellen, een abonnement per post te 

bestellen, of informatie te vinden over 

de advertentiemogelijkheden.

Aanvullende wensen? Laat het weten!

Dansschool Immink

Met belangstelling het artikel gelezen 

over dansschool Immink. Ook ik 

heb daar dansles gehad eind jaren 60 

begin jaren 70. Mijn eerste dans-

partner daar, Anneke vd Velde, werd 

ook mijn vaste danspartner. Met haar 

haalde ik brons, zilver en goud met 

ster. Helaas ben ik haar na de danstijd 

uit het oog verloren. Het jaarlijkse 

bal werd in die tijd gehouden in 

het congresgebouw, en de dames 

waren daar bijna allemaal gekleed in 

galajurken. Was toch een leuke tijd 

daar en ik kijk met veel plezier terug 

op die tijd. Ook gingen we na afloop 

van de les of de soiree nog even 

naborrelen bij de naast gelegen Prins 

Taveerne op de Scheveningse Veer. 

Enkele namen die ik mij nog kan 

herinneren zijn: Anneke vd Velde, 

Coby van Egmond, Vera Mali, Fred 

en Paul Mali en verder nog Ivonne 

en andere waarvan ik de namen kwijt 

ben. Hopelijk zijn er nog lezers van 

de Oud Hagenaar die daar ook op 

dansles hebben gezeten in die tijd 

en kennen zij ook nog enkele namen 

herinneren. Het lijkt me leuk om nog 

wat herinneringen op te halen en 

eventueel mail- of Facebookcontact 

te houden.

Chiel Schaap
typschari@hotmail.com

Ooievaarspas

Bijna overal kan je van de Ooievaars-

pas gebruik maken voor korting. Als 

je maar onder een bepaald bedrag zit 

met je inkomen. Al heb je een kapi-

taal staan op je spaarrekening, ga je 

twee keer per jaar op vakantie en ook 

al rij je in een eigen auto, waarvan de 

benzine ook een hoop geld kost. 

Mijn moedertje van 80 woont in een 

flat waar iedereen elkaar goed kent. 

Zij weet allerlei van de mensen daar 

en wat ze betalen als ze met elkaar 

uitgaan, heel open en gezellig en 

lief en leed. Mijn moeder moet voor 

uitjes en dergelijke veel betalen, heel 

soms krijgt ze iets van ouderenkor-

ting. Maar geen Ooievaarskorting 

omdat ze geen pas mag bezitten, ze 

zit namelijk ongeveer  €100 boven 

het inkomen wat je mag hebben. Ze 

zegt altijd: “Tja, ik heb 100 euro te 

hard gewerkt in m’n leven.” Ze kan 

geen auto betalen en tegen veel uitjes 

moet ze nee zeggen. Op vakantie 

gaan? Nee, dat geld heeft ze niet. 

Nu las ze ook nog eens in De 

Oud-Hagenaar: 10%  korting in de 

kringloopwinkels, met jawel… de 

Ooievaarpas!

Toen moest ze wel even snikken. 

Oneerlijk is het.

 

Helen Frerichs-Jans
helenfrerichsjans@hotmail.nl

Er worden drie argumenten ge-

noemd voor ‘de vergissing’:

1. De – naar mijn idee – simpele 

vraag die de commandant (die 

verantwoordelijk was voor de 

uitvoer van dit bombardement) 

gesteld had, zou niet begrepen 

zijn. Hij vroeg of de huizen in 

het betreffende gebied bewoond 

waren en het antwoord zou ont-

kennend zijn geweest. Moeten 

we dit geloven? Zou er op dat 

niveau op een dergelijke manier 

gecommuniceerd zijn? 

2. De coördinaten zouden verwis-

seld zijn. De inlichtingenofficier 

die hier verantwoordelijk voor 

was, is onbekend gebleven en dit 

klinkt ook al niet erg geloof-

waardig.

3. Men had de windkracht verkeerd 

ingeschat door een meting bij 

Tilburg als norm te hanteren en 

niet die boven Den Haag. Zelfs 

ik weet dat het aan de kust vaak 

steviger waait dan elders in ons 

land.

V1 en V2’s

In een artikel dat over ditzelfde 

onderwerp gaat en dat in De Oud-

Hagenaar van 13 december 2011 

(op pagina 17) geplaatst is, probeer 

ik aan te tonen dat dit bombar-

dement met opzet op deze plek 

heeft plaatsgevonden. Ik ben hier 

vooral uitgegaan van een artikel dat 

geplaatst is in een uitgave van Vrij 

Nederland uit 24 maart 1945! Het 

doel van dit bombardement was 

om het afvuren van raketten als 

de V1 en de V2 te laten stoppen. 

De moeilijkheid was echter dat de 

afvuurinstallaties mobiel waren. 

Nadat zo’n raket afgevuurd was, 

werd die installatie verplaatst. Een 

tweede mogelijkheid zou zijn om 

de aanvoer van onderdelen en het 

assembleren ervan te gaan versto-

ren. Die aanvoer vond plaats via de 

treinverbinding met Duitsland en 

de opslag en assemblage vond voor 

een groot deel plaats in de garage 

Engelbert op de hoek van de 1e 

Van den Boschstraat. Dit is dan ook 

aardig gelukt. 

Ongeloofwaardig

Uiteraard vroeg de Regeringsvoor-

lichtingsdienst kort na dit bom-

bardement om opheldering bij de 

Engelse regering en het antwoord 

luidde: “De aanval was bedoeld 

op raketdoelen. De bommen zijn 

echter zeer ongelukkig ver van de 

doelen terechtgekomen.” Het moge 

duidelijk zijn dat men uiteraard 

niet officieel kon toegeven dat dit 

bombardement wel degelijk op 

deze plek gepland was. Ook nu nog 

wordt zoiets zelden of nooit toege-

geven.  Je zult maar moeten kiezen 

tussen óf de raketten hun verwoes-

tende werk in Londen en omgeving 

laten blijven verrichten, óf een 

aantal burgers van een bevriend 

land hiervoor op te offeren. Kortom 

de waarheid zal wat dit betreft wel 

nooit boven water komen, maar de 

drie hierboven gebruikte argumen-

ten vind ik wel heel erg mager om 

niet te zeggen ongeloofwaardig.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

U kunt de krant weer downloaden

Website deoud-hagenaar.nl
Sinds een week kunt u weer op internet terecht om onze krant 

te lezen en downloaden, naast nog wat andere mogelijkheden. 

Er wordt gewerkt aan een nieuw digitaal concept voor De Oud-

Hagenaar maar dat leidt waarschijnlijk pas eind dit jaar tot 

resultaat. In de tussentijd hoeft u de krant echter niet meer te 

missen op internet.

- 1e Van den Boschstraat hoek Juliana van Stolberglaan, na het bombardement op het Bezuidenhout. -

   Vandaag 70 jaar terug

   Twee maanden voor de vrede

Een Hongerwinter overleefd

De Theresiastraat schudt en beeft

Brullend vertrekt er nog een V2

’t  is anders, mompelt Koos Speenhoff

Bommenwerpers boven de stad

Gooien per abuis het 

Bezuidenhout plat

Een lading die bestemd was voor de mof

Het beeld van Juliana van Stolberg

Heeft het drama van nabij gezien

Beelden gingen door been en merg

Verandert voorgoed het aanzien

De waard plots zonder zijn herberg

Enorme schade niet snel te overzien

( 3 maart 1945 - 3 maart 2015, Cor van Welbergen

Cor.Welbergen@minbzk.nl)
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Tot het laatst van zijn leven bleef Herman 

van der Hoeven, die na de dood van zijn 

vrouw Tiny in 2010 alleen woonde op Kijk-

duin, actief in de werkgroep ouderen van de 

PvdA; een partij waarvan hij in de jaren 50 

in Leiden voorzitter was en later gemeente-

raadslid. Ook in de vakbeweging liet hij van 

zich horen.

 

Medicijnknaak

Beroepsmatig was Van der Hoeven actief 

in de ziekenfondswereld, eerst in Leiden, 

later bij de overkoepelende organisatie 

in Utrecht en tenslotte als voorzitter van 

het beroemde Azivo in Den Haag e.o., 

voluit het Algemeen Ziekenfonds De 

Volharding. Van der Hoeven was nog een 

ziekenfondsman van de oude stempel, wars 

van misplaatste profi tbeginselen en met 
het belang van de verzekerden zelf het 

hoogst in het vaandel. Als Azivo-voorzitter 

tekende hij voor de opening van de grote, 

nieuwe apotheek aan de Boomsluiterskade. 

Nieuwe leden meldden zich weer aan - 

en dat ging ten koste van concurrerende 

ziekenfondsen, waaronder Nuts, een van de 

grootste concurrenten in de Haagse regio. 

Van der Hoeven liep destijds dan ook, niet 

verwonderlijk, voorop in het verzet tegen 

de zogenaamde ‘medicijnknaak’. Een huza-

renstukje was in 1980 dat hij met een aantal 

andere socialistische ziekenfondsen en met 

de FNV (Herman Bode) de STAG oprichtte. 

De medische zorg georganiseerd op basis 

van loondienst van de artsen en apothekers. 

n vanuit de fi losofi e dat er integrale dienst 
en hulpverlening moest komen aan mensen 

die ziek waren (weg met de verkokering) 

Met de STAG poogde Van der Hoeven de 

wereld rechtvaardiger te maken: iedereen 

recht op kwalitatieve zorg en weg met het 

winstbejag over de zieke mens heen.

Ook bij de demonstratie tegen de neutro-

nenbom liep Van der Hoeven met Azivo in 

de voorste gelederen, omdat hij vond dat 

zulke bommen wel erg slecht waren voor 

de mensen en dus ook voor zijn Azivo 

verzekerden.

Gemengde gevoelens

In 1986 trad Van der Hoeven terug als di-

recteur van Azivo maar hij volgde sindsdien 

de ontwikkelingen van ‘zijn’ ziekenfonds 

op de voet. Op gepaste afstand zag hij de 

teloorgang van wat eens een fi er Haags 
ziekenfonds was. Tot zijn verdriet slokte 

het grote Menzis (2,1 miljoen verzekerden) 

Azivo (destijds 130.000 leden) op. De naam 

Azivo bleef bestaan, maar het fonds zelf 

werd stilletjes aan uitgehold.

Crematie

Herman van der Hoeven werd gecremeerd 

op Ockenburgh, verzorgd door de uitvaart-

vereniging De Volharding. In een interview 

twee jaar terug zei hij al dat het zo zou 

moeten. Met begraven had hij niks. “Ik was 

laatst nog aanwezig bij een klassieke begra-

fenis. Ik zag die diepe kuil en realiseerde 

me weer eens: dat is niets voor mij”.

In memoriam Herman van der Hoeven (1925 – 2015)

Ziekenfondsvoorzitter van de oude stempel
Op 89-jarige leeftijd is op 13 februari Herman van der Hoeven overleden, 

socialist in hart en nieren en o.m. oud-voorzitter van het Haagse zieken-

fonds Azivo. Hij bleef tot op late leeftijd politiek en maatschappelijk zeer 

betrokken, waarbij hij scherp gericht bleef op het belang van ‘gewone 

mensen’ en zwakkeren in de samenleving. Hij voelde zich bij het antieke 

motto thuis van De Volharding: “Niet om het Gewin maar voor het Gezin!”

Het overkwam ook een cliënt die zich bij de Wetswinkel 

meldde nadat hij een uitgebreid systeem van elektri-

sche rolluiken had besteld en daartoe enkele duizenden 

euro’s had aanbetaald. De verkoper stelde de levering 

steeds opnieuw uit onder het mom van leveranciers-

problemen. Na enige tijd niets meer van de verkoper 

vernomen te hebben, besloot cliënt dat hij niet langer 

wilde wachten en schreef hij een brief waarin hij de 

koop ontbond en zijn aanbetaling terugeiste. Hierop 

reageerde de verkoper met een beroep op overmacht: 

de leverancier van het systeem was namelijk inmiddels 

failliet gegaan. De verkoper zou op zoek gaan naar een 

nieuwe leverancier en tot die tijd moest cliënt maar 

gewoon geduld hebben. 

Terugstorting verplicht

Heeft de verkoper gelijk? Nee. Wanneer gekochte goe-

deren niet geleverd worden omdat levering (tijdelijk) 

onmogelijk is, kan een overeenkomst van koop gewoon 

rechtsgeldig worden ontbonden. Het is daarbij dus 

uitdrukkelijk niet van belang of de verkoper ook een 

verwijt kan worden gemaakt voor het uitblijven van 

levering. Een beroep op overmacht kan de verkoper hier 

dus niet baten. Daarbij creëert de ontbinding ook gelijk 

een wettelijke verplichting om de aanbetaling terug te 

storten.

Meer informatie

Heeft u ook hulp nodig bij ontbinding van een koop, 

of het terughalen van uw aanbetaling? Of heeft u een 

andere jurdische vraag? Komt u dan gerust langs op het 

inloopspreekuur: maandag en donderdag van 16:30-

18:30 uur en zaterdag van 10:00-12:00 uur. Zie voor 

meer informatie de website www.haagsewetswinkel.nl 

of stuur ons een e-mail: 

info@haagsewetswinkel.

nl

De Haagse Wetswinkel 

werkt samen met het om-

budswerk Raad en Daad 

van De Volharding.

Het komt maar al te vaak voor: u doet een 

bestelling, inclusief aanbetaling, maar 

vervolgens komt de verkoper met het ene 

excuus na het andere en levering blijft uit.

Ontbinding 
van een koop

Door: J. Luiten

Wie de titel ‘Jagûh Jagûh’ hoort zal met-

een denken aan de voetbalhit ‘Jagen’ uit 

1986. Dat nummer werd gezongen door de 

toenmalige ADO-selectie, met o.a. Martin 

Jol, Frans Danen en Heini Otto. Hoewel het 

nummer nog wel eens te horen was bleek de 

tekst gedateerd. Ton van der Tuijn, toenma-

lig verzorger van het ADO elftal, schreef in 

1986 de tekst van ‘Jagen’. ‘Ik wilde de lol 

en onderlinge kameraadschap laten zien’, 

zegt hij. ‘Dat kon het beste via een lied.’  In 

de loop der jaren werd het nummer steeds 

minder gedraaid. Toen ADO verhuisde naar 

het Forepark klopte de eerste zin van het lied 

(‘Op het Zuiderparkse gras’) al niet meer. 

‘Echt gras is er ook al niet meer’, voegt Sjaak 

Bral toe.  Het offi ci le clublied van DO 
(‘ADO zet in uw krachten’) kon ook een 

nieuw geluid gebruiken. Zodoende werden 

beide nummers opnieuw gearrangeerd door 

Sjaak Bral en gitarist Jaap de Jockheere 

(Urban Heroes). 

Ook in het Chinees

Samen met ADO-fans is een videoclip ge-

maakt die op TV West in première is gegaan. 

Er is ook een speciale ondertitelde karao-

keversie van gemaakt in het Chinees, om 

te vieren dat ADO nu een Chinese eigenaar 

heeft – en om de vriendschap te beklinken. 

Om het geheel nóg feestelijker te maken is 

een eenmalige oplage van duizend USB-

sticks met het lied vervaardigd – in China. 

De USB stick is voor de echte fans te bestel-

len via de website www.sjaakbral.nl

Nieuwe stadionhit ADO Den Haag

Jagûh Jagûh’
Ter ere van het 110-jarig bestaan van voetbalclub ADO sloegen 

zanger John Medley en cabaretier Sjaak Bral de handen ineen. 

Hun lied ‘Jagûh Jagûh’ werd woensdag 4 februari voor de wed-

strijd tegen FC Twente op de middenstip worden gepresenteerd. 

“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.

-“Niet om het 
Gewin maar voor het 
Gezin!” Bij dat motto 
voelde Herman van 

der Hoeven zich 
thuis. -

Ook in het Chinees

- De USB stick met lied en clips heeft de 
vorm van een Groen Geel voetbalshirt met 
de opdruk ‘110’  -
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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 

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

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

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!

•	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

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564	AK		Den	Haag

Almeloplein 27

2533 AB

Den Haag

tel. 

070 3080080

€10

€10

€10

€10

10 euro
Extra korting op al Uw aankopen. 

(Op vertoon van deze afvertentie, niet voor vermaakkosten, niet geldig in combinatie met 

bonnenactie, niet geldig op corduroy, minimaal aanbestedingsbedrag 59.95 euro) 

Openingstijden: 
di. t/m vr. 
9:00 t/m 17:30
za.van 
9:00 tot 17:00

T. 070 399 42 41 
W. www.utsvandergeest.nl 

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK

070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

10 jaar 10 jaar 

21% korting
op huismerk inkt & toners

Knip uit

 

 

 

 

    

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

OpendagenOpendagen  

Ro�erdam:   27 en 28 maart 2015 

11.00 - 17.00 uur op de MS Verdi **** 

gelegen aan de Boompjeskade. 
 

Utrecht:   2 april 2015 

11.00 - 17.00 uur op MS Rigole�o **** 

Kanaaleiland / Rooseveldtlaan. 
 

10% Opendagen kor�ng10% Opendagen kor�ng  
boek uw cruise aan boord �jdens de  

opendagen en profiteer van 10% kor�ng  

op de cruises met de Verdi en Rigole�o. 

Opendagen Riviercruises 2015  &  10% Opendag korting 

Zonvakanties  Costa Blanca Spanje  

Senior Hotels ‘All-Inclusive’ Autovakanties 
Voor alle vakantiereizen 

laatste aanbiedingen 

gratis brochures 

en reservering

Hotelarrangementen Aanbiedingen 

 Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

MS Rigoletto ****MS Rigoletto ****  

MS Verdi ****MS Verdi ****  

Speciaal voor u ingekocht riviercruises met MS Verdi ****

Speciaal voor u ingekocht riviercruises met MS Verdi ****  

Volledig verzorgd Volledig verzorgd --  vanuit Rotterdam vanuit Rotterdam --  Super aanbiedingSuper aanbieding  

6 dg. Bourgondisch België en Zuid
6 dg. Bourgondisch België en Zuid--Nederland met MS Verdi ****

Nederland met MS Verdi ****  

  van ma. 20 april t/m za. 25 april  2015                 van  van  € 538,€ 538,--  nu al va. * nu al va. * € 269,€ 269,--     

7 dg. naar Oud7 dg. naar Oud--Hollandse stadjes met MS Verdi **** 
Hollandse stadjes met MS Verdi ****   

 van di. 14 april t/m ma. 20 april  2015                  van van € 658,€ 658,--  nu al va.  * nu al va.  * € 329,€ 329,--   

Luxe en comfortabele riviercruises
 over Europa’s mooiste rivieren.

Luxe en comfortabele riviercruises
 over Europa’s mooiste rivieren.  

                                        
                 

                                        
                               Volledig verzorgd en u

itstekende service aan
 boord. 

Volledig verzorgd en u
itstekende service aan

 boord.   

* niet boekbaar  in combinatie met andere kortingen, prijzen per persoon. 

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

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

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

www.delachendetuin.nl
delachendetuin@outlook.com 
0703450594/0682471533 

Tuinman met hart voor Uw tuin
De Lachende Tuin   

Uurtarief in 2015: € 20 excl BTW 

Adverteer in de door  senior en meest ge lezen krant

Kijk op  deou d-hage naar.n l voor  tarieven
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.denhaagcares.nl

• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Bij Den Haag Cares kunt u als 

vrijwilliger helpen wanneer het 

u uitkomt. Bij aankomst wordt 

u opgevangen en wegwijs 

gemaakt.

Boer zoekt
vrijwilligers

Educatieve Stadsboerderij 

Woelige Stal, midden in Trans-

vaalkwartier, laat zien wat er 

op een boerderij gebeurt en is 

een ontmoetingsplek voor jong 

en oud. Hier kunt u kinderen 

begeleiden bij boerderijklussen 

en uitleg geven over de dieren. 

Na een korte instructie kunt u 

meteen aan de slag.

Taalles voor
migranten

De (volwassen) cursisten 

van ‘Taal in de buurt’ hebben 

Nederlands als tweede taal. Ze 

werken hard aan verbetering 

van hun Nederlandse lees-, 

schrijf- en spreekvaardigheid 

en taalbegrip. U kunt hen 

helpen bij een opdracht of één-

op-ééngesprek.  Zo assisteert 

u hun docent en kunnen ze 

hun lessen oefenen. Specifi eke 
voorkennis is niet nodig.

Inlichtingen: 

Marloes Vernooijs

Telefoon: 06 43 11 29 03

E-mail: info@denhaagcares.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures?

www.denhaagcares.nl 

voor dagvacatures

Of kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

Leni Wong (72) is er nu zeven jaar taal-

vrijwilliger. Zij geeft les aan huis aan 

buitenlandse vrouwen die Nederlands 

moeten leren. ‘Ik ben begonnen bij OBV 

(Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen), 

dat inmiddels is opgegaan in Taal aan 

Zee. Toen mijn werkzame leven achter 

mij lag, begon ik erover te denken 

vrijwilligerswerk te gaan doen. En ik 

vroeg me af wat ik zou gaan doen. Kof-

fi e schenken in een ouderencentrum  
Maar ik wilde graag iets doen voor 

allochtonen, tenslotte ben ik dat zelf 

ook.’ Leni is Chinese en werd geboren 

in Suriname. Ze leerde Nederlands op 

school in Suriname. Na haar middelbare 

schoolopleiding kwam ze naar Neder-

land om economie te studeren. Ze heeft  

jaren als econoom gewerkt. Toen ze met 

de VUT ging, besloot ze eerst Chinees 

te gaan studeren in Leiden.

Cursus

Leni is daarna meteen als vrijwilligster 

begonnen met het geven van Neder-

landse les. Ze gaf les aan Chinezen 

bij De Chinese Brug en bij OBV, later 

dus ‘Taal aan Zee’. Leni: ‘Ik kreeg een 

cursus bij OBV hoe ik de taallessen zou 

moeten geven. Zij hebben daar meer 

dan 30 jaar ervaring mee. Ze hebben 

heel goed lesmateriaal ontwikkeld, afge-

stemd op het niveau van de cursisten. Zo 

zijn er boekjes voor analfabeten om te 

leren klokkijken en een ABC.’

Leni geeft les aan huis. ‘Bij vrouwen 

die thuis moeten blijven en vaak ook 

kleine kinderen hebben. Sommigen 

spreken heel slecht Nederlands. Er zijn 

ook oudere vrouwen bij. Die wonen 

vaak al een tijd in Den Haag, soms al 

20 tot 30 jaar, en moeten inburgeren. Ze 

kunnen zich eigenlijk niet afvragen of 

ze het leuk vinden, ze moeten gewoon.’ 

De vrouwen moeten zelf les aan huis 

aanvragen. Taal aan Zee bekijkt dan 

hun situatie en wijst een vrijwilliger 

toe. Er zijn meer dan 250 vrijwilligers 

werkzaam.

Op de bank

Leni komt o.a. thuis bij Pakistaanse, 

Turkse, Marokkaanse en Somalische 

vrouwen. ‘Dat vind ik heel leuk! Ze 

krijgen één keer per week anderhalf 

tot twee uur les. Je zit dan vaak bij een 

vrouw in de huiskamer op de bank, 

soms met een kind op schoot. Ook 

krijgen ze huiswerk op dat ze moeten 

leren of maken.’

Ontstaat er wel eens een speciale band  
‘Jazeker, soms help je niet alleen met de 

taal maar ook wel met problemen op een 

ander gebied. Je leest brieven of helpt 

ze daarmee. Dan ontstaat er een meer 

persoonlijke band. Maar we geven maar 

1 jaar lang thuis les aan dezelfde vrouw. 

Sommigen vroegen of ik langer mocht 

blijven, maar dat kan niet. Voor je het 

weet ben je zo 20 vrouwen aan het bege-

leiden bij allerlei dingen.’

Contact

Heeft ze ook contact met andere 

taalvri willigers  a, af en toe kom ik 
op de Brouwersgracht waar o.a. ook 

groepslessen plaatsvinden. Ik geef daar 

soms demonstraties in methodes om les 

te geven. Ook hebben we twee keer per 

jaar een vrijwilligersuitstapje. Zoals bij-

voorbeeld samen naar Oude Klassiekers 

in Theater Dakota.’

Leni werkt ook als taalvrijwilliger bij 

Gilde Samenspraak in Leiden. ‘Daar 

worden ook wel ontmoetingen georga-

niseerd met ons “taalmaatje”, om samen 

te gaan eten of te wandelen. Of er zijn 

educatieve activiteiten samen met de 

bibliotheek.’

Aanrader

Zijn er nog meer vrijwilligers nodig 

bi  aal aan ee  a, er staan  tot 
40 vrouwen op wachtlijsten. Taal aan 

Zee traint op dit moment weer nieuwe 

vrijwilligers. Je krijgt overigens een 

eigen begeleider, bij wie je bij terecht 

kunt met vragen.

Ik zou het mensen zeker aanraden om te 

gaan doen. Het is leuk werk en vrouwen 

zijn er blij mee als het ze lukt om de 

taal beter te spreken en te verstaan. Mijn 

leven is er zeker door veranderd. Het is 

heel anders dan mijn werkzame leven. 

Ik doe het nu al zeven jaar omdat ik 

het leuk vind om te helpen bij iets wat 

deze vrouwen vaak gedwongen moeten 

doen.’

Informatie

Lijkt het u ook iets om Nederlandse taal-

les te geven aan buitenlandse vrouwen, 

in groepsverband of bi  hen thuis  eef 
u dan op bij Taal aan Zee, tel. (070) 345 

60 05, e-mail info@taalaanzee.nl

Ongelooflijk hoe snel de tijd soms gaat. Het lijkt alsof het gisteren was, dat we 

koning Willem-Alexander en koningin Máxima de handen uit de mouwen zagen steken 

bij kinderboerderij Het Akkertje in Rijswijk. Toch was dat alweer een jaar geleden. 

Tijdens  NLdoet, de grootste vrijwilligersmanifestatie van Nederland. En daarvan staat 

binnenkort editie 2015 alweer voor de deur!

Voor het geval u het niet kent: NLdoet 

is een tweedaags evenement waarbij we 

met z’n allen ‘voor elkaar’ gaan klussen. 

Voor vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 

kunnen organisaties en instellingen 

‘klussen’ aanmelden. Noodzakelijk op-

knapwerk aan een gebouw bijvoorbeeld, 

maar ook extra activiteiten voor mensen 

die dat hard nodig hebben.

Maatschappelijk

Het zijn allemaal maatschappelijke 

organisaties en instellingen die meedoen. 

Zorgcentra, gezinsvervangende tehuizen, 

dierencentra, wijkgebouwen, verenigin-

gen… En daar kunt u zich, alleen of met 

anderen, voor inzetten. 

S a, zegt u, dat kan ik toch alti d  s ook 
zo! Maar tijdens NLdoet gebeuren de 

bijzondere dingen, de klussen die blijven 

liggen of waar geen tijd of geld voor is 

bij zulke instellingen. Van uitstapjes met 

ouderen uit een woonzorgcentrum tot 

sport- en spelactiviteiten voor kinderen 

met een geestelijke handicap. Voor hen 

zijn zulke dagen letterlijk een feest. Lek-

ker aanpakken kan ook. De koning en 

koningin schilderden vorig jaar hokken 

bij die kinderboerderij.

Sfeer

U moet vooral ook 

meedoen vanwege de 

sfeer. Op 20 en 21 maart 

is alles anders. Dan bruist 

en snort het overal van gezamenlijkheid 

en gezelligheid. Het sfeertje is moeilijk 

te beschrijven. U moet het gewoon 

meemaken!

In Den Haag zullen ruim 250 klussen te 

doen zijn. Vorig jaar had onze stad de 

meeste, en dit jaar moeten alle records 

worden gebroken! Daar hebben we u 

natuurlijk bij nodig. Het Oranje Fonds 

brengt u en de organisaties  bij elkaar. 

U kunt de klussen bekijken op www.nl-

doet.nl. En daar ook meteen op een klus 

‘intekenen’. Alleen of met een groep 

buren, vrienden of familie. Dus kom in 

actie, kijk op www.nldoet.nl en DOE!

NLdoet 2015  gaat wéér 
records breken in maart!

‘Taal is de sleutel tot participatie.’ Zo luidt de eerste zin op de website van vrijwilligersorganisatie 

Taal aan Zee. Taal aan Zee organiseert in Den Haag laagdrempelige en aangepaste educatieve ac-

tiviteiten voor vrouwen uit andere culturen. Zoals geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, 

asielzoekers en andere migranten. De lessen worden gegeven bij de organisatie op de Brouwers-

gracht 50, bij vrouwen thuis of in hun buurt. Individueel, maar ook in een groep.

Leni Wong

Les aan huis van taalvrijwilliger Leni Wong
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Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Samen aan 
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle (natura)verzekeraars

• Indien u overweegt een natura uitvaartverzekering af te 

 sluiten, dan adviseren wij de Contura uitvaartverzekering

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

Bijzonder geschikt voor senioren, geen leeftijdgrens, 

geen gezondheidsvragen.

De éénmalige afkoopsom kan in maandelijkse termijnen 

in een periode van maximaal 5 jaar worden voldaan. 

Ter gedeeltelijke betaling kunnen uw oude polissen 

worden ingebracht. 

Wij informeren u graag 

over de mogelijkheden. 

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

0800 - 022 45 35 of stuur de informatiecoupon in.

"

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

Naam

Straat

Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Leeftijd(en)

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

�m  �v

Ik wil later een 
heel gewone 

uitvaart

Uw uitvaart geregeld met de Contura-polis 

voor slechts € 3.245,- (prijspeil 2015).

Bijzonder geschikt voor senioren, geen leeftijdgrens, 

geen gezondheidsvragen.

De éénmalige afkoopsom kan in maandelijkse termijnen 

in een periode van maximaal 5 jaar worden voldaan. 

Ter gedeeltelijke betaling kunnen uw oude polissen 

worden ingebracht. 

Wij informeren u graag 

over de mogelijkheden. 

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

0800 - 022 45 35 of stuur de informatiecoupon in.

Conturapolis
natura  

 uitvaar tverzeker ing

"

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

Naam

Straat

Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Leeftijd(en)

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

�m  �v

Ik wil later een 
heel gewone 

uitvaart
2

0
1

5
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Boek over omkoopaffaire in 1956 met oranje-doelman Wim Landman van Scheveningen Holland Sport leest als een thriller

KNVB en sportpers bakten niks van onderzoek

Dansen met live muziek, het kan als 50-plusser nog steeds!

‘Dansen hoorde bij onze opvoeding, vond moeder’

- Frans Visser in actie op de dansvloer. -

De mensen, die mij goed kennen, 

weten, dat ik niet de persoon ben, die 

zich via de media snel zal profi leren. 
Toch wil ik mezelf graag even voor-

stellen. i n naam is rans isser. 
Ik ben 67 jaar geleden in Den Haag 

geboren en werd samen met mijn zus 

door ons moeder groot gebracht . 

Verenigingsleven

Als puber was er niet veel geld om 

naar dancings of andere gelegenheden 

te gaan, afgezien van 

het feit, dat onze moeder het nou niet 

zo bevorderlijk voor onze opvoeding 

vond om in dergelijke gelegenheden te 

vertoeven. ee, het verenigingsleven 
was een veiliger plek waar je niet zo 

veel kwaad kon. o werden we lid van 
een korfbalvereniging. en sport waar 
overigens een groot 

gedeelte van de familie z’n ziel en za-

ligheid aan heeft gegeven. och vond 
moeder, dat dansen iets was dat bij 

de opvoeding hoorde. en plezierige 
bijkomstigheid was, dat indertijd op 

een aantal middelbare scholen dansles 

werd gegeven. 

Geurt Volkert school

Wi  zaten op de eurt olkert school 
aan de ient. Ook daar werden 

danslessen aangeboden. Deze werden 
gegeven door de familie optie. 
Diegenen, die ook in die tijd op 

één van de scholen dansles kregen, 

herinneren zich nog wel deze lessen 

waarbij de boventoon werd  gevoerd 

door mevrouw optie. en redeli k 
gezette vrouw, die op een behoorlijk 

“aanwezige” manier de danspassen 

uitlegde en dhr. optie als zwi gende 
derde haar bi stond. 
Aan het eind van het seizoen werd er 

een aarbal georganiseerd. Dit evene
ment werd dan gehouden in de grote 

zaal van de oude Dierentuin. o’n 
.  leerlingen waren dan aanwezig 

om in deze prachtige zaal hun kunsten 

te vertonen. Op één van deze avonden 
was het ook dat André van Duin één 

van z’n eerste optredens had als band-

parodist. oen al een groot succes    

Muziek maken

Het dansen heb ik altijd een plezie-

rige bezigheid gevonden. en passie 
is voor mi  echter muziek maken. 
Als 7-jarig jongetje zat ik al achter 

de piano en speelde al een aardig 

deunt e weg. Buiten het voor mezelf 
spelen van de muziek is het leuk 

om de muziek met anderen te delen. 
ldus stapte ik als arige in een 
mans formatie en traden we op voor 

bruiloften, bedrijfsfeesten, dansavon-

den enzovoorts. Dit overigens nadat 
ik een aantal jaren in een accordeo-

norkest had gezeten. De ti d bi  dit 
orkest  “Grandioso Con Anima” heb 

ik als een zeer plezierige ti d ervaren. 
et de huidige techniek, die in de mu

ziekinstrumenten zit, is het mogelijk 

om met een veel kleinere bezetting te 

spelen en op te treden. Het voordeel 
daarbij is, dat het volume daarbij 

op een plezieriger niveau gezet kan 

worden. 

Nu bij Ockenburgh

De passie voor de muziek en daarbij 

de liefhebberij voor dansen hebben 

mij doen besluiten om dansmiddagen 

in Den Haag te gaan organiseren en 

wel voor  plussers. Dit zal gaan 
plaats vinden op de 1e zondag van de 

maand en wel van .  uur tot .  
uur bij bowling- en partycentrum 

Ockenburgh. Hier zal ik dan zelf de 
live muziek verzorgen. Diegenen, die 
geïnteresseerd  zijn, kunnen voor ver-

dere informatie op mijn website kijken 

www.fransvissermuziek.nl onder de 
button dansmiddagen .
Het uitgaan is wel anders geworden, 

maar dat komt ook omdat we het, 

wellicht door onze leeftijd, wat anders 

beleven dan toen we  of  aar 
waren. aar voor diegenen, die zich 
van de  programma’s kunnen los
maken, is er nog genoeg te beleven. 

eel plezier   

rans isser
fransvissermuziek@online.nl

www.fransvissermuziek.nl

- Frans Visser in actie, muziek makend. -

Regelmatig hoor je: “Vroeger kon je op een heleboel plaatsen 

gezellig een dansje maken. Dat heb je nu niet meer”.  Dat is 

gedeeltelijk waar. Toch zijn er nog genoeg gelegenheden waar 

je tegenwoordig als 50-plusser terecht kunt voor een dansje

Swart was als voetballiefhebber 

vooral geïnteresseerd in doelman Wim 

Landman als stylist’. De omkoopaf
faire boeide hem aanvankelijk minder, 

zegt hi . Omdat ook ik gevoed door 
de communis opinio, dacht: ‘’het zal 

allemaal wel waar zi n geweest. ’
Totdat ik las dat Landman niet was 

geschorst vanwege omkoping, maar 

omdat hij tweeënhalf jaar lang zijn 

mond had gehouden en ‘in eerste 

instantie het bod van de omkopers 

niet had afgeslagen.’ linterdun dus. 
Overal in het vonnis stond poging 
tot omkoping’. ergens  schuldig.’ 

elfs niet in Sport  Wereld, dat de 
primeur van de case had. Dat was een 
alert voor nader onderzoek in een naar 

later bleek schimmige zaak. elfs de 
K B gaat niet vri uit. Het benoemt 
een Onderzoekscommissie die niet 
onafhankeli k is.’

Amateurisme

‘Kortom, amateurisme om te scha-

terlachen,’ aldus Swart. Wel met 
dodeli ke gevolgen.’

aar er bleek nog meer. De K B 
volstaat met de publicatie van het 

vonnis in haar mededelingenblad De 

Sportkroniek en vrijwel alle dag-

bladen volgen sec de inhoud zonder 

enige verdere research. De geest van 
de ti d toen. Het heeft er alle schi n 
dat de huisrechters van de K B in 

 in een onbekende materie door 
onervarenheid kiezen voor een petitio 

principii: het aannemen van een onbe-

wezen stelling.
De onderzoekers hebben haast. 

r worden in een maand ti d tien 
bestuursleden van B  ondervraagd, 
verder het complete elftal, een klok-

kenluider, Landman en drie (  van de 
vier omkopers. Bi  elkaar een kleine 
dertig man. 
De getuigenverhoren worden afge-

nomen door drie onderzoekers, die 

maatschappelijk tot over hun oren in 

het werk zitten. en biologisch won
der. e meer omdat het tombola van 
tegenstrijdige verklaringen is geweest 

in een sfeer van ruzie en verdachtma-

kingen. 

Zoon en jurist

atchfi xing is een hot item tegen
woordig. ri wel alle publicaties 
over nieuwe affaires eindigen met de 

herinnering aan mi n vader’, zegt mr. 
Jan-Willem Landman, een strafpleiter 

in Leiden. lke keer zeiden we in de 
familie tegen elkaar: “daar gaan we 

weer.’’ k had het allang een keer tot 
op de bodem willen uitzoeken. i n 
vader kennende

wist ik: die 

man kan zijn 

naam niet op 

het spel hebben 

gezet voor een 

paar briefjes van 

honderd. We hadden 
het voor die tijd rijk en 

hi  had geweldige schnabbels. k 
voelde dat die zaak stonk.’

Het boek

Het boek van an D. Swart ‘Het dra-

ma Wim Landman - Oranje doelman 

slachtoffer van matchfi xing’ ( SB  
 verschi nt medio 

maart als (forse  paperback bi  itge
veri   Boeken en gaat in de winkel 

 ,  kosten.  zult het in elk geval 
bij alle betere boekhandels kunnen 

vinden, maar kan het natuurlijk ook 

op internet bestellen, bij onder meer 

de Haagse boekhandels Paagman en 

an Stockum. 

Vervolg van de voorpagina

Deze maand verschijnt een dik boek van Jan D. Swart, oud columnist van de Haagsche Courant, 

over de eerste matchfixingzaak in het Nederlandse betaalde voetbal, in 1956. Hoofdpersoon: 

Wim Landman, doelman Scheveningen Holland Sport (SHS) en Oranje. Het gevolg: drie doden. 

- Showfoto van doelman Wim Landman. -

- De cover van het boek van Jan D. Swart: 

Het drama Wim Landman, Oranje doelman 

slachtoffer van matchfi xing. -



Menno ter Braak (1902 – 1940) werd 

geboren in Eibergen, hartje Achter-

hoek. Hij kwam uit een artsenfamilie: 

zijn grootvader, vader en één van zijn 

jongere broers, Wim, waren arts. Ter 

Braak groeide op in zijn geboorte-

plaats. Voor zijn gymnasiumopleiding 

in Tiel werd hij in het gezin van een 

oom en tante geplaatst. Daarna stu-

deerde Ter Braak geschiedenis in Am-

sterdam. Hij werd in 1924 redacteur 

van het corpsblad ‘Propria Cures’. 

Veelzijdig auteur
Ter Braak is voor de Nederlandse lite-

ratuur vooral van belang geweest door 

zijn redacteurschap van het literaire 

tijdschrift ‘Forum’, zijn essayistiek 

en zijn literaire kritieken. Daarnaast 

schreef hij twee romans: ‘Hampton 

Court’, 1931, en ‘Dr. Dumay verliest’, 

1933.

Hij maakte indruk met zijn polemische 

en essayistische boeken waaronder 

‘Afscheid van domineesland’, 1931, 

‘Démasqué  der schoonheid’, 1932, en 

‘Politicus zonder partij’, 1934. 

Als redacteur van ‘Het Vaderland’, 

een functie waarmee hij in 1933 zijn 

weinig comfortabele loopbaan als 

docent kon opgeven, schreef Ter Braak 

literaire kritieken. Hij belichtte daarbij 

de culturele en literaire context waarin 

de besproken boeken verschenen. 

In 1927 richtte Ter Braak met onder 

anderen Joris Ivens de ‘Nederlandsche 

Filmliga’ op. Hij had voornamelijk 

belangstelling voor de fi lm als zelf
standige kunstuiting. Voor op succes 

beluste Hollywoodfi lms had hi  niet 
veel waardering.

Tijdschrift Forum
Het literaire tijdschrift ‘Forum’ werd in 

1932 opgericht door Menno ter Braak, 

E. du Perron en de Vlaamse schrijver 

Maurice Roelants. In 1934 ontstond er 

een splitsing tussen de Nederlandse en 

de Vlaamse redactie. Du Perron trok 

zich als redacteur terug. In Nederland 

werd de redactie daarna gevoerd door 

Menno Ter Braak, S. Vestdijk en 

Victor E. van Vriesland. De Vlaamse 

redacteuren werden Marnix Gijsen, 

Raymond Herreman, Maurice Roelants 

en Gerard Walschap. Het blad werd aan 

het eind van de vierde jaargang in 1935 

opgeheven. Ondanks zijn korte bestaan 

heeft het een grote invloed gehad op de 

Nederlandse literatuur. 

In het eerste nummer van ‘Forum’ 

formuleerde Ter Braak wat de redactie 

in de literatuur zocht: ‘Men versta ons 

wel: wij stellen ons hier niet voor of 

tegen de poëzie, wij kiezen uitsluitend 

partij tegen de vergoding van den vorm 

(de magie der ‘creatie’, zooals men dat 

in Nederland heeft genoemd, terwijl 

men in Vlaanderen van verliteratu-

reluren der kunst heeft gesproken) 

ten koste van den creatieven mensch; 

wij verdedigen de opvatting dat de 

persoonlijkheid het eerste en laatste 

criterium is bij de beoordeeling van 

den kunstenaar.’ 

Met deze uitspraak zette de redactie 

zich onder andere af tegen de opvatting 

van de Tachtigers rondom het tijd-

schrift ‘De Nieuwe Gids’ die juist het 

grote belang van esthetiek benadruk-

ten. De dichter J.C. Bloem benoemde 

de discussie die de redactie van ‘Forum 

’in gang zette als de kwestie ‘Vorm of 

vent’.   

Carnaval der burgers
Ter Braak was onder de indruk van het 

essayistische boek ‘Prometheus’ van 

Carry van Bruggen, waarin het confl ict 
tussen het individu en het collectivisme 

wordt beschreven. Haar naam zit ver-

borgen in ‘Het carnaval der burgers’, 

1930. Ter Braak beschrijft in dit boek 

zowel de drang zich af te zetten tegen 

een burgerlijk bestaan als het besef dat 

daar voor geen mens helemaal aan te 

ontkomen valt. Hij toont daarbij een 

weinig optimistische opvatting over 

het huwelijk: ‘In de café’s treft men 

deze versteende paren, een zure, giftige 

vrouw, een zelfgenoegzame, vette ke-

rel, die uren achter elkaar zwijgend en 

zinneloos aan een tafeltje broeden op 

zonden, waartoe zij geen moed hebben. 

De straten zijn vol van hen, maar in 

de parken mijden zij de laantjes en de 

banken. Uit de zoo juichend aanvaarde 
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Menno ter Braak, een vrijdenker die niet voor de vorm schreef
75 jaar na zijn dood op 38-jarige leeftijd, staat de schrijver 
Menno ter Braak op zondag 22 maart centraal tijdens de eer-
ste Literaire Brunch in Den Haag die wordt gehouden in de 
Koninklijke Schouwburg. Ter Braak was lang een prominent 
inwoner van onze stad, waar hij woonde aan het Pomona-
plein en later in de Kraaienlaan en waar hij als letterkundig 
redacteur werkte voor de notabele krant Het Vaderland, op 
de hoek van de Parkstraat en de Kazernestraat. 

- Ter Braak met een van zijn katten (foto 1939: Emile van Moerkerken)  -

Polemist in hart en nieren 
Menno ter Braak was een polemist in hart en nieren. Hij had een scherpe pen en schuwde de discus-
sie niet; vrienden maken was niet zijn hoogste doel, of hij nu schreef over de kunsten, het geloof of 
maatschappelijke kwesties. Voor autoriteit(en) had hij niet zonder meer ontzag, die moest(en) zich 
waarmaken door kennis en kunde. Zuur was Ter Braak echter niet als criticus en humor hanteerde hij 
vaardig, als instrument om zich in een vijandige wereld staande te houden.

Over ‘dorpsmenschen’
“Toen ik dit laatste jaar in mijn 

geboortedorp terugkwam, hield het 

een nieuwe vraag voor mij gereed. 

Er was niets veranderd, dezelfde 

gestadig verouderende menschen, 

die men toch altijd blijft herkennen, 

bewogen zich langs de straat, de 

boeren reden binnen op hun wagens 

vol denderende melkbussen; men 

groette mij en ik groette terug, dat 

was alles volkomen in orde en ver-

sleten door het gebruik; maar iets in 

mijn verhouding tot deze samenleving 

was nieuw, onwaarschijnlijk en zelfs 

een weinig verontrustend. Waar stond 

ik? Waar stonden deze menschen? 

Tegenover mij, naast mij, onder mij, 

boven mij? Dergelijke plaatsbepalin-

gen hadden mij vroeger nooit bezig 

gehouden, althans nooit zoo, dat 

zij mij verontrustten; hoogstens als 

curiositeit had ik de hiërarchie van 

het dorp als probleem opgeworpen; 

alles was bij voorbaat al beslist, 

omdat het voor mij vanzelf sprak, 

dat de sceptische geest de rangorde 

vaststelde. Gemeenschap zoeken met 

dorpsmenschen scheen mij vroeger 

goed voor auteurs van een zeker 

soort romans, die zich bij voorkeur 

op het platteland afspelen (...).”

(Ter Braak in 1936, in Politicus 

zonder Partij)

Over ‘het tweede gezicht’
Elke schrijver heeft volgens Ter 

Braak de neiging het masker op 

te zetten van een zelfgekozen rol. 

Daarachter schuilt een wezen dat op 

het eerste gezicht vaak onzichtbaar 

blijft, juist omdat hij er innig mee is 

vergroeid. Dit tweede gezicht is zijn 

ware karakter.

“Wellicht beschouwt menigeen dit 

‘masker-complex’ als een van mijn 

ongeneeslijke dwanggedachten; 

het zij zoo. De dwanggedachte zou 

echter kunnen zijn ontstaan door een 

dwangvoorstelling in de cultureele 

kringen der maatschappij, die er 

belang bij hebben, dat er over het 

tweede gezicht zoo weinig mogelijk 

gesproken wordt. (…). Daarom rich-

ten mijn opstellen zich ook tegen de 

intellectueelen; tegen hun gemakke-

lijken hoogmoed ‘des geestes’, tegen 

hun specialistische blinddoeken, 

tegen hun hardnekkig vasthouden aan 

verouderde privilegiën,... tegen hun 

eerste gezicht.”

(Ter Braak in 1935 aan M. van 

Crevel)

Biografi e van Léon Hanssen
Léon Hanssen schreef een meeslepende biografie over T
Braak in twee delen: ‘Want alle verlies is winst’ (versche-
nen in 2000) en ‘Sterven als een polemist’ (2001). Hij toont 
daarin op overtuigende wijze de samenhang tussen leven en 
werk van Ter Braak.

In 2003 publiceerde Hanssen een 

verkorte versie van beide delen 

in één uitgave: ‘Menno ter Braak 

1902-1940; leven en werk van een 

polemist’. 

-Léon Hanssen 

(foto: Wine 

Fransen)-

- Ter Braak geportretteerd door de schilder 

Paul Citroen in 1939.-



zelfvernietiging in den ander werd 

een al dan niet uitgesproken haat, 

om de vooze bedriegerij van de illu-

sie. ‘Wij’ werd realiteit, ‘wij’ werd 

verveling; de ander sleet reeds lang 

af tot een ander, tot een exemplaar 

van de duizend anderen, die ook 

gekozen hadden kunnen worden. 

Waarom die duizend anderen niet, 

waarom wèl het creatuur, waaraan 

men is blijven hangen…?’

Ondanks deze ontmoedigende 

observatie is Ter Braak, na twee 

mislukte verlovingen, in 1933 

getrouwd met Ant Faber, over wie 

later hij aan zijn vriend Du Perron 

schreef:  ‘…: zonder haar was ik 

momenteel niet in staat het hoofd 

boven water te houden.’ ‘…; ik heb 

zelden zoozeer het gevoel gehad 

als in deze dagen van volkomen 

lusteloosheid en onverschilligheid 

tegenover mijn werk, dat ik  geluk-

kig getrouwd ben ,…’ Ter Braaks 

lusteloosheid werd voor een groot 

deel veroorzaakt door zorgen om de 

politieke ontwikkelingen in 1938.   

Zijn dood 
Ter Braak was, evenals zijn vriend 

Eddy du Perron, lid van het in 

1936 opgerichte ‘Comité van 

Waakzaamheid van anti-nationaal-

socialistische Intellectueelen’. In 

zijn essay ‘Het nationaal-socialisme 

als rancuneleer’, 1937, wijst hij er 

met nadruk op dat deze fascistische 

beweging niet onderschat moet 

worden. Hij was er bij het uitbreken 

van de Tweede Wereldoorlog van 

overtuigd dat hij op een zwarte lijst 

van de Duitsers zou staan.

Op 14 mei 1940 ging hij met zijn 

vrouw naar het huis van zijn broer 

Wim, de arts, die ook in Den Haag 

werkte en woonde.  Over het doel 

van zijn komst was al een tijd 

daarvoor gesproken: als Nederland 

werd bezet, zou hij een einde aan 

zijn leven maken met hulp van zijn 

broer.   

Een kaartje van Adriaan Roland 

Holst waarin hij Ter Braak op 

verzoek van Bep de Roos, de 

echtgenote van Eddy Du Perron, 

laat weten dat zijn vriend Eddy is 

gestorven aan een hartaanval, heeft 

hij niet meer kunnen lezen. De 

twee vrienden zijn op dezelfde dag 

overleden.

Ter Braak werd werd op 18 mei 

1940 begraven op Oud Eik en Dui-

nen in Den Haag. Op zijn grafsteen 

staat 15 mei i.p.v. 14 mei als zijn 

overlijdensdatum, de dag die de 

schouwarts op de ochtend na zijn 

dood invulde. 

Christien Kok
christien.kok@literairebrunch.nl
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er die niet voor de vorm schreef

Reserveren bij de KS

Programma Ter Braak

Menno ter Braak is het onderwerp 
van de literaire brunch op 22 maart 
in de Paul Steenbergenfoyer van 
de Koninklijke Schouwburg, Korte 
Voorhout 3, Den Haag. Het muzikaal 
omlijste programma begint om 11.00 
uur en zal tot ongeveer 13.00 uur 
duren. 

Léon Hanssen  spreekt over het leven van Ter 

Braak en over de vernieuwende rol van de schrij-

ver in de Nederlandse cultuur. Els Andringa gaat in 

op Ter Braak en de Duitse exilliteratuur.

Ook aan de orde komt Helmut Salden, letter- en 

boekontwerper, die het Verzameld Werk van Ter 

Braak verzorgde. Het programma, waaraan ook 

het Museum Meermanno en het Letterkundig 

Museum meewerken, wordt gepresenteerd door 

Ellen Fernhout.

Nieuw thuis
De Paul Steenbergenfoyer van de Koninklijke 

Schouwburg is de nieuwe locatie van de sinds 

2012 tot een klein fenomeen uitgegroeide literaire 

brunches. Ze begonnen in 2012 als vervolg op de 

programma’s van actrice Tatiana Radier in De Re-

gentenkamer, nu onder productie van actrice Anne-

lies van der Bie en schrijfster en regisseuse Mieke 

Lelyveld, met een redactie van Ellen Fernhout, 

Christien Kok en Anita Gundlach en medewerking 

van o.a. Cor Gout, Hans Spit en Ad Schuring. Een 

tweede serie literaire brunches werd gehouden in 

het Koetshuis van Museum Meermanno | huis van 

het boek. Schrijvers die tot nu toe centraal stonden 

tijdens de brunches waren Anton Koolhaas, F.B. 

Hotz, Willem Brakman, Madelon Székely-Lulofs, 

Fritzi Harmsen van Beek, Carry van Bruggen, M. 

Vasalis, J.C. Bloem en Clara Eggink, Simon Vest-

dijk, Lodewijk van Deyssel en Martinus Nijhoff, 

en nu dan op zondag 22 maart Menno ter Braak.

U vindt de Koninklijke Schouwburg aan het 

Korte Voorhout 3, 2511 CW in Den Haag. U kunt 

parkeren bij de garages Plein en Muzenplein. De 

schouwburg is ook goed bereikbaar per openbaar 

vervoer, en op loopafstand van NS-station Den 

Haag Centraal.

Vooraf reserveren is nodig
In verband met de brunch die u tijdens de pauze 

van het programma over Menno ter Braak krijgt 

geserveerd, is vooraf reserveren noodzakelijk.

Reserveer bij de Koninklijke Schouwburg via het 

telefoonnummer van de kassa, 0900-3456789 of 

de website www.ks.nl . De entreeprijs (inclusief 

brunch) bedraagt €17,50 per persoon.

Biografi e van Léon Hanssen
Léon Hanssen schreef een meeslepende biografie over Ter 

ant alle verlies is winst’ (versche-
nen in 2000) en ‘Sterven als een polemist’ (2001). Hij toont 
daarin op overtuigende wijze de samenhang tussen leven en 

Cultuurhistoricus
León Hanssen (Kerkrade, 1955) is 

cultuurhistoricus en schrijver. Hij 

bekleedt de leerstoel Life Writing 

and Cultural Memory aan de 

Universtiteit Tilburg. Zijn aandacht 

richt zich op het raakvlak van 

geschiedenis, fi losofi e, sociologie 
en de kunsten, in het bijzonder 

van de moderne tijd. Op dit gebied 

heeft hij een groot aantal publica-

ties op zijn naam staan. Binnenkort 

verschi nt Hanssens biografi e over 
Piet Mondriaan: ‘De schepping van 

een aards paradijs.’

Zie voor meer informatie 

over hem op internet: 

www.leonhanssen.nl

- Cover van de verkorte versie. -

- De kleine Menno als Achterhoekse knaap met zijn zusje Tine. - - Ter Braak in 1938 met Katia en Thomas Mann op de trappen van het Mauritshuis.  -

- Het geboortehuis van Ter Braak in Eibergen. -

 - Het graf van Ter Braak op Oud Eik en Duinen, waar later ook zijn vrouw Ant in werd 

bijgezet en zijn schoonzus Mineke, die getrouwd was met Menno’s broer Wim.  -

- Een vorige editie van de Literaire Brunch 

in het Koetshuis van Mermanno.  -

 - De Koninklijke Schouwburg, nieuw thuis voor de 

literaire brunches.-
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In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818. 

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

en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

Tonen van Toppers, 

zondagochtendconcerten       

Tonen van Toppers is een podium voor bij-

zondere muzikale ontmoetingen op niveau. 

Bevlogen amateurmusici uit de regio Delft 

& toptalenten van het Koninklijk Conser-

vatorium in Den Haag delen hun expertise 

met elkaar en met het publiek.

www.rietveldtheater.nl/voorstelling

   

Nederlandse Concertstichting      

Locatie: Rietveldtheater, 
Rietveld 49, Delft
Aanvang: 11.30 uur
Toegang:€ 7,-

Musical Robin Hood      

Theaterwerkgroep Zpinazie 

brengt op geheel eigen wijze het verhaal 

van Robin Hood als musicalbewerking 

op de planken. Had niemand anders een 

belangrijke rol 

in de legende 

van Robin 

Hood? Deed 

Robin Hood 

het allemaal 

alleen? Zijn er 

verschillende 

gezichtspun-

ten? In Robin 

Hood & Co de 

musical laat Zpinazie dat zien, 

met een combinatie van verschillende 

muzieksoorten van klassiek tot moderne 

musicalnummers.

www.zpinazie.com 

Theaterwerkgroep Zpinazie   

Kleine zaal Stadstheater Zoetermeer
Aanvang: zat 20.30 uur en zon 14.00 uur
Toegang: € 20,- (incl. pauzedrankje en 
garderobe)

Fonds 1818 agenda

KABK

Prinses Christina 

Concours

Tot eind 2015 spelen de finalisten van het 

Prinses Christina Concours tijdens gratis 

lunchconcerten in de Nieuwe Kerk. Op 10 

maart luistert u naar werken van o.a. Pa-

ganini en Kreisler door Leon Blekh (viool), 

Nina Ryabinina (piano) en Somar Sharbat 

(piano).

www.christinaconcours.nl 

Nieuwe Kerk               

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

Serie Klassieke 

concerten 2015  

Lucie Horsch (blokfluit), Alexandra 

Nepomnyashchaya (klavecimbel), Mayte 

Levenbach (viool), Natasja Douma (piano) 

spelen het derde concert in een serie van 

vier, waarbij jong talent de kans krijgt om 

zich te presenteren aan een groot en geïn-

teresseerd publiek.  

www.kunstpost.nl    

KunstPost Mariahoeve               

Locatie: Christus Triumfator Kerk, Juliana van 
Stolberglaan 154, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 7,50; t/m 12 jaar € 2,50

Festival Dichter bij de Bar 

Meer dan 30 taalkunstenaars uit 

verschillende disciplines veroveren dit weekend 

de stad Delft en laten van 

zich horen. Dichters, 

prozaïsten en singer-

songwriters trekken 

van locatie naar 

locatie en  geven 

korte akoestische 

optredens. Zij brengen 

ook langere optredens op 

het centrale podium op het St. Agathaplein.

www.verzetdezinnnen.nl   

  

Verzet de Zinnen                

Locatie: verschillende locaties in Delft

Aanvang: 14/3 vanaf 12.00 uur en 15/3 

vanaf 11.00 uur

Toegang: gratis
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Leon Blekh, prijswinnaar Prinses Christina Concours, regio Zuid-1. Fotografi e: Sandra Heldring, Majanka Fotografi e 
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Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

       

Knipbon voor een gratis brochure

Naam

Woonplaats

Telefoon

Adres Postcode

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:

SenZup - antwoordnummer 2140  - 2990 WD Barendrecht

oudhagenaar_wk10

Oosteinde 6

2991 LG Barendrecht

www.senzup.nl

of ga naar www.senzup.nl

Bel 0800 - 0468
voor de gratis brochure

SenZup brengt het begrip ‘baden & douchen’ 

terug naar de essentie. Comfortabel, stijlvol 

en veilig. Wij bieden u de mogelijkheid om uw 

oude bad of douche in één dag te vervangen 

door een instapbad of inloopdouche. 

Wij gaan u verrassen! Bij aankoop van een 

instapbad of inloopdouche ontvangt u een 

verrassing t.w.v. € 395,- waar u jarenlang 

profijt van heeft!

of ga naar www.senzup.nl
MODEL SERENITY MODEL DESIGN MODEL ESSENTIAL

Voor elke badkamer geschikt

Onderhoudsvrij systeem

Verschillende modellen

Binnen 1 dag geplaatst

Veilig en comfortabel 

Diverse hulpmiddelen

Onderdeel van

Binnen 1 dag een veilige badkamer!

Wij staan u graag te woord.

Bel 0800 - 0468  

Nieuwsgierig?



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

abonnement mogelijk voor € 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 

Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           via acceptgiro
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Er op uit!
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

Maart en april

Roze ouderenagenda Haaglanden / Delft

•  zo. 8 maart & 12 april: Soos Samen 50plus (i.s.m. 

Rainbow Den Haag): elke 2e zondag v.d. maand vuur)

an 16.00 tot 21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, 

Daguerrestraat 16 in Den Haag.

•  vr.  6 &  20 maart en 3 & 17 april: Café de Roze Inloop: 

iedere 1e en 3e vrijdag van de maand van 14:00 tot 17:00 

uur in het  Humanistisch woon- en zorgcentrum Wijndae-

lercentrum (Zilverzaal) , Catharina van Rennesstraat 8 in 

Den Haag. 

•  vr. 6  maart & 3 april: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag 

v.d. maand van 13.30-16.30 uur in Wijk-en DienstenCen-

trum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1  in Voorburg.

•  vr. 27 maart  & 24 april: Roze Ouderensalon: elke laat-

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

Vorrinkplein 99 in Delft

•  zo. 15 maart  en 5 & 19 maart: ZilverUitje: elke 1e & 

3e zondag v.d. maand van 15.00-21.00 uur (cafe al open 

vanaf 12 uur)  in COC cafe, Scheveningseveer 7 in Den 

Haag.

•  do. 19 maart (Een zachte krijger: literaire/muzikale 

voorstelling met erotische gedichten/liedjes, en voor-

drachten door Gerrit Venema onder accordeonklanken, 

open 19 uur/entree 5 euro incl. koffi e /thee en gebak in 

pauze ) & 16 april ( Roze Citaten: Mia Meijer haalt ze 

aan, open vanaf 15 uur voor koffi e/thee, vanaf 17 uur 

Indisch buffet De Stille kracht voor 27,50 euro, t/m 31 

maart reserveren ): Foyere Colore: elke 3e donderdag v.d. 

maand vanaf 15.00 uur in De Eshoeve, Doorniksestraat 

150-152 in Den Haag . 

Buiten deze regio:

•  zo. 8 maart & 12 april: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. 

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

in Leiden.

•  zo. 29 maart & 26 april: Zondagmiddagsalon, elke 

laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in 

Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175  in 

Rotterdam.

Bijna alle ouderensozen serveren na afl oop een maaltijd 

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

Zaterdag 7 maart

Dag van de Brandweergeschiedenis

in de Paauw te Wassenaar

Brandweermuseum Wassenaar organiseert samen met 

de  Werkgroep Brandweer Historie van de VBB (de Ne-

derlandse Vereniging voor Belangstellenden in het Brand-

weerwezen) de  “Dag van de brandweer geschiedenis”. 

Medewerking verlenen het Netwerk Brandweergeschiede-

nis van Brandweer Nederland en het team Brandweer-

canon.

Er zijn presentaties in de Raadszaal van Raadhuis de 

Paauw, er is een kleine markt in de Spiegelzaal en voor 

het gebouw zijn er historische brandweervoertuigen.

Johan Postma van het Netwerk Brandweergeschiede-

nis vertelt over het belang van de geschiedenis voor de 

brandweer en voor het publiek. Team Brandweercanon 

verzorgt een presentatie: wat is en wat beoogt de 

Brandweercanon (Gerard Koppers, Gerard Bouwmeester, 

Ed Oomes). Peter Snellen laat zien wat de Werkgroep 

Brandweer Historie beoogt en doet. Bianca van Haasteren 

onthult de rijkdom van het Nationaal Brandweer Docu-

mentatie Centrum. Op de markt presenteren zich met 

een kleine informatiestand: PIT Almere, de Werkgroep 

Brandweer Historie, de Stichting Historisch Brandweer-

materieel Den Haag, het NBDC, de Brandweercanon, 

Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis, Spuit 41 uit 

Voorschoten en er is informatie over brandweermusea en 

verwante organisaties.

Voor het gebouw zijn historische voertuigen te bewonde-

ren: de Dodge uit Noordwijk, de Magirus van Wassenaar, 

de Magirus uit Leiderdorp, de Kever en de International 

autoladder van de SHB Den Haag, Spuit 41 uit Voorscho-

ten (zie foto), de DAF uit Katwijk.

Tijd: zaterdag 7 maart 2015 van 12 tot 16 uur; De 

presentaties beginnen om 13.30 uur. Plaats: Raadhuis de 

Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar. Informatie; 

brandweermuseum@wassenaar.nl of 0629011009

Zondag 8 maart

Literaire Salon ‘Hans Spit nodigt u uit’ 

met de biograaf van W.F. Hermans

Willem Otterspeer, schrijver van de 

biografi e over Willem Frederik Her-

mans, is te gast bij Hans Spit, die 

weer een literaire salon verzorgt, dit-

maal in het Letterkundig Museum, 

aan het Prins Willem Alexanderhof 

5, 2595 BE in Den Haag (nabij het 

NS station Den Haag CS).

Otterspeer spreekt over het tweede 

deel van zijn biografi e: “de Zanger 

van de Wrok”. Gespreksleider voor 

de discussie na de pauze is Herman Rosenberg, journalist 

van AD/Haagsche Courant.  Aanvang 13.30 uur, toegang 

Museum 12.00 uur; entree € 10 inclusief toegang tot het 

Museum vanaf 12.00 uur en een kopje koffi e in de pauze 

en glaasje wijn na afl oop. Reserveren: spit.hans@gmail.

com of per telefoon 0681309892

Zondag 15 maart

Luitconcert in de Haagse Kunstkring

In het derde en laatste van de korte serie luitconcerten 

die de Haagse Kunstkring dit voorjaar organiseert, horen 

we naast barokwerken ook hedendaags werk voor luit. Er 

staan enkele composities van Earl Christy (geb. 1974) op 

het programma. Hij voert ze ook zelf uit op de (barok)luit, 

samen met de violist Helmut Riehl.

De 18e eeuw is in dit concert vertegenwoordigd door de 

componisten Charles Paul Durant, Friedrich Wilhelm Rust 

(1739-1796) en Johann Joachim Quantz (1697-1773).

De kleinschalige kamermuziek was populair in de tijd van 

de barok en het classicisme. Toen er nog geen radio of 

muziekopnames bestonden, waren arrangementen van 

opera’s of orkestmuziek vaak de enige manier om in de 

huiselijke sfeer van muziek te kunnen genieten. De intieme 

stukken die zo ontstonden werden gemaakt voor het 

plezier van de massa’s en waren niet, zoals veel muziek 

van die tijd, beperkt tot de elite.

De muziek in dit programma weerspiegelt het intieme ka-

rakter van deze ‘hausmusik’. De luit was van de zestiende 

tot de achttiende eeuw ongeloofl ijk populair in Europa. De 

sonoriteit en het boeiende geluid van dit snaarinstrument 

waren bijzonder geschikt voor kleine kamers of zalen. De 

combinatie met de viool, in de huidige muziek in onbruik 

geraakt, brengt de sfeer van de kamermuziek uit de acht-

tiende eeuw tot leven.

Toegang leden Haagse Kunstkring, CJP, Ooievaarspas en 

studenten € 5,-; overigen € 10,-. Haagse Kunstkring, Den-

neweg 64, Den Haag, tel. (070) 364 75 85, 

info@haagsekunstkring.nl  &  www.haagsekunstkring.nl

Zondag 22 maart

Revival Jazz Trio Van Beest en Mariëlle 

Koeman in Trattoria da Sebastiano

Trattoria Da Sebastiano op de hoek van de Van Mer-

lenstraat en de Laan van Meerdervoort 214 heeft een 

bijzonder live JAZZ buffet op zondag 22 maart inloop 

vanaf 17.00 uur  Reserveren 06.53.57.57.10 of kijk op de 

website dasebastiano.nl

Tot en met 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 nog tot en 

met 10 mei een expositie te te tonen met 36 bruiklenen uit 

deze wereldberoemde collectie.

De tentoonstelling geeft bezoekers inzicht in de verzame-

ling en achtergrond van The Frick Collection en zijn 

legendarische stichter, de vermogende Amerikaanse 

staalmagnaat Henry Clay Frick (1849-1919). Het Maurits-

huis heeft een kleine, fi jne 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.  De Franse classicistische 

schilder Jean-Auguste-Dominique Ingres wordt vertegen-

woordigd met een meesterwerk dat is uitgegroeid tot een 

icoon van The Frick Collection: het betoverende portret 

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

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

MET STERRENCOMFORT

Maritiem wonen 
 in Kijkduin

OPEN HUIS HAGHEDUYN 
Zaterdag 14 maart van 13:00 tot 16:00 uur

Op 14 maart organiseert Staedion een OPEN HUIS bij Hagheduyn, een van de locaties 

van het woonconcept ‘Vitaal Wonen met sterrencomfort’. Hagheduyn is een klein-

schalig complex waardoor de bewoners elkaar snel leren kennen. De locatie bestaat 

uit 31 twee- en driekamerappartementen die uitkijken over de duinen en de zee. 

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen en zelf de sfeer te proeven. De koffi e 

staat klaar.

Komt 14 maart u niet uit of wilt u 

meer informatie. Bel dan (070) 391 08 67.

Locatie Hagheduyn

Kijkduinsestraat 1136, Den Haag

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 Postbus 26046,  2502 GA Den Haag
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Mogen wij ons even voorstellen ? 
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf 
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt boven-
aan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie 
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

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

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

Een swingende avond 

met de Magic of Motown!
Motown Records is een van de belangrijkste onafhankelijke platenlabels 
ooit. Oprichter Berry Gordy begon zijn droom in 1959 en een paar jaar 
later was Motown een hitfabriek van formaat, met bands als The Four 
Tops, The Supremes, The Temptations en The Jackson Five. ‘Magic of Mo-
town’ is een verpletterende show, waarin de beroemdste nummers uit vijf-
tig jaar hits worden gebracht, inclusief oogverblindende looks en kostuums!

Magic of Motown
Woensdag 25 maart, 20.15 uur
Lucent Danstheater

Muziek aan het

Spuiplein

U kunt uw kaarten met deze korting bestellen aan de kassa van het Lucent Danstheater 
en de Dr Anton Philipszaal, telefonisch via 070 88 00 333 of online via www.ldt.nl.

Lezers van de Oud Hagenaar kunnen 

voor deze swingende soulavond nu 

met €7,50 korting 1e rangs kaarten 

boeken onder vermelding van 

Oud Hagenaar.

Deze kosten dan 

geen €29,50 maar

€22,-. 



De groeiende leeftijdsopbouw naar 

ouderen heeft uiteraard ook consequen-

ties voor het gemeentelijke beleid in 

begeleiding en de zorg voor hen. Sinds 

1 januari dit jaar ligt de verantwoorde-

lijkheid daarvoor méér bij gemeenten. 

Daarover is veel onrust ontstaan. 

De inkomsten van al deze ouderen lopen 

mee met de algemene ontwikkeling 

in Nederland. Dit jaar ligt de AOW-

leeftijd – meestal gekoppeld aan het te 

verkrijgen van het bedrijfspensioen – op 

65 jaar en drie maanden. Volgens het 

huidige schema verkrijgt men AOW in 

2020 pas bij 66 jaar. 

Overigens wil de (huidige) regering de 

AOW-leeftijd vanaf 2016 nog sneller 

verhogen tot 67 jaar in 2021 in lijn met 

de stijging van de levensverwachtingen. 

Maar dat hele proces moet door het par-

lement en is dus nog lang niet zeker.

Clichéstandpunt
Vaak wordt wel eens vergeten dat als 

mensen met AOW gaan (én bedrijfs-

pensioen) zij gemiddeld meestal 30 tot 

40 procent in hun jaarlijkse inkomen 

op achteruitgaan. Daar staat echter 

tegenover dat men op de oude dag niet 

meer hoeft te werken, kan sporten of op 

vakantie gaan wanneer men  zelf wil. 

Overigens moet je ze niet de kost geven 

het aantal ouderen dat aan het klussen 

gaat bij hun  kinderen of vrijwilligers-

werk doen. Een terugkerende discussie 

is ook of de babyboomers, de genera-

ties van net na de oorlog die nu met 

pensioen zijn gegaan of binnenkort gaat, 

beter af zijn dan de huidige jongeren 

die vroeg of laat ook met pensioen 

gaan. Daarover zijn al vele rapporten 

geschreven waarop elke politieke partij 

zijn eigen invalshoek kiest.

Vooralsnog nemen we daarin het cliché-

standpunt in dat de ouderen van nu het 

materieel en financieel veel beter hebben 
dan hun ouders en dat zal waarschijnlijk 

ook op de langere termijn zo blijven. 

Tenzij er natuurlijk een derde wereldoor-

log uitbreekt waarvan wij niet uitgaan.

Over de inkomens en vermogens van 

ouderen blijven politici nadenken en 

soms ook doen. De AOW staat min of 

meer al voor lange tijd vast. Daar-

bij moet worden aangetekend dat de 

uitkeringen voor het allergrootste deel 

zijn gebaseerd op een omslagpremie, 

waarbij een ieder onder de pensioenleef-

tijd premie betaald om de ouderen hun 

AOW te kunnen geven. Dat is ook altijd 

al zo geweest en zal waarschijnlijk niet 

veranderen.

Toekomstprognose
Bij het bedrijfspensioen betalen werkge-

vers (het grootste deel) en werknemers 

een pensioenpremie  dat in een collectief 

fonds wordt beheerd door beide partijen. 

Dat pensioenfonds is dus erg afhankelijk 

van toekomstige rendementen en de 

zogenoemde dekkingsgraad. De laatste 

is een soort prognose voor de lange 

toekomst om ervoor te zorgen dat als 

toekomstige generaties met pensioen 

gaan zij ook nog wat geld kunnen 

terugzien.

Nogal kortzichtige ouderen menen 

dat in tijden dat zij stilstaan (lees: hun 

pensioen wordt niet geïndexeerd) het 

pensioenfonds hen maar méér moet 

geven. Dat zeggen ze mede omdat zij 

het land zouden hebben opgebouwd. 

Maar een dergelijk fancybeleid kunnen 

pensioenfondsen zich niet permitteren.

Iedereen wordt naar de huidige maatsta-

ven gelijk behandeld. De gepensioneer-

den merken het direct in hun portemon-

nee als pensioen stilstaat of zelfs wordt 

gekort en de werknemers als zij met 

pensioen gaan want hun toekomstige 

rechten worden evenredig aangetast.

Het vermogen van ouderen staat be-

hoorlijk in de picture. Het boek van de 

Franse econoom  Thomas Piketty over 

het ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ gaat (we-

reldwijd) over het steeds rijker worden 

van de rijken vanwege het rendement 

op hun (hoge) vermogens. Volgens hem 

richt het kapitalisme zichzelf op de duur 

te gronde. 

Miljonairs
Voor de Nederlandse verhoudingen geldt 

dat echter alleen in bijzondere gevallen 

als mensen miljoenen bezitten en in 

een beperkt aantal zaken voor ouderen 

boven de 65 jaar. In de agglomeratie 

Den Haag is minder dan 1,5 procent 

miljonair. De politieke partijen verschil-

len over de aanpak van deze rijken 

danig van opvattingen. In die discussie 

mengen we ons niet. Thans is het maxi-

male tarief voor de inkomstenbelasting 

52 procent (bij een belastbaar in komen 

van meer dan €57.585). Bij vermogens 

wordt in box 3 bij sparen en beleggen 

uitgegaan van een belastingheffing van 
1,2 procent op dat vermogen boven 

de vri stellingen. Dat heffingsvri e 
vermogen bedraagt dit jaar €21.330 per 

persoon.

Wat links wil
Linkse partijen willen de ware rijken 

– mensen met een bezit van meer dan 

enkele miljoenen – in box 3 à la Piketty 

zwaarder belasten en rechtse partijen 

vinden de progressiviteit van ons belas-

tingstelsel al meer dan genoeg.  

Voor beide opvattingen is wel wat te 

zeggen. Het enige dat wij hierover 

kwijt willen is dat er ook nog andere 

persoonlijke aftrekposten zijn waardoor 

de inkomsten- en vermogensbelastingen 

er heel anders kunnen uitzien. Laat staan 

dat we kapitaalvlucht hierbij betrek-

ken van de mensen die het zich kunnen 

permitteren om elders buiten Nederland 

en de Europese Unie te wonen. 

Kortom, het wordt nog een heel karwei 

om in de politiek compromissen te 

vinden. Niet voor niks is de herziening 

van het belastingstelsel op de lange baan 

geschoven en gaan de komende jaren 

alleen maar veranderingen met stapjes 

gebeuren.  
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Grijs worden is géén straf meer

Sociale voorzieningen

Pensioenverevening bij
bijstandsuitkering
Mijn schoonzuster heeft een bijstands-

uitkering. Zij is 62 jaar. Binnenkort 

gaat haar ex met pensioen. Een deel 

zal worden verevend en aan haar 

worden uitbetaald. Mijn vraag is of 

de verevende pensioenuitkering in 

mindering zal worden gebracht op 

haar bijstandsuitkering?

Ja! Alle inkomsten uit arbeid en 

uitkering, ook al heeft die betrek-

king op een vroegere relatie. worden 

gekort op de bijstand. Dat valt niet 

te ontlopen. Zij had toen zij scheidde 

van hem kunnen laten regelen dat zij 

de pensioenverevening met haar ex op 

haar AOW-leeftijd kreeg uitgekeerd. 

Daarvoor is het (waarschijnlijk) nu te 

laat. Zij kan nog een laatste poging 

wagen door hierover contact op te 

nemen met het pensioenfonds dat de 

uitkering aan haar doet. Wij verwach-

ten niet dat het zal meewerken aan een 

gunstige constructie voor haar en een 

ongunstige constructie voor de sociale 

dienst in haar gemeente, nog los van 

de vraag of het pensioenfonds dan niet 

‘sjoemelt’.

Financiële zaken

Energielabel pas nodig
bij verkoop of verhuur
Huiseigenaren hebben een brief 

gekregen van de overheid over het 

voorlopige energielabel. Voor mij 

komt deze uit op ‘G’. In de brief staat 

onder meer de waarschuwing dat men 

een boete riskeert tot 400 euro indien 

e geen efinitief energiela el nt 
overhandigen bij verkoop of verhuur 

van de woning. Nu heb ik mijn woning 

al vele jaren gedeeltelijk verhuurd. 

Het huis is gebouwd omstreeks 1924. 

In verband met mijn AOW-leeftijd kan 

ik geen extra leningen meer afsluiten. 

s i  it financieel helemaal vast   
word, zoals veel huisbezitters, opgeza-

deld met extra kosten die men zomaar 

moet ophoesten. Wat is uw advies?

U hoeft zich niet meteen zorgen te 

maken over het energielabel. Dat is 

pas aan de orde bij verkoop van uw 

woning of nieuwe verhuur. Niettemin 

valt het aan te bevelen om te kijken 

of u met enkele niet te dure aanpas-

singen in een hoger energielabel 

dan G kunt komen. Want ‘G’ is wel 

erg laag. Meestal verdienen kleine 

investeringen zich al in korte tijd terug 

in uw energieverbruik. Tochtstrippen 

aanbrengen en op uw label kijken of 

wel alles juist is benoemd, kunnen u al 

in een hogere klasse helpen.

Om een voorbeeld te noemen dubbel 

glas in uw woon- en slaapkamers 

kamer brengt u al meteen een paar 

klassen hoger. Bovendien kunt u in 

het deel dat u verhuurt die kosten 

doorberekenen aan de huurder.

aak is het heel eenvoudig financie-

ring voor uw investering te vinden. 

Het wordt inderdaad veel moeilijker 

als u al een maximale hypotheek hebt 

lopen of als die ‘onder water’ (waarde 

van het huis is minder dan de hoogte 

van de hypotheek) staat. Met dit soort 

maatregelen is het altijd zo dat de kost 

voor de baat uitgaat! Vandaar ook dat 

in bestaande situaties niet zo snel een 

boete wordt opgelegd.

‘Absurde huren’ van
 Vestia in vrije sector
Huisaanbieder Vestia gaat nogal ‘kort 

door de bocht’ door extra huurver-

hogingen en door in de sociale huur-

sector huurders met hogere inkomens 

extra te laten betalen. Dat laatste 

uit de ‘Regeling Blok’ is bedoeld om 

mensen met een hoog inkomen ‘weg 

te krijgen’ uit sociale woningen met 

huren onder de liberalisatiegrens, 

zodat deze woningen beschikbaar 

komen voor mensen met een kleine 

beurs. Hiervoor is die extra toeslag op 

de huur bedoeld.

In mijn geval (en in dat van vele 

anderen) ligt dat anders: mijn kale 

huur (ruim € 700) is boven de libera-

lisatiegrens. Zodra ik vertrek wordt de 

huur opgetrokken naar de maximale 

huurwaarde (nu €835). Er komt dus 

niets beschikbaar voor mensen met de 

kleine beurs en daarmee is naar mijn 

mening de prikkel van 2 ½ procent ten 

onrechte toegepast. 

De absurditeit van de toepassing door 

Vestia blijkt ook wel uit het feit dat 

anderen bewoners van het gebouw een 

hoger inkomen hebben en toch minder 

huur betalen voor eenzelfde woning 

dan ik.

w kwalificaties laat ik voor uw reke-

ning. Het is natuurlijk algemeen be-

kend dat Vestia in de geliberaliseerde 

huursector een extra verhoging heeft 

toegepast vanwege stroppen. Helaas 

voor u is dat ook bij u het geval.

Over het feit dat in dezelfde soort 

woningen verschillende huurprijzen 

worden gehanteerd, hebben we al 

eens eerder vragen binnengekregen. 

Meestal is de oorzaak dat zij uit de so-

ciale huursector komen. De huur mag 

dan alleen maar binnen  de wettelijke 

grenzen worden verhoogd, ook als ze 

boven de liberalisatiegrens komen. 

De geliberaliseerde woningen (als 

men nieuw erin komt) heten niet voor 

niks de ‘vrije sector’: de verhuurder is 

vrij om de huur te bepalen, maar heeft 

wel te maken met het puntenstelsel, 

de concurrentie en daarbinnen moet 

hij een redelijke huurprijs vastleggen. 

Wij kennen uw situatie niet, maar wij 

vrezen dat uw woning qua huurprijs 

voldoet aan de gevraagde kwaliteiten.

De (kleinere) sociale woningen zijn 

tegenwoordig inderdaad gekoppeld 

aan het inkomen. Maar zoals eerder 

gesteld: de verhuurder vraagt ook 

altijd naar (ongeveer) uw inkomen 

omdat zij er verzekerd van wil zijn, 

dat mensen op tijd de huur betalen, 

want het is vaak heel moeilijk om 

mensen uit het huis te krijgen.

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’.

De grijze golf rukt op in Nederland, maar zeker ook in de regio 
Haaglanden. In de stad Den Haag neemt het aantal ouderen boven 
de 55 jaar toe tot circa 134.250 inwoners in 2020. Volgens deze 
prognose behoort dan ruim één op de vier Hagenaren tot deze leef-
tijdsgroep. In heel Nederland gaat deze vergrijzing nog sneller.

& Opinie
Informatie

Het vermogen van 
ouderen staat be-
hoorlijk in de picture. 
Ze hebben het beter 
dan hun ouders het 
hadden toen die hun 
leeftijd hadden. Ge-
middeld gesproken 
natuurlijk. niet voor 
iedereen geldt dat. 
Hoe kijkt de politiek 
tegen die toegeno-
men welvaart aan - 
en wat valt er van die 
kant te verwachten?
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

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.

De kunst van het halteren
Je kan het je nu nauwelijks meer voorstellen: Vier twaalfjarige kinderen verantwoordelijk voor de 

doorstroming van het verkeer op het kruispunt Fahrenheitstraat / Laan van Meerdervoort. Toch was 

het zo in 1955. Klaar? Over! Met koppelriem en spiegelei op de Laan van Meerdervoort 

Daar stonden we. Vier keer per dag. 

Even goed kijken of er een gat zat tus-

sen de ri en fi etsers en auto’s. Dan een 
seintje geven aan je medeleerling die 

aan de andere kant stond. Om daarna 

met ware doodsverachting allebei de 

weg op te springen. Met het spiegelei 

fi er omhoog. Dat spiegel ei zat aan 
een stokje en was rond en wit met een 

rode cirkel in het midden. Koppelriem 

en spiegelei moesten het naderend 

verkeer er op wijzen dat er jonge 

scholieren aan het oversteken waren. 

Op weg naar school of weer terug naar 

huis. Wie het lef had op dat moment 

toch nog door te rijden kon rekenen 

op gebalde vuisten, gefoeter en getier. 

Niet alleen van ons, maar ook van de 

omstanders en de wachtende kinderen. 

Automobilisten stopten altijd wel. 

Want je zorgde er natuurlijk voor, dat 

je niet ineens vlak voor een rijdende 

auto de weg opsprong. Maar sommige 

fi etsers hadden er een hand e van op 
het laatste moment toch nog even om 

je heen te rijden. Mijn klasgenoot 

Eckhart Dissen maakte daar korte 

metten mee. Hij hakte met zijn alu-

minium spiegelei hun achterlicht van 

het spatbord. Een initiatief, dat gretig 

navolging vond. Het duurde dan ook 

niet lang of wij, verkeersbrigadiers 

van het eerste uur, werden voorzien 

van spiegeleieren van rubber. 

Op de trambaan

Om een veilige oversteek te ga-

randeren waren er in totaal vier 

verkeersbrigadiertjes nodig. Op de 

Laan van Meerdervoort ter hoogte 

van de Fahrenheitstraat lag de dub-

bele trambaan immers in het midden. 

Zodat de oversteek in twee fasen 

diende te geschieden. Eerst de ene 

helft die verzorgd werd door twee 

brigadiertjes (vanaf het trottoir naar de 

trambaan). En dan de tweede helft die 

voor rekening kwam van twee andere 

brigadiertjes (vanaf de trambaan 

naar de overkant). Er stonden dus 

regelmatig twee twaalfjarige 

brigadiertjes op de trambaan 

met een lading oversteken-

de kinderen tussen hen in. 

Hoe dat ging als er een tram 

aankwam, weet ik niet meer. Waar-

schijnlijk heb ik dat verdrongen. Want 

dat moet dat vreselijk zijn geweest.

De Klaar-Overs voor de oversteek op 

de Laan van Meerdervoort werden 

gerekruteerd uit de leerlingen van 

de zesde (toen de hoogste) klas van 

de scholen in de Abeelstraat en de 

Cederstraat. Waarom wij Klaar-Overs 

werden genoemd is me tot op heden 

nooit helemaal duidelijk geworden. 

Waarschijnlijk omdat we dat dienden 

te roepen tegen de wachtende kin-

deren op de stoep als het zover was. 

Ik heb die naam altijd buitengewoon 

kinderachtig gevonden en kreeg het 

niet over mijn hart zulke onzin hardop 

uit te kramen. Gelukkig had een klas-

genoot van mij, Peter Hofman, daar 

iets op gevonden. Hij introduceerde 

eigenli k al direct een fl uit e waarmee 
je hetzelfde te kennen kon geven als 

met dat achterli ke Klaar Over ’. Dat 
fl uit e was trouwens voor alle deel

nemende partijen veel duidelijk en is 

later ook op andere oversteekplaatsen 

overgenomen.

Zebra in gymzaal

We werden trouwens bepaald niet 

onvoorbereid op pad gestuurd. Na 

schooltijd kregen we vier keer een 

les van een half uur hoe het moest. 

Een heuse politieagent 

bink’ zeiden we 
vroeger in Den Haag, je 

had trouwens ook ‘stille 

binken’  onderwees 
ons in de kunst van het 

doen halteren’ van het 
verkeer. Dat deed hij 

geduldig en met een 

pedagogisch vertrouwen 

dat je tegenwoordig 

zelden meer tegenkomt 

bij binken.

We speelden de oversteek na op een 

gefi ngeerde zebra in de gymzaal. et 

zolang tot het naar de zin was van de 

agent. En op zeker moment was het 

dan zover. Aan de metalen kapstokjes 

in de gang van de school hingen de 

koppelriemen.  Ze waren wit, van 

gevlochten katoen met zo’n schuine 
band over je schouder. En kijk. Als 

e zo’n koppel aanhad w s e geli k 
iemand. Ik begreep toen ook voor het 

eerst waarom iemand 

politieagent of brigade-

generaal wilde worden. 

Met onze koppelriemen 

en onze spiegeleieren 

liepen we samen, steeds 

een kwartier voordat de 

schoolbel ging naar de 

oversteekplaats. In het 

begin nog onder bege-

leiding van de agent. 

Die dan controleerde 

of hij ons goed had ge-

instrueerd. En de verkeersdeelnemers 

verbaliseerde, die toch doorreden. 

Maar later stonden we toch echt zelf, 

geheel zonder toezicht, het verkeer te 

regelen op dat drukke kruispunt.

Dienstregeling

De indeling van de brigadiertjes was 

nogal ingewikkeld. Temeer daar we 

samen met de school aan de Ceder-

straat de oversteek verzorgden. En als 

je aan de beurt was, meestal steeds een 

week lang, lag er voor jezelf een hele 

dienstregeling klaar. De school begon 

om half negen. Je moest dus al rond 

acht uur op school zijn om je koppel 

en je spiegelei op te halen teneinde 

de eerste kinderen die zich vanaf 

kwart over acht bij de oversteekplaats 

hadden verzameld, over te zetten. 

Midden in de ochtendspits nota bene. 

Om kwart voor twaalf mocht je een 

kwartier eerder uit de les om op tijd 

te zijn voor de kinderen die tussen de 

middag naar huis gingen. Kwart over 

één stond je er weer. En je dienstplicht 

eindigde om vier uur als je je koppel, 

vermoeid van al dat extra werk, weer 

aan de kapstok hing.

Moeders

Ik ziet ze nog wel eens staan. Moeders 

met een spiegelei, die hun kinderen 

over een zebra naar een nabije school 

loodsen. Ik bekijk dat altijd een beetje 

meewarig. En kan me dan nooit aan de 

gedachte onttrekken van: ‘Ach. Kijk 

nou toch. Moeten volwassenen zich 

daar nou ook al mee bemoeien? Dat 

verkeer regelden wij kinderen vroeger 

toch gewoon zelf ’
Maar als ik nu die krankzinnige drukte 

op de weg zie, weet ik ook wel dat het 

een wonder was, dat we dat vroeger 

zelf mochten doen.

Ook verkeersbrigadier geweest? 

Mail uw ervaringen aan:

julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email

 

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

gezindten begraven. 

Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als 

ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden 

weten wij dat een betekenisvolle manier van 

afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren 

van een begrafenis of crematie. 

U kunt ons bellen op 070 325 83 96.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?  

Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

   “Wij helpen 
u graag bij een  
 goed afscheid.”

- Linnaeusstraat hoek Oudemansstraat met een ‘Klaar-Over’ in 1960. 
(Collectie Haags Gemeentearchief). -

- Klaar-over mevrouw Sevensma 
op het Paul Krugerplein. In 1960 

schoten ook moeders voor het eerst 
te hulp. (Collectie Haags 

Gemeentearchief). -
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Sudoku A                                Sudoku B                               Sudoku C Sudoku D                                

Sudoku weer mee en win!

Wat we vragen is dus een reeks 

van vier cijfers – ja, u zult ze 

allemaal moeten oplossen. Dus 

bijvoorbeeld in Sudoku A in het 

grijze vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in 

C een ‘7’ en in D een ‘1’, zodat het 

gevraagde antwoord dan bijvoor-

beeld luidt: 8-9-7-1.

Literaire Brunch

In de De Oud-Hagenaar van 20 

februari vond u ook vier Sudoku-

opgaves, de goede oplossing 

luidde: 3-6-8-6. Onder de goede 

inzenders werden vier prijzen 

verloot. Zij wonnen elk twee vrij-

kaarten á € 17,50 voor de Literaire 

Brunch over Menno Ter Braak op 

zondag 22 maart in de Paul Steen-

bergenfoyer van de Koninklijke 

Schouwburg en krijgen hierover 

nog nader bericht. (Zie voor dit 

programma ook de middenpagina 

van deze krant.)

• Hans Mantes, te Voorburg

• Peter van Bijlevelt, te Rijswijk

• Jan Postma, te Leiden

• Paul Ramboer, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week 

worden vijf exemplaren van het 

boek “Eerst Napels zien …” 

verloot onder de goede inzenders. 

Vergeet niet om bij de inzending 

ook uw postadres te vermelden! 

We moeten uw oplossing van de 

nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 

uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag 12 maart

Stuur per e-mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email 

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 5

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.

9 5
7 8 2

3 7 1
3 1
8 4 1 3 9

6 5
3 6 7

7 8 3
6 2

5 3 1
3 4

7 2 5
4 2 6 9 3

1 8
5 3

3 7 6
6 9 3

4 7

1 4
6 4 7 1
2 5

5
7 8

2 6 1 9
6 1 9 3
9

2 4 8

8 4
7 1 9 4 8

3 1
6 4

2
6 3 8 5

8 6
6 1 7 2
9

We hebben het allemaal zo druk met heen 

en weer rennen. We beschikken over de 

modernste technologieën om van het 

laatste nieuws op de hoogte te zijn of de 

tussenstand van de voetbalwedstrijd te zien.

Helaas neemt het aantal mensen in Den 

Haag en omgeving sterk toe, dat uitziet naar 

een gewoon gesprek, een leuk contact, iets 

om naar uit te kijken, samen een spelletje te 

doen, met elkaar te praten over het nieuws 

in de krant of weer eens naar buiten te 

kunnen en samen een boodschap te doen 

of een terrasje te pikken.

De Volharding is de coöperatie die 

zich het lot van deze mensen aantrekt. 

Toekijken en niets doen hoort niet bij De 

Volharding. Daarom heeft De Volharding 

een team samengesteld van ruim 40 

enthousiaste en ervaren vrijwilligers. 

Maximaal 3 uur in de week komen ze bij u 

langs. Voor een gesprekje, voor een wandeling, 

licht huishoudelijk werk, een spelletje, zieken-

huisbezoek en noem maar op. Behalve dat 

zij erg gemotiveerd zijn en heel goed kunnen 

luisteren, beschikken ze over veel ervaring en 

zijn ze van onbesproken gedrag in de zorg.

Blijf niet langer alleen thuis zitten 

en doe weer mee aan de samenleving. Dat 

geeft u veel plezier en elk mens verdient dat 

en hoort erbij.

Neem daarom contact op met:

De Volharding, t.a.v. Gerard Verspuij 

T.  06 - 26 13 68 71

E.  g.verspuij@eerenvolharding.nl

U kunt dan uw voorkeuren aangeven voor 

de dagdelen, wat u graag wilt doen en welk 

karakter van de Blijmaker het beste bij u 

past.

Dan zoekt De Volharding een passende 

Blijmaker voor u en laat de Blijmaker 

contact met u opnemen.

Als u eerst een uitgebreid gesprek 

wilt met De Volharding in het bijzijn van een 

famlielid of een bekende van u, dan is dat 

uitstekend en doen we dat samen met u.

De kosten bedragen € 4,50 per uur. Dit 

geld gaat direct via De Volharding naar de 

Blijmaker en dat is precies de maximale 

vrijwilligersvergoeding, die een vrijwilliger 

mag ontvangen.

Kunt u dat niet missen, dan helpen we u 

toch. Kunt u meer missen, dan doen we het 

in de pot om de mensen ook te helpen, die 

de € 4,50 niet kunnen missen.

Wacht niet onnodig. 

De tijd is voorbij om eenzaam en alleen 

thuis te blijven zitten. Ontmoet de Blijmaker!

De tijd is voorbij om eenzaam en alleen thuis te blijven zitten: 

Ontmoet de Blijmaker

Meer weten? Gerard Verspuij  |  De Volharding  |  06 26 13 68 71  |  g.verspuij@eerenvolharding.nl
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Stevig opstapje gemaakt van 

een chroom stalen frame met

extra handleuning en een 

antislip matje op het bankje.

� Hoogte 23 cm.

� Afmetingen van poot tot 

  poot: 30 * 41 cm.

� Hoogte handvat 85cm.

� Maximaal gebruikersgewicht 

  120Kg.

           Voordeelwinkel Bestel online via onze  webwinkel 

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Verzendkosten per bestelling € 6,95.  Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf                                          www.volharding-voordeelwinkel.nl

Bel en bestel    070-8700216

Nog geen Lid?

Wordt dan snel gratis lid van de Vol-

harding en ontvang voortaan minstens 

10% extra korting op meer dan 1700 

producten en diensten die zorgen voor 

een zelfstandig en comfortabel ouder 

worden. 

Bel 070-8700216 

en wordt gratis lid !

54,95
Voor leden

Onze prijs 78,25

Complete Klik Aan - Klik uit beginnersset

Schokbsorberende
wandelstok

2995
Voor ledenVoor leden

Onze prijs 49,95 45,95

Klok met dag&datum en 
temperatuur weergave 

   

   Met geschreven weekdag 

   in het Nederlands, 

   volledige datum, 

   twee alarmtijden, 

   snoozefunctie, 

   tweede tijd en 

   binnentemperatuur, 

Om op te hangen of neer te zetten. 

Afmeting 19,5 x 19,5 x 2,7 cm. 

Werkt op 2 AAA-batterijen.

Het Klik Aan - Klik Uit systeem bestaat uit zenders

en ontvangers waarmee u verlichting, apparatuur, zonwering in 

en rondom uw huis draadloos kunt bedienen. Installeren is een 

fl uitje van een cent en kunt u zelf doen.

Met deze set kunt u beginnen om 3 lampen of apparaten te be-

dienen met een wandschakelaar, een afstandsbediening en met 

een sleutelhanger.

Onze prijs 119,95

 53,
Voor leden

Onze prijs 56,95
95

Opstapje met handleuning

Onze prijs 34,95

Het wordt snel voorjaar, zorg voor een comfortabele zit 

op uw fi ets met dit zadelkussen! 

TEMPUR is visco-elastisch en temperatuurgevoelig waardoor 

het zich exact vormt naar de contouren van het lichaam. De maat 

Medium is geschikt voor gewone heren- en damesfi etsen en de 
maat Large wordt gebruikt voor zadels met een grootte van een bromfi etszadel/ hometrainerzadel. 
Het kussen kunt u eenvoudig om uw zadel doen en het blijft goed op zijn plaats met behulp van een koord.

Maten  (lengte x breedte x dikte)               Normaal Ledenprijs  

Medium  28.5 cm x 25.0 cm x 3 cm                €  39,-     € 35,-

Large      33.5 cm x 33.0 cm x 3 cm           €  49,-     € 45,-

Tempur fi etszadelkussen

Voor leden vanaf

35,00

De schokabsorberende

eigenschappen van deze

wandelstok ontstaan 

door een speciaal 

verbreed en zacht 

handvat en een verende dop. 

Deze laatste kantelt mee 

wanneer hij de grond raakt. 

In hoogte instlebaar en 

inclusief luxe opbergetui.

In twee lengtematen verkrijgbaar: 

AY: 78,7-86,4cm  

BY: 83,8-91,4cm

Big Button Touchscreen GSM

Voor leden

95

Deze zeer eenvoudig te bedienen GSM-telefoon heeft 

een groot kleurendisplay met daarop 6 programmeer-

bare fototoetsen en twee directe snelkiestoetsen. 

Een alarmtoets belt  tot 5 nood-

nummers en SMS berichten met 1 

druk op de knop.

Verder heeft deze GSM-telefoon 

handenvrij telefoneren, Bluetooth,

Instelbaar bel- en gespreksvolume, 

is hij geschikt voor hoortoestellen 

(H.A.C.), een telefoonboek met 300 

geheugens, een eenvoudige camera

en radio, agenda, alarmwekker en 

zaklamp.

 94,

Deze tarwezakken ruiken naar lavendel en zijn ideaal 

tegen krampen, hoofdpijn, migraine, pijn, spanning en 

stress. Te verwarmen in de magnetron. 

      Lengte 41cm,

      Breedte 13,5 cm,

      Dikte 2,5 cm.

Onze prijs 14,95

Voor leden

 12,95

Tarwezak Lavendel

Dit opvouwbare bankje 

heeft een stevig metalen 

frame met zacht kussen 

en zorgt voor comfort tij-

dens het geknield werken 

in de tuin. De opstaande 

zijsteunen zijn op de 

geschikte hoogte om zich 

recht te duwen zonder 

rugpijn. Omgekeerd kan hij gebruikt 

worden als zitje of opstap.

Voor leden

Onze prijs 39,95 33,95

Tuin knie-zitbankje


