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Van middeleeuwse hofstede, adelijk onderkomen en weeshuis tot medische kliniek

‘t Vergeten ‘Haagse’ kasteel De Binckhorst
Je zou het niet zeggen maar Den Haag
bezit een echt kasteel. En dan doel
ik niet op het alom
bekende Binnenhof.
Dit kasteel ligt even
buiten het centrum.
Uit de route als het
ware. Zeker voor
toeristen en andere
liefhebbers van historische gebouwen.
Het pand is nauwelijks te vinden, verscholen achter zo’n
monsterlijk kantoorgebouw uit de jaren
zestig - dat inmiddels leeg staat.
Ik heb het over kasteel De Binckhorst. Formeel gevestigd op Binckhorstlaan 149. Het oorspronkelijk
Voorburgse grondgebied waar het
kasteel ligt werd in 1907 door Den
Haag geannexeerd, voor bouw van
o.m. de nieuwe gasfabriek.
Nu ben ik op zich geen freak van
oude gebouwen maar toen ik onlangs
op een zondag zag dat het toegangshek – jawel, ook hier – open stond
kon ik de aandrang niet weerstaan
eens een kijkje te nemen bij het
kasteel. Het pand stond-, en de
omliggende tuin lag er strak bij. Het
kasteel en een nagebouwd houten
koetshuis worden ‘bewoond’ door
Bergman Clinics, een conglomeraat
van klinieken voor bewegingszorg,
vrouwenzorg, inwendige zorg, uiterlijk & huid. Tenminste, dat melden ze
op hun eigen website.
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- Het kasteel in 1940, het jaar dat de Duitse bezetters erin trokken en het kasteel een bestemming kreeg als weeshuis voor jongens. -

‘Het huis (te Voorburg) is zeer oud,
wordende reeds in de elfde eeuw
gewag gemaakt van het in ‘s lands
geschiedenis vermaarde, maar voor
lang uitgestorven geslacht Van den
Binckhorst, dat vermoedelijk naar dit
huis genoemd was’. Elders staat dat
Evert in 1076 gesneuveld is bij het
beleg van slot IJsselmonde.
Hoe dan ook, later werd de hofstede
uitgebouwd tot landgoed bestaande
uit een gebouw en zo’n 25 hectare
grond. Het geheel lag op veen- en
zandgrond, bij de Vroonsloot. Die
Voorburgse waterweg vormde veel
later de basis voor de Trekvliet:

Vanaf de 11de eeuw
Wat naspeuringen leerde mij het volgende. Volgens onbevestigde en door
sommigen bestreden berichten was
hier in 1079 een hofstede toebehorend aan ene Evert van den Binckhorst. Over hem is weinig bekend.
In analen is het volgende te vinden:
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- Het kasteel anno 2015.. -

de verbinding tussen de Vliet en
centrum-Den Haag. Voorburgse
boerderijen – en mogelijk dus ook de
hofstede – stonden destijds bekend
als ‘vroonhoeven’.
In 1308 was het kennelijk in bezit
van Graaf Willem 3 van Holland,
ook wel bekend als Willem de Goede
(1287-1337). Door de eeuwen heen
woonden er talloze notabelen. In
1928 kwam het in handen van de
gemeente Den Haag.
Er zijn echter andere bronnen die
beweren dat iemand 1079 en Evert
van den Binckhorst heeft verzonnen.
De uitbouw van de hofstede zou een
verzinsel zijn. Zo niet dat Graaf Willem 3 in 1308 eigenaar van het geheel
was. Hij zou het onroerend goed
gekregen hebben van zijn trouwe volgeling Simon/Symon van Benthem
(1260-1327). Die woonde er ook.
Graaf Willem 3 gaf het geheel
echter weer in bruikleen aan Van
Benthem. In die dagen kende ‘De
Binckhorst’ muren en een gracht. In
1359 belegerden de troepen van de
stad Delft het kasteel. Toen ze het in
handen hadden staken ze het gebouw
in brand. De muren werden gesloopt.
Herbouw vond plaats nadat de Span-
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jaarden verdreven waren uit ons land.
Het langst (van 1563 tot 1678) woonde in het kasteel de familie van de
Vlaamse edelman Willem Snouckaert
(1518 - 1565), raadsheer in het Hof
van Holland en gehuwd met Johanna
Poes van den Binckhorst.
Naar het heden
Terug naar de gemeente Den Haag.
Het Nederlandse leger vorderde
het pand in 1939. Korte tijd later
trokken de nazi’s erin en werd het
een weeshuis voor jongens. Dat
bleef het kasteel tot 1958. In dat jaar
werd het eigendom van de Stichting
vakopleiding bouwbedrijf. In 1969
kwam het foeilelijke kantoorgebouw
tussen de Binckhorstlaan en het
kasteel te staan. In 1993 werd het
geheel, kantoorgebouw en kasteel,
gekocht door ontwikkelaar en belegger Menno Smitsloo. Die bezit het
allemaal nog steeds en verhuurt de
panden. Bergman Clinics mag er nog
tot 2020 in zitten. Pas dan loopt het
huurcontract af.
Toegankelijk zijn het kasteel of de
tuin normaliter niet. Het feit dat het
om een rijksmonument (nummer
17465) gaat doet daar kennelijk niets
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aan af. Uit het rijksregister blijkt dat
het huidige pand in de 17e eeuw werd
gebouwd en in de 18e eeuw werd
verbouwd tot de huidige verschijning.
Overigens was de toegang tot het
kasteel tot het einde van de 19e eeuw
aan de zuidkant gelegen: de kant
van de Trekvliet. Pas daarna werd de
toegang vanaf het noorden (de Binckhorstlaan) de voornaamste. Dat was
echter eigenlijk de zij-ingang
Toekomstperspectief
Maar goed, ook ik kwam dus niet
binnen maar de blik van buiten gaf
mij een goed genoege indruk. Het is
dood en dood zonde dat dit kleinood
niet bekender is, zichtbaarder en
toegankelijker. De gemeente wil het
bedrijventerrein ‘De Binckhorst’
gaan herontwikkelen tot aantrekkelijk woongebied. Daarbij moeten
ondernemingen en kantoorpanden
ruimte maken voor woningen, water
en groen. Er is dus hoop voor het
kasteel, mits de gemeente de plannen
waar kan maken. En dat kan alleen
met geld. Veel geld.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Een passend
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Groenteman Jaap
Mijn opa is Daan Lobel, in zijn wijk
het Bezuidenhout beter bekend als
‘Jaap de groenteman’. Geen flauw
idee hoe hij aan die naam kwam. In
de jaren 60 ging hij met paard en
wagen door het Bezuidenhout om zijn
groente en fruit te verkopen. Zijn wagen maakte hij, als hij van de veiling
kwam, prachtig op, wat een lust voor
het oog was. Zo weet ik nog, dat hij
de kroppen andijvie omdraaide, zodat
de gele binnenkant zichtbaar was.
In de aardbeientijd kondigde hij zijn
waar aan met ‘arebeien met slagroom’
en dit met lange uithalen. Hij was
een graag gezien persoon. Zo ken ik
het verhaal van een familie Wortel
uit de Cornelis van der Lijnstraat, dat
mijn opa aan de deur kwam, maar dat
mevrouw niks kon kopen, omdat ze
haar portemonnee verloren was. Dat
was voor mijn opa geen probleem, hij
gaf haar gewoon wat tassen met van
alles erin, zodat het gezin te eten had
en wilde niks van geld weten. (Zelf
ben ik later met haar neef getrouw,
zodoende kwam ik dit te weten!) Ik
weet ook, dat er weleens mensen
waren, die van bovenaf een foto van
zijn kar gemaakt hebben.
Verder herinner ik me, als we langs
de school kwamen, hij een kist met
appeltjes over het hek gooide voor de
kinderen. Als ik vrij had van school,
mocht ik vaak met hem mee. Apetrots
zat ik voorop de bok om naar de wijk
te gaan. Ik mocht dan bij de mensen
aanbellen om hun bestelling op te
nemen en later weer te brengen. Je
kreeg dan weleens een snoepje en ook
de vraag of mijn opa mijn vader was.
Hij glom dan, als ik hem dat vertelde.
Tussen de middag gingen we in de
koffietent ons brood opeten en kreeg
ik een flesje limonade, wat heel bijzonder was. Ook mijn tante hielp hem
regelmatig om zijn waar te verkopen.
Als hij 'los was' bracht hij me soms
thuis met paard en wagen, wat in die
tijd al een bezienswaardigheid was.
Mijn fiets ging dan op de kar.
Roepen deze beelden herinneringen
bij u op, dan hoor ik het graag. Mocht
er iemand zijn, die ergens nog een
foto heeft liggen, dan zou ik daar heel
graag een kopie van willen maken.

Petra Wortel

Colofon

c.m.f.wortel@ziggo.nl
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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!

Theater Overdag
Ik las in de Oud-Hagenaar van 9
juni een leuk artikel over een Haags
theater project. Als theaterliefhebber vind ik het fijn dat zulk soort
projecten ontwikkeld worden. Bij het
Rietveld Theater in Delft betrekken
we ook graag 50-plussers bij theater,
maar dan als bezoeker. Elke tweede
donderdagmiddag van de maand
presenteren wij namelijk Theater
Overdag. Veel ouderen durven of willen ’s avonds niet over straat om het
theater te bezoeken, vandaar dat deze
middagen een uitkomst zijn. Theater
Overdag staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige programmering,
die interessant is voor de doelgroep,
maar ook zeker voor mensen onder de
vijftig. Er is nu een zomerstop, maar
vanaf september is er weer veel moois
te zien op de tweede donderdagmiddag in de maand. De entreeprijs
is over het algemeen 10 euro incl.
koffie/thee en iets lekkers. Neem voor
meer informatie gerust contact met
mij op.

Marie-Jet Eckebus
marie-jet@xs4all.nl
---------------------------------------------Sperrgebiet 1
Avonturen in het sperrgebiet, dat kun
je wel zeggen Julius. Wat was dat
mooi, de tankgracht aan de Sportlaan.
Toen waren er nog kikkers en hagedissen en salemanders, waar is de tijd
gebleven? De kerstbomenverbranding
herinner ik mij als de dag van gisteren. Ik was 18 jaar. Tegenover de Aster-, Begonia- en de Geraniumstraat
lag een braak stuk grond waar de
kerstbomen door de brandweer werden opgestapeld en in de fik gestoken.
De vlammen laaiden zo hoog op dat
er geblust moest worden en dan begon
de pret pas echt! De slangen van de
brandweer werden lek geprikt door
opgeschoten jongeren, jaja, ik was
erbij toen dat gebeurde. Mijn vriend
werd in zijn achterste gebeten door
een politiehond, dat was lachen. Maar
toen, vanuit de Rozenstraat kwam
de politie in jeep aangereden met
‘getrokken zwaard’ ik zie het nog zo
voor me, ik schreeuwde en rende over
het tussenpad naar de Ranonkelstraat,
sprong over de sloot het Stokroosveld

‘Het Witte Kasteel’
Graag wil ik mijn verhaal
vertellen over ‘het Witte Kasteel’ dat stond in de duinen
van Scheveningen, grenzend
aan de Ruygenhoek, waar
onlangs een groot artikel aan
werd gewijd in deze krant.
Prinses Willemina was mijn buurvrouw op afstand. Als Prins Bernard
ging jagen kwam de Rijkspolitie bij
ons en moesten we die dag binnen
blijven. Prinses Beatrix stapte regelmatig op haar paard aan het begin van
ons pad voor een strandrit.

- Foto uit 1959 van het ‘Witte Kasteel’
van de Dienst voor de Wederopbouw en Stadsontwikkeling -

Militair gebruik
Onze ingang was een duinpad rechts
aan het begin van het “zwarte pad”.
Het “torentje” op het duin staat er nog.
Rond de zestiger jaren was er ook een
schelpenopslagplaats voor de schelpenvissers. Aan het eind van dat pad
was een duinpan waar het “witte Kasteel” was gebouwd door de Duitsers,
het was bedoeld als officiersmess. Er
was een grote danszaal, parketvloer,
bar en een podium. Er omheen tafels
en stoelen om te dineren. Een grote
restaurantkeuken lag achter het woonhuis. Na de oorlog is het gebruikt door
de Kon Marine t/m 1956.

Duinkonijntje
De Gemeente Den Haag had plannen
om er een bestemming aan te geven,
maar het terrein behoorde tot de
zeewering en er gebeurde niets. Het
moest bewaakt worden en in de periode na de oorlog was er grote woningnood en via de Gemeente mochten wij
in het huis wonen als bewaking.
Na ons is het gebouw gesloopt en
werd het wandelgebied. Wij hebben
er fijne jaren doorgebracht en er is
ook nog een “duinkonijntje” geboren,
onze dochter. Wij kwamen na op deze
prachtige locatie gewoond te hebben
bij de Leyweg te wonen op de mooie

op, stak die over en stond pas stil op
de Hyacintweg. Ik ben lopend naar
huis gegaan en heb mijn brommer pas
de volgende dag opgehaald, want die
stond op slot in de Asterstraat. Later
las ik in de krant wat er gebeurd was,
dat was dus niet zo leuk.

me dat er verschillende, rivaliserende
groepen/bendes jongeren waren in
de jaren 60. Zelf groeide ik op in Bezuidenhout, dat was geen Sperrgebiet
geweest weliswaar, maar wij hadden
de zogenoemde 'Puintjes' als speelgebied om ons te vermaken. Daarmee
bedoelden we de kale plekken - in het
nieuwere deel - van Bezuidenhout,
dat werd herbouwd na de oorlogsverwoesting. Op vrije woensdagmiddagen kregen we een kwartje om een
spannende film te gaan bekijken in
gebouw 'ORIGO' (als ik het mij goed
herinner), daarna liepen we terug door
het 'puin' op de hoek Theresiastraat
/ Sillestraat - en waanden we ons ter
plekke nog in de film die onze fantasie
had aangewakkerd.

Arie Scheer
ajscheer@casema.nl
---------------------------------------------Sperrgebiet 2
Onvoorstelbaar, dat geheugen van
jou Julius. Maar wat eerst een leuke
nostalgische column leek te worden,
kreeg op het eind een dramatische
wending. Dit verhaal heb ik nog nooit
gehoord, alhoewel ik in 1961 toch al
11 jaar was! Dat agenten in die tijd
sabels droegen is bij mij ook nooit
'aangekomen'. Wel is herkenbaar voor

Corrie de Graaf
Rijswijk
corriedegraafrijswijk@gmail.com

4e etage!!! Opgehokt.
Later zijn we naar Doesburg verhuisd,
werkelijk een heel stuk beter.
Zure appel
Nog eenmaal ben ik terug geweest in
de duinen waar we woonden en heb
ik op een bankje gekeken naar wat
er niet meer was en heb er een appel
gegeten, een hele zure.

Mevr. C de Moor-Hennink (80)
Amphionstraat 66
7001 DN Doetinchem
E-mail p/a:
williehennink@casema.nl

Heer Den Dulk
Ik ben op zoek naar de heer Den Dulk,
geboren in 1933. Tijdens de oorlogsjaren, toen een deel van Scheveningen
geëvacueerd werd, woonde hij in bij
de familie Teekamp aan de Laan van
Nieuw-oosteinde in Voorburg. Mijn
moeder, Lenie Coets de Bosson, was
daar dienstmeisje. Een paar jaar geleden hadden wij even contact. Graag
zou ik hem nog eens spreken – als dit
oproepje hem bereikt of iemand anders ons weer in contact kan brengen.

Peter van Waardenburg
petervanwaardenburg@hotmail.com
in memoriam

Mitch Henriquez
†
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Uniek generatiepact
Haags gemeentepersoneel

Kansen voor
ouderen én jongeren
Medewerkers van de gemeente
Den Haag van 60 jaar en ouder
krijgen dit jaar de mogelijkheid
deel te nemen aan het zogenaamde generatiepact. Dit betekent dat zij 60% kunnen werken
tegen doorbetaling van 80% van
het loon. De ontstane ruimte zal
enkel worden gebruikt om jongeren te laten instromen. Den
Haag is daarin uniek.

De maatregel kan bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in
de stad. Wethouder Rabin Baldewsingh
(personeel & organisatie): “Momenteel
zijn maar liefst 4.800 Haagse jongeren
werkloos. Als stad willen en kunnen
we dit ons niet permitteren. Ouderen
en jongeren krijgen op deze manier een
mooie kans. Senioren blijven energiek
aan de slag en jongeren kunnen eerste
werkervaring op doen.”
Pensioenveilig
Oudere werknemers die gebruik maken
van het generatiepact behouden de
volledige pensioenopbouw. Het biedt
senioren de kans om een nieuwe stap
in hun loopbaan te zetten. Bijvoorbeeld
door e pert in de back of ce te worden,
een functie als coach of mentor aan te
nemen of als kwaliteitsfunctionaris te
fungeren in projecten. Daarnaast is er de
mogelijkheid het eigen werk te blijven
doen voor minder uren, bijvoorbeeld in
een duobaan.
Niet 1 op 1
De jongeren nemen niet altijd 1 op 1 het
werk over van de senior. Soms zullen
bestaande werknemers werk overnemen
waardoor er op andere plaatsen bij de
gemeente een werkplek vrijkomt. Op
deze manier draagt het generatiepact ook
bij aan interne mobiliteit binnen de
gemeente.
De vakbonden FNV Overheid
en CNV Overheid hebben inmiddels
ingestemd met de plannen. Het generatiepact van de gemeente Den Haag zal
uiterlijk op 1 oktober van start gaan.

dinsdag 7 juli 2015
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Eten in Haagse zorginstellingen beoordeeld door mystery guests

Bordjes van goud, zilver, brons – en lood
Sterrenkok Pierre Wind heeft
op 25 juni in totaal 33 gouden,
zilveren en bronzen - bordjes
uitgereikt aan Haagse zorg- en
welzijnsinstellingen. De bordjes zijn een graadmeter voor
de kwaliteit van het eten en de
service bij de zorginstellingen.
Vier huizen kregen een gouden
bordje, dertien een zilveren en
brons werd zestien keer uitgereikt.

In de achterliggende maanden zijn
ruim 35 ‘mystery guests’ langs
gegaan bij circa 50 Haagse zorg- en
welzijnsinstellingen. De mystery
guests hebben de huizen diverse
keren beoordeeld op punten als
kwaliteit van het eten, gastvrijheid en
ambiance.
Het wordt beter
Pierre Wind gaf tijdens de uitreiking aan dat het gastronomisch peil
duidelijk gestegen is bij locaties die
veel tijd en aandacht hebben besteed
aan het eten en de service. Bijzonder
is het feit dat Saf er de Residentiegroep, de gastheer van de uitreiking

- Pierre Wind (tweede van rechts onder) met de winnaars van de gouden bordjes. (Foto: Valerie Kuypers) -

van dit jaar, de afgelopen vier jaar op
twee locaties in totaal zeven keer een
gouden bordje heeft gewonnen.
Komend jaar worden alle Haagse zorginstellingen opnieuw bezocht. Drie
locaties lopen het risico op een ‘Loden bord’ als zij geen verbeteringen
doorvoeren in de kwaliteit van het

eten en de gastvrijheid. Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen een beroep
doen op de organisatie van de gouden
bordjes om hen te ondersteunen bij
het doorvoeren van verbeteringen.
Volledige uitslag
Voor de volledige uitslag en aanvul-

lende informatie kunt u terecht op
internet: www.goudenbordjes.nl U
vindt daar trouwens ook een aanmeldingsformulier, in het geval u volgend jaar ook als ‘mystery guest’ zou
willen meedoen aan het onderzoek
naar de voedingskwaliteit in Haagse
zorginstellingen.

Nieuwe greens voor Golfclub Westland
Golfclub Westland, op het Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande,
heeft sinds afgelopen zondag drie nieuwe greens en verovert hiermee een plaats op de lijst met Qualifying Golfbanen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Met de nieuwe greens is het mogelijk
om handicap 54.0 naar 36.0 te
brengen. Via de courseratingtabel
van de NGF kunnen spelers met een
handicap lager dan 36.0 de baan
betreden met een of ciële playing
handicap. Competitief spelen is voor
alle niveaus mogelijk geworden.
Westland Open
De golfbaan op het Juliana Sportpark

is trots op haar behaalde resultaat en
viert dit met het Westland Open, een
golftoernooi met gratis deelname voor
600 golfers, ongeacht handicap. Dit is
uniek in Nederland.
De voorrondes vinden plaats op de
golfbaan in ’s-Gravenzande en de
nale wordt gespeeld bij Golfbaan
Bentwoud, te Benthuizen. Hier kunnen op 12 september 84 geselecteerden golfers deelnemen aan een

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
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Interieuradviseurs
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- Golfbaan Bentwoud, waar op 12 sep. de finale wordt gespeeld van het Westland Open. -

compleet verzorgde naledag. Het
evenement is volledig ge nancierd
door 100 regionale sponsoren, die zo
een bijdrage leveren aan de saamhorigheid binnen het Westland.

Voor Het Westland Open kan iedereen zich inschrijven.
Meer informatie hierover is te
vinden www.westlandopen.nl

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

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

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

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

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

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

HARFA Bouw

BTR REIZEN

Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw

Een team van
prothesespecialisten

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

l
l
l
l

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Diverse timmerwerken
en onderhoud
Het plaatsen van keukens
Kasten op maat maken
Het leggen van houten vloeren
Het maken van plafonds

Harfa Bouw is een éénmanszaak.
Dus als u mij belt heeft u mij
meteen aan de lijn. Omdat ik
een eigen werkruimte heb zijn
de kosten niet zo hoog.
Daardoor kan ik voor een
redelijk tarief werken.
Is er rondom of aan uw huis
onderhoud nodig, dan kom ik
geheel vrijblijvend bij u langs voor
een prijsopgave.

Riviercruises Super Aanbiedingen tot wel
8 dg. Fietscruise IJsselmeer
10 dg. Rhône cruise / Frankrijk
11 dg. Rijn & Moezel naar Trier
10 dg. Over de Blauwe Donau
14 dg. Klassie Rijncruis Basel
5 dg. Nazomeren over de Rijn

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

809,809,1.349,1.349,va. € 1.299,1.299,- nu € 1.169,1.169,va. € 1.399,1.399,- nu € 1.259,1.259,va. € 1.599,1.599,- nu € 1.439,1.439,va. € 395,395,- nu € 296,296,-

va. €

899,899,- nu €

va. € 1.499,1.499,- nu €

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

Harry van der Stap

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Tel.+31 (0) 622481438

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Email:
harryvanderstap@gmail.com

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

25% Korting

en nog veel meer cruises over Europa’s mooiste rivieren,
prijzen per persoon
ereizen
Voor alle vakanti
ingen
ied
nb
Senior Hotels ‘All-Inclusive’
laatste aa
s.
ure
ch
bro
tis
en gra
Actieweken nu tot wel 30% korting
l of Mail Be
:
ren
rve
se
Re
-

Van Vredenburchweg 8 II
2282 SG Rijswijk

John, Martijn en Jasper Jellema

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Timmerwerk en onderhoud

l

www.BTRreizen.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

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

SLAPEN EN ZITTEN OP COMFORT-HOOGTE
Hoog-Laagbed

Seniorledikant

met verstelbare bedbodem

met pocketvering matras en elektrisch
verstelbare lattenbodem

COMPLEET

VANAF

€1.350,-

COMPLEET

€274,Elektrisch verstelbare

Relax Fauteuil
met Sta-op Functie

LEDEREN BEKLEDING

€895,-

VEND
VRIJBLIJADVIES
IS
T
A
R
G
N HUIS!
OOK AA

€650,-

Lattenbodem
in uw bestaande
ledikant! 90x200cm

VANAF

€239,-

Bijzet- of
eetkamerstoel
met armleuningen

MEN
PROBLREVOER?
MET VE R NAAR
EE IS:
INFORZM
RAT
ON E G

G
N BREN
HAAL ERVICE!
SE

Weimarstraat 180 (hoek Beeklaan) • Den Haag • Tel. 070-3469495 • www.epskamp.nl
Dealer: Tempur • Auping • Pullman • Eastborn • Cascade Waterbedden • Senior- En Tienerbedden

Schiedam, een historische belevenis
Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open fluisterboot door de
grachten van Schiedam.
Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis.
U vaart langs tal van monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en
ziet Schiedam eens vanaf een heel andere kant.
Afvaarten:
Vanaf 18 april t/m eind oktober
dinsdag t/m zondag
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.
Tarieven:
Volwassenen
65+
Kind 4 t/m 11

€ 6,50
€ 5,50
€ 3,50

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa
en de 2e persoon vaart gratis mee.
2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Goedkoopste kaartje gratis.
18 april t/m 30 oktober 2015

Vertrekpunt:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, Noordvest 34, Schiedam

Inlichtingen en reserveringen:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, 010 4267675
VVV Schiedam, 010 4733000
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.sri-indonesie.nl
Vrijwilligers
vacatures

Gastheer of –
vrouw bij Kessler
De Kessler Stichting opent
in november haar nieuwe
Boekenkapel. Een dagbestedingsproject voor haar cliënten,
(ex) dak- en thuislozen. Het
geeft mensen uit een lees-arme
omgeving en met beperkte
middelen toegang tot deze
‘doorgeefbibliotheek’. Samen
met een cliënt ontvangt en
begeleidt u bezoekers. U zorgt
samen voor inname, sorteren,
opbergen en uitgifte van de
boeken. In de ruimte die u op
orde houdt heerst een goede
sfeer waar iedereen zich welkom voelt. Bent u die betrokken, geduldige vrijwilliger met
goede sociale vaardigheden?
En ziet u zichzelf al werken in
dit voormalig klooster? Neem
dan contact op.
Inlichtingen: Taïs Van Vijnckt
Tel.: 070 850 05 00
E-mail: lrehm
@kesslerstichting.nl

Computerles
geven op een
basaal niveau
De Stichting Anton Constandse
biedt mensen met een psychische aandoening een passende
woonplek met individuele en
ambulante begeleiding en een
gevarieerd aanbod dagbestedingsactiviteiten om zodoende
een zo goed en zinvol mogelijk
bestaan op te kunnen bouwen.
Computer- en internetvaardigheden horen hierbij. U leert de
bewoners zelfstandig, op een
invoelende en ondersteunende
wijze, in begrijpelijke taal de
basale vaardigheden aan. Met
uw warme persoonlijkheid
creëert u een prettige sfeer en
geeft u het leven van hen meer
kleur. Herkent u zichzelf in dit
pro el
Inlichtingen: Judy Ruis
Tel.: 06 12 50 54 63
E-mail: j.ruis@
stichtingantonconstandse.nl

Benieuwd naar
meer vacatures?
www.denhaagcares.nl
voor dagvacatures
Of kijk op
www.denhaagdoet.nl

Praten met handen en
voeten in het vrijwilligerswerk
Janny Vellekoop, 68 jaar, werkte van jongs af aan als vrijwilliger. “In de vakantieweken, voor mensen
met een lichamelijke beperking. Ik deed dan van alles, tot het inbrengen van zetpillen aan toe. Op
zondagen bracht ik maaltijden rond in een bejaardentehuis. Thuis stonden wij open voor iedereen uit
de samenleving. Het is zo’n rijkdom om te zien dat er een heleboel manieren zijn om te leven en dat
ze naast elkaar mogen en kunnen bestaan. Mijn ouders zeiden ‘de vrienden van mijn kinderen zijn
ook onze vrienden’. Dat hebben ze geweten, ik bracht iedereen mee naar huis.”

Gebaren onderstrepen haar woorden.
“Ik praat veel met mijn handen en
armen. Dat leer je gewoon als je niet
dezelfde taal spreekt. Ik spreek geen
Marokkaans, Turks, Swahili, Urdu en
dergelijke. Gelukkig zijn er veel manieren om met elkaar te praten. En we
hebben allemaal de taal van het hart.”
Janny Vellekoop is een vrouw met ontzettend veel energie. Na haar ‘betaalde’
werkzame leven waarin ze onder
andere mede-oprichtster was van de
Stichting Ontmoeting met Buitenlandse
Vrouwen (OBV), die na een fusie vorig
jaar nu Taal aan Zee heet, werd ze voor
veel besturen gevraagd. Ze koos echter
heel bewust aan welke organisaties ze
zich wilde verbinden. “Ik dacht, ik wil
nu die dingen gaan doen waar ik niet
aan toegekomen ben. Ik wil gevoed
worden, niet alleen fysiek, maar ook
door de geest.”
Ruggensteuntje

Zo zette ze het werk van Judith Huizinga voort die zij in 1992 ontmoette. Judith had op het eiland Bali in Indonesië
met mensen ter plaatse een kleine kampong gebouwd en woonde daar tussen
Indonesiërs. Zij sprak de taal goed en de
mensen zagen haar als vertrouwenspersoon. Hierdoor had zij veel ingangen bij
mensen om iets te kunnen bereiken. Zij
ondersteunde gezinnen omdat er geen
enkele voorziening was als je werkloos
bent. “Je hebt geen eten voor je gezin,
geen toegang tot de gezondheidszorg, je
kinderen kunnen niet naar school. Ik heb
jarenlang op de kampong mijn 3 weken
vakantie doorgebracht. Toen Judith in
2007 terugkwam en ik haar rolstoel over
Schiphol duwde wist ik dat we daar niet
meer samen naartoe zouden gaan en ik
iets concreets moest oprichten om het
werk te kunnen laten doorgaan. Als mij
iets zou gebeuren dan werden mensen in
Indonesië straks de dupe! Dus, ik richtte
in 2011 de Stichting Ruggensteuntje
Indonesië op (SRI) en ben daarvan
voorzitter. We verbeteren voor mensen
op Bali en Java de levensomstandigheden. We ondersteunen gezinnen met
geld zodat kinderen naar school kunnen,
in schooluniform. En boeken, schooltassen en schriften kunnen kopen. Soms
betalen we het schoolgeld, afhankelijk
van de situatie van de ouders. Ook
zorgen we dat ze een beroepsopleiding
kunnen afmaken. De SRI geeft ook

steun aan kleine zelfstandigen zodat ze
een bedrijfje kunnen opzetten of behouden. We trekken ons terug zodra het
ruggensteuntje niet meer nodig is.
Zo zei laatst een meisje, die ik nog als
baby heb gekend, dat ze geen steun
nodig heeft voor haar broertje.
Met een goed beroepsdiploma op zak,
werk voor haar en haar man en grootouders die op haar kindje passen, zorgt nu
zelf dat hij zijn opleiding kan afmaken.
Dat is zo mooi om te horen.” Jaarlijks
bezoekt Janny met mede bestuurslid
Willemien Ankun de projecten en
gezinnen.
Sympathisanten

Iedereen die werkzaam is voor SRI
doet dit volledig vrijwillig. Zo komen
alle donaties volledig terecht bij de
gezinnen. Het bestuur is op zoek naar
sympathisanten om de stichting meer
bekendheid te geven en om de doelstelling te behalen. Iemand met de wortels
in Indonesië en goede beheersing van
het Bahasa Indonesia is nodig om de
nieuwsbrief en website te vertalen.
Donateurs zijn altijd welkom!
Elkaar nodig

Janny werkte vorig jaar mee aan het
boek ‘50 jaar 50 verhalen’ met vijftig
verhalen van Turkse gastarbeiders en
Nederlanders ter gelegenheid van 50
jaar Turkse arbeidsmigratie. Ze is
bestuurslid van het Straatpastoraat,
waar twee pastores dak- en thuislozen
opzoeken, hen steunen, begrafenissen
organiseren als er geen familieleden
zijn en wekelijks een maaltijd organiseren met een viering bij het Haagse
Stadsklooster. Ook is zij lid van de

commissie Kloosterkerk Wereldwijd
en van de Nederlandse afdeling van
Religies voor Vrede. Fietsen, uitwaaien
langs het strand, een boek lezen, is
ontspanning voor Janny. “Het mooiste
is om samen met mensen, met al die
verschillende achtergronden, ervaringen uit te wisselen.” Of ik nu in de
Schilderswijk wordt begroet door een
vrouw die Nederlands geleerd heeft via
Taal aan Zee of aan de vergadertafel zit

bij Religies voor Vrede. Zoveel mensen
die hetzelfde willen én begrijpen dat de
samenleving wordt gevormd door het
totaal. We hebben elkaar allemaal zo
nodig. Of je nu achter de vuilniswagen
loopt of stukken voor de Europese
Commissie voorbereidt. Als we elkaar
met een open vizier tegemoet treden is
er veel mogelijk. En, al vrolijk lachend,
je krijgt er zoveel voor terug.”
“Toen ik zelf een ernstige val had
gemaakt en hulp nodig had, waren er
zoveel vrienden die wilden komen helpen dat ik moest zeggen: ik wil je niet
passeren maar de komende drie dagen is
mijn balboekje al vol”. God is een bron
voor Janny van waaruit ze leeft. “Er is
heel veel onzichtbaar. Ik wil mensen
verbinden en onzichtbaren zichtbaar
maken.”
Stichting Ruggensteuntje Indonesië
(SRI)
www.sri-indonesie.nl
info@sri-indonesie.nl
070-362 3898

Assistentie om langer
zelfstandig te wonen
Senioren-assistent is een landelijk opererende organisatie die
senioren een persoonlijke assistent in hun eigen omgeving
aanbiedt. Senioren-assistent organiseert voor haar klanten
verschillende zorg-, hulp- en gemaksdiensten. Samen met hun
klanten zorgen zij dat het ouder worden onbezorgd, gezellig en
plezierig is en blijft in hun vertrouwde eigen omgeving.

De Senioren-assistent in de regio Den
Haag is Bianca van Wijk. Bianca staat
klaar om de actieve en minder actieve
(oudere) bewoners in deze regio te
ondersteunen.
“Met maatwerk zorg ik voor vervulling van al uw wensen zodat u van het
leven kan blijven genieten in uw eigen
vertrouwende omgeving. Hierbij houdt
u zelf de regie en zet u hulp en ondersteuning in daar waar het nodig is. De
mogelijkheden zijn divers!”
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over Senioren-assistent, neem
dan contact op met Bianca.

Uw assistent
Bianca van Wijk
Tel. 06 - 48 61 01 71
b.vanwijk@senioren-assistent.nl
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“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”
Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als
ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden
weten wij dat een betekenisvolle manier van
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren
van een begrafenis of crematie.
U kunt ons bellen op 070 325 83 96.

•
•

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

•

Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide
• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner

GEZOCHT:
MANNELIJKE SENIOREN (66-85)

Opheffingsoop
k
r
e
v
t
i
u


Verblijf op de door de weekse dagen € 69.50 p.p.
In het weekend € 79.50 p.p.
Zie onze maandaanbiedingen.

T: 0593 552429 of receptie@hotelwitteveen.eu

Het Bosmeer
Email: info@bosmeer.nl
Elsweg 5, 8391KB Noordwolde
Tel.: 0561-43 36 72
www.bosmeer.nl

auto’s verzorgen... ook van úw auto!

atie algemeen
atie airco

Beweegt u minder dan dat u zou willen
en bent u minder krachtig dan vroeger?

nu € 55, 2 voor 90
Broeken



Pantalons nu € 60, 2 voor 100
Truien en Vesten 50% Korting

Doe mee aan een onderzoek naar verminderende
beweging bij senioren en het verband met de stofwisseling.
Het onderzoek bestaat uit 2 onderzoeksdagen, een
terugkommoment en een afsluitend telefoongesprek.
U ontvangt een vergoeding van € 590,00.

En nog veel meer
aanbiedingen, OP=OP

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op:
U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met
071-5246464. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel. 070 3080080

e en

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

Let op, korting en acties!

owroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

 
 

aat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

VOLOP VAKANTIEVOORDEEL BIJ MANGO!

LUGGIE BTR REIZEN

IDEAAL
Ê VOOR OP VAKANTIE:

TIGER 4

Lichtste vouwscootmobiel ter wereld

in- en uitgevouwen in een oogwenk!

Stabiel én snel

Riviercruises
• InOpendagen
drie handelingen
opvouwbaar 2015 & 10% Opendag korting
• Rijdt als een volwaardige scootmobiel Opendagen
e-vouwﬁets
• Zeer geschikt voor op reis
Rotterdam:

•
•
•
•

€ 1.195,-

Voorzien van zeer comfortabele kapiteinsstoel
Zeer geschikt voor lange(re) afstanden
Snelheid tot 17 km/u
Bereik tot 50 km

gelegen aan de Boompjeskade.

Utrecht:

van
€ Rigoletto
2.345,MS
****
voor

van € 4.395,-

17.00 uur op MS Rigoletto ****
Kanaaleiland / Rooseveldtlaan.

€ 1.995,-

voor

Opendagen korting
€ 350,VOORDEEL!

korting april cruises
Bourgondisch
Nederland met MS Verdi ****
ma. 20 april t/m za. 25 april 2015
van

CityStep

4 dg. Feestcruise ‘Rhein in Flammen’
met MS Rigoletto va. € 225,

€ 895,-

nu al va. *

di. 14 april t/m ma. 20 april 2015

voor meer informatie en het volledige productaanbod

nu al va. *

En nog veel meer volledig verzorgde
riviercruise
Dhr. /met
Mevr.de luxe cruiseschepen
MS Verdi en MS Rigoletto.
VO
eitsoplossi MyH
OR
ilit
VO otel DEE
Brochure
MyHoORDCard LBO
N
scootmobielen   VOORtelCarEELB
Mo
b

ON
d
MyHo DEEL
VOORtelCard BON
MyHotel DEELBON
Card
VOORDEELB
ON
MyHotelCard
VOORDEELBON

Ê
Telefoon
OHA2VV15071

en
ng

* niet boekbaar in combinatie met andere kortingen, prijzen per persoonÊ
Postcode/plaats
MyHotelCard

DE MANGO SCOOTMOBIELGIDS
Alles dat u wilt weten over scootmobielen

0%%%
7KO7KO70RT0%
70
RT
70%
KO
RTI
ININGG
70%
KOR
NG
TING
KORTIN
KORTINGG

• Brochure
2015
izen
ere
Voor alle vakanti

E-mail

□ Scootmobielen □ E-cars □ Elektrische ﬁetsen □ E-scooters
Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

055

Via Mango Rent.
Kijk op www.mangorent.nl

9 dg. 3 rivierencruises Neckar, Rijn en
Moezel met MS Verdi va. € 850,

JA, STUUR
GRATIS
metMIJ
MSHET
Verdi
**** MOBILITEITSPAKKET!
van

per maand

11 dg. ‘Als een Vorst over de Donau’
met MS Verdi va. € 1.075,

10 dg. Over de romantische Rijn en
MS Rigoletto va. € 900,

Adres

€ 149,-

Bel gratis 0800 2002 of ga naar www.mangomobility.nl

✂

Naam

NIEUW

boek uw cruise aan boord tijdens
de Opendagen en profiteer van
10% korting op de cruises met de
Verdi **** en Rigoletto****.

NIEUW

MS Verdi ****

€ 2.895,-

• Scootmobielgids
• DVD
E-mobility
ures
broch
gratis
ng
eri
•
Voordeelbonnen
erv
en res
t.w.v. € 750,-

5059500  WWW.BTRREIZEN.NL

Kom een proefrit maken in
onze showroom of bel voor
gratis thuisadvies 0800 2002.
Mango Wateringen
De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen
(in vestiging SternPoint)
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Actie geldig t/m 31 juli en zolang de voorraad strekt.
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Expositie ‘Holland op zijn mooist’ nog tot 30 augustus in het Haags Gemeentemuseum

Dé Haagse School en een Haagse school...
In de zomer van 2014 schreef ik in De Oud Hagenaar op de voorpagina over “Drie Haagse broers Rembrandt waardig”. Het was een
artikel over de gebroeders Maris, kunstschilders uit de 19e eeuw
en grondleggers van wat genoemd wordt ‘de Haagse School’.
Momenteel zijn enkele van hun schilderijen te zien in het Haags
Gemeentemuseum in de tentoonstelling “Holland op zijn mooist”.
Nog altijd zijn er plekken in de stad die aan de broers herinneren,
maar is het Maris College ook naar hen vernoemd?

De expositie “Holland op zijn mooist”
is tot 30 augustus in het Haags Gemeentemuseum te bewonderen. Het
gaat om ruim honderd schilderijen
van Hollandse landschappen uit de
19e eeuw. Mooie, realistische maar
toch ook uiterst sfeervolle taferelen
van het platteland. Er zitten ook
vergezichten op steden bij. En hier en
daar dringt de nieuwe tijd binnen met
de kringelende rook boven een stoomtrein of een fabrieksschoorsteen. De
typische stijl van deze schilderijen
wordt vaak omschreven als die van
de Haagse School. De bekendste
schilders van deze School zijn:
Mesdag, Mauve, Gabriëls, Roelofs,
Weissenbruch en de gebroeders Maris. Jacob, Willem en Matthijs Maris
waren toonaangevende schilders in
de tweede helft van de 19e eeuw.
Jacob wordt wel beschouwd als dé
grondlegger van de Haagse School.
En zijn jongere broer Matthijs heeft
nog schilderles gegeven aan niemand
minder dan Vincent van Gogh!
Eerbetoon
Het is geen wonder dat er op verschillende plekken in Den Haag aan de gebroeders Maris wordt herinnerd. Als
eerbetoon. In de Schilderswijk heb
je de Jacob Marisstraat. In de Lange
Lombardstraat heb je ter hoogte van
nummer 26 een gevelsteen met de
geboortedata van de broers, omdat ze
ooit daar het eerste levenslicht zagen.
En aan de achterzijde van het Vredespaleis is er een monument met hun

afbeelding en de tekst “Kunstenaars,
het land van Rembrandt waardig”.
Maar er is meer.
Noordeinde
Aan het Noordeinde nummer 96 is
heden ten dage Lijst In gevestigd.
Sinds 1989 timmert en zaagt daar Renee Koolen aan haar lijsten voor grote
en kleine kunst. Kunst was er al veel
eerder te vinden. Vanaf 1930 tot 1951
was in dit pand, in 1916 ontworpen
door architect Jos Duynstee, de kunsthandel Sala gevestigd. Aanvankelijk
werd de pui nog alleen opgesierd door

- Hendrik Weissenbruch, de trekvliet (1870). -

broers? Ik sprak erover met algemeen
directeur Cees de Groot en zijn
plaatsvervanger Leon van der Holst.

- Paul Gabriël, Landschap met een trein (1887). -

- Hendrik Weissenbruch, zeegezicht (1887). -

gebeeldhouwde vogel guren van de
hand van Jan Altof. Die guren waren
er bij de bouw in 1916 aangebracht.
In 1944 werden daar hogerop in
de gevel de portretten van de drie
gebroeders Maris aan toegevoegd.
Wederom door de Haagse beeldhouwer Jan Altof. Kunsthandel Sala was
immers gespecialiseerd in de werken
van Jacob, Willem en Matthijs. Hun
portretten sieren nog steeds dit monumentale pand, waarvan de huidige
bestemming, Lijst In, hen ongetwijfeld zou hebben aangesproken.
Kust
En hoe zit het nu met het Maris College? Die Haagse school voor voortgezet onderwijs, met meer dan 2.000
leerlingen verdeeld over zes vestigingen? Een succesvolle school met
als motto “klein, veilig en kansrijk”.
Een school die innoveert met o.a. een
Technasium en met een Tweetalige
Mavo. Is die school ook vernoemd
naar de drie wereldberoemde Haagse

“Helaas, dat is een misvatting. Toen
onze school ontstond uit een fusie
van meerdere Haagse scholen – zoals
de scholengemeenschap Johan de
Witt en de Johanna Westerman
Mavo – gingen we op zoek naar een
passende naam. Het moest in ieder
geval iets met Den Haag van doen
hebben. We hebben bijvoorbeeld
wel gedacht aan Haagse kunstenaars
als Escher en Mesdag. De naam van
Mondriaan was natuurlijk al vergeven
aan een college voor middelbaar
beroepsonderwijs. Uiteindelijk heeft
de ligging van onze vestigingen de
doorslag gegeven. Kijk op de kaart.
Onze locaties liggen allemaal aan de
westkant van de stad: Maris Belgisch
Park aan de Nieuwe Duinweg, Maris
Houtrust aan de Tjalie Robinsonduin, Maris Bohemen aan de Mgr.
Nolenslaan, Maris Statenkwartier
aan de Antonie Duyckstraat, Maris
Kijkduin aan de Stokroosstraat en
Maris Waldeck aan de Toscaninistraat. Allemaal aan de kustkant van de
stad. Allemaal richting strand en zee.
Tsja, en toen riep onze docent Peter
van Zee: “Dan moet het maar het Van
Zee College worden.” Dat bracht ons
op het idee om die naam in het latijn
te gebruiken, en dus werden we het
Maris College. Wat niet wegneemt
dat we een associatie van onze school
met de gebroeders Maris helemaal
niet vervelend vinden, hoor.”
Waarvan akte!

Rob Lubbersen
roblubbersen@ziggo.nl
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De schilder-tekenaar Menno van Meeteren Brouwer (1882-1974)

Betoverd door Indië!
In menig huis waarvan de bewoners banden hebben met het oude Indië zullen ze aan de wand hangen. Schilderijen en
tekeningen van een kunstenaar die maar elf jaar in Nederlands-Indië woonde. Die elf jaar echter hadden zo’n onuitwisbare indruk op hem gemaakt, dat hij, terug in Nederland, in een nostalgische Indische roes bleef leven. Hij schilderde
het ene Indische tafereel na het andere en werd dé illustrator van Indische boeken,
zowel voor de jeugd als voor volwassenen. En alles met een grote vakmanschap. Menno van Meeteren Brouwer was betoverd door Indië!
Al vroeg wordt het tekentalent van
Menno ontdekt. Op 11 oktober 1882
geboren in de provinciestad Zwolle,
waar zijn vader notaris is, zit hij op de
lagere school al het liefst in een verborgen hoekje te tekenen. Als Menno tien
jaar oud is verhuist het gezin naar Den
Haag, waar duidelijk wordt dat behalve
voor tekenen Menno op school weinig
belangstelling vertoont voor andere
nuttige vakken. Zijn ouders onderkennen zijn talent en sturen hem op 15-jarige leeftijd naar de Haagse Academie.
Daarna vervolgt hij zijn studies aan
de Kunstnijverheidsschool in Haarlem
en de Academie in Amsterdam, waar
hij les krijgt van onder meer Max van
Waay, Dupont en Six. Op de Academie
komt Menno al over als een kunstenaar, een lyricus, een stemmingsmens.
Iemand met een heftig bewogen innerlijk leven.
Na zijn Academietijd vestigt Menno
zich in Den Haag. Hij hoopt daar de
kost te kunnen gaan verdienen als
portretschilder en illustrator. Dat valt
echter tegen; de opdrachten blijven uit.
Menno is te onrustig om stil te zitten en
gaat zich verder oriënteren. Zijn broer
werkt in de rubbercultuur op Sumatra
en Menno informeert of er voor hem
ook plaats is. Als het antwoord positief
is, scheept hij zich in op een boot
naar Singapore. Vandaar maakt hij de
oversteek naar Medan, waar zijn broer
op hem wacht. In Indië zal hij elf jaar
blijven, totdat gezondheidsproblemen
hem in 1922 noodzaken terug te keren
naar Europa.
De start in Ned.-Indië
Maar ook Indië brengt in eerste instantie niet de mogelijkheden om zich
kunstzinnig te kunnen uiten.
Menno wordt tewerkgesteld op een

plantage waar hij tot taak heeft toe te
zien op stukken oerwoud die werden
omgekapt. Het aantal omgekapte
bomen moet hij in een boekje noteren,
maar in plaats daarvan begint hij
schetsen te maken van de omgeving.
De tropische natuur wordt voor hem
een uitdaging voor zijn tekenstift. Het
gevolg is dat zijn vrij simpele boekhouding nooit klopt en hij na verloop
van tijd de onderneming kan verlaten.
Later zal hij vertellen dat wat hij daar
aanschouwde hem triest maakte. Een
geweldig stuk natuur verschrompelde
tot een kale, dorre, vlakte met boomstronken.
Menno besluit Sumatra te verlaten
en zijn geluk te gaan beproeven op
Java. Daar komt hij in aanraking
met Karel Wijbrands, directeur en
hoofdredacteur van Het Nieuws van
den Dag voor Nederlandsch-Indië.
Wijbrands is onder de indruk van
Menno’s tekentalent en wil graag
tekeningen opnemen in zijn krant. In
heel Indië is evenwel geen behoorlijke
clichémakerij te vinden en daarom laat
Wijbrands de volledige apparatuur,
inclusief clichémaker, overkomen uit
Holland. De samenwerking tussen
Wijbrands en Menno wordt een succes.
Bij de cynische, vaak sarcastische
artikelen van Wijbrands maakt Menno
aansprekende tekeningen, karikaturen,
die, in tegenstelling tot de schrijfsels
van zijn patroon, nooit grof worden.
Helemaal ongevaarlijk is het illustreren
van dergelijke journalistieke producten
niet. De Indische overheid oefent forse
censuur uit. In 1912 schrijft de bekende
auteur Henri Borel over de tekeningen
van Menno: ‘Als deze leuke tekenaar
dan eens zijn eerste persdelicten aan
zijn jasje krijgt, heeft hij een prachtige
gelegenheid om allerlei of cieren

- Van Meeteren en z’n ‘schietclub’ – een geliefde vrijetijdsbesteding -

van justitie, rechter-commissarissen,
presidenten van de raad, enz. enz. te
vereeuwigen in karikaturen, zodat de
schrik er voorgoed in komt en deze delicten voortaan tot de onmogelijkheden
behoren. Daar pro teert dan meteen de
gehele Indische pers van’.
Wijbrands is behept met een wispelturig karakter, waardoor het moeilijk is
een lange duurzame relatie met hem op
te bouwen. Na enige tijd verlaat Menno
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië en gaan zijn tekeningen
verschijnen in andere kranten. Eén van

Handelsblad schrijft een recensent in
1912, naar aanleiding van een andere
expositie, over het werk van Menno:
‘Fris, gedistingeerd en lollig. Studentikoos: een héér die pret maakt’. Van
een aantal van zijn tekeningen worden
boekjes uitgegeven. Zo verschijnt in
1915 bij drukkerij J.M.Chs Nijland te
Soerabaja, voor de prijs van
ƒ 2,50, onder de titel
Herinneringen aan Java,
een aantal gebundelde tekeningen van
Menno. Daaronder

- Ten Huize van Menno van Meeteren Brouwer in Nederlands Indië,
de man omringt door enig personeel. -

die bladen is De Indische Post, onder
directie van Jan Feith. Er ontstaat een
vriendschap tussen beide mannen, die
ook nadat beiden uit Indië zijn teruggekeerd, zal blijven voortduren.
Succes
Menno van Meeteren Brouwer bouwt
in de loop der tijd in de kolonie een
grote carrière op en wordt er algemeen
bewonderd. Niet alleen als krantenillustrator, maar ook om zijn vrije werk als
schilder en tekenaar. Jarenlang leidt hij
een enigszins zwervend bestaan over
Java, Sumatra en Bali. Waar men hem
nodig heeft vestigt hij zich tijdelijk.
Hij exposeert veel, in 1911 is er al
een tentoonstelling in Batavia waar
naast het werk van Menno ook werk
van Albert Hahn, Louis Raemaekers,
Jan Sluijters en Piet van der Hem te
bewonderen is. In het Soerabajaasch

juweeltjes als ‘Aankomst in Insulinde’
met een magere schlemiel als hoofdguur op het eerste plaatje, op plaatje
twee zie je dezelfde guur dertig
jaar later, inmiddels twee keer zo dik
geworden. Of ‘Op de kantoren wordt
steeds hard gewerkt’, uit de tekening
blijkt dat niet echt. Ook rake plaatjes
van chauffeurs, jockey’s, totoks en
inlanders. In 1914 maakte Menno de
decors voor de eerste opera-uitvoering
van ‘Fedora’ die in Indië, in Soerabaja,
wordt gegeven. Dat zal hij later ook
voor andere opera’s doen, zoals ‘Herodiade’ en ‘Madame Butterfly’.
Terug in Nederland
Menno leeft zich uit in zijn karikaturen en schilderijen en ander creatief
werk totdat zijn gezondheid hem in
de steek laat en hij in 1922 Indië
moet verlaten. Na een kortstondig

verblijf in Brits-Indië, woont hij eerst
een jaar in Parijs, om dan terug te keren
naar Nederland. Hij vestigt zich weer
in Den Haag, maar verhuist uiteindelijk
naar de Hoornbruglaan 16 in Rijswijk, waar hij tot zijn dood zal blijven
wonen. In Nederland blijft hij niet bij
de pakken neerzitten, maar biedt zich
bij verschillende uitgevers aan als
boekillustrator. En dat gaat wonderwel
goed. Speciaal voor boeken die in
Indië spelen wordt Menno steeds weer
gevraagd. Hij wordt er de uitgelezen illustrator van, maar illustreert ook ander
werk. Zijn eerste opdrachtgever is
uitgever W. de Haan te Utrecht, waarvoor hij een jongensboek Het geheim
van den boschrand van Jan Wagenaar
en een meisjesboek Rijpende lente
van Elisabeth van Beijmerwerdt, illustreert. Het laatste boek bevat maar
liefst 35 pentekeningen. In 1924 verschijnt bij dezelfde uitgever Menno’s
Indisch Prentenboek met versjes voor
de jeugd. Hierin portretteert Menno
het dagelijkse leven van het Indische
kind in 12 grote gekleurde platen en 24
afbeeldingen bij de tekst.
In de jaren dertig ontmoet Menno in
Delft W.D. Meinema, uitgever van
protestantse kinderboeken. Voor deze
uitgever zal hij veel gaan werken. Hij
schildert ook diens portret, dat een
ereplaats op het kantoor krijgt. Voor de
rma Wolters maakt hij schoolplaten
met sawah’s, rijstvelden en karbouwen, voor een aspirinefabriek maakt
hij de plaatjes voor een album over
de archipel. Zijn grappige prenten
verschijnen in De Kampioen van de
A.N.W.B en hij wordt illustrator voor
de Haagsche Courant. Al zijn werk
voor boek, krant of blad, ademt een
verzorgde precisie, gevoed door een
rustige vakbekwame aanpak. Naast de
vele Indische prentjes illustreert hij ook
veel historische boeken, over watergeuzen, hagenprekers of landverhuizers,

Krant voor de 50-plusser

waarvan de kwaliteit niet onderdoet
voor de Indische tekeningen. En jongensboeken, schoolboekjes, sprookjes,
reisbeschrijvingen plus een behoorlijk aantal romans en andere werken
voor volwassenen, zoals Brieven van
Opheffer en Het land bij-ons-buiten.
Voor W.J. Thieme & Cie te Zutphen
maakt hij de illustraties voor Javaansche Sagen, Mythen en Legenden,
verzameld door Jos. Meijboom-Italiaander. Als uitgeverij Kok te Kampen
in 1941 Onze Indische Geschiedenis
van Johan van Hulzen uitbrengt is het
boek voorzien van tientallen illustraties van Menno. In sommige boeken
tekent Menno kleine miniatuurtjes,
waaruit blijkt wat een groot kunstenaar
hij is op de vierkante centimeter. Die
miniatuurtjes vind je bij voorbeeld in
Eigenwijze liedjes van Brammetje (=
M.H. du Croo), een herdruk van liedjes
die in de loop der jaren verschenen in
het Soerabajaasch Handelsblad en in
het Bataafsch Nieuwsblad. Zeer bekend
worden zijn illustraties voor Holland
Over Zee! geschreven door Jan Feith.
Ook verzorgt Menno de tekeningen
van enkele reclame-uitgaven voor de
destijds befaamde rma R.S. Stokvis en
Zonen te Rotterdam.

Artistieke illustraties
Het illustratiewerk van Menno valt op
doordat zijn tekeningen niet zomaar
aardige plaatjes zijn, maar artistieke
afbeeldingen die het ‘aardige plaatje’
ontstijgen. Het zijn verstilde, intieme
momenten uit het verhaal, afbeeldingen
die rust en evenwicht uitstralen terwijl
er toch soms actie aanwezig is. Hoewel
elk lijntje met grote zorgvuldigheid
apart is getekend, een techniek die
Menno in de loop der tijd steeds meer
ontwikkelt, lijkt het alsof zo’n activiteit
dan is stilgezet als op een foto. De
lijntjes geven de illustratie de diepte
die zo kenmerkend is voor tekeningen
van Menno. Die diepte bereikt hij door
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verschillende arceringen naast elkaar
te gebruiken: verticaal, horizontaal
en schuin. Vele tekeningen hebben
een melancholische ondertoon en zijn
daardoor juist zo expressief. Veel van
zijn illustraties in de boeken die spelen
in Indië of ook China hebben bovendien iets geheimzinnigs. Hij tekent
Javanen en Chinezen perfect, maar hij
tekent ook de sfeer. Hij kent de mensen
goed en voert ons via zijn tekeningen
als het ware mee naar hun wereld, de
mysterieuze en soms gewelddadige
tropenwereld.
Ook de illustraties voor de historische verhalen zijn prachtig. En ook
hier weer de nauwkeurige weergave
van de personen, de kleding en de
omgeving van een bepaalde tijd. Er
staan geen overtollige zaken in zijn
illustraties, hij kent de kunst van het
weglaten. Ook heeft hij hier, het kan
haast niet anders, studie gemaakt van
zijn onderwerpen en zich ingeleefd in
de omstandigheden. Rond 1955, hij is
dan 72 jaar, stopt Menno van Meeteren Brouwer met illustreren. In eigen
beheer geeft hij in 1956 een album uit
met zogenoemde Indische penkrabbels,
getiteld Nederlands Indië zoals het was.
In de inleiding schrijft hij: ‘Ik hoop dat
mijn oude vrienden en bekenden uit die
dagen, aan wie ik deze uitgave opdraag,
door deze momentjes nog even herinnerd mogen worden aan hun goeden
Indischen tijd, aan “zoals het was”’
Altijd schilderen
Tot op zeer hoge leeftijd blijft Menno
gedreven voortgaan met schilderen. De
schilderijen stapelen zich op in zijn niet
al te grote woning. Met mondjesmaat
exposeert hij. In de deftige Haagse
krant Het Vaderland van 23 november
1957 is het volgende bericht te lezen,
dat zijn werk op treffende wijze omschrijft: ‘Zij die een dierbare herinnering aan het oude Nederlands-Indië in
hun hart dragen, doen goed zich zondag

te begeven naar de feestzaal boven het
restaurant Garoeda aan de Kneuterdijk.
Daar exposeert gedurende drie dagen,
waarvan het morgen, zondag, de laatste
is, Menno van Meeteren Brouwer, de
bekende schilder van dat prachtige en
heerlijke land. Van Meeteren Brouwer
werkt veel in mooie lichte kleuren, men
zou kunnen zeggen met een op vele
manieren gebroken wit. Andere zachte
tinten voegen zich daar bij, maar het
is vaak toch de witte toon, die het stuk
karakter geeft. Een blik op de huizen
van Batavia aan de Kali suggereert
een nevelig wit, dat zeer bekoort en de
levendig gekarakteriseerde bedrijvigheid van de mensen boeiend maakt.
Een grote karbouwenwagen kan uit een
witte atmosfeer opduiken, en dan geven
w r zacht getinte guren een stevig te-

genspel. Er wordt met humor verteld in
deze kunst. Ook de landschappen geven
een schilderkunstig verhaal, over palmen aan een kust en andere gegevens,
waarvan de zeldzame en grote schoonheid ons geheel duidelijk wordt. In de
guurstukken is naast het grappige de
objectieve fraaiheid van belang. Van
Meeteren Brouwer ziet zijn mensen zo
voordelig mogelijk, en hij houdt van
hun schoonheid. Dat laatste verwondert
niet, want het hele werk is immers één
verkondiging van al het schoons dat hij
op aarde heeft opgemerkt.’
Gezelschapsmens
Zijn gehele leven was Menno een
gezelschapsmens, die zijn tijd niet
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in eenzaamheid doorbracht. In Indië
kwam hij graag in de soos. Daar drinkt
hij met planters, krantenmensen en ander volk een drankje, wisselt verhalen
uit en vertelt over zijn belevenissen.
Een van de soos-vrienden van Menno
in Indië is Jan Fabricius, waar hij later
in Nederland weer contact mee heeft.
Hij illustreert met vaardige pen de
herinneringen van Fabricius Tempoe
Doeloe, uit de goeie ouwe tijd. In
Rijswijk houdt Menno thuis zijn eigen
kleine soos. Vele oud-Indischgasten
komen dan bij hem op visite en onder
het genot van een drankje haalt men
herinneringen op. Menno, klein postuur met een wat gebogen rug, is een
vrolijke gastheer, altijd net in het pak.
Getrouwd is hij niet, maar een ‘dame
voor de huishouding’ woont bij hem in.
Jarenlang is Maria Hammink, kortweg
Mies genoemd, zijn steun en toeverlaat.
Mies is een eenvoudige vrouw die hem
heel goed verzorgt en zijn kunstwerken
met een zekere achterdocht voor de
buitenwereld bewaakt. Rijk hebben
ze het samen niet en ze leiden een
vrij eenvoudig leven in het Rijswijkse huurhuis. Dat huis is echter wel
mooi ingericht met fraaie meubelen,
waarschijnlijk nog overgenomen van
zijn ouders, er is kristallen glaswerk
en ook zilverwerk. Als Menno jarig is
komt de hele soos op visite en ondanks
de beperkte middelen weet Mies er
altijd nog iets moois van te maken. Zo
wordt de tafel tot in de puntjes gedekt.
Befaamd op deze verjaardagen is haar
erwtensoep, die geliefd is onder de
oud-Indischgasten. Geen echt Indisch
gerecht, maar Mies is dan ook nooit in
Indië geweest.
De laatste jaren van Menno’s leven zijn
moeilijk. Hij wordt ziekelijk en er is
geen geld, er is zelfs geen ziektekostenverzekering. Daardoor ontstaat er
armoe, maar zowel Menno als Mies
willen er niets van weten elders geld te
vragen. Daar zijn zij te trots en tegelijk
ook te bescheiden voor.
Huwelijk
Op 15 mei 197 , gaan Menno, die dan
89 jaar is, en Mies, die veertien jaar
jonger is, trouwen. Dat gebeurt op
advies van enkele vrienden, die zich
bezorgd maken over het lot van Mies
als Menno zou komen te overlijden. Ze
zou onverzorgd en zonder rechten achterblijven. Mies en Menno trouwen aan
huis, Menno is moeilijk ter been maar
burgemeester Boogaard is een goede
kennis. Hij komt persoonlijk Menno
en Mies thuis trouwen. Op 11 juli 1974
overlijdt Menno van Meeteren Brouwer
op 91-jarige leeftijd. Hij wordt begraven op Nieuw Eik en Duinen in Den
Haag. Na zijn overlijden wordt hij in
meerdere kranten en bladen herdacht.
Hein Buitenweg, schrijver en oudIndischgast, schrijft in het Indische blad
Tong Tong: ‘De laatste keer dat ik hem

zag zat hij in het zomerzonnetje op een
bankje aan de Scheveningse boulevard.
‘Jeugdherinneringen ophalen?’ vroeg
ik hem. Hij knikte. Voordien bezocht ik
hem enige malen aan de Hoornbrug te
Rijswijk, waar hij nog altijd penseel en
tekenstift hanteerde als in zijn Indische
tijd. Zo geestig kon hij daarover praten
dat het te betreuren is dat hij voor zover
ik weet, zijn interessante herinneringen
nooit eens op schrift heeft gesteld. En
zo is met zijn overlijden op 11 juli weer
één van de alleroudsten van de oude
garde heengegaan, een eenzaam mens
waarschijnlijk, waar zoveel tijdgenoten
hem moeten zijn voorgegaan. Ik blader
weer even in Jan Fabricius’ Tempo
Doeloe, in Abraham Exodus’ Sergeant
Weers en de zijnen, in de Brieven van
Opheffer, in mijn eigen boeken, in oude
jaargangen van De Zweep en d’Oriënt,
die hij op zo onnavolgbare wijze
illustreerde. Ik herdenk hem in grote
genegenheid.’
Na de dood van Menno moet Mies wel
het een en ander aan schilderijen en
tekeningen verkopen. In het Tollenshuis
in Rijswijk is tussen 9 mei en 0 juni
1976 een grote verkooptentoonstelling.
Er blijft echter nog genoeg over in het
huis aan de Hoornbruglaan, waar Mies
nu kan blijven wonen. Ze overleeft
Menno ruim 13 jaar en raakt op het
eind van haar leven erg vereenzaamd.
Op 4 september 1987 overlijdt ze. Op
haar begrafenis zijn slechts haar jongere zus met echtgenoot en een bevriend
echtpaar aanwezig. De overgebleven
schilderijen en ook de inboedel worden
verkocht bij de Vendu. De opbrengst
komt bij neven en nichten terecht.
Het graf van Menno wordt later niet
meer onderhouden en is ontruimd.

Richard van Schoonderwoerd
rvanschoonderwoerd@hetnet.nl

Bronnen:
Geraadpleegd afleveringen Het Binnenhof, Delftse Courant, Groot Rijswijk, Haagsche Courant, Het Koloniaal Weekblad, Nieuwe Haagse Courant, Rijswijkse Courant,
Indisch tijdschrift Tong Tong, De Tijd/De Maasbode, Utrechts Nieuwsblad, Het
Vaderland. Rijswijks Museum, Mevr. L. Huguenin, Rijswijk, Mevr. B. Das, Delft.
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In memoriam Jan Paul Bresser (1941-2015)

Causeur, journalist, dichter en schrijver
Op 21 juni j.l., de eerste dag van de zomer, overleed Hagenaar Jan Paul Bresser, een bijzonder mens,
een vriend. Jan Paul had iets kinderlijk opens. Nu ik deze laatste twee woorden bijna gedachtenloos
opschrijf, bedenk ik dat ik niets kenmerkender voor hem kan verzinnen dan dat ‘open zijn’.

Bresser had een open oog voor
de werkelijkheid om hem heen en
beschikte over een breed scala aan
vaardigheden om zijn waarnemingen
en gedachten vorm te geven.
Hij was journalist (Het Vaderland,
Eindhovens Dagblad, Volkskrant,
VARA, Elsevier, Haagsche Courant), schrijver, dichter en schilder.
Zijn literaire debuut kwam laat, in
2011. Over die eersteling schreef ik
in datzelfde jaar:
Laat debuut
‘De korte verhalen in Het verdriet
van Eline, Jan Paul Bresser’s late
literaire debuut, gaan over oude
mensen, de dingen die voorbijgaan,
levenswijzen die bijgesteld moeten
worden en ‘het andere’, het buitengewone, dat we niet willen zien
(bijvoorbeeld: ons onbekende zeden
en gewoontes) of kunnen zien
doordat we de toverslag van zelf onzichtbaar zijn en het andere zien niet
beheersen. Schrijvers-columnisten
als Couperus en Carmiggelt kunnen
die slag wel maken, Bresser ook.
Zo ziet hij de bobbel achter de gulp
van de treinreiziger wiens mannenluiertje niet goed zit en, in het
mooiste verhaal van de bundel, de
vrouw die geen vrouw is, maar een
man die door zijn oude moeder op
een vroege zomerdag, die mooi zal
worden, met behulp van een damesbadpak, twee rondjes schuimrubber,
wat poeder en lippenstift en een kastanjebruine pruik tijdelijk tot vrouw
wordt getransformeerd. ‘Het is haar
kind. Ze weet hoe bitter zijn plezier
is. Hoe groot zijn huiver’. De beschouwer van dit tafereel is gezeten
op een zwerfkei, op het stille strand
van Scheveningen, een steen die
door voorbijgangers en badgasten
over het hoofd wordt gezien. Zelf
onzichtbaar en ziende.’
Altijd bemoedigend
Jan Paul had oog voor de mensen

om hem heen. Zo heeft hij mij in
mijn hoedanigheid als redacteur van
het literair tijdschrift Extaze altijd
gesteund. Bemoedigende woorden
gaf hij als je ze nodig had. Ze kwamen als vanzelf. Zijn vrouw Ineke
stelde me in de gelegenheid Jan Paul
kort voor zijn dood te bezoeken.
‘Stilte heeft het laatste woord,’
schreef hij ooit. Stilte was wat
hem de laatste weken omgaf. Hoe
ondoordringbaar die was viel niet te
meten. Alleen zijn ogen spraken. In
mijn recensie van zijn laatste boek,
Sara@Berkenhart kom ik over dat
bezoek, het boek en mijn gedachten
bij het zien van zijn ogen te spreken:
‘Voor mij ligt een boek dat me als
object al ontroert. Op het voorplat,
in tinten van magenta, zwart en wit,
zie ik berkenstammen omslingerd
door berkentakken, waarvan een
enkele bladdragend. De palissade
van bomen en takken laten geen
doorkijk toe in het erachter gelegen
bos. Ik zie een beeld van een leven
dat op sterven na geëindigd is.
In het boek, dat de briefwisseling van Jan Jacob Mooijman
met Sara Berkenhout volgt,
lezen we Jan Paul Bresser’s
laatste geschreven woorden. Er
komen geen woorden meer bij,
ook niet gesproken. Je dacht
dat er altijd nieuwe woorden
zouden komen uit het toetsenbord, uit de mond van Jan Paul
Bresser, de causeur, de journalist, de dichter, de schrijver van
korte verhalen, de man van duizend
en één gedachten. Ik heb ze mogen
beluisteren op het bankje naast ‘t
Bakkertje in de Oude Molstraat, op
het terras van De Posthoorn, in zijn
appartement in de Molenstraat, ik
heb ze mogen lezen in dagbladen,
weekbladen, in zijn prachtige literaire debuut Het verdriet van Eline
en in zijn nooit of cieel uitgebrachte
gedichtenbundel De doorloop van
de tijd.

- Het pand van Het Vaderland in de jaren 60, waar Bresser als kunstredacteur zijn
journalistieke carrière begon. -

Ik heb geen huis met ruime zalen
Geen fonkelstalen slee
Ik heb geen geld, alleen verhalen
En handen, daar schrijf ik mee
(Jan Paul Bresser, De doorloop van de
tijd - het gedicht is in 1958 geschreven)

Oud Den Haag
Jan Paul is de belichaming van het
Den Haag dat ik ken uit mijn jeugd,
toen de verhalenwereld van mijn
ouders en hun kennissen bestond uit
de toneelproducties van de Haagsche Comedie, de suspense van de
hoorspelserie Paul Vlaanderen, de
toestand in de wereld uitgelegd door
Mr. G.J.B. Hiltermann, de toestand
in Nederland gehekeld door Wim
Kan en de gesprekken van Jan en
Alleman over het tuinhek heen, op
de tram, in de foyer van de schouwburg en aan de tafels van een van de
sociëteiten
in de stad.

- Zijn literaire
debuut ‘Het verdriet
van Eline’ kwam
pas laat, in 2011. -

- Sara@Berkenhart.
nl is binnenkort ook
als handelseditie
verkrijgbaar bij
Ambo Anthos. -

Verhalen van lang geleden en verhalen van gisteren en eergisteren, Jan
Paul had ze in overvloed. En steeds
weer voegde hij er nieuwe aan toe.
Altijd in gesprek met anderen, maar
nu, in Sara@Berkenhart.nl met
zichzelf.
Want zo lees ik dit bijzondere
brievenboek. De levenskunstenaar Jan Jacob, de waarnemer,
de levensgenieter in weerwil van
enkele zware klappen die hij in zijn
leven te verwerken kreeg, de man
met het feilloze oog voor de details
in alles wat hij zag en meemaakte,
de chroniqueur van zijn leven, van
het leven, ontdekt de mogelijkheden
van de computer, van het internet en
vindt al googelend het emailadres
van de vergeten dichteres Sara

- Jan Paul Bresser in de buurt waar hij woonde (Foto: Willeke Bosscha). -

Berkenhart, wier verzen hij destijds
bewonderde. In haar zullen ongetwijfeld eigenschappen en gewoontes
van de vrouwen in Jan Paul’s leven
zijn ondergebracht, maar Sara staat
vooral voor zijn verwaarloosde
alter-ego: Jan Jacob (Jan Paul) de
dichter.
Sara Berkenhart’s ctieve huis
staat in de buurt van Wolvega, in
Friesland, niet ver van waar zich
in werkelijkheid Bresser’s tweede
huis bevindt, een toevluchtsoord
waar hij tot voor enkele maanden
werkte aan zijn brievenboek en
onder de naam van Sara Berkenhout gedichten schreef:

Nachtvlinder
Dag onverwacht
binnen dwarrelende
dwaalnacht.
Licht en aangeschoten
kom je aangevlogen.
Je vlindert
zig en zag
en ongehinderd
zwenk je en tuimel je
en breek je niet.
In jezelf ben je
vrolijk vleugellam.
En je valt.
Sara@Berkenhart.nl is de
zoektocht van de schrijver, de
verteller, de causeur, naar de
diepste gronden en de grenzen
van de taal, naar de poëzie die
zo lang in hem verstopt was gebleven dat ze onvindbaar leek.
Zweven tussen lichaam en tussen
aarde, zou de titel van je gedichtenbundel moeten zijn, dacht ik, toen ik
naast je bed stond. Jij bewegingsloos,

Dicht bij het
warme van water
Dicht bij het warme van water
Heb ik van alles begrepen
De luwte van het zout
De witte ﬂuit van vogels
Dicht bij het warme van water
Ben ik zonder bodem
Ben ik het luchtledige
Het zomaar zweven tussen lichaam
En tussen aarde;
die ik die zoveel te water ging
Zoveel te zinken viel
Een landmatroos
Dichtbij het warme van water
En begreep van vissen het kieuwgeluid
Zag zeesterren oneindig diep
Kreeg vaak tranen van zand in mijn ogen
Ik de landmatroos
Moest in een stad schipbreuk lijden
Mij is geen huilen van zeewind gegeven
Mij is het land
Het stille stenen vlees
Maar dicht bij het warme van water
(Uit De doorloop van de tijd.
Het gedicht is geschreven in 1966)

alleen je ogen spraken. De titel van
een verzameling van jouw mooiste
verzen, die ik graag gepubliceerd
zou zien.
Maar totdat die er is, lees ik nog eens
de prelude op die verhoopte bundel:
Sara@Berkenhart.nl
Den Haag zal Jan Paul missen, de literatuur zal hem missen, zijn vrouw,
familieleden en vrienden zullen hem
missen. Leef verder, Jan Paul, in je
prachtige verhalen en gedichten.

Cor Gout
corgout@extaze.nl

Besproken werk:
Jan Paul Bresser, De doorloop van de tijd (eigen beheer, 2001); Jan Paul Bresser, Het verdriet van Eline, Anthos 2011;
Jan Paul Bresser, Sara@Berkenhart.nl – roman in brieven, Den Haag 2015 (Het Schrijfhuis. Binnenkort ook in een
handelseditie verkrijgbaar bij Ambo Anthos)
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.email

paardendagen afgesloten met een prachtig vuurwerk. Zie
voor meer informatie op internet:
www.kortebaandraverijen.nl
www.stompwijksepaardendagen.nl

Zondag 12 juli
Volkstuincomplex Lommerrijck Rijswijk:
Landelijke Open Imkerijdag
Breng tussen 10.00 en 15.00 uur een bezoek met de
(klein)kinderen en beleef een paar interessante uurtjes bij
de bijen op het mooie tuincomplex gelegen naast de Vliet
en het Elsenburgerbos, aan het Jaagpad 5c, 2288 AB, te
Rijswijk. Imkers vertellen zondag 12 juli tijdens de Landelijke Open Imkerijdag graag over hun boeiende hobby.
Ze leggen bovendien uit hoe belangrijk bijen zijn voor het
in stand houden van de natuur, en laten u zien wat er zoal
komt kijken bij het houden van bijen.
Natuurlijk zijn de bijen er zelf ook deze dag, achter glas in
een speciale observatiekast. Tussen het bijenvolkje ontdekt u misschien de koningin en ziet u het verschil tussen
de darren, de mannetjes, en de werksters, de vrouwelijke
bijen. De imker laat u zien hoe honing geslingerd wordt
en u kunt de honing proeven. Ook leert u wat de bijen met
het stuifmeel doen dat ze halen en hoe je bijenkoninginnen kunt telen. Er is het nodige voorlichtingsmateriaal
om mee naar huis te nemen en vanzelfsprekend kunt een
eersteklas potje honing kopen voor thuis. Het bezoek aan
de open dag is gratis.
Behalve over de bijen kunt u ook uitgebreide informatie
krijgen over (moes)tuinen en tuinieren bij Vtv Lommerrijck.

13 & 14 juli / 17 & 18 augustus
Kinderrijk: kinderen van 6 tot 12 jaar zijn
vier dagen de baas op Het Binnenhof
Iedere schoolvakantie zet ProDemos de deuren wagenwijd open voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Al knutselend,
spelend en luisterend ontdekken kinderen in Kinderrijk
hoe de Tweede Kamer er van binnen uitziet, hoe het
pluche van de troon van de koning voelt en dat je ook zelf
politicus kunt worden. Vast onderdeel is een bezoek aan
de Ridderzaal of de Tweede Kamer en een gesprek met
echte politici.

Zondag 2 augustus

Op 13 en 14 juli en 17 en 18 augustus kunnen kinderen
al hun vragen stellen aan echte politici, de Tweede Kamer
van binnen bekijken en hun eigen plannen en ideeën voor
Nederland maken.
Kaartjes kosten €7,00. Zie: www.prodemos.nl/kinderrijk

Ma. 13 t/m do. 16 juli
Dakota’s Zomerweek: meespelen in een
voorstelling met drie generaties
Grootmoeders, snelle meiden, hippe vaders, stoere
jongens, rollators en skateboards in een voorstelling van
jong tot oud in Theater Dakota. Drie generaties spelen
mee in de voorstelling, die samen wordt gemaakt in de
eerste week van de zomervakantie (maandag 13 t/m
donderdag 16 juli).
U kunt in uw eentje meedoen maar ook met de hele
familie! Kinderen, vaders, moeders, tantes, opa’s en/of
oma’s. Er zijn verschillende workshops die allemaal een
eigen stukje van de voorstelling maken. Er is te kiezen uit
beeldende kunst, zang, dans en theater. Aan het eind van
de week op donderdag 16 juli (19.00 uur) staat iedereen
in de theaterzaal van Dakota en iedereen mag dan gratis
komen kijken.
De kosten voor deelname aan Dakota’s Zomerweek: zijn
€15 (Ooievaarspas €7,50). Aanmelden of meer informatie
via internet: www.theaterdakota.nl, telefonisch op 070 326
5509 of aan de de kassa van Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57, 2545 VP in Den Haag).

Vrij. 17 t/m ma. 21 juli
Stompwijkse Paardendagen met o.m.
ponnyrennen en kortebaandraverijen
De Stompwijkse Paardendagen zijn al meer dan een
eeuw een begrip in Stompwijk en ver daarbuiten. Voor de
105e keer spannen de bewoners van het polderdorp in
het Groene Hart zich dit jaar opnieuw vol overgave in om
een bruisend en gezellig evenement voor jong en oud te
organiseren.
Tijdens de Stompwijkse Paardendagen staat de paardensport centraal, maar liefhebbers van ander vermaak
komen ook aan hun trekken. Voor de kinderen is er vier
dagen lang een kermis met een groot aantal attracties.
Op zaterdagmiddag is er dit jaar voor het eerst de Stompwijkse Landleven FAIR en zaterdagavond de WhipeOut.
Op zondag vinden de populaire ponyrennen plaats. Deze
middag is van oudsher één grote reünie van familie,
vrienden, oud-Stompwijkers en paardenliefhebbers. De
kleinsten onder ons kunnen zich alvast voorbereiden op
een carrière in het ponyrennen, want tijdens de pauze kan
er ezeltje worden gereden. Jong geleerd is oud gedaan!
Het absolute hoogtepunt van de Stompwijkse Paardendagen is de kortebaandraverij (maandag 20 juli om 13.30
uur - op de grasbaan achter de kerk op de Dokter van
Noortstraat) geliefd bij eigenaren, pikeurs en toeschouwers. Het is de enige kortebaandraverij in Nederland die
op gras wordt gereden (zie fotootje).
En waar u ook zit of staat, u kunt alles overzien! De

Koffielezing in Hoofdbibliotheek Z’meer
over de vrouwelijke farao Hatsjepsoet
Een farao was mannelijk! Zo hoorde en zo ging het ook…
meestal. Grote uitzondering was de machtige, vrouwelijke
Hatsjepsoet. Op zondag 2 augustus verzorgt Diana de
Wild, docente aan de Volksuniversiteit Zoetermeer, van
11.00 tot 12.00 uur een koffielezing in de Hoofdbibliotheek. Onderwerp is het leven van Hatsjepsoet.
Hatsjepsoet leefde in de 15e eeuw voor Christus. Na de
dood van haar echtgenoot kwam ze als regent op de
troon voor haar jonge neef Thoetmosis. Niet lang daarna
liet ze zich tot farao kronen. Ze regeerde ruim 20 jaar
over Egypte. Haar dodentempel Deir-el Bahri, waarin ze
meestal als man wordt afgebeeld, is één van de mooiste
tempels van Egypte. In een poging haar nagedachtenis te
wissen, liet haar opvolger Thoetmosis III, op veel plaatsen
haar naam weghakken. Zonder succes. Hatsjepsoet werd
één van de beroemdste farao’s.
De koffielezing wordt georganiseerd door de Bibliotheek
en de Volksuniversiteit. Kaarten kosten € 5,- voor leden
van de Bibliotheek of cursisten van de Volksuniversiteit en
€ 7,- voor niet-leden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
administratie in de Hoofdbibliotheek of online te reserveren via www.bibliotheekzoetermeer.nl

Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
JULI

JULI - SEPT

11-7 ZomerExpo Woest
t/ 20-9
m
Gemeentemuseum Den Haag en
ArtWorlds presenteren de vijfde editie van
ZomerExpo; een tentoonstelling waarvoor
alle kunstenaars van Nederland zich anoniem kunnen inschrijven. Woest is het thema
van deze jubileumeditie, waardoor 1800
kunstenaars zich lieten inspireren. Samen
lieten zij 3000 uiteenlopende kunstwerken
zien aan een team van 40 juryleden die uiteindelijk 277 werken selecteerden voor de
tentoonstelling. Dit jaar is een deel van de
tentoonstelling te zien in de
tuinen van het museum.
www.zomerexpo.nl

oude dorp en de nieuwe
stad. ‘Zondag in ‘t park’
is een kleinschalig cultuurfestival met muziek,
theater, beeldende kunst, kinderworkshops en
eigentijdse horeca. Deze zomer op 12, 19 en 26
juli en 6, 13 en 20 september 2015.
www.terra-artprojects.com

JULI

12

Orgelconcert

Vijf concerten in het kader
van het 2e International Symfonisch Orgel
Festival Den Haag. Op 12 juli is het derde
concert in deze reeks. Organist Arjen Leistra
(Schiedam) speelt voor u uit werken van
Louis Vierne, Johann Sebastian Bach, Max
Reger, Frans Liszt en Maurice Duruflé.
www.orgelelandstraatkerk.nl

ArtWorlds

Locatie: Gemeentemuseum Den Haag,
Stadhouderslaan 41
Openingstijden: di-zo 11.00 - 17.00 uur
Toegang: € 13,50 (Ooievaarspas € 6,75)

Stichting Orgel Elandstraatkerk

Locatie: Elandstraatkerk, Elandstraat
194, Den Haag
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 10,-, incl. consumptie.

Terra Art Projects

Locatie: Nicolaaspark, achter Dorpsstraat 12,
Zoetermeer
Tijd: 13.00 - 19.00 uur
Toegang: gratis
JULI

15

Strijk deze zomer eens neer in
het intieme Nicolaaspark in Zoetermeer.
Midden in het centrum, op de grens van het

19 “Mesdag & Pulchri. Uit
ijver voor het schone”

Tentoonstelling met bijzonder materiaal uit het
archief van Pulchri en het Haags Gemeentearchief. Een verrassende verzameling materiaal
zoals foto’s, documenten,
brieven, tekeningen, posters
& affiches. Parallel aan deze
tentoonstelling exposeren 30
hedendaagse kunstenaarsleden van Pulchri in de Hardenbergzaal en de Weissenburchzaal werk dat is
geïnspireerd op het leven en werk van Mesdag
onder de titel …Denkend aan Mesdag.
www.beeldenaanzee.nl/vormidable

Pauzeconcert Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk Den Haag pauzeconcerten gegeven.
Kunstcentrum Kloosterkerk wil een podium
bieden voor veelbelovende jonge musici. Op het
orgel speelt voor u Ines Schüttengruber (Wenen)
uit werken o.a. van Johan Sebastian Bach.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

JULI

12&19 Zondag in ’t park

t/
m

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

Pulchri Studio

Locatie: Lange Voorhout 15, Den Haag
Openingstijden: di–zo 11.00 – 17.00 uur
Toegang: gratis
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Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders

Ad Patres

Inget Mati
Inget Mati heeft zich sinds jaar en dag ten doel gesteld
om de sfeer, warmte en cultuur, die de mensen uit
‘ons Indië ’ hebben meegebracht, bij een uitvaart
uitdragen. Hierbij staan de persoonlijke wensen van
de overledene centraal.
Herkenbare en passende uitvaarten
Na een overlijden wil Inget Mati een sfeer en een omgeving
bieden die herkenbaar is en past bij de achtergrond van de
familie. Het statige herenhuis aan de Frederik Hendriklaan biedt
hiertoe alle mogelijkheden. In samenwerking met Ad Patres
verzorgt Inget Mati uitvaarten die geheel op maat gesneden zijn
naar uw wensen.

Leg uw wensen vast
Heeft u speciale wensen? Dan kunt u die bij ons
vastleggen in een wensencodicil zodat er te zijner tijd
rekening mee kan worden gehouden.



In de gemeenschap
Dat Inget Mati er ook voor de gemeenschap wil zijn moge blijken
uit de volgende oﬃciële tekst over het Indisch Monument: “Al voor
de onthulling van het Indisch Monument is ‘Inget Mati’ de
grondlegger geweest van het neerleggen van bloemen na een
uitvaartplechtigheid. Dit dankzij de goede contacten
die met de Indische gemeenschap in Den Haag worden
Ik wil graag vrijblijvend:
onderhouden”. Indien gewenst, worden de bloemen door
○ Gebeld worden voor informatie
Inget Mati verzorgde uitvaarten na de plechtigheid koste○ Een wensencodicil aanvragen
loos bij het Indisch Monument neergelegd.

○
○

Informatie toegestuurd krijgen
Een afspraak maken

Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Meer informatie
Voor een wensencodicil of meer informatie over de
verzorging van een uitvaart in geheel Indische stijl,
kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer
(070) 355 64 27 of e-mail info@adpatres.nl. U kunt ook
de coupon invullen en zonder postzegel naar ons opsturen.

Telefoon:
E-mail:

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

Voor informatie of overlijdensmeldingen, bel (070) 355 64 27
www.ingetmati.nl

M/V
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Beroep op een legitieme portie bij onterving
Nabestaanden hebben te maken met veel praktische, fiscale of juridische problemen. Kunnen zij die zelf niet aan en hebben ze daarvoor
geen hulp ingehuurd (bijvoorbeeld een notaris) dan hebben ze daarvoor onder meer de ‘Schenken en Erven Almanak 2015’ ter beschikking.

Opinie &
Informatie

Het komt voor dat
ouders zelfs hun
eigen kinderen willen
onterven, bijvoorbeeld
omdat zij enorme ruzies met hen hebben
of omdat ze, uiteraard,
tegen de zin van hun
ouders aan de drugs
zijn. Maar als pa en
ma de geest geven,
kunnen ook ‘slechte’
kinderen nog steeds
een minimum erfdeel
opeisen. Wettelijk.

In de rubriek Rechten & Plichten hieronder scoren erfrecht- en schenkenkwesties
erg hoog. In de beantwoording van de
soms zeer inventieve vragen maken we
dikwijls gebruik van dit naslagwerk.
Een van de meest gestelde vragen is hoe
mensen als zij zijn overleden gericht
een deel van hun vermogen - of zelfs
helemaal – kunnen nalaten aan anderen
en uiteraard scaal zo aantrekkelijk mogelijk of zonder erfrechtbelastingen.
Ruzie of drugs
Ook komt het voor dat mensen zelfs hun
eigen kinderen willen onterven omdat
zij enorme ruzies met hen hebben of
omdat zij tegen de zin van hun ouders
aan de drugs zijn. Dat is alleen mogelijk
met een testament waarbij kinderen – in
welke omstandigheden ook – altijd nog
een beroep kunnen doen op hun legitieme portie (een minimum erfdeel).
Nemen zij geen stappen daarin, dan
wordt het kind onterfd. Een voorbeeld:
het legitieme portie bij twee kinderen
is doorgaans per kind een vordering op
de langstlevende ouder van een zesde
deel van het na te laten vermogen van de
overleden ouder. In het wettelijk erfrecht
is dat überhaupt een derde (tweemaal
zoveel dus).
Is ook de langstlevende overleden met
een testamentaire clausule dan is het
legitieme portie per kind een vierde van
zijn of haar versterfdeel. In het wettelijk
erfrecht (dus zonder testament!) krijgen
de twee kinderen ieder de helft van het

na te laten deel van de langstlevende.
Ook tweemaal zoveel.
De mogelijkheden in deze zaken staan
uitvoerig beschreven in het naslagwerk
van Elsevier/Nextens. Alleen al de
kwestie van het legitieme portie beslaat
vele pagina’s.
Beschreven worden in het naslagwerk de
diverse vormen van testamenten, schenkingen, verzekeringen en pensioenen, de
gevolgen van huwelijk en geregistreerd
partnerschap of samenwonen.
Fiscale aspecten
Erg interessant zijn vooral voor de
vermogenden de mogelijkheden om
te vermijden dat nabestaanden meer
schenk- en erfbelasting betalen dan strikt
noodzakelijk is. We pakken er een krent
uit: de vijstelling van erfrechtbelasting
bij vervolguitkeringen van lijfrenten aan
nabestaanden, meestal de echtgenoten.
Tussen echtgenoten, die in gemeenschap
van goederen zijn gehuwd, is er toch al
een hoge vrijstelling in het erfrecht van
€633.014 voor de langstlevende partner.
Maar bij grote nalatenschappen – bijvoorbeeld met een hoog lastenvrij eigen
huis en flink gezamenlijk vermogen – is
dat sneller aan de orde dan de meeste
mensen denken.
Daarom is de vrijstelling voor erfrechtbelasting bij lijfrente-uitkeringen aan
de langstlevende partner en zeker aan
bijvoorbeeld een huisvriend of –vriendin,
die de overledene jarenlang heeft verzorgd, een uitkomst (uitspraak belasting-

rechter in 2004). De lijfrente-uitkeringen
moeten wel onder de inkomstenbelasting
vallen. In het naslagwerk staat uitvoerig
beschreven hoe om te gaan met lijfrente
uit de zogenoemde ‘Brede Herwaardering’ vóór 1995.
De uitkeringen van ongevallenverzekeringen die door de werkgever zijn
afgesloten op het leven van de werknemer is vrijgesteld van erfbelasting mits
de werkgever de premie heeft betaald.
Dat is dus het geval - om eens een wrang
voorbeeld te noemen - bij vliegtuigongelukken. Daarbij moet het wel gaan om
een uitkering ineens.
Voor de inkomstenbelasting in box 1 van
de overleden persoon is de vrijstelling
van de nabetaling ‘slechts’ ten hoogste
driemaal het laatstverdiende loon per
maand. Bij hogere bedragen wordt het
meerdere wél belast voor de inkomstenbelasting van de overledene.
Smartengeld
Als er sprake is van een vergoeding van
een luchtvaartmaatschappij omdat passagiers door neerstorten zijn overleden,
gelden vaak bijzondere situaties van
schadeclaims waaraan advocaten veel
geld verdienen.
Bijvoorbeeld het neerhalen van MH17.
De luchtvaartmaatschappij Malaysia

Airlines is sowieso verplicht om een
schadevergoeding te betalen per vorderingsgerechtigde nabestaande. Hoe de
scus daarmee omgaat is duister. Waarschijnlijk valt smartengeld hooguit onder
de algemene vrijstellingen bij erfrecht.
Er is hierover in de afgelopen maanden
nogal wat te doen geweest.
Notarissen en advocaten zijn in het
erfrecht onontbeerlijk, zeker als het
om grote vermogens gaat en bij (grote)
conflicten die voor de rechtbank moeten
worden uitgevochten. In principe is een
notaris alleen maar nodig bij het maken
van een verklaring van erfrecht en bij
testamenten (moet hij opvragen bij het
Centraal Testamentenregister).
Een executeur kan de verdere afwikkeling doen. Begrijpelijk is dat vele erfgenamen het toch liever aan een onafhankelijke notaris overlaten. Maar daaraan
kan een behoorlijk prijskaartje vastzitten,
hoewel ook een executeur zijn loon en
onkosten eveneens kan declareren. Vaak
is dat echter veel minder dan de kosten
van een notaris, laat staan als er een erfrechtadvocaat aan te pas moet komen.
Wie niet te maken hebben met afwikkelingskosten zijn de nabestaanden die
doorgaans weinig te erven hebben of
als er schulden zijn die men alleen maar
bene ciair kan aanvaarden.
We hebben in deze rubriek wel eens
gesteld dat als de overleden persoon
netto (het saldo van vermogen en schulden) meer dan 100.000 euro nalaat, het
pas interessant begint te worden voor
erfgenamen.
De 27ste editie van de Schenken en
Erven Almanak 2015 kost € 104 Bestel
hem bij: www.boekhandeldouwes.nl

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’.

Sociale voorzieningen
Schoonmoeder komt
huishouden doen
Mijn man is door een longziekte
arbeidsongeschikt geworden. Ons
inkomen kelderde daardoor. Ik moest
volledig gaan werken. Dat vond ik op
zich geen probleem. Het werken thuis
moest echter ook doorgaan. Ik kan
dat niet meer opbrengen. Daarom
komt mijn schoonmoeder twee keer
in de week bij ons om alles bij te
houden aangezien mijn man daar
niet toe in staat is. Kan ik voor haar
reiskosten een vergoeding?
Er bestaat geen directe subsidieregeling voor de reiskosten die uw
schoonmoeder maakt om uw huishouden deels te doen. U zult wel kunnen
onderzoeken of u op grond van de
toestand van uw man thuishulp kunt
krijgen. U kunt daarover informatie
vragen bij uw gemeente.
Uw man komt misschien ook in
aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb) dat tegenwoordig
direct door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitbetaald aan de
zorgverlener. Dat is allemaal bedacht
mede om fraude te voorkomen. Want

dat kwam kennelijk nogal voor als de
zorgvrager zelf verantwoordelijk was
voor uitbetalingen aan zorgverfleners
of als ‘regelaars’ dat organiseerden.
U moet er wel rekening mee houden
dat om een pgb te krijgen er een
lastige procedure nodig is.
Is de hulp van uw moeder louter
primaire ‘mantelzorg’ dan is het
eenvoudiger om onderling daarover
afspraken te maken over eventuele
kostenvergoedingen.

Erf- en schenkingsrecht
Erfenis op komst bij
IVA en stamrecht
Mijn broer heeft een langdurige
uitkering IVA (Inkomensverzekering
Volledig Arbeidsongeschikten) van
ruim 600 euro per maand. Daarnaast
loopt een stamrechtuitkering van nog
eens enkele honderden euro’s per
maand uit een gouden handdruk die
hij een paar jaar terug kreeg toen
hij bij een bedrijf werd ontslagen.
Hij zegt dat hij als alleenstaande
van deze bedragen redelijk goed kan
leven. We verwachten echter een
ﬂin e e enis als i n ou e oe e is
overleden. Heeft dat nog consequenties voor zijn uitkeringen?

Nee. Een IVA en een stamrechtuitkering (in feite een lijfrente) staan los
van vermogen en andere bezittingen.
Een erfenis is een vermogensuitkering. De nalatenschap zou wel van
invloed zijn geweest op een eventuele
bijstandsuitkering (tegenwoordig
genaamd Participatiewet).

AOW en pensioen
Echtgenoten zien af van
nabestaandenpensioen
Het afgelopen jaar kreeg ik alleen
een Ik ga binnenkort met pensioen.
Mijn vrouw, zij heeft misschien wel
een betere baan dan ik, gaat over een
paar jaar met pensioen. Ik heb van
mijn pensioenfonds begrepen dat ik
mijn bedrijfspensioen kan verhogen
door af te zien van het recht op het nabestaandenpensioen voor mijn vrouw.
Mijn vrouw kan dat op haar beurt ook
doen. Met het eigen pensioen en AOW
kan een ieder heel goed door blijven
leven als de ander zou komen te overlijden. Nog los van ons gezamenlijke
vermogen. Is het verstandig om het
nabestaandenpensioen uit te sluiten
om het eigen bedrijfspensioen te kunnen verhogen?
En hoeveel krijg ik dan méér?

Waar u op doelt, heet uitruil. U ruilt
als het ware het nabestaandenpensioen
in voor een hoger oudedagspensioen.
Het is een vrijwillig besluit dat u én
uw partner op de pensioendatum eenmalig moeten nemen. Uiteraard is een
dergelijk besluit niet aan te bevelen indien u vermoedt dat u niet zo gezond
meer bent en dat u mogelijk eerder
dan uw vrouw komt te overlijden. Immers in dat geval is de achterblijvende
partner natuurlijk veel beter af met
een nabestaandenpensioen!
Het is onontkoombaar dat bij deze
uitruilregeling mensen ‘koopgedrag’ gaan vertonen. Zij zullen gaan
inschatten hoe lang zij nog te leven
hebben. Is dat niet al te lang dan is
de langstlevende partner beter af met
een nabestaandenpensioen. Sowieso
valt uitruil niet aan te raden als de
partner veel minder pensioen heeft
opgebouwd.
Het hangt van de actuariële berekeningen van uw pensioenfonds af met
welk percentage uw oudedagspensioen wordt verhoogd als u voor de
uitruil kiest. Bij een aantal fondsen
loopt dat uiteen van 10 tot 20 procent.
Laten u en uw vrouw zich ook goed
voorlichten door de respectievelijke
pensioenfondsen..

Consumentenzaken
Nog een jaar vastzitten
aan inkoopvereniging
Ik ben lid van een inkoopverenging
waar ik per kalenderjaar ongeveer
50 euro voor betaal. Ik krijg allerlei
kortingen, maar ook per kwartaal
een glossy magazine. Ik wil er echter
van af. Maar nu krijg ik te horen dat
ik nog voor een jaar circa 50 euro
moet betalen omdat ik volgens de
voorwaarden twee maanden voor het
eind van het kalenderjaar had moeten
opzeggen. Kan ik daar onderuit
komen?
Waarschijnlijk niet, tenzij u in de
voorwaarden andere argumenten kunt
vinden die op u van toepassing zijn.
Vele verenigingen, maar vooral ook
uitgeverijen van bladen, kranten of
naslagwerken bieden een abonnement/
lidmaatschap aan voor een bepaalde
periode. Men betaalt ook vooraf het
abonnements- of lidmaatschapsgeld.
Het is dus altijd zaak goed in de gaten
te houden welke opzegtermijn voor de
volgende periode van kracht is. Zeker
als het om ‘jaarcontracten’ gaat.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat de
rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Het taaie ongerief
met Julius Pasgeld
Het blijft me dwarszitten. De kledingvoorschriften. En dan vooral de
kledingvoorschriften die ik mezelf
opleg. Nog steeds wil ik geen korte
broek aan. Hoe warm het ook is. En
mijn overhemden mogen absoluut
geen spoortje van decoratie vertonen.
Effen. Een borstzakje links. Lange
mouwen. Ze hoeven niet perse wit te
zijn. Effen blauw, effen grijs, effen
bruin mag ook. Maar dat is dan ook
de enige concessie die ik doe. Mijn
degout voor garnering en opsmuk gaat
zo ver, dat ik nauwelijks een gesprek
gaande kan houden met iemand die
zijn teksten al voorgedrukt op zijn
kleding heeft staan.
Voor mevrouw Pasgeld is mijn hang
naar eenvoud al helemaal niet te doen.
Vroeger zei ze nog wel eens dat ik een
nieuw overhemd moest, omdat het
oude uit elkaar hing of niet meer om
aan te zien was vanwege de lekkende
pennen die in mijn borstzakje hadden
gezeten. En dan gingen we samen gezellig naar de herenmodezaak om mij
te voorzien van nieuwe overhemden.
Maar zodra we daar over de drempel
waren bleken er alleen overhemden
verkrijgbaar met frutsels, gimmicks,
en andere aandachttrekkerij. En
als ik dan mijn wensen naar voren
bracht (‘Gewoon! Zonder geflodder
en gefoefel. Is dat nou zo moeilijk?’)
was het natuurlijk weer niet voor-

EEN KLIKGEBIT IS EEN
PROTHESE DIE VAST ZIT
OP IMPLANTATEN
• klikt vast over implantaten
• ziet er natuurlijk uit
• heeft geen lijm of
kleefpasta nodig
• eenvoudig te reinigen

Waarom hullen we ons in kledij? Om warm te blijven, natuurlijk. Maar welke kleren kiezen we?
Kopen we kleren die ons onderscheiden van de anderen? Of schaffen we ons kleren aan waarmee we juist niet opvallen?

radig. Stiekem probeerde mevrouw
Pasgeld dan van de nood een deugd te
maken door in plaats van een nieuw
overhemd een nieuw vest aan me te
slijten. Waarop ik dan, ten overstaan
van het bedienend personeel, luidop
verkondigde dat het vest dat ik aan
had, me al jaren juist zo goed beviel
en ik de eerste paar jaar zeker nog
niet aan een nieuw vest toe was. Maar
mevrouw Pasgeld blijft haar best doen.
Nu gaat ze er ongevraagd alleen op uit
om kleren voor me te kopen. Die moet
ik dan thuis passen en als het niet goed
is, brengt ze ze weer terug.
Terlenka broeken
Het is niet moeilijk te bedenken, dat
mijn huidige problemen met mijn
kleren hun oorzaak vinden in het
verleden. Want toen ik nog klein was,
luisterde het óók al zo nauw. Al was
het alleen maar omdat ik er ab-so-luut
niet zo uit wilde zien als mijn vader.
Dus voor geen goud een lubberende Jansen en Tilanusonderbroek
en dubbel-ribtricot interlock.
En daaroverheen
een pull-over en
een plus-four. Zoals
mijn zus geen zelfgeweven plooirok en
Robinson-sandalen
over een stel geitenwollen sokken

aan wilde. Echt waar. Ik heb de beste
ouders gehad die je je maar kunt bedenken. Maar wat ze aanhadden léék
er niet op.
Op mij rustte dus de zware taak om te
laten zien hoe het wel moest. Dat was
makkelijker dan het leek. Want in mijn
strijd tegen al die aperte lulligheid op
kledinggebied werd ik bijgestaan door
een groot aantal klasgenoten. Zij leden
aan dezelfde aversie als ik.
Dus nam ik een voorbeeld
aan wat zij droegen. En zij
heel soms aan wat ik droeg.
Dat leverde een wankele
basis van kledingnormen
op, waarbij we elkaar stevig vasthielden. Een spijkerbroek mocht natuurlijk.
En nou ja, vooruit. Een
gewone, katoenen broek
mocht ook. Maar dan in
geen geval van het merk
Terlenka. En uitsluitend in
de kleur zwart. En strak. Met rode
sokken eronder. En dan graag lage,
suede schoenen. Ook wel bordeelsluipers genoemd.
Mijn probleem was, dat ik zeker wist,
dat mijn ouders me het huis uit zouden
sturen als ik me een dergelijke out t
zou aanmeten. Daar stond tegenover
dat ik behalve zakgeld ook kleedgeld
van ze kreeg en zelf mijn kleren mocht
kopen. Zo kon het dus gebeuren, dat
ik mij ‘s ochtends in mijn traditionele,

door mijn ouders goedgekeurde plunje
hulde en de niet toegestane kledij in
mijn schooltas propte. (Schooltas? Een
pungel natuurlijk en later een echte,
grijze militaire zijtas met messing
gespen!) Waarna ik mij onderweg
ergens in een portiek omkleedde. Om
vervolgens, geheel gekleed volgens de
eisen der tijd op school te verschijnen.
Lang hield ik dat natuurlijk niet vol.
Want ik wist niet hoe de wasmachine
werkte en wilde dat ook niet weten en
tot overmaat van ramp vergat ik mij
een keer weer ‘terug’ om te kleden op
weg naar huis. Het gezicht van mijn
moeder sprak boekdelen. Boekdelen
ook, die ik vervolgens over de conversatie zou kunnen schrijven waarin ik
toen verwikkeld raakte.

Bleekblauwe strook
Over die strakke spijkerbroeken zou
ik trouwens ook heel wat kunnen
schrijven. Hier wil ik het laten bij de
belangrijkste voorschriften:
Regel 1: Een spijkerbroek werd nimmer aan de onderkant omgeslagen en
zeker niet als er onderaan zo’n veel te
brede, bleekblauwe strook ontstond.
Jongens en meisjes met zo’n strook
kwamen van een andere wereld.
Regel 2: Een spijkerbroek diende bij
voorkeur van het merk Wrangler te
zijn. Maar als het niet anders kon werd
Levi’s ook nog wel getolereerd. Alle
andere merken waren strikt taboe.
Regel 3: Een spijkerbroek mocht
niet slobberen. Bij jongens mocht
er weliswaar nog wat ruimte zitten
tussen de stof en het vel van het been
maar bij meisjes was dat niet alleen
ongepast maar zelfs verboden. Hoe
meisjes hun spijkerbroeken aankregen

was ons vaak een raadsel. Hoe we ze
eruit konden helpen was trouwens
weer een ander verhaal. Dat brengt
me erop dat een spijkerbroek voor
meisjes toen nog geen gulp had maar
een zijsluiting.
Meisjes uit het Westland droegen
zonder enige twijfel de strakste
spijkerbroeken van het westelijk
halfrond. Mevrouw Pasgeld, die zelf
uit het Westland komt, herinnert zich
nog levendig hoe dat ging. Beurtelings
trokken zij en haar zusje een ‘gewone’
spijkerbroek binnenste buiten aan
en spelden bij elkaar de pijpen van
die broek zo strak mogelijk tegen
de benen. Vervolgens werd de broek
‘uitgestroopt’ en werd een nieuwe
naad precies langs de spelden gestikt.
Anderen knipten uit de onderkant van
de pijpen een V-vorm en zetten daar
een rits tussen om het aan- en uitdoen
te vergemakkelijken.
Samen sterk
Al met al heeft dat gedoe met die
kleren bij mij tot gevolg gehad dat
ik er thans weinig modieus bijloop.
Dat is waarschijnlijk reden voor mijn
kinderen en kleinkinderen om te laten
zien hoe het wel moet. Daarbij zullen
ze op hùn beurt ook wel weer een
voorbeeld geven en nemen aan hun
leeftijdgenoten.

Wenst u ook geen poespas op uw
kledij? Vindt u ‘gewoon’ ook al gek
genoeg? Misschien kunnen we een
club oprichten. Om bijvoorbeeld
samen sterker te staan tegen teksten
op kleding. Mail uw suggesties naar:
julius-pasgeld@deoud-hagenaar.email

Dental Clinics Den Haag
Tarwekamp 77
2592 XH Den Haag
070 - 347 97 42

ONZE
SPECIALISTEN
STAAN VOOR
U KLAAR

Een blijvend stralende lach met een klikgebit

DE BASISVERZEKERING
VERGOEDT DE KOSTEN
VRIJWEL VOLLEDIG*

Dental Clinics Thomsonlaan
Thomsonlaan 20
2565 LA Den Haag
070 - 345 06 56

*voor een klikgebit geldt
een eigen bijdrage

www.dentalclinics.nl
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Win Koffiehuis De Ooievaar!
De komende tijd een nieuwe puzzelprijs: de nieuwe DVD Koffiehuis De Ooievaar, met het
succesvolle theaterprogramma van Sjaak Bral en Fred Delfgaauw!

bijvoorbeeld luidt: 5-5-9-7.
Prijswinnaars

In de De Oud-Hagenaar van 23
juni vond u ook vier Sudoku-opgaves, tamelijk moeilijke. Er waren
dan ook wat minder inzenders
dan meestal – maar de belangstelling voor de DVD blijft groot! De
goede oplossing luidde: 4-3-8-6.
Er werden vijf exemplaren van
Kof ehuis De Ooievaar verloot.

Sudoku A

4 9
3
1
2
9
4
6

Ze worden opgestuurd naar:
Bert Wijnstra, te Den Haag
Jacqueline Maasdam,
te Den Haag
vonne van Elk, te Rijswijk
Evert van Maanen, te Leiderdorp
Mike Hulst, te Leidschendam
Inzenden

Voor de puzzel van deze week
wordt wederom vijf keer de DVD

Sudoku B

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

9

8

5 1
9
1
8
2
6
9

7
7

Kof ehuis De Ooievaar 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:
Woensdag 15 juli

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

Sudoku C

5 2
8 3
7
5 4 8
6
3

4 3
2 5 1

9 7

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 14
Heeft u geen e-mail? Vraag iemand om het voor u te doen!

Sudoku D

3

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

5
9 3 7 6
6
5
8
6
5 8

3
4

1 6

Heeft u een Ooievaarspas, dan kunt u al genieten
van korting op allerlei leuke activiteiten, zoals
cursussen, sport en culturele uitjes.
Meer voordeel bij De Volharding
Alle bezitters van een Ooievaarspas kunnen nu
een Volharding Voordeelpas aanvragen; een
voordeelpas waarmee u profiteert van een groot
scala aan diensten en aanbiedingen, zoals De
Blijmakers,Raad en Daad,korting in deVolharding
Voordeelwinkel en korting op de producten en/
of diensten van diverse aangesloten partijen.

Een divers aanbod
Zo kunt u voordelig kennismaken met onze
workshop rollator yoga en kunt u extra
voordelig gebruik maken van de nieuwe Eco
Cabs (taxi’s)die in Den Haag rijden. Maar ook
korting op individuele en groepsreizen van
erkende reisorganisaties, op stomerij,
strijkwerk en kledingherstel, op pedicure en
manicure, het onderhoud en ondersteuning
in het gebruik van uw computer en nog heel
veel meer!

8

DE Vol

STICH

Nu extra voordeel voor bezitters van de

Ooievaarspas

8 5
8
9
3
1 7
4 1

TING

VOOR

hardin

STEU
N EN

g

TOEV
ERLA

AT

WWW

.VOLH

Vraag
voorde de gratis
elpas
nu
snel a
an!
ARDIN

G-VO

ORDE

EL.NL

Ja, stuur mij
kosteloos en vrijblijvend
de Volharding Voordeelpas toe!
Aanhef

 dhr.  mevr.

Voorletter(s)
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode

Vraag snel uw Voordeelpas aan!
Wilt u een Volharding Voordeelpas? Vraag deze
dan snel aan middels de coupon hiernaast,
via de website www.volharding-voordeel.nl of
telefonisch via 070-22 105 80.

Woonplaats

De Volharding is er voor iedereen!

Stuur deze coupon op naar De Volharding, ovv Voordeelpas,
Antwoordnummer 891, 2501 WK in Den Haag

Telefoon
E-mail
Nr. Ooievaarspas



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 een ‘7’,
zodat het gevraagde antwoord dan

Meer info: 070-22 105 80 en www.volharding-voordeel.nl
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-advertorial-

Bent
u een
betrokken
U woont
zelfstandig
in Den Haag
wijkbewoner?
en uu2wilt
ditweek
zo van
lang
blijven
doen!
Wilt
uur per
uw mogelijk
tijd geven aan
75+ ouderen?

Dat is goed nieuws want het ouderenwerk is op zoek naar u!
Wat kunt u voor ouderen doen? U bezoekt hen éénmalig thuis
en
u de
envoor
behoeften
middel
Hetsamen
aanbod inventariseert
van voorzieningen
enwensen
regelingen
ouderen door
is groot
maar wat
van
Daarnaast
informeert
u die
de ouderen
past een
bij uwvragenlijst.
situatie? Heeft
u behoefte
aan iemand
uw vragenover
verheldert en u
activiteiten
en geeft?
voorzieningen in de wijk.
advies op maat

Dit
is dankbaar werkdenkt
en het
kan met
helpen
bij het
langer
De ouderenconsulent
graag
u mee!
Samen
met u
zelfstandig
blijven wonen
vanpersoonlijke
ouderen. situatie.
verkent zij dethuis
mogelijkheden
voor uw
De ouderenconsulent
kan u bijstaan over onderwerpen zoals eenzaamheid,
Wij
bieden:
financiën,
belangenbehartiging
en aanvraag
van voorzieningen
Training,ondersteuning,
terugkombijeenkomsten
en individuele
ondersteuning
opOnkostenvergoeding
maat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een huisbezoek behoort tot onze
mogelijkheden.
Wilt
u meer weten? Lees dan het interview hiernaast van Sintia en
Astrid die al veel ervaring hebben met huisbezoeken aan ouderen.
Wilt u een afspraak maken?
Neemt u dan contact op via 070 - 20 52 000.

Geïnteresseerd? Bel of mail Betty

info
Meer→
→

U kunt
telefonisch
contact
opnemen
metenBetty
Boomsma
Of
ga naar
onze websites
voor meer
informatie
locaties:
www.stichtingmooi.nl:
& Laak
via
06 - 141 031 15 ofEscamp
b.boomsma@voorwelzijn.nl.
Loosduinen,
Haagse
Ypenburg
Uwww.voorwelzijn.nl:
kunt ook langs gaan
bij een Segbroek,
Wijkcentrum
bij uHout,
in de
buurt. & Leidschenveen
www.zebrawelzijn.nl:
Centrum
Kijk
op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Telefooncirkels
verminderen eenzaamheid
‘Je krijgt een leuke band met de mensen’
Iedere Haagse wijk kent telefooncirkels waarbij
ouderen dagelijks worden gebeld of elkaar bellen.
Vanuit een Servicepunt van Xtra gaan vrijwilligers
om 9 uur aan de slag met telefoneren. Cor Kemper
en Mary Rindert zijn zulke vrijwilligers. Ze bellen de
ouderen op hun lijst en als ze geen gehoor krijgen,
fietsen ze even langs om te controleren of alles in
orde is. Dat is het principe van de telefooncirkel
maar het gezellige praatje is minstens zo belangrijk.

Vanuit het Servicepunt in de
Haagse wijk Transvaal zit
Cor Kemper al bijna tien jaar
klaar voor zijn ‘belronde’. Niet
iedere telefooncirkel werkt
hetzelfde, Cor belt alle ouderen
op zijn lijst zelf. Als geboren en
getogen ‘Transvaler’ kent hij
de wijk door en door en is hij
nooit te beroerd om zo nodig
ook even een boodschap te
doen voor een bewoner. Cor:
“Het ene gesprek is wat langer
dan het andere. Gewoon hoe
het ermee is, hoe ze zich voelen
en ik zeg altijd tot morgen.”
In de loop van de jaren heeft hij
geleerd dat hij de mensen in de
gaten moet houden. Hij zit dan
ook nooit om raad verlegen.
Cor: “Ik geef een beetje advies,
zoals: vergeet niet te drinken.”
Dagelijks, ook in het weekend
voor wie dat wil, belt hij zo’n
vijftien mensen. Allemaal ouderen waarbij eenzaamheid op
de loer ligt. De gepensioneerde

Cor vindt de telefooncirkel echter net zo nuttig voor hemzelf.
“Ik ben met pensioen gegaan
en mijn tijd wordt opgevuld. Je
krijgt een hele leuke band met
de mensen en als ze nieuw in
mijn cirkel zijn, breng ik ook
even een bloemetje langs.”
Opknappen
Mary Rindert is actief voor de
telefooncirkel in Loosduinen.
Sinds vier jaar heeft zij twee
soorten telefooncirkels die
ze meerdere keren per week
opstart. De ‘stercirkel’ is een
lijst met ouderen die ze zelf
belt en daarnaast telefoneert ze
met een oudere die vervolgens
zelf de telefooncirkel voortzet
door de volgende te bellen.
Mary: “Van de ‘stercirkel’
wordt iedereen door mij gebeld
omdat dat mensen zijn die echt
iets mankeren of die zelfs in
kritieke toestand verkeren.” Bij
de meeste ouderen gaat het om

een praatje. Mary: “Ik vraag
hoe ze geslapen hebben en of
ze hun medicatie wel hebben
ingenomen. Gewoon een babbeltje maken.” De eenzaamheid bij sommige ouderen
gaat haar echt aan het hart en
juist daarom waardeert ze haar
werk. Mary: “Ik vind het echt
zalig werk. Je merkt gewoon
dat sommige mensen helemaal
opknappen van het contact.”
Wat Mary betreft blijft ze dit
vrijwilligerswerk nog heel lang
doen.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij één van onze wijkcentrum.
Kijk op www.xtralocaties.nl
voor een wijkcentrum bij u in
buurt.”

