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Scheveningseweg was een wereldwonder     
Expositie in Muzee t/m 20 september komt na 350 jaar met nieuws

De Scheveningseweg 
is een bijzondere 
weg. Hij werd 350 
jaar geleden aan-
gelegd en was de 
eerste verharde bui-
tenweg in Holland. 
Bijzonder is ook dat 
hij vrijwel volledig 
zijn oorspronke-
lijke karakter heeft 
behouden. De weg 
voerde van Den Haag 
naar het toen nog 
apart gelegen vis-
sersdorp Schevenin-
gen. Tussen beide 
plaatsen lag een 
zandige en ontoe-
gankelijke wildernis.
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 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

 (070) 346 95 71

Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  De tol in 1762. Rechts vissersvrouwen op weg naar de stad. (Penseel in kleur door P.C. la Fargue (1729-1782). Collectie Haags Gemeentearchief.

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

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

sinds 1953

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

Dat mensen in staat waren daar in 

1665 een goed begaanbare en lom-

merrijke weg aan te leggen – dat 

gold als een waar wereldwonder. Den 

Haag werd daardoor in één keer stad 

aan zee.

Rijk geïllustreerd

Muzee Scheveningen wijdt thans (t/m 

20 september) een expositie aan de 

350-jarige Scheveningseweg. Daarin 

wordt aandacht besteed aan de resul-

taten van archeologisch onderzoek 

naar de voorlopers van de Sche-

veningseweg in de Romeinse tijd, 

naar de plannen voor aanleg van de 

nieuwe straatweg en de aanleg zelf, 

dwars door een zeer geaccidenteerd 

duinterrein. Ook de tol en het tolhek, 

de ontsluiting van Scheveningen en 

veranderingen in het gebruik van de 

weg komen uitgebreid aan de orde. 

Aan de hand van kaarten, schilde-

rijen, prenten, foto’s, archiefstukken 

en toelichtende teksten wordt een 

boeiend beeld geschetst van de lange 

historie van de Scheveningseweg.

Constantijn Huygens ...

De dichter-diplomaat Constantijn 

Huygens (1596-1687) staat bekend 

als bedenker van de Scheveningse-

weg. Volgens het gangbare verhaal 

maakte hij het ontwerp, een ontwerp 

zo gedurfd en nieuw dat hij eerst 

alleen maar ongeloof en tegenstand 

ontmoette. Pas na lange tijd bleek er 

belangstelling voor. Het plan werd 

toen uit de kast gehaald en in de 

herfst van 1665 was de weg klaar, 

conform Huygens ontwerp.

... of Johan van Swieten

Nieuw onderzoek van gastconserva-

tor Kees Stal toont aan dat dit verhaal 

een mythe is. Niet Huygens leverde 

het ontwerp. Dat werd gemaakt door 

landmeter Johan van Swieten, die 

ook de leiding had over het werk dat 

een technisch hoogstandje was. Ook 

was Huygens niet de enige die zich 

inspande voor een goede verbinding 

tussen Den Haag en de kust. Wel was 

hij een visionair die geloofde in voor-

uitgang en maakbaarheid en maakte 

hij uiteindelijk de politieke geesten 

rijp voor de aanleg van de weg.

De Zee-straet

De tentoonstelling in Muzee Sche-

veningen is daarom niet alleen een 

eerbetoon aan Huygens, de wegberei-

der, maar ook aan Johan van Swieten, 

de man die de weg vorm gaf.

Pas na de voltooiing van de weg 

schreef Huygens in 1667 het gedicht 

De Zee-straet, waarin hij de nieuwe 

weg in 1024 versregels bewierookte 

en vooral zijn eigen inbreng niet 

vergat. Met een centrale rol voor het 

gedicht van Huygens sluit de tentoon-

stelling prachtig aan bij de zomerma-

nifestatie Op ’t duin – duingezichten 

en duingedichten in het Haags 

Historisch Museum. De expositie 

in Muzee Scheveningen is daar een 

onderdeel van.

Filmdocumentaire

Filmmaker Bob Entrop maakte een 

nieuwe filmdocumentaire over de 
Scheveningseweg, die ook doorlo-

pend op de tentoonstelling is te zien. 

In deze visuele ontdekkingstocht 

langs het wereldwonder van Scheve-

ningen dat 350 jaar geleden dankzij 

Constantijn Huygens werkelijkheid 

werd komen onder andere Jozias 

van Aartsen en Paul van Vliet aan 

het woord. Aan de hand van uniek 

historisch beeldmateriaal en de 

verhalen van de mensen lopen heden 

en verleden soms naadloos in elkaar 

over. Een tramrit met lijn 8 uit 1926 

en het lied ‘De zomertram van Sche-

veningen’ doen het verleden weer 

herleven. Na het zien van deze film 
zal iedereen met een ander gevoel 

over de Scheveningsweg rijden. 

U vindt Muzee aan de Neptunusstraat 

92, 2586 GT in Scheveningen.

Meer informatie over o.a. de ope-

ningstijden, toegangsprijzen en de 

bereikbaarheid staat op de website:

www.muzeescheveningen.nl

SENIOREN BEGELEIDING 
BOHEMEN (SBB) 

*  Begeleiding en vervoer naar ……  
* (her)inrichting woning/verhuizing
* Administratieve ondersteuning
* € 17,50  per uur incl. btw

Iedereen verdient aandacht en ondersteuning !

Wij zijn actief in heel Den Haag en omgeving

WWW.SBBOHEMEN.NL   - TEL. 06.49.35.97.55

Fietstours op 5 juni, 18 juli en 9 augustus 

Dichter bij ‘t duin
Midden in Den Haag ben je dichter bij de duinen dan je denkt. 
Waar Jacob Cats zijn rust zocht op Sorghvliet en Constantijn 
Huygens zich een weg baande naar zee, rijden dichters Diann 
van Faassen en Harry Zevenbergen fietstours langs het verbor-
gen duin. 

Ontwaar duingezichten op plekken die niet meer als duin herkenbaar zijn. Aansluitend 

aan de fietstour is er een bezoek aan de tentoonstelling Op ’t Duin, waar een gids u 

meeneemt langs de duingezichten en duingedichten.

De fietstours worden georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Op 

’t duin – duingezichten en duingedichten waarin meer dan 80 kunstwerken 

laten zien hoe het duinlandschap tot inspiratie heeft geleid bij kunstenaars 

en dichters vanaf de 17de eeuw tot heden, van Constantijn Huygens tot 

Bernlef en van Jan van Goyen en Jan Toorop tot hedendaagse schilders. De 

tentoonstelling is nog te zien t/m 15 september a.s..

De fietstours vinden plaats op vrijdag 5 juni, zaterdag 18 juli en zondag 

9 augustus, telkens van 13.00 tot 15.30 uur. Kosten € 30,- incl. fietshuur, 

begeleiding en museumbezoek. Aanmelden is verplicht via educatie@

haagshistorischmuseum.nl of tel. 070 312 30 65.
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OPROEPJES EN BRIEVEN De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Verbonden in Verbinding

In Verbonden in Verbinding laat 

Van Welbergen de lezer de wereld 

opnieuw zien zoals alleen een 

Hagenaar dat kan. Dat geldt niet 

alleen voor de gebeurtenissen die 

kenmerkend zijn voor de hofstad. 

Ook zijn reflecties op gebeurtenis-

sen in Nederland of op het grotere 

wereldtoneel getuigen van dezelfde  

‘typisch Haagse’ emotie en besef 

van betrokkenheid. 

Actualiteit

De bundel is rijk geïllustreerd en 

zij steekt iedere Hagenaar maar 

ook elke andere geïnteresseerde in 

Nederland op een zeer persoonlijke 

wijze een hart onder de riem in hun 

terugblik op tal van gedenkwaar-

dige momenten. Reageren op de 

actualiteit is één van de typerende 

kenmerken in het werk Van Welber-

gen. Sinds vijf jaar verwerkt hij zijn 

visie op actuele ontwikkelingen in 

korte gedichten. 

Dichtende ambtenaar

Cor van Welbergen (1957) is al 

bijna veertig jaar werkzaam als 

rijksambtenaar. Hij is getrouwd 

en de trotse vader van twee 

dochters. De uitspraak “zo ik iets 

ben, dan ben ik een Hagenaar” is 

zeker op hem van toepassing, al 

neigt hij iets meer naar Hagenees. 

Het spelen met taal in dichtvorm 

noemt hij een ‘hobby’ van hem. 

Maar is daarom niet minder trots 

op zijn achtste bundel, uitgege-

ven in eigen beheer.

Het 114 pagina’s tellende boek 

is voor € 21,15 onder meer te 

bestellen op internet bij www.

mijnbestseller.nl

Cor van Welbergen, van wie De Oud-

Hagenaar regelmatig een gedicht 

publiceert, heeft onlangs zijn achtste 

bundel gepubliceerd. “Na veel uren 

van zwoegen achter mijn PC, de no-

dige - tijdelijke - writers blocks en wat 

‘geniale ingevingen’ is het nu eindelijk 

klaar,” aldus de auteur.

Hulp bij verlies en rouw

Vroeger of later krijgt iedereen te ma-

ken met verlies. Verlies van een part-

ner ( vaak na een lange verbintenis) 

of een geliefde of familielid. Verlies 

van gezondheid of een goede vriend 

of vriendin kan ook gevoelens van 

rouw oproepen. Vaak gaat het om een 

abrupte wending in iemands leven, 

waarbij je moet leren omgaan met een 

nieuwe situatie en met een blijvend 

gemis van wat vroeger was. Heb je 

een dierbare verloren, dan staat de we-

reld stil. Afscheid nemen is zwaar en 

verdrietig. Praten over verlies is vaak 

moeilijk en je wilt er je omgeving 

niet mee “belasten”. Vrijwilligers van 

Humanitas Haagland weten vanuit hun 

eigen ervaring met dood en verlies 

hoe om te gaan met deze ingrijpende 

gebeurtenissen. Zij begrijpen wat je 

doormaakt, zij zijn getraind en kun-

nen goed luisteren. De vrijwilligers 

komen bij je thuis en hebben tijd en 

aandacht om je gedurende een aantal 

maanden een steuntje in de rug te 

bieden. Samen met de vrijwilliger pak 

je langzaam de draad weer op. Er zijn 

geen kosten aan verbonden. Soms is 

het moeilijk om de stap te zetten om 

hulp te vragen, maar een telefoontje 

naar Humanitas Haagland zal je zeker 

verder helpen in het proces van rouw. 

Je kunt bellen naar: 06 83810131.

Marja van Starrenburg
Humanitas Haagland

sbr.haagland@humanitas.nl

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

Reünie van Marcus 

Ik zoek met als doel een reünie de 

sologitarist Hans de Groot (links op 

de foto) van de groep “Marcus”. Zoals 

veel Haagse bandjes speelde wij door 

het hele land, maar ook regelmatig 

in de bekende clubs: de PamPam, de 

Top Ten en de Beatclub alle in het 

toen swingende Scheveningen. Hans 

is nu achter in de 60 zoals alle leden 

van dit bandje. Het enige wat ik nog 

weet: hij woonde bij zijn ouders in 

de Piet Heinstraat. Vermoedelijk nog 

steeds actief in de muziek naar het 

schijnt in een Indisch bandje. Hoop 

doet leven, zover hij dit ook nog 

doet... Is natuurlijk wel relevant bij het 

organiseren van een reünie. Mocht u 

enig vermoeden hebben deze persoon 

te herkennen, mail mij dan alstublieft. 

Ik wacht het met spanning af.

Boudewijn Vermeulen
bouk2555@planet.nl

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

Sandie Shaw

Beste Julius, hartstikke leuk weer in 

de krant van 28 april. Maar volgens 

mij heeft niet Barbara Streisand 

‘Puppet on a String’ gezongen, maar 

Sandie Shaw – op haar blote voeten.

Gerda Knol – van der Meer
a.knol@casema.nl

Naschrift:Meerdere lezers stuurden 

een briefje met dezelfde opmerking. 

Ze hebben gelijk, Sandie Shaw won 

in 1967 het Eurovisiesongfestival met 

het liedje. 

Julius laat trouwens ook nog weten dat 

hij er een paar jaar naast zat met ‘I 

never promised you a rosegarden’. Het 

werd in 1970 beroemd als liedje, in de 

uitvoering door Lynn Anderson.

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 75.000 exemplaren gratis te krijgen, op 

ca. 360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

e tland  el t  idden el  and  eid chendam
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant 

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 70 euro; daarbuiten voor 

85 euro. Het voordeligste is het om de krant binnen 

twee weken na verschijning gratis als PDF te down-

loaden via de website: deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Frans M. Hoynck van Papendrecht

hoynck@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs

Erik de Boer; Barbara Bruckwilder; 

Marco Daane; Carl Doeke Eisma;

Roeland Gelink; Carel Goseling;

Willem Goudriaan; Frans van der Helm, 

Hans Roodenburg, en Ton de Ruiter

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Voor de uitgave wordt geen 

enkele subsidie ontvangen; alle onvermijdelijke 

kosten worden gedekt door advertentieverkoop. 

Personele en huisvestingslasten zijn er nauwe-

lijks; slechts zo’n 10 %  van wat bij reguliere 

media gebruikelijk is. Er wordt in de regel thuis 

gewerkt; onbezoldigd door lezers c.q. schrijvers 

met een professionele achtergrond in de media - 

op basis van een zeer kostenzuinig en uitgekiend 

werkmodel. Vergaderingen zijn er niet.C
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Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie

Kim Olsthoorn

kim@deoud-hagenaar.email

Jan Vos

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06 23700323

Vormgeving

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

www.baasimmedia.nl

Niets is wat het lijkt

Krakende trappen omhoog

Bedrogen wordt het oog

Nooit wordt het einde bereikt

Van vogel naar vis

Schrijvende hand komt uit papier

Ooit woonde Koningin-moeder Emma hier

Wat is er met die waterval mis?

Gezichtsbedrog en spelen met perspectief

Kon ik maar dichten met Escher’s inzicht

Wat heb ik dit Haagse museum lief

Escher museum

Vaak maak ik hier een landing
De waan van de dag verdwijnt
Als de heerlijke Panna verschijnt
Rotspunt in de roerige branding
Rotspunt in de roerige branding

Ik laat de boel, de boel
Soms zat ik daar met haar
Tijd verstrijkt, jaar na jaar
Geniet van de Apfelstrudel
Hier voel ik me altijd thuis
Hoeft nooit te veranderen
Het aroma van koffiegruis

De Wiener Konditorei
Boegbeeld tegen verandering
Jouw aanblik maakt me blij
Icoon van Den Haag
80 jaar

(17 april 2014 uit 
de bundel Verbonden in Verbinding)

Wiener Konditorei

In het donker en in het felle licht

Spiegelbeeld of in negatief

Zie de glimlach op mijn gezicht

(12 mei 2015 – nog ongebundeld)

Door Cor van Welbergen

Cor.Welbergen@minbzk.nl



Lettie van Atteveld, voorzitter van de 

Raad van Bestuur van HWW zorg, 

gaf daarin het goede voorbeeld door 

maandag 11 mei samen met bewoners 

van verpleeghuis De Eshoeve Resi-

dentie met een nieuwe rol toelfiet  o  
pad te gaan. 

Niet alleen gezond

Op allerlei manieren worden ouderen 

bij HWW zorg gestimuleerd om in 

beweging te komen. Lettie van At-

teveld: “Uit allerlei onderzoeken blijkt 

dat bewegen een positief effect heeft 

op allerlei lichamelijke processen. 

Jongere generaties zijn in Nederland 

steeds actiever en bewuster bezig met 

gezondheid en beweging. Waarom 

daarmee stoppen als je ouder bent? 

Bewegen is namelijk ook gewoon heel 

leuk!”. In de woonzorglocaties van 

HWW zorg wonen cliënten om uit-

eenlopende redenen. Voor mensen met 

een somatische (lichamelijke) klacht 

bijvoorbeeld, geldt dat beweging 

vaak een reactiverend effect heeft. Je 

krijgt iets terug dat je kwijt was. Voor 

ouderen met dementie of Alzheimer 

heeft bewegen nog een tweede func-

tie. Door hun aandoening vergeten 

sommigen hoe je moet bewegen. Ze 

weten het gewoon niet meer. Bewegen 

wordt dan als het ware preventie op 

vergeten.

Duofiets

Ida Huijgens is locatiemanager van 

verpleeghuis De Eshoeve Residentie 

aan de Scheveningse Doorniksestraat. 

Op haar longstay-somatiek-locatie, 

wonen cliënten die baat hebben bij 

beweging en er graag op uitgaan. Ida 

vertelt: “HWW zorg heeft in 2014 

een stimuleringsfonds in het leven 

geroepen dat enerzijds ruimte biedt 

aan initiatieven die er anders uit de 

reguliere middelen niet van zouden 

komen en anderzijds de creativiteit bij 

de medewerkers prikkelt en stimuleert. 

Onze zorgmedewerkers hebben da-

gelijks contact met onze bewoners en 

weten heel vaak precies door die er-

varing waar er nog behoeften bestaan. 

Zo kwamen wij hier in de Residentie,” 

gaat Ida verder, “op het idee om voor 

onze verpleeghuizen en woonzorgcen-

tra rol toelfiet en en duofiet en aan te 
vragen. Ja, als je denkt dat er in de we-

reld maar n oort fiet  i  dan he  e 
het helemaal mis. Er bestaan de meest 

uiteenlo ende oorten fiet en. i  een 
rol toelfiet  i voor eeld ri d e met 
de eigen rolstoel op een soort plaat en 

kan de begeleider (dat kan een vrijwil-

liger, familielid of medewerker zijn) 

erachter laat nemen. i  een duofiet  
stap je vanuit bijvoorbeeld de rolstoel 

over o  de fiet  en tra  e zel  oo  ac-

tief mee, samen met de begeleider. Nu 

het voorjaar is en het wat beter weer 

wordt, zijn we er al een aantal keer op 

uitgegaan. In het begin is het even af-

tasten, maar als we vervolgens op weg 

zijn wordt er heel wat afgelachen. En 

dan die li e limlach na a oo . aar 
doe je het toch allemaal voor!”

Meer modellen

Inmiddels is de aanvraag van Ida 

Huijgens vanuit het stimuleringsfonds 

ehonoreerd en zi n de eer te fiet en 
op proef in huis. En niet alleen De 

Eshoeve Residentie, maar alle woon-

zorglocaties van HWW zorg krijgen 

een fiet  naar euze. eelal wordt dat 
een rol toel  o  duofiet  maar in het 
geval van bijvoorbeeld verpleeghuis 

Vrederust-West (gespecialiseerd in 

CVA-revalidatie) wordt het een drie-

wieltandem, waarop cliënten in het 

kader van hun revalidatie hun balans 

kunnen oefenen. Bewegen is dus troef 

bij HWW zorg. En, als u een keer toch 

even geen zin hebt? Dan is dat ook 

prima.
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Lekker rustig achter de geraniums naar buiten turen als oudere 

Hagenaar? Dat is er, als het aan Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW 

zorg) ligt, vanaf nu niet meer bij! De Haagse zorgleverancier met 

naast een grote wijkzorgtak, 11 verpleeghuizen en woonzorgcentra, 

heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van beweging. 

2015, het jaar van beweging bij Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)

Bewoners op pad met aangepaste fietsen

- Ouderwets een boulevardje pakken …! Op de foto van links naar rechts: Mevrouw Roorda 
(bewoner De Eshoeve Residentie), Lettie van Atteveld (voorzitter RvB HWW zorg), Ida 
Huijgens (locatiemanager De Eshoeve Residentie) en mevrouw Vermeer (bewoner De 

Eshoeve Residentie). Foto: Eva Collette. -

Het doek is afkomstig uit een erfenis en 

de erfgenamen hebben aangegeven het 

werk een meer publieke bestemming 

te willen geven. Mesdag schilderde de 

olieverf op doek in 1900. 

Werk van Sientje 

Sinds kort toont het museum in de vaste 

collectie ook een nieuw verworven 

schilderij, gemaakt door Mesdag’s echt-

genote Sientje van Houten (1834-1909): 

een prachtig stilleven met eeen blauwe 

Chinese cloisonné vaas.

Scheveningse vissersschepen 

op volle zee

Mooie aanwinsten 
Panorama Mesdag
Het museum Panorama Mesdag 

aan de Zeestraat in Den Haag 

is een bijzonder schilderij rijker 

van z’n naamgever, de schil-

der Hendrik Willem Mesdag 

(1831-1915). Het museum heeft 

het schilderij in een langdurig 

bruikleen gekregen via bemid-

deling van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed.

In tegenstelling tot wat helaas vele voet-

balverenigingen is overkomen, overleefde 

Laakkwartier alle problemen, die op haar 

weg kwamen. Nog steeds is Laakkwartier 

de niet gefuseerde vereniging, die ook 

nog steeds voetbalt aan het bekende ter-

rein aan de Janssoniusstraat.

Buurthuisfunctie

De enige wijziging, die Laakkwar-

tier de laatste tijd heeft ondergaan, is 

dat er ruimte op het  complex van de 

voetbalvereniging is gereserveerd voor 

verschillende andere activiteiten in de 

wijk zoals het wijkberaad, judo, gym, 

juridisch spreekuur, De Laakse Lente en 

een vestiging van Florence. Laakkwartier 

is nu met recht “Een Buurthuis van de 

Toekomst.”

Terugblikkend op de rijke historie van 

Laakkwartier zijn er vele hoogtepunten 

geweest. Heel bijzonder dan zien we vele 

hoogtepunten. Een absoluut hoogtepunt 

was 1958. In die tijd  promoveerde 

Laakkwartier in drie achtereenvolgende 

jaren van de 3e naar de 1e klasse van de 

K.N.V.B. Heel den Haag sprak hier met 

ontzag over.

Natuurlijk waren er ook dieptepunten 

maar in z’n algemeenheid bleef Laak-

kwartier door alle jaren heen een goed 

presterende amateurvereniging.

Bekende trainers

Als we kijken naar de trainers, die Laak-

kwartier onder hun hoede hebben gehad, 

dan valt een aantal namen op. Uiteraard 

Henk de Boer, de trainer met wie Laak-

kwartier promoveerde van de 3e naar 

de 1e klasse; maar ook Rinus Loof (ex-

speler van A.D.O. en het Nederlands elf-

tal); Piet van der Kuil (oud-international); 

René Pas (oud A.D.O. speler); de eigen 

oud internationals (van Lakwa 1)  Remco 

Innemee, George Zevenbergen, Ruud van 

der Linden en natuurlijk het Haagsche 

idool en het idool van Laakkwartier: Aad 

Mansveld, die als trainer een zeer speci-

ale band had met onze vereniging! 

Ook niet onvermeld mag Lex Schoenma-

ker blijven (oud A.D.O. en international), 

die tijdens de zeer ernstige ziekte van 

Aad belangeloos de training van hem 

overnam.

Jaarlijks evenement

Het bestuur van Laakkwartier wil dat 

er nu jaarlijks in de maand juni - tot het 

100-jarig bestaan in 2020 daar is - een 

bijzonder evenement wordt georganiseerd 

op het Laakkwartier-terrein.

Op zaterdag 6 juni aanstaande zal er om 

te beginnen een feestelijke reünie plaats-

vinden op het Laakkwartier-veld. Leden 

en oud-leden wordt gevraagd om zich 

daarvoor aan te melden via de website: 

www.laakkwartier100jaar.nl

Piet Noordam
Jubileumcommissie Laakkwartier

p.h.noordam@casema.nl

Over 5 jaar is het zover  . eerste reünie al op 6 juni aanstaande

HVV Laakkwartier op naar de 100 jaar
Bij het 75-jarig bestaan schreef de Voorzitter K.N.V.B. afdeling ’s-Gravenhage “Laat Laakkwartier Laak-

kwartier blijven”. En nu, na bijna 95 jaar kunnen we zeggen: ”Dat is gelukt.”

- Overhandiging van het schilderij van H.W. 
Mesdag door Michalea Hanssen van de rijks-
dienst aan Sander Uitdenbogaard, directeur 

van het beroemde museum
 aan de Zeestraat in Den Haag. -
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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 

 

 

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

      Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel  30% Korting 

Winterzon Spanje en Portugal 

en nog veel meer Senior Hotels Actiewekenen nog veel meer Senior Hotels Actieweken  

Riviercruises Last Minute Acties 

Senior Hotel Gaasterland Senior Hotel Gaasterland   
RijsRijsRijs   ///   Friesland € 255,Friesland € 255,Friesland € 255,---   

Actie Weken Actie Weken Actie Weken nu nu nu € 224,€ 224,€ 224,---   p.pp.pp.p   

Senior Hotel AltastenbergSenior Hotel Altastenberg  
SauerlandSauerlandSauerland   ///   Duitsland €Duitsland €Duitsland €   249,249,249,---   

Actie WekenActie WekenActie Weken   nu  nu  nu  € 175,€ 175,€ 175,---   p.pp.pp.p   

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis brochures. 

- Reserveren: Bel of Mail -

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

MYSTERY JACKPOT 
MET RUIM 

€ 700.000,- 
AAN PRIJZEN

SPEEL ELKE DAG MEE 
MET HET TRY&WINSPEL
EN MAAK GRATIS KANS 

OP € 100.000,-

FINALEDAG TRY&WINWEKEN
DE BEKENDMAKING VAN DE WINNENDE GETALLEN!

Wie loopt er naar buiten met € 100.000,-? 

VRIJDAG 

19 JUNI

HOLLAND CASINO
TRY&WINWEKEN
DINSDAG 6 MEI T/M ZONDAG 7 JUNI SCHEVENINGEN

FABULOUS FAVORITES
Swing mee met de classic rock band The Clarks

VRIJDAG

5 JUNI

SUNDAY ROYALE
Samen spelen, samen genieten

ZONDAG 

7 JUNI
VAN 16.00 UUR TOT 22.00 UUR

VRIJDAG 

29 MEI
VANAF 20.00 UUR

FRIDAY NIGHT OUT
Geniet van een live optreden van de veelzijdige Wolter Kroes

ELKE

ZONDAG FAVORITES WEEKLOTERIJ
Maak als Favorites Card-houder elke zondag kans op mooie prijzen

HET ENIGE ECHTE CASINO

S TA E D I O N . N L / V I TA A LW O N E N
( 0 7 0 )  3 2 3  3 7  2 0

MET STERRENCOMFORT

Maritiem wonen 
 in Kijkduin

OPEN HUIS HAGHEDUYN 
Zaterdag 6 juni van 13:00 tot 16:00 uur

Op 6 juni 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 tweekamerappartementen 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 6 juni u niet uit of wilt u 

meer informatie. Bel dan (070) 323 37 20.

Locatie Hagheduyn

Kijkduinsestraat 1136, Den Haag

Bent u alleengaand en wilt

 

u uw liefde 
voor klassieke muziek delen?

Meld u dan aan voor

il u u
ssie iek dele

 

T: 070-88 00 333

 k ssssie

ld  d  a

 070-88  3 3 070-88 

SAMEN KLASSIEK

In onze winkel worden allerlei gemaksdiensten 
aangeboden. Stoomgoed en de was kunnen 
worden opgehaald.
Wij vermaken en repareren ook kleding. 
  

Bel: 070 3604077 voor meer informatie.

Escamplaan 276 in Den Haag 

Wassen en Stomen bij 
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

• www.rozezorg.nl

Vrijwilligers
vacatures

Begeleiders ADO
blindentribune
Het Kyocerastadion  van 

ADO Den Haag beschikt over 

een blindentribune. Visueel be-

perkte mensen worden er voor-

zien van wedstrijdcommentaar 

en ervaren er de stadionsfeer. 

Zonder vrijwillige begelei-

ders is dat niet mogelijk! Zij 

voorzien hen van vervoer van 

en naar het stadion en van 

eventuele assistentie. Bijvoor-

beeld van en naar het toilet, de 

zitplaatsen en de catering. En 

hun gezondheid en veiligheid 

staan natuurlijk voorop.

Voor meer informatie

Tel.: (070) 305 45 55

E-mail: stagiaireadomaat-

schappij@adodenhaag.nl

Begeleiders
rolstoeldansen
Hebt u altijd al willen swingen 

op de vrolijke en warme klan-

ken van Zuid-Amerikaanse 

muziek? Dansschool Salsa 

Prisiri maakt salsa mogelijk 

voor iedereen. Bij het rolstoel-

dansen bestaan de danskop-

pels uit een lopende en een 

rolstoeldanser. Dus ook zonder 

rolstoel kunt u daaraan mee-

doen! Lopers die als vrijwil-

liger meedoen kunnen gratis 

les krijgen. Daarnaast biedt u 

een rolstoeler de mogelijkheid 

goed te kunnen oefenen.

Inlichtingen: Izaak Koopman

Tel.: 06 44 88 59 33 /

 06 44 88 59 33

E-mail: info@salsaprisiri.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures?

www.denhaagcares.nl 

voor dagvacatures

Of kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

Een gezonde leefstijl geeft echter géén 

garantie op het voorkomen van demen-

tie. Daarvoor is het ontstaan van deze 

ziekte te complex en onbekend. Maar 

door de belangrijkste risico’s weg te 

nemen kan het proces mogelijk worden 

vertraagd of positief worden beïnvloed. 

Wat kunt u volgens de onderzoekers zelf 

doen?

Mediterraan dieet

Een gezond mediterraan dieet bestaat uit 

veel groente en fruit, volkorenproducten 

(brood en pasta), noten, bonen, zaden, 

vis en olijfolie, maar juist weinig rood 

vlees, zuivel, eieren en suikerrijke pro-

ducten. Een glaasje wijn op zijn tijd past 

er volgens de onderzoekers ook in. Het 

gaat níet om de individuele ingrediënten, 

maar om de combinatie ervan.

Blijf actief

Een actieve leefstijl wil zeggen: nieuws-

ieri  li ven   e i el zi n en nieuwe 

uitdagingen aangaan. Van een taal tot 

een computerspel of vrijwilligerswerk.

Beter vaak dan heftig

Lichamelijke activiteit is belangrijk, 

maar: regelmatig. Vijf keer per week een 

rondje wandelen of regelmatig de trap 

nemen werkt beter dan af en toe heftig 

sporten.

Vermijd risico’s

Bescherm uw hersenen – door bijvoor-

beeld niet te roken. En mensen met 

diabetes, hartziekten, of nierziekten 

moeten medische adviezen en medica-

tierichtlijnen goed opvolgen.

Eveline van de Putte schreef het boek 

‘Stormachtig Stil. Levensverhalen van 

roze ouderen’. Daaruit blijkt dat zij er in 

hun leven vaak mee hebben geworsteld 

om voor hun seksuele geaardheid uit 

te komen. En dat dat opnieuw de kop 

opsteekt als ze in een aanleunwoning, 

dagopvang of verzorgingshuis terecht-

komen.

Buitengesloten

Eveline: “Als ik in een verzorgingshuis 

aandacht vraag voor seksuele diversi-

teit, krijg ik vaak te horen: ‘homo’s, 

die hebben we hier niet hoor.’ Dat kan 

natuurlijk niet. Zes tot acht procent van 

de bevolking heeft homo- of biseksuele 

gevoelens, dus ook daar. Die ouderen 

komen er alleen niet openlijk voor uit; 

durven dat vermoedelijk niet.”

Voor velen was dat was vroeger al een 

probleem. Ze werden buitengesloten, 

soms ook door ouders en familie. “En 

op hoge leeftijd moeten ze dan opnieuw 

de moed vatten om ervoor uit te komen. 

Ze merken ook dat medewerkers en 

bewoners in zorginstellingen nog heel 

vaak in heterovormen denken: een 

nieuwe bewoonster, die zal wel een man 

hebben gehad, en andersom. Dan voel 

je je niet welkom. En ben je bang dat je 

er zoals vroeger opnieuw buiten valt.”

Heterobril

Maar jonge medewerkers en mensen op 

de zorgopleidingen weten en accepteren 

toch inmiddels wel dat homoseksuali-

teit en biseksualiteit bestaan? Eveline: 

“Toch wordt er in die opleidingen nau-

welijks aandacht aan besteed. Ook niet 

aan andere minderheden trouwens, zoals 

migranten. Er zou veel meer voorlich-

ting kunnen worden gegeven. Een van 

de vrouwen in mijn boek vertelt dat niet 

de ouderen in het huis waar haar moeder 

verzorgd werd raar op haar reageerden, 

maar juist de mensen van de zorg. Daar-

om: nodig mensen die erover kunnen 

vertellen uit voor een lezing. Moedig 

studenten aan erover na te denken en 

niet automatisch door een heterobril te 

kijken. Laat hen bij kennismaking met 

een cliënt of familie vragen: ‘Heeft u 

een partner? Of een partner gehad?’ En 

als het antwoord bevestigend is: ‘Is het 

een man of een vrouw?’ Dan zal iemand 

makkelijker zeggen van welk geslacht 

die partner is.”

Onbegrip

“Transgenders hebben het nog moei-

lijker. Zij ervaren nog meer onbegrip. 

Men vindt verandering van geslacht 

vaak gek, ziekelijk en onnatuurlijk, 

maar realiseert zich niet wat een enorm 

proces dat is. Als je eenmaal weet wie 

je werkelijk bent van binnen, is het een 

heel grote stap om daar ook echt voor te 

kiezen, zo te gaan leven. Daar is enorm 

veel moed voor nodig! Ook nu nog 

leiden heel wat mensen een dubbelle-

ven, omdat ze nog niet zichzelf durven 

zijn. En daar wordt natuurlijk niemand 

gelukkig van.”

In grotere steden als Den Haag is altijd 

meer mogelijk geweest dan in dorpen, 

waar de sociale controle groter was. 

Eveline: “Maar het lijkt soms wel of 

we wat dat betreft twee stappen vooruit 

en een stap achteruit zetten. Jan Lutje 

Schipholt vertelt in ‘Stormachtig Stil’ 

dat twee homomannen in het verzor-

gingshuis van zijn moeder door de ou-

dere dames als vuil behandeld werden. 

Hij zet zich nu al tien jaar in voor een 

woongemeenschap voor roze ouderen 

in het centrum van Den Haag. Maar dat 

plan is tot nu toe nog niet gerealiseerd.’

Roze Loper

Overigens kunnen roze ouderen nagaan 

of zorginstellingen open staan voor 

seksuele diversiteit. Daarvoor bestaat de 

‘Roze Loper’. Eveline: “Dat is een kwa-

liteit certifi caat voor homo vriendeli e 
instellingen. Roze Loper-instellingen 

staan op de website www.rozezorg.nl/

haaglanden. Een instelling kan in het 

aannamebeleid  bijvoorbeeld opnemen 

dat personeel een open levenshouding 

en respect voor iedereen moet hebben, 

ongeacht cultuur, geaardheid, geloof 

of achtergrond. En als ze zich iets niet 

goed kunnen voorstellen en daardoor 

niet kunnen accepteren, om welke reden 

ook, dat ze dit dan in elk geval niet ver-

oordelen. Dit moet natuurlijk niet alleen 

op papier zo zijn, maar zich ook uiten in 

‘roze’ activiteiten e.d.”

Ook zestigplussers zelf zouden zich 

open moeten stellen. “Als je ouder 

wordt en je wereld kleiner, wil je dat je 

eigen omgeving zo vertrouwd mogelijk 

is. Voor sommigen past een lesbische 

buurvrouw daar misschien niet helemaal 

bij. Toch moeten we ernaar streven dat 

dat steeds meer wél het geval is. Naar 

een muziekavond van een roze-oude-

rensoos waren ook enkele hetero-echt-

paren gekomen. Die gingen apart zitten. 

Ik zei tegen hen: we willen allemaal 

van iemand houden, liefde is toch een 

recht voor iedereen? Toen knikten ze 

allemaal instemmend. Daar gaat het 

toch om? We willen allemaal hetzelfde: 

bij iemand horen, geborgenheid. Als dat 

je wordt afgepakt, ben je zo verschrik-

kelijk eenzaam.”

Tour d’Amour

Om aandacht te vragen voor seksuele 

diversiteit in onder meer zorginstel-

lingen, trekt vanaf 29 mei de Tour 

d’Amour door Den Haag. Eveline van 

de Putte gaat in gesprek met medewer-

kers, vrijwilligers, bewoners en wijkbe-

woners, laat roze ouderen vertellen en 

gaat vooral de dialoog aan. Feestelijke 

start: 29 mei om 14.30 in De Eshoeve, 

Doorniksestraat 150/152. Iedereen 

welkom.

Actief blijven, zowel lichamelijk als geestelijk, en gezond eten 

verkleinen de kans op het ontstaan van dementie. Aldus een on-

derzoek van de Universiteit Maastricht naar risicofactoren. 

Volgens de Nederlandse grondwet heeft iedereen dezelfde rechten, ongeacht zijn of haar seksuele 

voorkeur. Homostellen kunnen hier openlijk samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaan en 

trouwen. Toch ondervinden ‘roze ouderen’  nog altijd problemen omdat ze homoseksueel of lesbisch zijn.

‘Stormachtig stil’
Oudroze is een moeilijke kleur

Actief blijven kan de kans op dementie verkleinen
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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

Opheffings-

uitverkoop
alles moet weg!

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel. 070 3080080

Ma. van 13:00 t/m 17:30, 
di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30

za.van 9:00 tot 17:00

Wij stoppen 
ermee!

Hoge kortingen

  Gewoon 
    goed geregeld



Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd

van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening. 

Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:

Voorletter(s):  Achternaam:   M    V

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Telefoon  E-mailadres: 

 Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op 

 deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort. 

 Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een 

 depositorekening gestort krijgen.

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar: 

De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

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

De tijd is voorbij om eenzaam 

en alleen thuis te blijven zitten:

Ontmoet de Blijmaker

Helaas neemt het aantal 

mensen in Den Haag en 

omgeving sterk toe, die uitzien 

naar een gewoon gesprek, 

een leuk contact, 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. Blijf niet 

langer alleen thuis zitten en doe 

weer mee aan de samenleving.

De Volharding is de coöperatie 

die zich het lot van deze 

mensen aantrekt. 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, een wandeling, 

licht huishoudelijk werk, een 

spelletje, ziekenhuisbezoek 

en noem maar op. Behalve 

dat zij erg gemotiveerd zijn en 

heel goed kunnen luisteren 

beschikken de vrijwilligers over 

veel ervaring en zijn ze van 

onbesproken gedrag in de zorg.

Na aanmelding vinden wij het 

belangrijk dat u eerst met ons 

kennismaakt door middel van 

een gesprek. Als u dit wilt in het 

bijzijn van een familielid of een 

bekende van u 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 

missen kunnen.  

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

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
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Jeanne Bronmeijer-Hazelzet (1922) blikt terug op de swingende tijden van weleer 

Dansinstituut Bronmeijer aan de Lange Poten

De energieke Jeanne vertelt bruisend 

over het verleden van haar man 

Joop. “Nee, hij was ouder dan ik en 

is al in 1926 begonnen aan de Lange 

Poten”. Dansen was zijn leven! Zijn 

vader verdiende zijn brood in een 

drukkerij aan de Dunne Bierkade 

en grootvader kwam uit Brabant 

vandaan. Haar in 1903 geboren 

echtgenoot had elastieken benen, die 

hem dwongen om naar Londen te 

gaan om een opleiding tot dansleraar 

te volgen. Engeland werd in die tijd 

– en nu nog- als het Mekka gezien 

van de danswereld. Enthousiast 

praat Jeanne me bij over de grote 

danswedstrijden in Blackpool, waar 

Joop voor de oorlog wereldkampi-

oen dansen is geworden. Op zijn 22e 

zat hij al in Londen en spoedig erna, 

was hij gediplomeerd en bekwaam 

om een lerarenopleiding voor dansen 

te beginnen in Den Haag. Aanvan-

kelijk huurde hij daartoe een zaal 

in een cafeetje, maar hij kwam al in 

1926 in het vertrouwde pand aan de 

Lange Poten terecht. De jongeman 

was toen 22 jaar!

Geen ouwe man
Ondertussen was Jeanne in Rot-

terdam geboren, De oorlog bracht 

het aanstaande dansende echtpaar 

dichterbij. Doordat Rotterdam 

deels werd gebombardeerd kwam 

Jeanne met haar moeder In Voorburg 

terecht. Na het afmaken van haar 

schoolopleiding, werd ze verkoop-

ster bij Van Ankorven op de Plaats 

in een parfumeriezaak annex 

kapsalon. We hebben het dan over 

de periode rond 1950. Haar moeder 

was een schat van een mens, altijd 

gastvrij en muzikaal. In Rotterdam 

had Jeanne zich de eerste danspas-

sen reeds eigen gemaakt, maar ook 

de piano trok haar erg. Het was een 

gezellig boel thuis en het gezin werd 

vreselijk getroffen toen haar vader 

op 48-jarige leeftijd overleed aan 

een fatale blindendarmontsteking. 

Met een vriendin ging Jeanne op de 

vrijdagavond graag uit in Scheve-

ningen. Het deftige Palais de Danse 

–avondkleding verplicht!- nabij 

het Kurhaus was hun favoriete 

uitgaansplek. Het zal niemand ver-

bazen dat ook Joop Bronmeijer daar 

de beentjes van de vloer deed. En 

voilà. Op een gegeven moment, 

dansten ze samen en sloeg de vonk 

over. “Hij was ouder, maar is nooit 

een ouwe man geweest!”, vertelt 

Jeanne. Hij had zijn hele leven een 

ran  en aantre eli  fi uur. m een 
lang verhaal kort te maken: het ge-

beuren resulteerde in een romantisch 

huwelijk in 1952 waaruit tussen de 

bedrijven door zoon Joop junior is 

geboren. Haar leven ging voor haar 

opeens een heel andere kant op. 

Onvoorspelbaar leek haar toekomst, 

waarin ze voortaan samen met Joop 

niet meer weg te cijferen was in de 

Haagse danswereld.

Waterpomptang
Het werd alsmaar drukker op de 

dansvloer aan de Lange Poten. De 

eerste etage was bestemd voor de ad-

ministratie en de garderobe en op de 

tweede verdieping was de dansvloer, 

die in de loop der jaren wel geregeld 

is verbouwd en werd aangepast aan 

de eisen van de nieuwe tijden. Over-

dag was er een lerarenopleiding en 

’s avonds werd er les gegeven aan de 

Haagse jeugd. Ook senioren waren 

trouwens welkom op de school. 

Belangrijk was dat je de jeugdigen 

wat bijbracht. Op de eerste plaats: 

manieren! Een meisje vragen was 

niet zomaar iets nonchalants! Ze 

herinnerde nog eens een meisje die 

met de naaldhakken achteruit ging 

en op de tenen stond van een jongen. 

Au!, schreeuwde hij. Ze nam de 

jongedame apart en gaf aan dat ze 

toch minstens ‘pardon’ had moeten 

zeggen. “Dansen is niet alleen wat 

met voeten heen en weer bewegen, 

dat kan een acrobaat ook!” Het gaat 

om de stijl, om de kunst om de edel-

heid van het lichaam tot uitdrukking 

te brengen en dansen zonder goede 

omgangsvormen is uit den boze. 

Je dient een vrouw beleefd vast te 

houden en niet fi n te ni en  weet 
ze deels lachend en deels serieus te 

onderrichten. “Het is een soort van 

waterpomptang, waarbij je de juiste 

maat moet stellen”. En verder is de 

man de leider, want anders wordt het 

een knoeiboel. 

Klassiek en modern
In alle hoeken van het land zijn 

dansscholen te vinden die nog steeds 

bestaan en waarvan de leraren hun 

opleiding bij Bronmeijer hebben 

genoten. Joop had er zijn handen vol 

aan, maar deed het met liefde. Een 

dag niet gedanst, was een dag niet 

geleefd! Van Waddinxveen tot in 

Limburg bezoekt Jeanne nog steeds 

bevriende dansinstituten die bij 

hun het dansen hebben geleerd. 

Dansen is méér dan plezier voor 

twee!

De Engelse of Weense wals 

blijft een gouwe ouwe onder 

de dans. Mooi, edel, sereen. 

Het lichaam toont sierlijk de 

bewegingen, die onbewust 

haast kunstzinnige beelden 

tevoorschijn roept. Jeanne 

heeft altijd geleerd om niet 

de forceren, laat het lichaam 

zelf de passen zetten. Laat het 

soepel glijden. Geen overdre-

ven gewicht op de ene zij of 

de andere heup. Het moet allemaal 

soepel verlopen. Het is net als het 

leren van autorijden. De technische 

snufjes moeten opgenomen worden 

in het onbewuste en zo moet je als 

een vanzelfsprekendheid rijden of 

dansen. Sierlijk, feestelijk en dan 

kan iedere dans een lust zijn. Van 

de Foxtrot tot de Jive maakt niet 

uit. Het lichaam beweegt. “Een 

ideale manier om af te vallen!”en 

nog veel belangrijker het zorgt voor 

een goede conditie van het lichaam. 

Inderdaad is de sportieve vrouw 

Bronmeijer het levendige bewijs van 

haar eigen theorieën! 

Paassoirées
Groots opgezet waren de oergezel-

lige soirées in de Haagse Dierentuin 

die door Bronmeijer werden georga-

niseerd. Het was een populair gebeu-

ren en de kaarten waren altijd ruim 

van te voren uitverkocht. Joop Bron-

meijer was een bezige bij en een cre-

atieve organisator. Diverse jaarlijkse 

feesten maakte hij tot een daverend 

succes, waarover heel dansminnend 

Den Haag vol lof sprak. Zijn druk-

bezette Paassoirées begonnen om 20 

uur en eindigden om 1 uur ’s nachts. 

Een immens gevulde grote zaal in 

de Dierentuin. Altijd een eerste klas 

dansorkest erbij, dat voor opgewekte 

en sfeervolle muziek zorgde. 

Best wel jammer dat die vertrouwde 

Dierentuin weg is, want daaraan 

koesteren veel Hagenaars dierbare 

herinneringen.

Dat Bronmeijer dansleraren op-

leidde is wellicht een minder bekend 

verhaal. Toch besteedde Joop daar 

overdag al zijn tijd aan. Om 9 uur 

begonnen de lessen al. Het was een 

opleidingsschool, waarin alle knepen 

van het vak werden bijgebracht. Hij 

was van oordeel dat je kennis niet 

voor jezelf moest behouden en oor-

deelde dat goede dansleraren de hele 

danswereld ten goede zou komen. 

Veel enthousiasme en bevlogenheid, 

zoals ook Joop die bezat, waren een 

eerste vereiste. Verder moet je de 

aangeleerde techniek combineren 

met je gevoel en dan krijg je een 

uiterst fraai resultaat. Dat is dansen 

in enkele woorden uitgelegd. Vanuit 

die basis is iedere dans aan te leren. 

Van slowfox, Engelse wals, tango, 

quickstep, Weense wals tot aan die 

gekke dansjes die zomaar voorbij 

kwamen, zoals de hucklebuck in de 

jaren 70.

Naar Woerden
Den Haag ging massaal aan de auto 

en de straten in het centrum werden 

steeds moeilijker bereik-

baar. De Korte Poten ging 

zelfs helemaal dicht en 

werd winkelpromenade. 

Bronmeijer begreep dat 

zijn eens zo optimale 

locatie niet meer voldeed 

in de nieuwe tijd, waar 

hij in 1976 zijn 50-jarige 

jubileum vierde.

Zoon Joop jr benadrukte 

steeds meer dat ze moesten 

uitzien naar een nieuwe 

plek. Maar het zou nog 

dertien jaar duren alvorens 

de school naar Woerden verhuisde. 

Joop senior is op 86-jarige leeftijd 

overleden en zijn weduwe is lange 

tijd blijven les geven. Zo’n tien jaar 

geleden is ze wat gaan afbouwen. Ze 

is nog lange tijd blijven jureren bij 

danswedstrijden. Ook altijd leuk en 

gezellig. Ze is en blijft een gezellig-

heidsmens.

Ongetwijfeld zullen veel lezers nog 

warme en dierbare herinneringen 

hebben aan het dansende echtpaar 

Joop en Jeanne Bronmeijer!

Als andere typisch Haagse onderne-

mingen ons een kijkje gunnen in hun 

historische plakboeken, dan graag 

reactie!

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

Lenig, soepel en galant beweegt Jeanne Bronmeijer zich door haar sfeervol ingerichte huis 

waar ze vanaf 1952 woont. Tijden van weleer herleven als de plak- en fotoboeken tevoorschijn 

worden gehaald. Haar man is in 1989 overleden. Heel wat Hagenaars zullen warme herinnerin-

gen hebben aan dit echtpaar.

-- Joop en Jeanne Bronmeijer-Hazelzet. -

- Joop en Jeanne zelf op de dansvloer.

- Dansfeest in de Haagse Dierentuin georganiseerd door Dansinistituut Bronmeijer.. -

-- Aankondiging dansfeest in de Dierentuin 

met Nat Gonella.-

-- Uit een van de vele plakboeken van Joop en 
Jeanne Bronmeijer-Hazelzet.. -
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Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)  
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle  

gezindten begraven. 

070-3503718
projecten@paxrkb.nl
https://www.facebook.com/
begraafplaatsdenhaag

Veel activiteiten op Haagse begraafplaatsen St. Petrus Banden 
en St. Barbara; komt u ook 31 mei of 7 juni? 
Stichting R.K. Begraafplaatsen heeft bijzondere programma’s samengesteld voor u op zondag 31 mei en 7 juni. Deze open dagen maken deel uit 
van de Week van de Begraafplaats. Dit is een landelijk initiatief om begraafplaatsen toegankelijker te maken. Het thema is “ik vergeet je niet”. 

Begraafplaats St. Petrus Banden 
Kerkhoflaan 10, Den Haag

31 mei
12:00-16:00 wandelroute langs markante graven (op verzoek)
12:30-13:00 lezing Ingrid Rering (KRO de Wandeling)
14:30-15:00 live concert Casuquo Vocaal

7 juni
12:00-16:00 wandelroute langs markante graven (op verzoek)
12:30-13:00 lezing Ingrid Rering (KRO de Wandeling)
12:00-15:00 schilderworkshop o.b.v. Carel Steijn

U bent van harte welkom! 

Begraafplaats St. Barbara
St. Barbaraweg 6, Den Haag

31 mei
12:00-16:00 wandelroute langs 
markante graven (op verzoek)
12:00-16:00 terras

7 juni 
12:00-16:00 wandelroute langs 
markante graven (op verzoek)
12:00-16:00 terras
14:30-15:00 live concert Casuquo Vocaal

Rudolf Steiner Zorg
Ouderen- en gehandicaptenzorg

Nieuw bij 

Rudolf 

Steiner Zorg

Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag, tel.: 070-306 83 06 www.rudolfsteinerzorg.nl

Dagactiviteiten voor 
mensen met dementie
Woont u zelfstandig en laat u geheugen 
u soms in de steek? Wordt het voor u 
moeilijker om dagelijkse handelingen 
uit te voeren? Dan kunt u deelnemen 
aan onze dagactiviteiten. Ons aanbod 
stelt u in staat langer thuis te blijven 
wonen, terwijl de mantelzorg wordt 

ontzien. Wij bieden u ver-
schillende muzikale, literaire 
en kunstzinnige activiteiten. 
Ook zijn er bewegingsge-
richte activiteiten en trai-
ningen van het geheugen 
en dagelijkse vaardigheden 
waar u aan deel kunt ne-
men. Wij zorgen tevens 

voor uw vervoer.

Respijtzorg
Als u dagelijks verzorgd wordt door uw 
partner of een familielid, kan dat soms 
zwaar zijn. Daarom zou het goed kun-
nen zijn de zorg af en toe uit handen 
te geven. U kunt bij ons logeren en/of 
deelnemen aan een gevarieerd aanbod 
van dagactiviteiten.

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.

Puur genieten!

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om 

te genieten van de natuur of een dagje cultuur op 

te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie 

onze extra lezerskorting!*
 *informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Kruinweg 1  •  6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42  •  F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl

1979  - 2015   |   Meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid

Boek n
u m

et 

extr
a k

ort
in

g!

LAST MINUTE! 35% OUD15 korting*

geldig in juni, juli & augustus
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

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

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

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



De tweede is het bedrijfspensioen dat 

vaak bij deelnemers in een pensioen-

fonds (werknemers) het geval is. De 

derde trap is het zelf sparen en opbou-

wen van vermogen, spaargeld, beleg-

gingen en/of lijfrentes. Naast de AOW 

zijn het vaak zelfstandigen die daarop 

moeten bouwen.

Pensioengat
Het moge duidelijk zijn dat er een groot 

verschil bestaat tussen de koopkracht 

van de ene gepensioneerde in verge-

lijking me de andere. Toch is er in de 

collectieve voorzieningen sprake van 

grote nivellering.

Bijna iedereen heeft of krijgt een zoge-

noemd ‘pensioengat’: minder pensioen 

dan waar men op rekent. Wel kan dat 

gat, mede door aanpassingen in de pen-

sioensystematiek, voor de mensen die de 

komende veertig jaar gaan ‘rusten’ gro-

ter zijn dan in het verleden. Niet zozeer 

door aantastingen van de AOW, want die 

aat mee tal mee met de in atie  maar 
door veranderingen in het aanvullende 

pensioenstelsel voor werknemers.

In de vorige eeuw hadden de meeste 

pensioenfondsen vaak een (gegarandeer-

de) regeling dat elke werknemer bij 40 

dienstjaren in een fonds recht had op 70 

procent van zijn laatste salaris, inclusief 

de collectieve AOW (een overheids-

zaak). Dat is vanwege wat onrechtvaar-

digheden iets veranderd. Iemand die in 

het laatste deel van zijn werkzame leven 

promotie maakte kreeg dat ook terwijl 

door de collectiviteit de premies eigen-

lijk grotendeels ook werden opgebracht 

door de mensen met een gelijkmatiger 

pensioenopbouw.

Daarom is vooral vanaf de jaren ’90 

het zogenoemde middelloonsysteem 

ingevoerd waarbij pensioenen weliswaar 

collectief beheerd blijven maar waarin 

per werknemer een meer gelijkmatige 

opbouw gebeurt.

Lege potten
Jongeren willen wel eens beweren dat 

de pensioenpotten leeg raken en dat er 

daarom voor hen in de toekomst niks 

zal zijn. Dat is natuurlijk onzin. Want 

daarvoor bestaat in het ingewikkelde 

pensioenstel naar de toekomst toe de 

zogenoemde ‘dekkingsgraad’ die er 

moet voor zorgen dat de jongeren van 

thans ook nog rechten op aanvullend 

pensioen krijgen.

Dezelfde ‘dekkingsgraad’ is een van de 

redenen waarom zeurouderen – soms 

zelfs ondersteund door politici en som-

mige hoogleraren – menen dat in slechte 

economische tijden hun aanvullend pen-

ioen oo  in atie e tendi  zo enoemd 
geïndexeerd) moet zijn. Deels opsou-

peren dus van de pensioenreserves. De 

onzekerheid is of deze potten laten weer 

genoeg worden bijgevuld. 

En daarbij gaat het niet om 2 of 4 

procent zogenoemde rekenrente naar 

de toekomst toe, maar om een realisti-

sche rekensom voor de toekomst. Het 

kan niet anders dat je hierin aannames 

neemt, waardoor gepensioneerden én 

werkenden óf worden getroffen óf ervan 

rofi t he en. et i  nu eenmaal niet 
met een knipschaartje perfect af te me-

ten. Dat ligt in de onzekerheden die elke 

verre toekomst heeft.

AOW naar 67
Dat de AOW opschuift naar 67 jaar in 

2021 heeft te maken met de gemiddelde 

stijging van de levensverwachting. Dit 

jaar krijgt men AOW als men 65 jaar 

en drie maanden is. Op enkelingen na 

maakt niemand zich druk over het iets 

later krijgen van deze AOW. Iedereen 

rofiteert er mede van omdat hun 
premies niet uit de pan rijzen.

Hoewel er ook groepen zijn (zoals de 

landelijke politieke partij SP) die vinden 

dat de collectieve lasten toe moeten 

nemen en dan nog het liefst alleen voor 

de hogere inkomensgroepen. Is voor hen 

het huidig vrij progressieve belasting-

stelsel niet scherp genoeg (maximaal 52 

procent over het belastbaar inkomen)?

Het principe van de collectieve rege-

lingen AOW en bedrijfspensioen zal 

de komende jaren niet veel veranderen. 

Hooguit wat aanpassingen in pensioen-

leeftijd en indexatie. Maar in derde trap 

(vermogen, spaargeld, beleggingen, 

lijfrentes) kan een ieder individueel nog 

veel doen. Het probleem is dat jongeren 

daarin juist vaak niet al te veel besef 

hebben. ’Leef vandaag, morgen zien we 

wel,’ is vaak hun motto. Niet beseffend 

dat ze eigenlijk tegenwoordig al een 

stukje vermogen (voor de oudedag?) 

opbouwen met hun huishypotheek. Maar 

eigenlijk zouden ze voor die derde trap 

in ons pensioenstelsel nog meer moeten 

doen.

Klagen is in
Je ziet het aan de gepensioneerden van 

thans. Klagen, klagen, klagen als ze 

alleen maar AOW hebben (of zelfs min-

der) terwijl de meesten toch mogelijkhe-

den hebben gehad bij te sparen, zich ver-

der te ontwikkelen (waardoor zij hogere 

salarissen konden krijgen), niet alles wat 

er binnen komt uit te geven, of dankzij 

erfenissen over een mooi reservepotje 

kunnen beschikken.

Een werknemer die zijn hele leven 

het brutominimumloon verdient heeft 

(thans) als alleenstaande aan AOW en 

bedrijfspensioen samen ongeveer 1300 

euro netto per maand. Daarvan valt te 

leven als je geen buitensporige uitgaven 

doet. Een groep heeft ook minder. De 

meeste werknemers zitten daarboven 

na deelname aan een pensioenfonds. 

Zeker als zij een partner hebben die ook 

in het verleden pensioenrechten heeft 

opgebouwd.
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Toekomst is niet: ‘leef vandaag, zie morgen wel’

Erf- en schenkingsrecht

Kind heeft recht
op minimaal deel
Mijn moeder is in februari overleden. 

Mijn zus, met wie ik ruzie heb en 

geen enkel contact meer, heeft haar 

zaken geregeld. Ze heeft mij geen 

enkele informatie gegeven over het 

overlijden en de nalatenschap van 

mijn moeder. Mijn moeder heeft aan 

mij voor haar overlijden regelmatig 

geld overgemaakt, want ze vond het 

niet nodig om alleen mijn zuster en 

haar kinderen te sponsoren. Kan ik 

nog ergens rechten op de nalaten-

schap van moeder doen gelden?

In principe kunnen ouders hun 

kinderen niet onterven want zij kun-

nen altijd aanspraak maken op hun 

zogenoemde legitieme portie. Indien 

uw moeder een testament heeft laten 

maken waarin u bent vernoemd, dan 

zal de notaris waarschijnlijk met u 

contact opnemen of u kunt een notaris 

laten nagaan wat uw erfrechtelijke 

positie is.

Heeft uw moeder u onterfd, dan kunt 

u een beroep doen op uw legitieme 

portie. Is er geen testament dan wordt 

het wat lastiger. Als uw zus een ver-

klaring van erfrecht moet overhandi-

gen aan de bank die het geld van uw 

moeder beheert, dan zal de notaris 

(die de verklaring moet opstellen) ook 

met u contact moeten leggen. Maar 

misschien heeft uw zus de notaris wel 

voorgelogen?

Is dat het geval dan kunt u  - om te be-

ginnen - uw zus aanschrijven en haar 

erop wijzen dat u ook wil meedelen 

in de nalatenschap van uw moeder. 

Reageert zij helemaal niet, dan heeft u 

alleen nog maar de mogelijkheid om 

met een jurist haar aan te pakken of 

haar notaris erop te wijzen dat hij zich 

heeft laten inpakken door haar.

Dat heeft uiteraard alleen maar zin 

als de nalatenschap enige proportie 

(minstens duizenden euro’s netto na 

aftrek van de uitvaartkosten) heeft 

want een jurist in dit soort zaken kost 

aardig wat.

Consumentenzaken

Verwijderen van asbestzeil
We hebben onze moeder verhuisd van 

haar huurwoning naar een zorg-

centrum. Bij de ontruiming van het 

huis ontdekten we dat het keukenzeil 

asbesthoudend was. Je mag het ken-

nelijk zelf weghalen, maar dan heb je 

toestemming van de gemeente nodig 

en die blijft te lang uit, vonden we. 

We hebben besloten de verhuurder 

het weg te laten halen. Toen we de 

rekening kregen, schrokken we ons 

rot: kosten € 1300 voor het verwijde-

ren van een stukje zeil van nauwelijks 

twaalf vierkante meter. Is deze prijs 

correct?

Ja, want de verhuurder heeft waar-

schijnlijk een gespecialiseerd bedrijf 

in asbestverwijdering ingeschakeld 

en dan komt er heel wat voor kijken, 

zoals mannen in speciale pakken en 

gescheiden verwerking. Of dat nodig 

was bij uw zeil is echter zeer de vraag. 

Het hangt ervan af hoeveel asbest in 

het materiaal is verwerkt en hoe. U 

had daarom ook over deze kwestie 

contact op moeten  nemen met uw 

gemeente of uw afvalverwerkings-

bedrijf.

AOW en pensioen

Van bijstand naar AOW
In mei kreeg ik mijn eerste AOW. 

Met een heel klein pensioentje erbij 

viel me dat zwaar tegen. Tot die tijd 

leefden wij van een bijstandsuitkering. 

Voor mijn vrouw die 60 jaar is, krijg 

ik helemaal niks. Kan dit kloppen?

Nee. We raden u aan de kwestie over 

de overgang van bijstand naar AOW 

aan de sociale dienst in uw gemeente 

voor te leggen. Indien u alleen AOW 

krijgt (circa 740 euro per maand) kunt 

u nog een aanvullende bijstandsuit-

kering krijgen voor uw huishouden 

(mogelijk nog circa 700 euro netto per 

maand exclusief vakantiegeld). U en 

zeker uw jongere vrouw zijn nog niet 

af van allerlei verplichtingen die de 

bijstand met zich meebrengt. 

Financiële kwesties

Vaste lasten zijn van
huurwoning te hoog
Onze huurwoning heeft thans een 

kale huur van 530 euro per maand. 

Hoewel we huurtoeslag krijgen, 

vinden we dat aan de hoge kant. Door 

de maandelijkse hoge energienota en 

de vaste lasten kunnen we ons met de 

gezamenlijke AOW-uitkering weinig 

extra permitteren. Nu kan ik de wo-

ningbouwstichting verzoeken om met 

urgentie een goedkopere woning toe te 

wijzen. Maar we willen ook naar ons 

zin blijven wonen.  Zijn er nog andere 

mogelijkheden om toch in verhouding 

naar ons inkomen wat goedkoper uit 

kunnen zijn?

De huurtoeslag, die u thans krijgt, 

is gebaseerd op uw kale huur en uw 

gezamenlijk inkomen. Daaraan valt 

dus niet te tornen. Een andere oplos-

sing zou kunnen zijn om naar een 

goedkopere huurwoning te doen, maar 

dan moet u beseffen dat u misschien 

een ‘slechter’ huis krijgt en dat ook 

in verhouding de huurtoeslag lager 

wordt.

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’.

Enkele honderdduizenden van de ouderen in de regio Den Haag zijn 
gepensioneerd. Vrijwel de meesten van hen hebben als basis de col-
lectieve voorziening AOW of als zij in het buitenland hebben gewoond 
een deel daarvan. Dat is de eerste trap in ons pensioenstelsel.

& Opinie
Informatie

Jongeren willen wel 
eens beweren dat 
de pensioenpotten 
leeg raken en dat er 
daarom voor hen in de 
toekomst niks zal zijn. 
Dat is natuurlijk onzin. 
Maar ook ‘zeuroude-
ren’ hebben het gelijk 
niet aan hun kant.



En ja, dáár heeft de villa gestaan, op 

een grote open plek, verscholen tussen 

hoge duinen. In 1983 brandde hij af, 

en…..er is niets meer van terug te vin-

den, behalve de tegenwoordige naam 

van het gebied, Ruygenhoek, vernoemd 

naar de villa van Wilhelmina. Een 

vergelijkbaar woest natuurgebied ten 

noorden van Noordwijk, Ruigenhoek, 

waar de koningin regelmatig paard 

reed, inspireerde haar tot die naam. 

“Een kleine plaaggeest in mij deed mij 

tot die naam beslissen”, aldus Wilhel-

mina. “…een vreemdeling zou veel 

moeite hebben met de uitspraak van 

die naam. Het is zo’n echt Nederlandse 

naam!”

Natuurliefhebster
Wilhelmina hield van de natuur. Zij 

huurde in haar jonge jaren als koningin 

regelmatig een huis in de duinen bij 

Katwijk, waar zij ook Juliana een 

prettig verblijf kon bezorgen. Het 

beviel haar zo goed, dat zij samen met 

echtgenoot Hendrik in 1917 besloot, 

na het verkrijgen van een bouwvergun-

ning van de Duinwaterleiding, eigenaar 

van het terrein,  een eigen houten 

‘huisje’ te laten bouwen (architect 

L.J. Falkenburg) in de duinen van 

Scheveningen, vlakbij de residentie. 

Paleis Het Loo was in oorlogstijden te 

ver, De Ruygenhoek was gezonder dan 

Huis ten Bosch. Juliana had in die tijd 

kinkhoest, Wilhelmina hoopte dat zij in 

Scheveningen  snel zou genezen. Ook 

ging zij er van uit, dat “het verblijf in 

die goede lucht er voor kon zorgen, dat 

i  zo fi t mo eli  wa  voor mi n taa .  
Zij zouden er voortaan wonen van april 

tot en met december. De koningin ging 

vandaar te aard o  met de fi et  naar 
haar werk in de stad. 

Katwijk voorblijven
Het gemeentebestuur, aanvankelijk niet 

enthousiast vanwege de dure aanleg 

van riolering, was gezwicht bij de ge-

dachte dat Katwijk, mocht het dorp de 

koningin kunnen krijgen, deze kosten 

weldegelijk zou betalen.

Aan foto’s te zien was het interieur van 

de villa uitermate sober. Aan de muur 

van Wilhelmina’s  slaapkamer hing een 

vanuit haar bed te lezen uitspraak van 

de 17de eeuwse admiraal Michiel de 

Ruyter: “Ik wil van niemant geroemt 

noch opgehaalt worden, als ik slechts 

mijn gemoedt magh voldoen en mijn 

orders uitvoeren.”

Wilhelmina is altijd sober en zuinig ge-

weest. Toen na WO II een verbouwing 

van De Ruygenhoek ter sprake kwam, 

vond Wilhelmina alle ‘dure dingen’ 

zoals een nieuwe ijskast of reparaties 

aan het dak overbodig. “Ik verzoek U 

U dus stipt aan mijn wensen te houden, 

ook al zijn Uw inzichten anders”, aldus 

de koningin jegens een tegenstribbe-

lende hofdame. 

Schildertalent
Wilhelmina was een verdienstelijk 

schilder. Zij maakte in de Scheve-

ningse duinen veel natuurstudies. In 

haar auto io rafi e enzaam maar niet 
alleen beschrijft zij hoe zij “….door de 

Schepper geïnspireerd met tintelend

genoegen… de penselen opneemt om 

te gaan schilderen….In het teken van 

blijdschap bij het in mij opnemen van 

en verblijven in Gods schepping….”

Zij schilderde vaak in het torentje van 

De Ruygenhoek of ging aan de wandel 

naar zee via het nu nog bestaande 

‘Wilhelminapaadje’. Ook had zij een 

rijdend atelier laten ontwerpen, van 

waaruit zij onbespied in de natuur 

kon werken. Zij was in het schilderen, 

zoals in alles, bevlogen. “Zij heeft een 

onbedwingbare drift zich te uiten, er 

schuilt in haar het feu sacré.” Aldus 

een portretschilder uit die tijd.

Tijdens een aantal belangrijke 

gebeurtenissen in de wereldgeschie-

denis bevond Wilhelmina zich in De 

Ruygenhoek. Zo vernam zij daar vroeg 

in de ochtend van 10 november 1918, 

dat de Duitse keizer gevlucht was en 

aan de grens van Limburg stond. Op 

31 augustus 1923 begon de koningin 

vanuit haar duinvilla haar intocht in 

Den Haag voor haar 25-jarig jubileum. 

Huldiging door de Grenadiers en Jagers 

had al plaats gevonden in de duinen, 

waarbij zij een onbeschrijfelijk lelijke 

schemerlamp cadeau kreeg.  Bij de 

inhuldiging van Juliana in Amsterdam 

op 6 september 1948 was zij slechts 

kort aanwezig om direct daarna te 

vertrekken naar De Ruygenhoek, waar 

zij via de radio volgde wat er verder in 

Amsterdam gebeurde.

Na de oorlog
Na haar aftreden nam Wilhelmina 

afwisselend haar intrek in De Ruygen-

hoek en Het Loo. De duinvilla is na 

haar overlijden in 1962 vakantieoord 

geworden voor personeel van het 

Koninklijk Huis. Bernard schoot er re-

gelmatig op fazanten. Uiteindelijk zou 

Beatrix daar rond 1980 een eind aan 

maken. Meerdere instanties lieten toen 

hun oog vallen op de villa, de Stichting 

Behoud van de Ruygenhoek werd in 

het leven geroepen. De toenmalige 

Duinwaterleiding was echter niet zo 

happig op bewoning, wat alleen maar 

vervuiling met zich mee zou brengen. 

De villa bleef leeg staan en brandde 

tenslotte volledig uit in 1983.

Het is wonderlijk dat er niks meer 

over is van zo’n historisch interessant 

huis, het is één geworden met de ruige 

natuur van het terrein. Reeën rennen 

nu rond op de plek waar Wilhelmina 

belangrijke beslissingen nam.

Eeke Crabbendam
crab@telfort.nl

(Zie ook het boekje ‘Wittebrug, buurt-

schap in Den Haag – deel 2’ van Eeke 

Crabbendam, te verkrijgen € 13,50 

door een e-mail aan de schrijfster of 

door haar te bellen: 06 45472696).
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Voor wie het niet weet, koningin Wilhelmina had een buitenver-
blijf vlakbij ons, niet ver van de in 1874 gebouwde watertoren. 
Een spannende gedachte, daar moet toch iets van te traceren 
zijn? Met bijgaande foto in de hand, zie links de watertoren, 
kun je vanaf het uitkijkpunt op het Zwarte Pad ongeveer be-
palen waar het huis lag in nu beschermd natuurgebied, dus 
helaas verboden terrein.  Duinwachter Olierook biedt uitkomst, 
met een terreinwagen gaan we in bar, ruig winterweer op zoek.

- Zeezicht bij De Ruygenhoek, schilderij door Wilhelmina, uit vermoedelijk 1932. -

- Het nog altijd bestaande Wilhelminapaadje in Ruygen-

hoek, in de winter van 2013. -
- De kamer van koningin Wilhelmina in de Scheveningse duinvilla (Foto uit 1940, Polygoon). -

- De kamer van prinses Juliana in de Scheveningse duinvilla (Foto uit 1940, Polygoon). -

- Minister-president H. Colijn verlaat na een onderhoud met de koningin in 1939 per auto (bij de portierswoning 

aan de Harstenhoekweg) het terrein van de duinvilla. -

- Brand maakte in april 1983 een einde aan alle illusies om de duinvilla nog op te knappen en te behouden (Foto: Robert Scheers). -

De Ruygenhoek, een houten villa die Wilhelmina liet ontwerpen door architect L.J. Falkenburg 

Koninklijk buitenverblijf in Scheveningse 
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- De Ruygenhoek, vermoedelijk in 1920. De houten buitenmuren werden later wel stevig gepleisterd. Maar veel veranderde er toch niet in ruim zestig jaar.  -

Het verhaal van Eeke Crabbendam op deze pagina’s maakte herinneringen bij mij los aan een 
bezoek dat ik in mei 1982, als jong redacteur verslaggever van Het Vaderland, bracht aan villa 
De Ruygenhoek, samen met fotograaf Rinus de Hilster. Begeleid door een toezichthouder moch-
ten we er binnen en spraken er met twee mensen die voor het behoud van de villa vochten. 

Het artikel verscheen op pagina 5 in 

de krant van zaterdag 22 mei 1982, 

een paar maanden voordat de laatste 

editie van Het Vaderland verscheen 

(op 14 augustus). We hadden in die 

maanden dus wel wat extra’s met het 

thema ‘behoud’ bij de krant, toen nog 

in de hoop op redding. Die hoop bleek 

ijdel, zowel voor de krant als voor 

De Ruygenhoek. Hoewel de laatste 

jaargang van Het Vaderland op micro-

fi che i  de onin li e i liothee  
beschikbaar moet zijn, is hij nog niet 

gedigitaliseerd. Door tijdgebrek ben ik 

niet gaan kijken wat ik destijds precies 

heb geschreven, dus hierbij alleen wat 

kleine herinneringen.

Klein behuisd 
Met recht ‘kleine herinneringen’, want 

wat mij vooral is bijgebleven is dat ik 

De Ruygenhoek zo klein behuisd vond 

voor een koningin en haar familie, 

terwijl met name Wilhelmina er erg 

vaak en lang verbleef. Die kleine 

behuizing, binnenskamers, herin-

nerde me aan Jachtslot Sint Hu-

bertus op de Hoge Veluwe waar m’n 

moeder nog een tijdje heeft gewerkt 

- het was een vergaderlokaal voor 

de oprichters van de TH Eindhoven. 

Ook dat maakt van buiten gezien een 

imposante indruk, maar is van binnen 

beleefd nogal bekrompen, vond ik.

Ondanks de vervallen en verlaten staat 

was de atmosfeer in die koninklijke 

duinvilla De Ruygenhoek in elk geval 

niet bedompt in 1982, herinner ik mij. 

Er viel behoorlijk wat daglicht binnen 

en het rook er nog steeds fris, zoals 

Wilhelmina nodig had. Ongedierte zag 

ik er ook niet. 

Jager Bernard
rin  ernard wam oo  wel raa  in 

De Ruygenhoek, begreep ik van onze 

gesprekspartners. Vooral omdat hij er 

kon jagen op fazanten. Dat wil zeggen, 

hij meende dat het een aardige plek 

was om op fazanten te jagen maar er 

hielden zich van nature helemaal niet 

veel fazanten op rondom de duin-

villa – zo werd mij verteld. Daarom 

einde de ecretari  van ernard het 
personeel van De Ruygenhoek tijdig 

in als de prins wilde komen schieten. 

Dat zorgde er dan voor dat – ik meen 

uit Zeeland – de nodige fazanten in 

rieten manden werden aangerukt, om 

te worden uitgezet langs verschillende 

zandpaadjes, teneinde de prins voor 

een gefrustreerde middag te 

behoeden. Ik vraag mij trou-

wens af of ik dat verhaal over 

die fazanten destijds in m’n 

verhaal heb vermeld; royalty 

kritiek kostte onze krant im-

mer opzeggingen van abonnees, iets 

wat we in 1982 niet moesten hebben. 

Uitgebrand
Vuur, door vandalistische brandstich-

terij als ik mij goed herinner, maakte 

bijna een jaar na mijn bezoek aan de 

duinvilla een eind aan de illusie van 

de ‘stichting tot behoud van’. Erg 

jammer, want het was wél de moeite 

waard geweest vond ik zelf – en voor 

de opgeknapte duinvilla zou vast 

een fraaie bestemming te vinden zijn 

geweest.

Frans Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.email

- Zo stond De Ruygenhoek er in mei 

1982 nog bij, vervallen maar niet 

hopeloos onredbaar. -

- De ene zijde van de keuken in 1982 met 

de zware oven, die wel een paar fazantjes 

kon hebben (Foto: Rinus de Hilster, Het 

Vaderland). -

- Mevrouw van Veen en de heer Geerhold, van de ‘Stichting tot Behoud van de Ruygenhoek’ 

– die in de krant hun verhaal mochten doen. (Foto: Rinus de Hilster, Het Vaderland). -

- De andere zijde van de keuken in 1982 met de bergkastjes, niet luxer dan 

bij een gewone Hagenaar thuis (Foto: Rinus de Hilster, Het Vaderland).-

- Als jonge vrouw reed 

Wilhelmina graag paard in 

het duingebied Ruigen-

hoek bij Noordwijk, daar 

vernoemde zij de duinvilla 

in Scheveningen naar. -

Koninklijk buitenverblijf in Scheveningse duinen 

Brand in 1983 zette streep door mogelijk behoud 

Zeeuwse fazanten hielden 
Bernard gelukkig
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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

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

Huygens Muziekfestival

Het festival in het oude centrum 

van Voorburg brengt klassieke muziek van 

internationale allure, geschikt voor jong en 

oud. De concerten, masterclasses, lezingen 

en andere activiteiten vinden plaats in voor 

Huygens belangrijke locaties zoals het 

Museum Hofwijck, Museum Swaensteyn, de 

Franse Kerk en de Oude Kerk.

www.huygensfestival.net

 

Huygens Muziekfestival

Locatie: diverse musea in Voorburg
Tijden en toegang: zie website

Week van 

de Amateurkunst

Dit is hét evenement voor iedereen met een 

passie voor amateurkunst. Amateurkun-

stenaars uit Den Haag tonen deze week hun 

kwaliteiten en maken kennis met an-

dere liefhebbers van amateurkunst. In alle 

stadsdelen van Den Haag zijn verschillende 

workshops, exposities, markten, culturele 

wijkpicknicks, dance battles en optredens te 

bezoeken. 

www.cultuurschakel.nl/wak

Cultuurschakel

Locatie en aanvang: zie website
Toegang: gratis

Open Atelierroute 

Duinoord

Tijdens het weekend van 13 en 14 juni 2015 

stelt een veertigtal kunstenaars hun atelier 

open voor publiek. De route voert langs de 

ateliers van professionele kunstenaars in 

uiteenlopende disciplines o.a. schilderen, il-

lustreren, grafiek, fotografie, beeldhouwen, 

Fonds 1818 agenda

keramiek en glas. Het 

werk van de kunste-

naars kan tijdens dit 

weekend niet alleen 

bekeken, maar ook 

direct worden gekocht

www.kunstproeveninduinoord.nl

Bewonersoverleg Duinoord

Locatie: Duinoord, Den Haag
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
Geen vaste route, starten kan bij elk adres. 
Toegang: gratis

Viering Mesdagjaar 

Pulchri

Honderd jaar geleden overleed Hendrik 

Willem Mesdag. Het jaar wordt gevierd met 

verschillende tentoonstellingen, symposia en 

evenementen door tal van Haagse musea en 

instellingen. Pulchri Studio onderstreept de band 

tussen de kunstenaar en het kunstenaarsgezel-

schap met o.a. twee tentoonstellingen: “Denkend 

aan Mesdag“ (30 mei t/m 23 juni) en “Panorama 

Nu“ (24 juni t/m 19 juli). In de Tuingalerie zijn 

workshops, demonstraties en lezingen. 

www.denhaagmesdag.nl

Pulchri Studio

Locatie: Lange Voorhout 15, Den Haag
Aanvang: 11.00 – 17.00 uur
Toegang: gratis

Ein Deutsches Requiem

Zangvereniging St. Michaël uit Schip-

luiden bestaat 70 jaar in 2015! Deze mijlpaal wordt 

gevierd met de uitvoering van Ein Deutsches 

Requiem, een meesterwerk van de componist 

Johannes Brahms. St. Michaël krijgt ondersteu-

ning van Zangvereniging Vivace. Dirigent is Koos 

van Beurden..

www.zangvereniging-sintmichael.nl

Zangvereniging St. Michael

Locatie: Maria van Jessekerk, Burgwal 20 Delft
Aanvang: 19:45 uur
Toegang: € 20,-

MEI-JUNI

30/5-7/6

JUNI

5MEI-JULI

30/5-19/7

JUNI

13-14 

Week van de Amateurkunst

MEI

29-31

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

30

3030 19

E
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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

Mei en juni

Roze ouderenagenda Haaglanden / Delft

• vrij. 29 mei & 26 juni: Roze Ouderensalon: elke laatste 

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

Vorrinkplein 99 in Delft.•  vrij. 5 juni: Roze Plus Soos: 

elke 1e vrijdag v.d. maand van 13.30-16.30 uur in Wijk-en 

DienstenCentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1  in 

Voorburg.• vrij. 5 & 19 juni: 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 Wijndaeler-

centrum (Zilverzaal) , Catharina van Rennesstraat 8 in 

Den Haag.

• zo. 7 & 21 juni: ZilverUitje ;elke 1e & 3e zondag v.d. 

maand van 15.00-21.00 uur (al open vanaf 12 uur)  in 

COC cafe, Scheveningseveer 7 in Den Haag.

• zo. 14 juni: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow Den 

Haag): elke 2e zondag v.d. maand vuur) van 16.00 tot 

21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerres-

traat 16 in Den Haag.

• do. 18 juni : Foyere Colore: elke 3e donderdag v.d. 

maand vanaf 14.30 uur in De Eshoeve, Doorniksestraat 

150-152 in Den Haag . 

Buiten deze regio:

•  zo. 31 mei & 28 juni: Zondagmiddagsalon, elke laatste 

zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in Cafe Praag 

(COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175  in Rotterdam.

•  zo. 14 juni: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand 

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

Leiden.

Bijna alle ouderensozen serveren na afl oop een maaltijd 

voor een schappelijke prijs.  Meer informatie op de 

website: www.roze50plus.nl

Zaterdag 30 mei 

Cutting Edge Jazzfestival 

in Theater Dakota

Ook dit jaar sluiten ProJazz en Theater Dakota het jazzsei-

zoen weer af met een speciale editie van het Cutting Edge 

Jazzfestival: The Young Spring Edition! Kom naar Theater 

Dakota op zaterdag 30 mei (vanaf 18.00 uur). Overal in 

het theater zal de beste jazz te horen zijn. Van classic jazz 

tot geïmproviseerde muziek, maar ook funk en soul. Kaar-

ten kosten €15 (Ooievaarspas €7,50). Studenten betalen 

€7,50. Kaarten via www.theaterdakota.nl, 070 326 5509 

of aan de kassa van Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57). 

Net als vorig jaar wordt het een festival met jong, fantas-

tisch (jazz)talent: The Young Spring Edition. De line-up 

is bekend: Teus Nobel Quintet, Kaja Draksler (YoungVips 

Tour), Loran Witteveen Quintet (YoungVips Tour), Wild 

Organ & Drums, Maartje Meijer Trio, Koninklijk Conser-

vatorium, Jazzschool Den Haag en DJ Jazz Min Lau. Kijk 

voor het gehele programma en tijden op theaterdakota.nl. 

Do. 4, wo. 17 en vrij. 26 juni

Op avontuur met het Residentie Orkest: 

maak kennis met muziekproject 65-plus

In januari is het Residentie Orkest in Benoordenhout en 

Mariahoeve een muziekproject gestart speciaal voor 65 

plussers: symphonic Seniors. De ongeveer 50 deelnemers 

hebben inmiddels al heel wat muziek op hun repertoire en 

er wordt hard geoefend voor de eerste uitvoeringen van 

de verschillende senioneren-wijkorkesten. Wegens het 

grote succes breidt het Residentie Orkest haar activiteiten 

uit. In september gaan op de verschillende locaties een 

beperkt aantal nieuwe groepen van start.

De deelnemers aan het project worden begeleid door pro-

fessionele muziekdocenten en musici uit het Residentie 

Orkest. Er vinden wekelijks instrumentale groepslessen 

plaats op verschillende niveaus en al na een paar weken 

vormen de deelnemers samen een orkest, waarin begin-

ners, gevorderden èn professionals samenspelen. Niet 

eerst eentonige theoretische lessen, maar meteen samen 

praktisch aan de slag op het instrument. Want van elkaar 

leer je het meest en gedeelde vreugde is dubbele vreugde. 

Voor wie eerst wil proeven of muziek maken iets voor 

hem/haar is, organiseert het Residentie Orkest in juni een 

aantal kennismakingsactiviteiten. Tijdens deze activiteiten, 

onder leiding van musici uit het Residentie Orkest, kunt 

u ervaren hoe fantastisch samen muziek maken is, kunt 

u proberen welk instrument u ligt en kunt u natuurlijk 

genieten van muziek. 

4 juni: 14:30-16:00, American Protestant Church of The 

Hague: kennismakingsles strijkinstrumenten 

17 juni: 9:30-12:00, Dr Anton Philipszaal: repetitiebe-

zoek van het Residentie Orkest, ontmoet enkele musici 

ontmoeten, mogelijkheid om zelf instrumenten uit te 

proberen

26 juni:14:30-16:00, Diamant College: workshop samen 

muziek bedenken en spelen op allerlei snaar, blaas- en 

slaginstrumenten.

Voor meer informatie en aanmelden voor de lessen of 

kennismakingsactiviteiten, kunt u contact opnemen met 

de afdeling Educatie van het Residentie Orkest, te bereiken 

via educatie@residentieorkest.nl of 070-8800225.   

Deelname aan de kennismakingsactiviteiten is gratis.

Deelname aan de lessen, orkestrepetities en optredens 

kost € 125,- voor de periode september t/m december. 

(met Ooievaarspas 35,-). Een instrument kunt u gratis in 

bruikleen krijgen van het Residentie Orkest.

Vrijdag 5 juni 

Voorstelling ‘Oudkast’ presenteert

roze senioren in de hoofdrol

Op vrijdag 5 juni is Oudkast te gast bij Foyer Coloré in 

Verpleeghuis de Eshoeve. Oudkast is een voorstelling 

die door middel van muziek, theater, dans en fi lm, de 

bijzondere levensverhalen van roze ouderen vertelt, onder 

regie van Marjet Roerink.

Niet over alle kleuren van liefde kan even openlijk gespro-

ken worden. Homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en 

transgenders balanceren veelal tussen openheid en taboe, 

kracht en kwetsbaarheid. Met Oudkast wordt een gezicht 

en podium gegeven aan deze tot nu toe vrij onzichtbare 

groep senioren. Ontroerende, grappige maar vooral le-

vensechte verhalen passeren de revue. Het afgelopen jaar 

verzamelde Oudkast bijzondere verhalen in Delft. Maar 

overal waar Oudkast komt, ontstaan er nieuwe verhalen, 

nieuwe ideeën en willen nieuwe mensen aanhaken.

Foyer Coloré is de ontmoetingsgelegenheid voor 

homoseksuele senioren waar maandelijks ontmoeting- en 

themamiddagen plaats vinden, soms gecombineerd met 

een diner. 

Locatie: Foyer Coloré in Verpleeghuis de Eshoeve, aan de 

Doorniksestraat 150 / 152, 2587 AZ in Den Haag. Tijd: 

vrijdag 5 juni om 16:00 uur. De entree is gratis, maar 

u wordt verzocht zich van te voren aan te melden per 

e-mail: kantoor@oudkast.nl

Meer informatie: www.oudkast.nl 

Vrij. 5, za. 6 en zo. 7 juni 

ProJazz: The Hague African Festival

op en rondom het Spuiplein

In het weekend van 5, 6 en 7 juni wordt Den Haag weer 

ondergedompeld in Afrikaanse sferen. Dan vindt namelijk 

The Hague African Festival plaats op en rondom het 

Spuiplein in Den Haag.

Vrijdag 5 juni wordt in de Nieuwe Kerk aan het Spui het 

startschot voor het festival gegeven met twee intieme 

optredens van Reijseger Fraanje Sylla en Toumani & Sidiki 

Diabaté. Pianist Harmen Fraanje, cellist Ernst Reijseger en 

zanger/percussionist Mola Sylla laten op bijzondere wijze 

jazz en wereldmuziek samensmelten, waarbij Sylla zingt in 

zijn moedertaal Wolof. De beroemde Malinese Koraspeler 

Toumani Diabaté gaf afgelopen seizoen samen met zijn 

zoon Sidiki twee magische concerten in het Bimhuis 

en Rasa Utrecht. Dit voorjaar komen de heren voor een 

eenmalig concert naar Den Haag.

In de Dr Anton Philipszaal zorgt zanger en jazzbassist Ri-

chard Bona op zaterdag  6 juni voor een unieke eenmalige 

samenwerking met het Residentieorkest . Classic meets 

jazz, pop, afro-beat, latin en funk.

Zondag 7 juni laat The Hague African Festival het 

Spuiplein uit zijn voegen barsten met optredens van onder 

andere de Ghanese rijzende ster Noëlla Wiyaala en de 

Amsterdamse Funk- en Afrobeat formatie ‘Koffi e’. Uiter-

aard mag ook de geroutineerde DJ Erick uit Kenya niet 

ontbreken op The Hague African Festival.

Bezoek voor meer informatie en tickets de website:

www.thehagueafricanfestival.com

Woensdag 17 juni 

Lezing in Bibliotheek Monster:

CSI versus de werkelijkheid

Juni is weer ‘De maand van het Spannende boek’ in bibli-

otheek en boekhandel. Dit jaar staan de Politieverhalen in 

boeken centraal.

Speciaal voor de liefhebbers van CSI is er op woensdag 

17 juni een lezing in Bibliotheek Monster. Hoe realistisch 

is de televisieserie CSI? Aan de hand van een afl evering 

komen de verschillen tussen televisie en de werkelijkheid 

van forensisch onderzoek boven water. In de afl everingen 

van CSI wordt vaak in een uur tijd een moord opgelost. 

De hoofdpersonen nemen verschillende rollen op zich; ze 

zijn zowel onderzoeker op de plaats delict, verhoorder van 

getuigen en verdachten als onderzoeker in het laborato-

rium. De onderzoeken die ze doen zijn vaak onrealistisch 

of zouden in werkelijkheid veel langer duren. Aan de hand 

van een afl evering wordt in deze lezing uitgelegd wat de 

verschillen zijn tussen werkelijkheid en televisieserie. Na 

deze lezing zult u met andere ogen naar de televisieserie 

CSI kijken! 

Deze avond wordt verzorgd door Forensicon B.V. 

Corporate Forensic Institute in het kader van de Maand 

van het Spannende Boek. De lezing is geschikt voor 

deelnemers van alle leeftijden en ook voor niet-CSI-kijkers 

een belevenis. 

Aanvang van de lezing is 20.00 uur. Kaartjes kosten 

€ 2,50 voor leden van Bibliotheek Westland en € 5,- voor 

niet-leden. Kaartjes zijn verkrijgbaar via

www.bibliotheekwestland.nl

Juli en augustus 

Zomer-leesgroep in Zoetermeer:

zonen over hun moeder

Deze zomer kunt u meedoen aan een leesgroep in 

Zoetermeer over het thema ‘Zonen over hun Moeder´. 

U leest dan in de maanden juli en augustus drie romans 

over ditzelfde thema. De landelijke organisatie van 

leesgroepen, stichting Senia, levert bij elk van de boeken 

een uitgebreide leeswijzer met discussievragen. Daardoor 

krijgt de bespreking van de boeken diepgang en verzandt 

de discussie niet. Het gaat om de boeken Ik kom terug 

van Adriaan van Dis, Magdalena van Maarten ’t Hart, 

en Yemma, stilleven van een Marokkaanse moeder van 

Mohammed Benzakour. 

Er zijn al belangstellenden, en bij minimaal vier deel-

nemers kan de leesgroep van start gaan. Voor meer 

informatie kunt u kijken op www.senia.nl/zonen. Daar 

kunt u zich ook aanmelden. Senia brengt belangstellenden 

per gemeente voor een kennismaking bij elkaar. Na die 

kennismaking beslist u of u echt mee wilt doen.

Van 3 juli tot 1 november 

Haagse meesters van de romantiek

in Joods Historisch Museum te A’dam

Het Joods Historisch Museum (aan de Nieuwe Amstel-

straat in Amsterdam) presenteert van 3 juli tot en met 1 

november 2015 Haagse meesters van de romantiek. De 

gebroeders Verveer herontdekt. Deze tentoonstelling laat 

de rol zien die Salomon, Maurits en Elchanon Verveer 

hadden binnen de Haagse, nationale en internationale 

kunstwereld. De drie broers waren markante en bekende 

personen in de negentiende-eeuwse kunstwereld. Tegen-

woordig zijn ze nagenoeg onbekend bij het grote publiek. 

Nu is hun werk voor het eerst samen in een expositie te 

zien.

Mede dankzij de emancipatie van joden in de negentiende 

eeuw konden de broers Verveer zich ontwikkelen tot de 

eerste professionele en succesvolle joodse kunstenaars 

in Nederland. Daarnaast waren ze ook populaire leden 

van Pulchri Studio in Den Haag en Arti et Amicitiae in 

Amsterdam. Met name Salomon had de reputatie zeer 

geestig te zijn, hij was dé gangmaker tijdens biljardavon-

den en verkleedpartijen. De broers bleven, net als hun 

vier zussen, ongehuwd en kinderloos. Het grootste deel 

van hun leven woonden zij met elkaar onder één dak en 

deelden zij een atelier. Bij de tentoonstelling verschijnt de 

monografi e De Gebroeders Verveer. Haagse meesters van 

de romantiek uitgegeven door Walburg Pers.

Zie voor meer museuminformatie: www.jhm.nl

Uniek concert Residentie Orkest en Richard Bona
Na zijn eerste kennismaking met muziek als vijfjarig jongetje in een klein dorpje in Kame-
roen, is Richard Bona inmiddels uitgegroeid tot een allround jazzartiest van formaat. Op 6 
juni bestijgt hij het podium van de Dr Anton Philipszaal met het Residentie Orkest voor een 
concert dat een bijzondere samensmelting van het grote orkest met Bona’s fusie van jazz, 
pop, afro-beat, latin en funk op zal leveren! 

Lezers van de Oud Hagenaar kunnen nu met 7,50 korting 1e rangs kaarten 
voor dit concert bestellen onder vermelding van Oud Hagenaar!

U kunt uw kaarten bestellen aan de kassa van de Dr Anton Philipszaal, 
via 070 88 00 333 of online via www.philipszaal.nl. 

Richard Bona & het Residentie Orkest

Zaterdag 6 juni, 20.15 uur

Dr Anton Philipszaal

Muziek aan het

Spuiplein
Dr Anton Philipszaal 



pagina 14 dinsdag 26 mei 2015 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

Barbara Bruckwilder is 

ergotherapeut. Zij schrijft 

over haar ontmoetingen met 

cliënten en hun (on)gemak-

ken in het dagelijks leven. 

De illustraties zijn van 

Erika Flach.

Het is allemaal niet niks waar hij mee 

te maken heeft. COPD is een chro-

nische longaandoening waarbij de 

longen de zuurstof niet goed kunnen 

opnemen in het lichaam. Bij ernstige 

COPD hebben mensen extra zuurstof 

nodig om goed te kunnen ademhalen. 

Meneer heeft die zuurstof hard nodig. 

Maar deze krijgt hij niet omdat hij 

rookt en veel ook. Rokers gebruiken 

vuurtjes. En vuur en zuurstof gaan 

slecht samen door het brandgevaar. 

Daarnaast is het de vraag hoeveel zin 

het heeft om zuurstof toe te dienen 

aan iemand die zoveel rookt. Meneer 

accepteert deze situatie. Liever roken 

met COPD dan zonder sjekkies aan de 

zuurstof. En ik op mijn beurt heb zijn 

keuze te accepteren. 

Het is mijn taak om de voorzieningen 

die meneer thuis heeft te evalueren en 

advies te geven. Meneer zit in een vies 

oud rolstoeltje waarmee hij zichzelf 

met moeite kan voortbewegen door 

zijn slechte conditie. Hij slaapt al een 

half jaar in dit rolstoeltje omdat hij 

destijds uit bed is gevallen en niet kon 

opstaan met zijn ene been. Hij heeft 

een hele dag op de grond gelegen. 

Sindsdien durft hij niet meer in bed te 

slapen. Dhr. heeft ook een scootmo-

biel. Daar rijdt hij weinig mee. Zijn 

ene been doet teveel pijn om er goed 

in te zitten.

Met de thuiszorg probeer ik hem weer 

te laten wennen aan slapen in zijn bed. 

Daarnaast vraag ik een elektrische 

rolstoel aan bij de gemeente. Deze zou 

de oude rolstoel en de scootmobiel ver-

vangen omdat hij hiermee zowel bin-

nen als buiten kan rijden. Maar meneer 

wil zijn scootmobiel niet inleveren en 

houdt het liever bij het oude.

Dan ontvang ik het bericht dat meneer 

is opgenomen in het verpleeghuis waar 

ik werk. De COPD is verergerd en 

meneer kan niet zonder extra zuurstof. 

Ik regel de elektrische rolstoel voor 

meneer. Binnen een verpleeghuis 

wordt dat betaald uit de WLZ, de Wet 

an duri e or . eneer  eurt o  en 
rijdt de hele dag rond in zijn rolstoel. 

Met name van de huiskamer naar de 

rokersruimte of naar de tuin om buiten 

te roken. Het verschil met thuis is dat 

er in de rookvrije huiskamer een zuur-

stoftank staat waar hij na het roken kan 

bijtanken.

Na anderhalve maand gaat het toch 

echt slechter met meneer. Van de 

verzorging hoor ik dat hij steeds korter 

rookt. Soms moet hij al na een half 

sjekkie terug aan de zuurstof. Uiteinde-

lijk overlijdt hij aan een hartstilstand. 

Het lichaam kon het zware leven 

niet meer aan. De teamleider van de 

verpleegafdeling gaat naar de begrafe-

nis. Een eenzame begrafenis waarbij 

slechts één vriend aanwezig is. Rust 

in vrede meneer. Geniet van de schone 

lucht in de hemel.

Barbara Bruckwilder
ergotherapiemetbarbara@gmail.com

Meneer heeft een heftig leven geleid. Hij heeft overal en nergens 
gewoond en niet goed voor zichzelf gezorgd. Teveel gedronken 
en teveel gerookt. Nu is hij helemaal alleen met hartklachten 
en ernstige COPD. Daarnaast is er een been geamputeerd als 
gevolg van suikerziekte. Zijn andere been zit onder de wonden 
en moet er eigenlijk ook af. Maar dat wil hij niet.

Waar rook is...
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Zondag 7 juni om 11.00 uur in de Koninklijke Schouwburg

Literaire Brunch over Willem Wilmink

Willem Wilmink is in 1936 geboren 

in de Javastraat in Enschede en is 

daar in 2003 overleden. Dat betekent 

niet dat hij het ouderlijk huis nooit 

heeft verlaten: in 1955 verhuisde hij 

voor zijn studie naar Amsterdam. 

Hij is daar blijven wonen tijdens 

zijn eerste huwelijk waaruit twee 

zonen zijn geboren. Met zijn tweede 

echtgenote, Wobke Wilmink-Klein, 

en haar twee dochters woonde hij in 

Capelle aan de IJssel en in Zeist. 

Wilminks jeugd is zo’n belangrijke 

periode voor hem geweest, dat hij 

in 1991 met zijn vrouw en dochters 

terugkeerde naar de straat waarin 

hij zijn kindertijd heeft beleefd. De 

trouw aan het kind dat in iedere 

volwassene leeft, speelt een grote rol 

in zijn werk.

Liefde voor eenvoud 

Van 1963 tot halverwege 1978 is 

Wilmink als wetenschappelijk mede-

werker en docent aan het ‘Instituut 

voor Neerlandistiek’ van de ‘Uni-

versiteit van Amsterdam’ verbonden 

geweest. In een tijd waarin de poëzie 

van de ‘Vijftigers’ bloeide, had 

Wilmink met zijn voorkeur voor de 

schoonheid van toegankelijke poëzie 

en zijn liefde voor het Nederlands-

talige lied een bijzondere inbreng in 

het wetenschappelijke milieu. Hij 

had een afkeer van ingewikkelde 

theorieën. In zijn streven naar een-

voud in uitleg van zaken vermeed 

hij graag de schijn van wetenschap-

pelijkheid.

Toen hij in 1966 als dichter debu-

teerde met de bundel ‘Brief van 

een Verkademeisje’ kreeg hij in een 

aantal recensies het verwijt dat zijn 

bundel geen diepgang had. Wilmink 

heeft in zijn werk altijd alledaagse 

dingen en algemeen menselijke ge-

voelens onder woorden willen bren-

gen. Hij toonde daarbij een grote 

loyaliteit aan de ‘gewone mens’. Het 

titelgedicht  van de bundel ‘Brief 

van een Verkademeisje’ heeft als 

ondertitel: ‘aan Conny Froboess’. 

De eerste strofe daarvan luidt:

‘Bij de arbeidsvitaminen,

die zet Verkade wel eens an,

zeg ik altijd tegen Tine,

nou komt Conny, zeg ik dan.’

Hendrik de Vries

In 1988, toen Wilmink de ‘Univer-

siteit van Amsterdam’ allang had 

verlaten, promoveerde hij op een 

aantal gedichten van de dichter Hen-

drik de Vries. Zijn proefschrift werd 

datzelfde jaar als boek uitgebracht 

onder de titel: ‘Het verraderlijke 

kind’.

Wilmink schreef liedjes voor 

volwassenen en kinderen, verhalen, 

cabaretteksten, beschouwingen over 

poëzie, vertalingen o.a. van Middel-

eeuwse literatuur, Engelse literatuur 

en de opera ‘Noye’s Fludde’ van en 

voor kinderen gecomponeerd door 

Benjamin Britten. Daarbij is hij aan 

een aantal cabaretgezelschappen ver-

bonden geweest. Hij schreef teksten 

voor Herman van Veen en voor de 

groep ‘Don Quishocking’. Aan het 

gezelschap ‘Quasimodo’, waarmee 

Wilmink regelmatig optrad, was o.a. 

de zanger Karel Bosman verbonden. 

Door Wilminks verbondenheid 

aan ‘Het schrijverscollectief’ waar 

o.a. ook Hans Dorrestein en Ries 

Moonen aan meededen, heeft hij 

veel teksten geschreven voor het 

kinderprogramma ‘ De Stratemaker-

opzeeshow’ dat werd uitgezonden 

van 1972 t/m 1974. Joost Prinsen, 

Aart Staartjes en Wieke van Dort 

voerden de sketches en liedjes uit. 

Het programma doorbrak op een 

vriendelijke en humoristische manier 

een aantal taboes en gaf zo de moge-

lijkheid aan de jonge kijkers op een 

troostrijke manier af te rekenen met 

hun verborgen kinderangsten. 

De  gedrevenheid van Wilmink 

heeft tot veel vriendschappen met 

collega’s geleid onder wie Harry 

Bannink, Karel Bosman, Hans 

Dorrestein, Herman Finkers, Joost 

Prinsen en Herman van Veen. 

Het kind in zijn werk

Misschien weet niet iedereen dat 

Wilmink de schrijver ervan is, maar 

vrijwel iedereen kent de tekst van 

zijn ultra korte liedje ‘Deze vuist op 

deze vuist, […] en zo klim ik naar 

boven’ uit zijn hoofd. Het was de 

opening van het t.v. programma ‘De 

fi lm van ome illem . it leuter
programma werd uitgezonden in 

de periode 1974 – 1989. Het werd 

gepresenteerd door Edwin Rutten in 

de rol van ome Willem.

In Wilminks poëzie voor volwas-

senen wordt vaak heimwee naar de 

kindertijd verwoord. In zijn bekende 

gedicht ‘Achterlangs’ uit de bundel 

‘Verre vrienden’, 1983, rijdt een 

trein de plek die het hiernamaals zou 

kunnen zijn, voorbij. Het gedicht 

geeft een gevoel van  geborgenheid 

weer die uit de prille kindertijd moet 

stammen:

‘Je hoefde daar geen druppel 

alcohol te drinken,

want grenadine zou je 

smaken als cognac.

Je zag het haardvuur 

achter micaruitjes 

blinken,

er kwam een merel zit-

ten zingen op het dak.

En die paar mensen die 

je nooit hebt kunnen 

missen,

kwamen daar binnen met 

een lach op hun gezicht.

Je zou je voortaan nooit meer in de 

weg vergissen,

je deed het boek van alle droefenis-

sen dicht.’

Prijzen

De kleurrijkheid van Wilminks werk 

en zijn bijdrage aan de cultuur blijkt 

uit de diversiteit van een aantal aan 

hem toegekende prijzen:

� De ‘Louis Davidsprijs’ in 1974 

voor het lied ‘De oude school ’ge-

zongen door Don Quishocking. 

� De ‘Kabouter van het Oostenprijs’ 

in 1979 voor zijn oeuvre. De prijs 

werd om de drie à vier jaar uitge-

reikt aan een Twentenaar die Twente 

op cultureel gebied bekendheid had 

gegeven.

� De ‘Nienke van Hichtumprijs’ 

in  voor zi n auto io rafi che 
verhalenbundel ‘Het verkeerde pan-

netje’.

� De Theo Thijssenprijs in 1988 en 

de Hendrik de Vriesprijs in 1990 

voor zijn oeuvre.

� De Johnny 

van Doornprijs 

in 1997 voor 

Wilmink als 

‘performing

poet’.

� De ‘Kruys-

kampprijs’ 

in 1997 voor 

zijn verta-

ling van het 

Middeleeuwse reisverhaal ‘De reis 

van Sint Brandaan’.

Actueel

Wilminks gedicht ‘Ben Ali Libi’ 

over de Joodse goochelaar die in 

1943 in het kamp Sobibor omkwam, 

heeft ervoor gezorgd dat zijn wrede 

lot onder de aandacht is gebleven. 

Op vier mei j.l. is een indrukwek-

kende documentaire over  Ben Ali 

Libi uitgezonden op NPO 2 waarin 

de voordracht van het gedicht door 

Joost Prinsen is opgenomen.

Op 7 juni a.s. wordt in de Kloos-

terkerk de kinderopera ‘Noye’s 

Fludde’ van de componist Benjamin 

Britten uitgevoerd in de vertaling 

van Wilmink onder de titel: Ark van 

Noach, een nieuw begin’. In het 

stuk spelen 49 diersoorten mee die 

door kinderen worden uitgebeeld. 

Aanvang: 15.00 uur. Lange Voorhout 

4, Den Haag 

Biografe Elsbeth Etty

De neerlandica Elsbeth Etty – o.m. 

medewerkster van NRC Handels-

lad  wer t aan een io rafi e over 
Wilmink. Zij schreef een eerste 

io rafi che chet  al  inleidin  o  
de brieven van Wilmink in: ‘Willem 

Wilmink, Zelfportret in brieven’, 

2014. Uitgever Vic van de Reijt en 

Wobke Wilmink-Klein maakten voor 

dit brievenboek een keuze uit de cor-

respondentie van Wilmink.

In 2008 verscheen postuum een be-

no te auto io rafi e van ilmin  
‘Hier is prins zonneschijn’. 

Programma

Het werk van Willem Wilmink is het 

onderwerp van de literaire brunch 

op 7 juni a.s. in de Paul Steenbergen 

Foyer van de Koninklijke Schouw-

burg, Korte Voorhout 3, Den Haag. 

Het programma begint om 11.00 uur 

en zal tot ongeveer 13.00 uur duren

Bosman, vriend van Wilmink en 

indertijd lid van de cabaretgroep 

‘Quasimodo’ zingt een aantal liedjes 

van Wilmink. Rob Scholte draagt 

een toepasselijke fabel van De la 

Fontaine in vertaling voor. 

Reserveren

In verband met de brunch die u 

tijdens de pauze krijgt geserveerd, 

is vooraf reserveren noodzakelijk. 

Reserveer door in te spreken op 070-

3020082 of stuur een e-mail naar: 

reserveren@literairebrunch.nl

Entreeprijs: €17,50 per persoon.

Christien Kok
christien.kok@literairebrunch.nl

Hoofdredacteur Cor Gout van het Haagse literaire tijdschrift 

Extaze presenteert op zondag 7 juni de tweede ‘Literaire 

Brunch’ in de Paul Steenbergenfoyer van de Koninklijke 

Schouwburg. Die gaat over Willem Wilmink (1936 – 2003) – een 

dichter, en schrijver, liedjesmaker, aan wie de presentator zelf 

ook nog mooie persoonlijke herinneringen heeft.
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           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 direct 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 !

Vork-mes met gehoekt 
handvat

Voor leden

Onze prijs 119,95 107,95

Onze prijs 44,95

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

Voor leden

95 39,

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

Geen

zadelpijn

meer

134,
Voor leden

Onze prijs 149,00
10

    9,95
Voor leden

Onze prijs 11,95

Handige waterfl es 0,5 liter

Voor leden

Onze prijs 19,95 17,95

Handige winkel-rollator
Met deze handige combinatie van een rollator en 

een boodschappentrolley is het probleem van te 

weinig bergruimte voorgoed verleden tijd. Deze 

comfortabele begeleider zorgt voor meer veiligheid 

en mobiliteit en heeft een grote, robuuste winkel-

mand met extra veel opbergruimte.

Max. gebruikersgewicht 120 kg.

Max. boodschappengewicht 20 kg.

Inclusief wandelstokhouder, rugband,

loop- en parkeerrem etc. en gemakkelijk

op te klappen.

ETAC Badplank Fresh

ETAC gebogen badspons

Lange teennagelschaar

Voor leden

Onze prijs 12,95 9,95

De afsluitdop van de WaterTracker® drinkfl es heeft 
een aantal voordelen. Door de ingebouwde teller houdt 

u de dagelijkse vochthuishouding op peil, drie maal 

daags, iedere dag! En door de speciale tuitvorm drinkt 
u makkelijk en zonder te morsen. Ideaal voor onder-

weg. Ook geschikt voor warme en ijskoude dranken.

Deze badspons heeft een gebogen steel en helpt

mensen met een beperkt bereik. Effectief wassen

met een zachte schuimrubber spons gecombineerd

met een afneembare, wasbare nylon hoes. Een

anti-slip handvat zorgt voor een goede vaste grip

tijdens het baden/douchen. 

Deze extra lange gehoekte teen-

nagelschaar is ontworpen zodat u 

niet ver voorover hoeft te buigen. 

Ergonomische gevormde handgre-

pen voor een goede grip. De licht 

gebogen roestvrij stalen messen 

voorkomen dat de nagel wegglijdt 

tijdens het knippen. Knipt zelfs 

door de hardste nagels.

Lengte 21 cm. 

Met deze badplank kunt u zich heerlijk in bad wassen. 

Extra veilig door zijn unieke vorm met een brede zijde 

die steun geeft bij het in en uitstappen en een smal mid-

denstuk dat zorgt voor een betere bereikbaarheid van de 

intieme zones. 

Met behulp van het handvat kunt u zich zonder veel in-

spanning naar het midden van het bad verplaatsen

De hoek van het handvat is 90° en houdt hand en pols 

in een natuurlijke positie. Lichtgewicht en het fi jn ge-
kartelde mes is van roestvrij staal. Totale lengte 21 cm 

met een lemmet van 14 cm. 



Architect die speelde met vormen en versieringen

Zwollenaar in Den Haag 
Jan Willem Bosboom

Men ging uit van een optimistisch 

wereldbeeld, met een sterk geloof in 

de toekomst. Het is dan ook niet zo 

vreemd dat er in 1914, toen de Eer-

ste Wereldoorlog uitbrak, een einde 

kwam aan deze stroming. Zowel 

tijdens het vervaardigen van schilde-

rijen als beelden, maar ook in de ar-

chitectuur en tijdens het maken van 

gebruiksvoorwerpen kon men zich 

uitleven en dat is te zien ook. De 

afkeer van een strakke symmetrie en 

het veelvuldig gebruik van ornamen-

ten zoals bloem- en vogelmotieven 

springt eruit. Als voorbeeld wil ik 

het over een architect hebben die 

vooral in onze stad gewerkt heeft en 

waarvan nog de nodige voorbeelden 

te bewonderen zijn.

Maar eerst nog even, om misverstan-

den te voorkomen, het volgende: we 

moeten deze stijl niet verwarren 

met de Art Deco. Hier gaat het om 

een decoratieve, toegepaste kunst 

die vooral in de kleding, beeldende 

kunst en toegepaste kunst terug 

te vinden is. In de periode na de 

Eerste Wereldoorlog, van 1920 tot 

1940, werden er juist weer geo-

metri che fi uren  ri  aan leur  
vervaardigd. Eigenlijk gaat het hier 

om een samenvoeging van diverse 

stijlen en in tegenstelling tot de Art 

Nouveau werd er van technologie 

gebruik gemaakt. 

Zo vader zo zoon
Jan Willem is in 1860 in Zwolle 

geboren. Zijn vader was gemeen-

tearchitect in deze stad, dus de appel 

viel niet ver van de boom. Hij heeft 

deze functie overigens maar enkele 

maanden vervuld. Als hoofd van de 

brandweer want dat was hij ook, was 

hij ’s winters bij het blussen van een 

brand aanwezig. Hij werd natgespo-

ten en kort daarna overleed hij aan 

longontsteking. Dit betekende in die 

tijd dat zijn gezin, een vrouw met 

zes kinderen, in behoeftige omstan-

digheden achterbleef. Jan Willem 

was toen zestien jaar en leerling van 

de ‘Gemeentelijke Teekenschool’. 

Niet zomaar een leerling. Al tijdens 

zijn studie werd hem tot tweemaal 

toe de grote zilveren medaille op het 

gebied van lijntekenen toegekend. 

Aansluitend op deze studie werd 

hij in 1880 aan dezelfde school tot 

assistent-leraar benoemd en na drie 

jaar besloot hij zijn geluk elders te 

gaan zoeken en zo kwam hij in ’s 

Gravenhage

terecht.

Hij kwam 

in de kost 

zoals dat 

toen heette 

bij een weduwe die op het adres Ko-

ningstraat 24 woonde. Ze had twee 

dochters en met de oudste hiervan, 

de onderwijzeres Elisabeth Jacoba 

van ’t Hoff, trouwde hij in 1888 

en ze gingen op het adres Nieuwe 

Molstraat 22 wonen. Ze kregen twee 

zonen.

Werk bij Wesstra
Jan Willem begon in onze stad als 

bouwkundig tekenaar bij de architect 

H. Wesstra. In deze periode heeft 

hij meegewerkt aan de bouw van 

de Passage en de Dierentuin. Vanaf 

1894 noemt hij zich architect. In het 

pand Nieuwe Molstraat 22, dat zeer 

groot was, vestigde hij zijn archi-

tectenbureau en zijn vrouw opende 

hier een bewaarschool voor kinderen 

uit deftige gezinnen. Voor die tijd 

bijzonder, dat ze beiden een beroep 

uitoefenden. Zijn eerste opdracht 

was het bouwen van een winkel met 

woonhuis op het adres Noordeinde 

17. Dit huis is in de in die tijd vaak 

toegepaste neo-renaissancestijl 

gebouwd. Hierbij werd gebruik 

gemaakt van trapgevels, horizontale 

lijnen en natuursteen. Helaas is de 

onderpui in 1931 vervangen door 

wat genoemd wordt een wanpro-

duct. Het ligt overigens niet in mijn 

bedoeling om alle huizen die hij 

ontworpen heeft te noemen. Aan 

het slot van mijn verhaal noem ik 

er enkele die model staan voor de 

Jugendstil. Mocht ik uw belangstel-

ling gewekt hebben dan verwijs 

ik u naar het boekje: Jan Willem 

Bosboom, een Haags architect rond 

de eeuwwisseling, dat in 1981 door 

Ben Moritz geschreven is. Nadat ik 

dit boekje gelezen had, ben ik op 

de fi et  e ta t om vervol en  een 
groot aantal van de hierin genoemde 

panden te gaan bekijken. Zeer de 

moeite waard!

Jugendstil
In 1896 overlijdt Elisabeth en ze 

wordt begraven op Oud Eik en 

Duinen. Twee 

jaar later trouwt 

Bosboom met 

Elisabeth Clara 

Bot. Uit dit hu-

welijk werden 

ook twee kinde-

ren geboren, een 

jongen en een 

meisje. In deze 

periode zijn er 

enkele Jugend-

stil elementen 

in zijn werk te 

vinden, zoals 

het gebruik van 

glas-in-lood

ramen. Rond 

1901 komt dit 

echter pas tot 

volle bloei. In 

ditzelfde jaar 

ontwierp hij een 

woonhuis met 

kantoor en te-

kenkamer voor 

zichzelf op het 

adres Anna Pau-

lownastraat 73 

– 75. Vanaf 1907 

ging hij zich 

toeleggen op het bouwen van meer 

massale woningbouw. Zo ontwierp 

hij in het Statenkwartier hele straten, 

zij het niet meer in Jugendstil. In 

1912 gaat hij met zijn gezin in de 

Van der Heimstraat wonen, op num-

mer 6. Drie jaar later woont hij in 

Wassenaar op het adres Leidscheweg 

136. [Dit huis is inmiddels afgebro-

ken.] Dit was van korte duur, want 

in 1920 woont hij weer in Den Haag, 

in de Vivienstraat 90. In 1924 gaat 

hij met pensioen. Hij woont dan in 

Loenersloot en in 1928 komt hij in 

een ziekenhuis te Oudenrijn te over-

lijden. Hij werd begraven – evenals 

zijn beide vrouwen - in het door 

hemzelf ontworpen familiegraaf op 

Oud Eik en Duinen.

Een drietal voorbeelden van door 

hem ontworpen huizen in de Jugend-

stil stijl:

Denneweg 56
Op verzoek van de heer E. Beekman 

die eigenaar was van een smederij, 

heeft Bosboom in 1898 een plan 

ontworpen om het bestaande pand 

plus het erachter gelegen pakhuis 

te vervangen door een nieuw pand. 

Zijn voorstel was baanbrekend, 

zeker voor die tijd. Hij tekende één 

grote ruimte, van de vloer tot het 

dak, met een tweetal gaanderijen 

en voorzien van enorme glasop-

pervlakten. Dit alles wordt gedragen 

door relatief dunne 

gietijzeren gevelko-

lommen.  Het gaat 

hier overigens wel 

om zo’n 45000 kilo! 

Zeker in het smeed-

werk op het dak zijn 

typische art nouveau 

elementen terug 

te vinden. Omdat 

koningin Wilhelmina in ditzelfde 

jaar gekroond werd, voegde men 

een kroon en het betreffende 

jaartal toe. Tijdens de oorlogsjaren 

– vanaf 1940 – werd dit op last van 

de Duitsers verwijderd, maar later 

is het weer teruggeplaatst. In de 

jaren ’60 stond dit pand bekend als 

het Al-Veka gebouw. Het gaat hier 

om een afkorting van Algemeen 

Verkoop Kantoor. In die periode was 

er een jaar of zes een kunstgalerie 

in gevestigd en bovendien werden 

er meubelen, speelgoed en luxe 

artikelen verkocht. Zo heb ik er 

voor mijn kinderen een houten trein 

gekocht. In 1979 werd de Gemeente 

’s Gravenhage eigenaar en zowel het 

aa e fi lmhui  al   theater e i n 
kregen er een plekje. Tot 1993 

wa  dit fi lmhui  hier eve ti d en 
momenteel heeft dit Rijksmonument 

een bestemming als winkelpand 

gekregen.

Anna Paulownaplein
Enkele huizen aan het Anna Pau-

lownaplein. Hoewel het hier om vier 

afzonderlijke huizen gaat die sterk 

van elkaar verschillen, wekken ze 

toch de indruk één geheel te zijn. 

Het gaat om de nummers: 11, 12-13, 

14-15 en het hoekpand Bazarstraat 

40. Er is hier duidelijk sprake van 

een overgang van voorgaande stijlen  

naar de Jugendstil. Het huis op num-

mer 11 bevat nog de meeste Jugend-

stil elementen. Wel is het zo, dat alle 

toegangsdeuren in zuiver Jugendstil 

uitgevoerd zijn en gelukkig zijn ze 

nog niet vervangen door moderne 

exemplaren. Ook hier weer blijkt 

dat de Jugendstilvormen vooral in 

het glas-in-lood, het smeedwerk en 

het timmerwerk zichtbaar wordt. 

Bosboom kon zich in deze ontwer-

pen vast voorbereiden op de zuivere 

Jugendstil die hij gedurende enkele 

jaren als uitgangspunt gebruikte.

Anna Paulownastraat 73-75
Dit huis is één van de fraaiste 

voorbeelden van Jugendstil architec-

tuur uit het begin van de twintigste 

eeuw. Het gaat hier om een winkel 

met daarboven twee etages en een 

zolderverdieping. In het penant tus-

sen het portiek en het winkelraam 

staan de letters J. W. B. gebeiteld. 

Bosboom heeft hier immers zelf 

gewoond. Zowel uitwendig als 

inwendig kunnen we hier van een 

hoogtepunt van Jugendstil in onze 

stad spreken.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Als reactie op het Impressionisme ontstond er rond 1890 een nieuwe stroming in de kunstwe-

reld die we later Jugendstil of Art Nouveau zijn gaan noemen. De naam Jugendstil komt van het 

in München uitgegeven tijdschrift Die Jugend für Kunst & Leben. Vooral in landen als Oosten-

rijk, Duitsland en Nederland werd deze naam gebruikt, terwijl men in landen als Frankrijk en 

België van Art Nouveau sprak. In ons land werd ook wel van  de Nieuwe Kunst gesproken.

- Portretfoto’s vinden van Jan 
Willem Bosboom is moeilijk. 

Maar misschien is dit er 
eentje, gemaakt door 
A. Greiner in 1888. 

(Haags Gemeentearchief). -

- Op het Anna Paulownaplein staat een mooi rijtje huizen 
van Bosboom naast elkaar. (Foto 2015). -

- Aan de Anna Paulowna-
straat staat een Jugendstil-
pand van Bosboom. Hier de 
trapopgang binnen (Foto: D. 

Valentijn, 2007). -

- Veelvuldig ijzerwerk binnen en 
buiten aan de Denneweg 56. Het 

werd in 1898 dan ook zo gemaakt 
voor de ijzergieterij en –smederij 

Beekman. Daarna heeft er van alles in 
gezeten, ook het Haags Filmhuis een 

tijd. (Foto 2015) -

- Interieur van de Denne-
weg 56. Hier de toonzaal 
van de fi rma Beekman in 

het jaar 1952. -- De benedenverdieping van het 
winkel-woonhuis in neo-renaissance stijl 

uit 1898, dat Bosboom ontwierp voor 
horlogemaker en opticien L.Loos in de 

Papestraat (Foto 2015). -
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Bij het minste of geringste stuur je 

effe een mailtje. Je chat. Je appt. Je 

twittert. Je sms’t. Je googelt. Of je 

benadert elkaar vluchtig in halve zin-

nen op Facebook. Maar tijd en moeite 

nemen om een brief te schrijven? Ho 

maar. Terwijl dát nou juist een teken 

zou zijn, dat je echt om iemand geeft.

Een of twee keer per week valt er 

bij ons thuis iets in de bus. Meestal 

reclame. Of een schrijven van de 

overheid dat ze geld willen zien. Maar 

laatst was er toch een heuse brief bij. 

Zoiets vergeet je niet gauw.

Het papier

Hoe ging dat ook al weer, een 

brief schrijven? Voordat we het 

vergeten noteer ik het nog maar 

even. Wie weet komt het nog eens 

van pas. Allereerst was daar het 

papier. Schrijfpapier. Dat was 

vaak gelinieerd. Je moest het 

langs een ritslijn aan de boven-

kant uit een schrijfblok trekken. 

Ongelinieerd schrijfpapier had je 

ook. Dan zat er in het schrijfblok 

een apart vel papier met dikke 

lijntjes. Dat kon je onder het 

ongelinieerde papier leggen. 

Zodat de lijntjes er doorheen 

schemerden. Het resultaat zag er 

uit alsof je uit jezelf netjes recht 

had geschreven.

Je kon natuurlijk ook gewoon 

op een A4-tje schrijven. Maar 

vroeger hadden we geen A4-tjes. 

Toen was het folio of kwarto. En 

daarvoor had je de meest uiteen-

lopende formaten met prachtige 

namen zoals adelaar, atlas, medi-

aan, olifants, dubbel bijenkorf. 

Maar ook gewoon postpapier (44 

x 56 cm) en schrijfpapier (34 x 

44 cm).

Pennen

Goed. Het papier ligt voor ons. 

Graag op een harde ondergrond. 

Want anders gaan we er tijdens 

het schrijven met de punt van de 

pen doorheen. Wat een pennen 

had je indertijd! Het begon op 

school met een kroontjespen. Die 

doopte je in het -in je school-

bank ingebouwde- inktpotje dat 

regelmatig werd bijgevuld door 

de schoolmeester. Die had zich 

daartoe voorzien van 

een grote, taps toelo-

ende in t  e  van het 
merk Gimborn. Met 

uit de sluitdop een 

soort tuitje. Vulpennen gebruikte 

je later. Het ging dan vooral om 

het bolletje aan het eind van het 

pennetje in zo’n vulpen. Vaak was 

dat van een legering van wolfraam 

of platina. In de allereerste vul-

pennen zat een vulzak. Als je daar 

met het hefboompje -dat langs de 

pen zat- op drukte, vloeide er wat 

inkt naar het pennetje beneden en 

kon je een tijdje schrijven. Totdat 

je weer inkt moest toevoeren. La-

ter kwamen er mechanismen met 

zuigers en schroeven waarmee je 

de inkt naar de pen kon voortstu-

wen. Tegenwoordig hebben alle 

vulpennen losse vullingen die je 

gewoon weggooit als ze leeg zijn.

En nu hebben we het alleen nog maar 

over kroontjespennen en vulpennen 

gehad. Ik zwijg maar over al die, al 

dan niet navulbare, balpennen (ball-

points zei je vroeger) die ik in mijn 

leven heb versleten. Alleen graag nog 

even aandacht voor die goeie ouwe 

Bic-balpen. Gewoon een zeskantig, 

doorzichtig buisje met een slangetje 

met inkt erin. En een blauw dopje met 

clipje dat meestal zoek raakte voordat 

de inkt op was. Die Bic-pen bestaat 

nog steeds.

De aanhef

Zo. Het papier ligt voor ons. We heb-

ben het juiste schrijfgerei gekozen. En 

laten we eerlijk zijn. Al bij al koste 

dat minder tijd dan het aanzetten van 

je computer en het wachten tot het 

antivirusprogramma klaar is met het 

onderzoek naar geïnfecteerde bestan-

den. Wij kunnen direct aan onze brief 

beginnen.

Links boven je eigen naam en adres. 

Daaronder links de naam en het adres 

van de geadresseerde. Daarna een 

spatie. En dan rechts de naam van de 

locatie waar je de brief aan het schrij-

ven bent. En de datum. Niet: 26.05.15. 

Maar gewoon 26 mei 2015. Neem de 

tijd. Doe gewoon.

Dan de aanhef. Doe wat je hart je 

ingeeft maar schrijf wel een aanhef. 

Niet: hoi of doei of dag. Maar wel: 

lieve, beste, geachte, geëerde, weledel-

gestrenge of zeergeleerde voor mijn 

part. En dan de naam. Dat kan een 

achternaam zijn voorafgegaan door 

mijnheer of mevrouw. Maar dat kan 

ook een voornaam zijn. Het gezonde 

verstand biedt hier uitkomst.

En dan, ja, eigenlijk moet er dan 

volgens de regelen der kunst een 

komma achter die naam. En na een 

komma komt er nooit een hoofdletter. 

Dus de eerste regel van de brief begint 

dus eigenlijk altijd met een kleine 

letter. Maar omdat niemand meer weet 

hoe het eigenlijk hoort, denkt men 

tegenwoordig dat je het fout doet als je 

het goed doet. Begin je brief dus maar 

gewoon met een hoofdletter. En ook 

maar geen spatie meer na 

de kantlijn bij een nieuwe 

alinea. Die tijd hebben we 

nou echt wel gehad.

Dus nogmaals: schrijf 

maar gewoon wat je hart je ingeeft. 

Maar maak er niet zo’n zooitje van als 

bij het mailen, twitteren en faceboo-

ken. Probeer bijvoorbeeld weer eens 

een hele zin met een onderwerp en een 

gezegde. En als dat lukt een tussenzin, 

je weet wel, tussen komma’s. Heus. Je 

zal zien dat je het kan.

Concentratie

Een brief schrijven. Dat doe je met 

hart en ziel. Je gaat er voor zitten. Je 

neemt er de tijd voor. Je zet de radio 

en de tv uit. Je concentreert je. Alle-

maal in het belang van degene tot wie 

je je al schrijvend richt. Want het is 

niet alleen de brief die de geadresseer-

de krijgt. Het is vooral de aandacht. 

En daar lijkt niet veel meer van te zijn 

in een wereld waarin men al autorij-

dend, invoegend en op verkeersborden 

kijkend vertwijfeld contact zoekt met 

een ander. Of waarin men tussen het 

hoofdgerecht en het dessert even snel 

kijkt of er iemand contact met jou 

heeft gezocht.

Ben ik wat vergeten? Heeft u wat 

toe te voegen? Schrijf het aan Julius 

Pasgeld, Dorpsplein 2, 4443AD Nisse. 

En als het dan écht niet anders kan: 

mail het naar 

julius-pasgeld@deoud-hagenaar.

email
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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.

Een brief schrijven zoals vroeger
Wie schrijf er nou nog een echte brief? En dan bedoel ik een gewone brief op schrijfpapier. Die je in een enveloppe op de bus doet en die dan 

de volgende dag bij de geadresseerde op de vloermat ligt. Zijn briefschrijvers tegenwoordig niet helemaal fris meer onder hun petje? Of zijn 

het de laatste der Mohikanen die nog weten wat stijlvol is?

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.”

www.gantelzicht.nl06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Inruil
bespreek-

baar

Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

Kom naar het
Open Huis! 

Iedere donderdag
13.30 - 15.00 uur
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Sudoku A                                Sudoku B                               Sudoku C Sudoku D                                

n o fi e s e o e aar
U moet weer op zoek naar de 

cijfers in de grijze vakjes van de 

vier Sudoku’s. De vakjes staan 

op willekeurige plekken in de 

diagrammen, de cijfers die daarin 

thuishoren moet u gebruiken voor 

uw inzending. Wat we vragen is 

dus een reeks van vier cijfers. 

Bijvoorbeeld in Sudoku A in het 

grijze vakje een ‘5’; in B ook een 

‘5’ in C een ‘9’ en in D wwe een 

‘5’, zodat het gevraagde antwoord 

dan bijvoorbeeld luidt: 5-5-9-5.

Prijswinnaars

In de De Oud-Hagenaar van 12 

mei vond u ook vier Sudoku-opga-

ves. Er waren wéér veel inzenders 

– de belangstelling voor de DVD 

blijftgroot!

De goede oplossing luidde:

3-9-8-6. Er werden vijf exempla-

ren van o fi ehui  e oievaar 
verloot.

Ze worden opgestuurd naar:

� Jorien van Heusden, te Den Haag

� Anton Patist, te Den Haag

� Erik Keus, te Zoetermeer

� Arie van den Bor, te Rijswijk

� Lucienne van Zijl, te ‘s-Graven-

zande

Inzenden

Voor de puzzel van deze week 

wordt wederom vijf keer de DVD 

o fi ehui  e oievaar verloot. 
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 4 juni

Stuur per e-mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email 

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 11

Heeft u geen e-mail? Vraag ie-

mand om het voor u te doen!

De komende tijd een nieuwe puzzelprijs: de nieuwe DVD Koffiehuis De Ooievaar, met het 
succesvolle theaterprogramma van Sjaak Bral en Fred Delfgaauw!
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Casino’s met een rijke historie

Gevestigd naast Sea Life in het 

welbekende, doch gerenoveerde, 

Vitalizee gebouw, is dit casino met 

het modernste design en nieuwste 

meest uitgebreide spelaanbod, 

zeker een bezoekje waard! Het is 

de ideale verlenging van een dagje 

Scheveningen met uitzicht op zee 

vanaf het terras. 

Het ASTA-theater was van oor-

sprong een theatergebouw aan het 

Spui in Den Haag, dat werd ver-

noemd naar de Deense artieste Asta 

Nielsen, die in 1920 in de Haagse 

Dierentuin had opgetreden. Het 

grote, chique theater dat op eerste 

kerstdag in 1921 werd geopend, 

werd ontworpen door architect J.W. 

van der Weele en kunstenaar Chris 

Lebeau. Vanaf 1925 gaf ASTA The-

ater zelfs een eigen weekblad uit, 

waarop men zich voor een gulden 

per jaar kon abonneren.

In 1938 werd de gevel vernieuwd 

en werd ASTA een bioscoop. In 

1996 werd ASTA een discotheek, 

die in 1998 moest sluiten vanwege 

geluidsoverlast. Vanaf 1998 stond 

het pand maar liefst vier jaar leeg, 

waarna er in 2003 nog korte tijd een 

discotheek vestigde, die in 2009 

definitie  zi n deuren loot. ierna 
vonden krakers een plek in het mo-

numentale gebouw. In 2013 werd in 

het schitterende pand ASTA Casino 

geopend, tevens eigendom van de 

familie Ballemaker, dat onderdeel 

uitmaakt van de Palace Casino’s 

keten.

In het ASTA gebouw met zijn rijke 

historie vindt men nu een modern 

en luxe casino met een glamour en 

allure, die men alleen in Las Vegas 

zou verwachten. Een veelzijdige 

moderne uitgaansgelegenheid in 

hartje Den Haag met een uitgebreid 

spelaanbod op de nieuwste speelau-

tomaten met de herinneringen van 

weleer. 

Kom eens langs bij Casino Vitalizee 

en ASTA Casino en beproef uw 

geluk in deze panden met hun rijke 

historie.

Advertorial

In 1978 werd gestart met de bouw van een vrijetijdscentrum met golf-

slagbad in Scheveningen. In 1985 werd het vrijetijdscentrum verbouwd 

en verrees op deze zelfde plek kuuroord Vitalizee, dat in 2009 failliet 

ging. Hierna stond het pand jarenlang leeg tot het in 2014 aan een der-

de leven begon als Casino, dat de oude naam Vitalizee heeft behouden. 

De familie Ballemaker, tevens eigenaar van onder meer Sir Winston 

Leisure Center in Rijswijk en Asta Casino aan het Spui in Den Haag, 

kocht het pand aan, dat op 1 juni alweer een jaar succesvol geopend is 

als Casino Vitalizee.


