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‘Sit-down-demonstratie’ op de kruising Laan van Meerdervoort - Anna Paulownastraat

Den Haag had in 1961 ‘Ban de Bom’ primeur
Amsterdam heeft de
naam dat het daar
allemaal gebeurt,
maar als het gaat
om bijvoorbeeld vernieuwende muziek
en politieke ontwikkelingen, dan loopt
Den Haag niet zelden
voor op onze hoofdstad. Neem de ‘Ban
de Bom’ beweging,
die in 1961 door een
groep geëngageerde
Haagse scholieren
werd ‘geïmporteerd’
uit Engeland en die
de jeugd omarmde in
de roerige jaren 60.
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- 10 november 1961, de actie van Haagse scholieren en sympathisanten, die nog veel navolging zou krijgen (Foto: Roel van Duijn). -

Terwijl ik op zoek was naar gegevens
over ‘Ban de Bom’ verscheen er in
de Volkskrant van 20 juni j.l. een
artikel met als inleiding de volgende
tekst: Nieuwe wapenwedloop. De VS
overwegen voor het eerst sinds 1978
kruisraketten te plaatsen op Europees grondgebied. Niet te geloven!
Hebben ze dan echt niets geleerd?
Moeten we maar weer de straat op
om duidelijk te maken dat redelijk
denkende mensen hier tegen zijn?
Overigens reden te meer om dit
artikel te gaan schrijven!
Zonder dat we er bij stilstaan worden
we dagelijks omgeven door symbolen
en logo’s. De omschrijving van het
begrip ‘symbool’ is de volgende: een
bondige afbeelding die door traditie
of afspraak een speciale betekenis
heeft. Denk aan verkeersborden en
het Yin Yang teken. Logo’s zijn afbeeldingen waaraan een merk of een
bedrijfsnaam te herkennen is. Denk
aan automerken en het merk van de
Nederlandse Spoorwegen.
Bertrand Russell
In 1957 werd er in Engeland een
demonstratie tegen het ontwikkelen
van atoomwapens georganiseerd. In
vier dagen liepen de demonstranten

- Niet alleen de jeugd schaarde zich
achter het het Ban de Bom symbool . -

van Londen naar het plaatsje Aldermaston, waar laboratoria stonden
weer atoomwapens geproduceerd
werden. Eén van die demonstranten
was de ﬁlosoof Bertrand Russell. Als
humanist en paciﬁst keerde hij zich
tegen het gebruik van massavernietigingswapens. Zo heeft hij samen met
Jean Paul Sartre het Vietnamtribunaal
opgericht. Tijdens de genoemde mars
werd het Ban de Bom teken voor het
eerst gebruikt. De Britse ontwerper
en kunstenaar Gerald Holtom heeft
het bedacht. Hij combineerde de
letters N en D van het semafooralfabet. Dit alfabet werd en wordt in de
scheepvaart gebruikt. Door middel
van een tweetal vlaggen kunnen de
bemanningsleden van schepen die
binnen gezichtsafstand van elkaar
varen berichten doorgeven zonder
dat ze afgeluisterd kunnen worden
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van oorlogen gebruikt. Het verzet
tegen de zinloze oorlog in Vietnam is
hier een duidelijk voorbeeld van. De
Paciﬁstisch Socialistische Partij (die
van 1957 tot 1991 deel uitmaakte van
ons politieke stelsel) heeft zich dit
symbool zelfs min of meer toegeëigend.
Demonstratie 1983
Ook de grootste demonstratie die
tot nu toe in ons land gehouden is,
vond plaats in Den Haag. In 1983
verzamelden zich zo’n 550.000 (!)
demonstranten op het Malieveld en
in de directe omgeving. Het Komitee Kruisraketten Nee, waarvan
Sienie Strikwerda de voorzitter was,
verzette zich tegen de plaatsing van
48 Tomahawk kruisvluchtwapens
met kernkoppen op de vliegbasis
Woensdrecht. Overigens is deze demonstratie wel degelijk van invloed
geweest op de besluitvorming van het
kabinet Lubbers. Zo ziet u maar weer,
de indeling Amsterdam versus de rest
van ons land gaat lang niet altijd op.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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door de vijand, zoals bij
radioberichten wel het geval
kan zijn. De letter N wordt
uitgebeeld door de twee
vlaggen aan beide kanten
van het lichaam schuin
naar beneden te houden en
de D door één vlag naar
beneden en de ander naar
boven te houden. Denk
hier een cirkel omheen en
het Ban de Bom teken is
geboren. Later is men ook
wel van een omgekeerde
levensboom gaan spreken.
Maar waarom de letters
N en D? Ze staan voor
‘nuclear disarmament’,
het ontmantelen van
kernwapens.
- ‘s Avonds op de voorpagina van de Haagsche Courant:
Enkele jaren later - in
“ Een groep van 36 jongelui is er vanmorgen omstreeks
8 uur in geslaagd het verkeer op de kruising L. van Mee1961 - werd dit symbool
dervoort - Anna Paulownastraat een half uur volkomen
ook in ons land gebruikt.
te ontwrichten. Uit protest tegen de kernbewapening
Op vrijdag 10 november
zaten ze daar - armen in elkaar gehaakt, spandoeken
blokkeerden scholieren
omhoog - te midden van een reusachtige verkeersknoop
van bellende trams, claxonerende auto’s en opdringende
van het Haags Montessori
voetgangers. (... .).”Lyceum de kruising Laan
van Meerdervoort - Anna
in ons land gebruikt is. Zeker niet de
Paulownastraat, om duidelijk te
laatste keer. Het is vele malen tijdens
maken dat ze tegen kernbommen
demonstraties tegen het gebruik van
waren. Naar ik begrijp was dit de
vernietigingswapens en het voeren
eerste keer dat het Ban de Bom teken

- Pag 14

Buiten Zonwering

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

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

(070)

346 95 71

Pagina 2

dinsdag 4 augustus 2015

OPROEPJES EN BRIEVEN

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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!

RECTIFICATIE
Martin Reitsma medeauteur
van Kikkerverhaal

Onder het verhaal op de voorpagina en pagina 3 van de vorige De
Oud-Hagenaar over de ‘Jeugdbende de Haagse Wildhoef Kikkers’
werd abusievelijk alleen de naam
vermeld van Robert Mindé, maar
het verhaal had een medeauteur,
namelijk Martin Reitsma.
et verhaal viel trouwens ijzonder
in de smaak bij de lezers, zo bleek uit
veel reacties. Niet alleen in de krant
zelf trouwens, maar ook op de (nog
in ontwikkelin zijnde) we site voor
uw favoriete lokale kranten: www.
mepin o.com k daar werd het verhaal door lezers evonden en innen
twee dagen na plaatsing maar liefst
zo’n .000 keer elezen. nmiddels is
daar no een zevenhonderdtal lezers
bijgekomen!
BRIEVEN
‘Car-dialoog’
De ouders van columnist Julius Paseld hadden dus een car dialoo ’ ij
Oudenrijn, een zeer
ekend verkeersplein. n
werd
de we e aa trecht eopend.
Was in fases aangelegd. Eerst tot
Gouda, daarna moest je de bekende
aastrechtse dijk over wat niet onevaarlijk was. eze we he ik zelf
ook vaak gereden in die tijd met mijn
ouders. erst moest je via eiden
Zoeterwoude, Bodegraven, Woerden,
armelen en het plaatsje udenrijn
naar trecht rijden. e kwam daar
innen ij de unt. ok heel vaak
ereden. Als het daar het seizoen
voor was gingen we kersen eten in de
boomgaarden van Oudenrijn. Je zat
aan lange tafels. Er liepen mannen
rond met grote ratels om de vogels
te verjagen. Zo smaken de kersen nu
niet meer.

G.H. Woortman
g.woortman2@kpnmail.nl
----------------------------------------------

Colofon

Met granaten spelen
ulius Pas eld schreef onlan s over
spelen in de ru nes van het Sperr e iet in de oorlo . ok ik he die

Als mascotte van de Kikkers
Al als 12-jarige liep ik op sluipers, zoals Clarks toen werden
genoemd. Te jong om op een brommer te mogen rijden. Maar
fervente Kikker als ik was mocht ik, ongemakkelijk achterop zittend, meerijden op hun Puchs. Met mij als jongste aanwas waren
de Kikkers blij, en hoog achterop Puch’s zittend voelde mij ik een
Haagse held. Zo was ik hun mascotte.

Behalve de ikkers de Plu en de
Magneet bestond in de 60-er jaren
trouwens ook een niet uit te vlakken, want ronduit levensgevaarlijke
jeu d ende de ele Slan .
en troep hinese jon eren die
’s avonds op rommers voor ij
racend – wandelende vrouwen met
hun ﬁetskettin en afranselden.
Zoals dat ook mijn moeder overkwam op de Stadhouderslaan in
Den Haag.

‘Gewone mensen’
Alles ij elkaar was het jeu dprotest
in beweging: 60-er jaren versus 50-er
jaren toen ouders de e ereldoorlo naar hun kinderen pro eerden
goed te maken met bijvoorbeeld
extra veel snoep – van toen Jamin.
ortom een tijds eeld vanuit verzet
te en eheptheid met oorlo .
Over tijdsbeeld gesproken: dit doet
me denken aan mijn onderwijzer
Aardrijkskunde aan de Duinoord-

periode mee emaakt maar het was
wel wat gevaarlijker dan gedoe met
kerstbomen. Met een stel jongens
in ik naar de oude tank racht om te
gaan spelen. Via een dam of wat planken staken we de tank racht over en
vonden wel erg gevaarlijk speeltuig.
e kan het niet edenken of het la er
wel op de te els achter de villa daar.
Sten uns ijvoor eeld waarvan ik er
no twee mee naar huis he enomen.
r la en ook verschillende ranaten
voor eschut. e pakten een ranaat
en bleven er net zo lang mee slaan op
een muurtje tot de punt ervan los ging
zitten; die gooiden we weg en dan
konden we het kruit uit de huls halen.
euk om aan te steken met lucifers!
We namen ook kruit mee naar de
alnootstraat om het er daar in
portieken een vuurtje mee te stoken.
e twee sten uns die he ik later om
geruild voor de twee blikken bekende
kaakjes, van een man die bij de binnenlandse strijdkrachten was. n die
periode was het ewoon om iets om te
ruilen, wat in beslag werd genomen.
Ander oorlo stui dat ik thuis had
verzameld moest ik trouwens van
mijn vader in de sloot gooien van
ud Rozen ur . k en enieuwd of
er ook andere lezers zijn met zulke
herinnerin en.

Verkeersbrigadier
k zat tijdens mijn la ere schoolperiode op de R Sint Bavo School
onin in Sophiestraat a in het Bezuidenhout. ie school leverde reeds
geruime tijd verkeersbrigadiers voor
het kruispunt aan van ieuw ost
ndi en de Schenkkade. oen ik in
de 5e klas zat schooljaar 5 55
werd er ook een nieuwe oversteek op
de Schenkkade te enover het
terrein (zat toen aan de Schenkkade)
ingesteld die door verkeersbrigadiers
moest worden bemand. Op mijn
school zaten namelijk ook veel kinderen die in oor ur net achter de
spoorlijn woonden en die moesten veili de Schenkkade kunnen oversteken.
aarvoor he ik me toen aan emeld
en ben ook aangenomen. Volgens mijn
herinnerin was het een week op en
een week af. Toen werd dat nog uitsluitend door leerlingen van de 5e en
6e klas gedaan, ouders speelden daarin
nog geen rol.
et rote verschil tussen deze nieuwe
oversteek en de oude aan de aan van
ieuw ost ndi was dat die oude ij
een stopbord was. Daar stond tijdens
de spits altijd een a ent het verkeer
te re elen met zo’n klap ord en die
verkeersbrigadiers lieten de kinderen
oversteken als die agent een seintje
gaf. Maar bij onze oversteek moesten
we het helemaal zelf doen en dat werd
door ons kinderen gevoeld als véél

reek Bleeker
f.bleeker1@upcmail.nl

school die voor onze innenkomst
op het school ord had eschreven
n Suriname wonen ew ne mensen hinezen reolen indoestanen
ussen de midda thuiskomend zei ik proestend van het
lachen te en mijn moeder eet je
wat ik vandaa he eleerd ! !
Agent aan een boom
Terug naar de eigenlijk vreedzame
ikkers. n voorval lijft na een
kleine 50 jaar op mijn netvlies staan
als op de dag van gisteren. Op een
zomermiddag kwamen de Plu en de
ikkers op het rederik endrikplein ijeen om hun eschillen na
uitdaging door de Plu uit te knokken.
et zo’n 50 ikkers za het plein

belangrijker. Het werk werd gedaan
door kinderen die eerst alleen een koppelriem van wit canvas omhadden.
Maar toen wij op die nieuwe locatie
begonnen kregen we als eerste ook
een witte jas die zeker ij slecht weer
wel aangenaam was. Maar met erg
mooi weer was het toch alleen die
koppelriem. n het spie elei natuurlijk! Die witte jas gaf wel status, die
lui van die oude oversteek moesten
het vooralsno alleen met die koppelriem doen. k he dit twee jaar
edaan 5 5 5e en e klas.
Een keer per jaar gingen werden alle
kinderen op ehaald en hadden we een
bijeenkomst/feest/amusement in de
outrusthallen. k kan me er niet veel
meer van herinneren althans niet van
het pro ramma. k weet wel dat er
ehoorlijk wat kinderen waren. elaas
he ik er een enkele foto van. ijn
ouders maakten ze niet en ik he ook
een idee of dat ooit door de school
of is gedaan. Het zou wel leuk zijn
om dat nog eens terug te zien. Zijn er
lezers die er een fotootje van he en
Als oud a enaar thans ouwenaar
60 jaar oud, kom ik er trouwens op
doordat ik – met wat vertraging een
column las van Julius Pasgeld over
verkeersbrigadiers vroeger.

toen letterlijk zwart van de Puchs.
n z’n eentje te enover zo’n 00
man probeerde de wijkagent de verhitte emoederen te sussen. aarop
de voormannen van de Plu en de
ikkers samen de a ent aan een
boom vastbonden en zijn broek plus
onderbroek naar beneden trokken.
Zo zetten zij de politie letterlijk voor
lul. e hilariteit in eide kampen
was uiteraard i antisch. aar de
wijka ent had wel zijn doel ereikt
die middag is er geen klap gevallen.
Sterker met zijn eenmansactie
had de a ent de Plu en de ikkers
verbroederd.

Guus van Baar
guusconfuus@gmail.com

Badhuis Escamplaan
et elan stellin las ik het verhaal
van de emi rant harles raa en zijn
jeugdjaren aan de Nunspeetlaan. Waar
is de tijd e leven eerlijk al die
herinnerin en. ammer dat er niet
veel meer van is overgebleven. Een
paar weken geleden liep ik daar nog
en waande mij echt in het uitenland.
k was op we naar een ijeenkomst
van mijn postzegelvereniging in ...
het oude adhuis aan de scamplaan.
oh wat he ik daar vroe er veel
onder de douche estaan. et was ij
ons om de hoek.
ol ens mij zat Simon de it schuin
te enover de ru ter op de hoek van
de oorthuizenstraat en de Apeldoornselaan en recht te enover caf
Rustenburg, mijn stamkroeg. De OudHagenaar is voor mij al jaaaaarenlang
leuk leesvoer!

Ben ruse
Zoetermeer
ben.kruse@casema.nl

Wim van der Heijden
Gouda
WimvanderHeijden@europe.com
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Nieuw Historisch Festival Scheveningen op zaterdag 22 augustus

Wandeling door de tijd in oude dorpskern
- Schelpenportret van Willem Drees
door W.M. Voois uit 1966
(Collectie Rijksmuseum).-

3 oktober 2015
t/m 24 januari 2016:

Tentoonstelling
Held op Sokkel
Soms vallen ze ons nauwelijks op,
maar standbeelden in de openbare
ruimte vertellen wie onze helden zijn,
vroeger en nu. Wat maakt iemand tot
een held? In de tentoonstelling Held
op Sokkel belicht het Haags Historisch
useum van okto er 0 5 t m
januari 0 een tiental helden van wie
een standbeeld in Den Haag te vinden
is; van Willem van Oranje tot Nelson
Mandela en van Louis Couperus tot
Aad Mansveld.
De tentoonstelling toont aan de hand
van voorwerpen schilderijen ﬁlmmateriaal, foto’s en verhalen hoe zij in de
loop der tijd zijn verbeeld en vereerd.
Ook het hedendaagse heldendom komt
aan bod. Wie verdient er tegenwoordig
een standbeeld en in welke vorm?
In Museum de Gevangenpoort vindt
tegelijkertijd de kleine presentatie Held
achter tralies plaats, over helden die in
het gevang terecht kwamen vanwege
hun (politieke) idee n of vanwe e het
begaan van strafbare feiten.

Met nog ruim twee weken te gaan is de organisatie van het Historisch Festival Scheveningen druk doende met het bijzetten van
alle zeilen, om een succes te maken van dit nieuwe evenement
dat zaterdag 22 augustus voor het eerst plaatsvindt. Het festival
ontspint zich dan in het oude dorp van Scheveningen, waarbij de
Keizerstraat en de straatjes aan de oostzijde ervan een prominente rol is toebedeeld als openluchttheater.

“Het is leuk om te zien hoe alles samenkomt en hoe enthousiast
mensen reageren als ze horen van het
festival. Elke keer als we door het
festivalgebied lopen dan is er wel een
ondernemer die met leuk idee komt,
of een bewoner die ons tips geeft”,
vertelt Marlies Woudstra. Zij is één
van de drie dames die de harde kern
vormen van de organisatie.
Radio Veronica
Medeorganisator Marjan Smit valt
bij: “Bijvoorbeeld bij het YMCA in
de Keizerstraat gaan ze aan de slag
met het thema Veronica. Dat hebben ze helemaal zelf ingevuld met
toepasselijke muziek, oude jingles en
historische ﬁlmpjes. elfs het menu
van het buurtrestaurant is aangepast
aan de jaren 0! o is er ij de kofﬁe
of thee een lekkere Pennywafel, maar
er is ook vruchtenbowl met slagroom,
champignons met ui op een toastje en
natuurlijk shandy te verkrijgen.”

Zelf meedoen
Het festival moet een wandeling door
de tijd worden waarbij de Scheveningse geschiedenis beleefd kan
worden. Geen droge geschiedenislessen, maar geschiedenis waar je bij
betrokken wordt.
“Vrijwilligers gekleed in historische
kledin aneren door het festival ebied, er worden historische taferelen
uitgebeeld, maar je kunt ook zelf
deelnemen aan een tafereel”, vertelt
Hélène Aarnoudse, die het zakelijk
overzicht van het festival op zich
neemt. “Kinderen kunnen aanschuiven in een schoolklasje uit het begin
van de twintigste eeuw. Bij onze
Volksgaarkeuken kun je tussen de
armelui in de rij gaan staan voor een
kommetje soep. En je kunt meerijden
met een drietal historische trams,
maar ook daar kan je zo maar in een
historisch tafereel terechtgekomen!”
Verder kunnen de bezoekers genieten
van muzikale optredens, waarbij de

genres uiteenlopen van zeemansliederen tot Sinatra. En zijn er diverse
demonstraties, zoals een klederdrachtshow en een historische badmodeshow.
Van 10.30 tot 17.00 uur
e ofﬁci le openin is om .00 uur
op het Prins Willemplein en zal wor-

den verricht door Bobbie (van ‘Ernst,
Bobbie en de Rest’).
anaf 0. 0 uur is men al welkom
op het Prins Willemplein, alwaar
het Shantykoor Scheveningen voor
de muzikale begeleiding zorgt. Het
festival duurt tot .00 uur.

Nieuw verenigingsgebouw De Volharding geopend

125 jarig jubileum Die Haghe
De tentoonstelling wordt georganiseerd
in het kader van het 5 jari ju ileum
van de Geschiedkundige Vereniging
Die Haghe. Als onderdeel van dit jubileum verschijnt het rijk geïllustreerde
boek Den Haag in Beelden waarin 60
beelden de revue passeren. Het boek is
o.a. te koop in de museumwinkel van
het Haags Historisch Museum.
Bij de tentoonstelling worden activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, beeldenwandelingen en kinderworkshops.

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

- Vrijwilligers gekleed in historische kleding zullen flaneren door het festivalgebied
(Foto: Dick Teske) -

Op de hoek van de Roggeveenstraat en de Prins Hendrikstraat in het Zeeheldenkwartier is vorige maand het nieuwe verenigingsgebouw van de Coöperatie De Volharding geopend.
Leden en belangstellenden kunnen er uiteraard terecht voor uitvaart gerelateerde
zaken van de CUVO, maar ook voor in de afgelopen jaren gelanceerde initiatieven
als het Ombudswerk Raad en Daad, De Blijmaker en de Volharding Voordeelwinkel.
Het voormalige winkelpand is ingrijpend verbouwd om het geschikt te maken voor
z’n nieuwe functies kofﬁe en thee staan er nu altijd klaar voor leden en mensen die
overwe en om dat te worden. e ofﬁci le openin werd verricht door olhardin
voorzitter Constant Martini en zijn evenknie Paul de Bree van zustervereniging De
Laatste Eer uit Delft. En daarna stroomden de cadeaus binnen en was het feest, op
gang gebracht door Rob Andeweg en Fred Zuiderwijk als het bekende Haagse duo
Sjors & Co. (Foto: Anatolie Sourov)

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

rote meubels
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SLAPEN EN ZITTEN OP COMFORT-HOOGTE
Hoog-Laagbed

Seniorledikant

met verstelbare bedbodem

met pocketvering matras en elektrisch
verstelbare lattenbodem

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Riviercruises Super Aanbiedingen tot wel

COMPLEET

VANAF

€1.350,-

COMPLEET

€274,Elektrisch verstelbare

Relax Fauteuil
met Sta-op Functie

11 dg. Rijn & Moezel naar Trier va. € 1.299,1.299,- nu € 1.169,1.169,10 dg. Over de Blauwe Donau va. € 1.399,1.399,- nu € 1.259,1.259,5 dg. Nazomeren over de Rijn va. € 395,395,- nu € 296,296,-

€650,-

Lattenbodem
in uw bestaande
ledikant! 90x200cm

LEDEREN BEKLEDING

VANAF

€895,-

€239,-

VEND
VRIJBLIJADVIES
GRATIS N HUIS!
OOK AA

en nog veel meer cruises over Europa’s mooiste rivieren,
prijzen per persoon

Bijzet- of
eetkamerstoel

ZEECRUISES
NIEUW: NU OOK
DAM
VANUIT ROTTER

met armleuningen

MEN
PROBLREVOER?
E
V
T
E
M
AAR
EER NIS
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

ereizen
Voor alle vakanti
ingen
ied
nb
laatste aa
s.
ure
ch
bro
tis
en gra
l of Mail Be
:
ren
rve
se
Re
-

Senior Hotels ‘All-Inclusive’
Actieweken nu tot wel

30% korting

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

ZZP-ER GEZOCHT
VOOR ACQUISITIE
VAKTIJDSCHRIFTEN
EN KRANTEN

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Welke zzp-er heeft nog een aantal
uur per week en wil die invullen
met telefonische acquisitie voor
vaktijdschriften en kranten?

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

Voor info en sollicitatie:
Telefoon: 06-23700323
E-mail: info@is-acquisitie.com

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
auto’s
verzorgen... ook van úw auto!
• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
•www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com
onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte
auto’sen uitgebreide brochure of meer informatie
Bel ons voor
• specialist in Skoda

010 - 888 22 15

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

IEDEMA & zn.

25% Korting

G
RTIN
O
K
65+

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

Opheffingsoop
k
r
e
v
t
i
u

nu € 55, 2 voor 90
Broeken



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

En nog veel meer
aanbiedingen, OP=OP

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel. 070 3080080

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

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn.
een
 is

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.

BTR geheel
REIZENvrijblijvende

Ê
Altijd een duidelijke,
offerte
vooraf !
Opendagen Riviercruises
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.
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 biezenMS
of rieten
zittingen
Rigoletto
****die versleten of
beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen
wij al uw meubels.

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

MS Verdi ****

2015
& 10% Opendag korting
Leerbewerking

Wij bekleden al uw zitmeubels met de beste kwaliteiten leder. Tevens kunnen wij diverse leer reparaties

Opendagen
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
Rotterdam:
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

gelegen
aan de Boompjeskade.
48 uur service

Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?

Utrecht:
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw

uur open
MS
Rigoletto
****
houding 17.00
aan te passen,
u zo
te voorzien
van een perfect zitcomfort.
Kanaaleiland / Rooseveldtlaan.

Opendagen korting GRATIS HALEN EN BRENGEN

Veldweg 22
Dam 22
Bussum
Schiedam
boek
uw cruise Tel:
aan010
boord
tijdens
Tel: 035
- 6912905
- 2734727

de Opendagen en profiteer van
10% korting op de cruises met de
Verdi **** en Rigoletto****.

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.pepdenhaag.nl
Vrijwilligers
vacatures

De zomer door!
Heeft u één of meerdere uurtjes
over deze zomer? Bent u een
gezelligheidsdier? WZH Transvaal, verpleeghuis met psychogeriatrische cliënten, is op zoek
naar meerdere vrijwilligers om
te helpen bij allerlei soorten activiteiten. Bijvoorbeeld het doen
van een spelletje, het maken
van een wandeling of een gezellig praatje. Neem snel contact
op voor alle mogelijkheden.
Inlichtingen: Marietta Loddo
en Anja Cools
Tel.: 070 -7562900
E-mail: m.loddo
@zebrawelzijn.nl

Gepassioneerde
voorlezer
De cliënten van verpleeghuis
WZH Sammersbrug kijken uit
naar uw wekelijkse bezoekjes. De bewoners op diverse
afdelin en vinden het ﬁjn om
naar u te luisteren. U biedt hen
ontspanning en soms ook een
helpende hand. Uw beloning?
De glimlach van uw luisteraars!
Ook kunt u scholing volgen
om de cliënten beter te kunnen
begrijpen.
Inlichtingen: Jeanet Hagenaar
Tel.: 070 - 756 17 00
E-mail: jhagenaar@wzh.nl

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

Op vakantie, ook met een beperking!
In de zomermaanden gaan veel mensen op vakantie. Ook
55-plussers reizen wat af. Met een lichamelijke of cognitieve
beperking is dit helaas niet altijd even gemakkelijk! Gelukkig
zijn er steeds meer organisaties die een speciaal reisaanbod
hebben voor als u bijvoorbeeld niet meer zo goed ter been bent,
begeleiding en/of verzorging nodig heeft. We zetten daarom voor
u een aantal wat minder bekende reisorganisaties op een rijtje
die allemaal met vrijwilligers werken.

Globe-Roller
Organiseert groepsreizen voor mensen
met een lichamelijke handicap. Dit
zijn voornamelijk vliegreizen naar
buitenlandse bestemmingen. Stichting
Globe-Roller is een niet-commerciële
organisatie en bestaat voor 100% uit
vrijwilligers. De reisgezelschappen zijn
klein. Over het algemeen gaan er 5 tot
8 deelnemers mee en 3 tot 6 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. De
excursies worden in onderling overleg
uitgevoerd.
Naast groepsreizen, biedt Globe-Roller
ook de mogelijkheid om op individuele
basis te reizen. Zij regelen dan alles
voor u: de gehele boeking/reservering,
de verzekeringen en de nodige begeleiding. U gaat dan alleen of met enkele
anderen als klein reis ezelschap ﬁjn en
onbezorgd
op vakantie. De
040 – 2526570
mogelijk- www.vakantiehulpdienst.nl
www.globe-roller.nl
heden zijn
divers.
Denkt u onder andere aan Bali, Mexico,
Wenen en Boedapest, Kuuroord Tsjechië, Stedentrip Krakau en Barcelona.

Alle Goeds Vakanties
Biedt vakanties voor ouderen met hun
mantelzorger(s)/verzorgenden. Ouderen
met een somatische beperking, beginnend dementerenden, verpleeghuisbewoners en hun partner en ouderen
met een intensieve zorgvraag. De
vakanties worden georganiseerd zonder
winstoogmerk. Kleinschalig van opzet
op mooie aangepaste accommodaties

in Nederland. U verblijft daar op basis
van volpension en begeleiding. Ook
zijn er gezamenlijke activiteiten. U
kunt zelf kiezen of u daaraan meedoet.
Deskundige vrijwilligers
0318 – 485183
begeleiden www.allegoedsvakanties.nl
u de gehele
vakantie.

Book Specials
Is een platform waar reislustige
rolstoelers hun ervaringen delen en
reisaanbiedingen rechtstreeks kunnen boeken. Matthieu, bedenker en
oprichter van Stichting Book Specials
werkte ruim 7 jaar op topniveau in het
bedrijfsleven toen hij samen met zijn
vrouw (verpleegkundige) besloot een
jaar de wereld rond te reizen. Tijdens
deze reis realiseerde hij zich opeens
dat alles wat zij dit jaar gedaan hadden
misschien wel onmogelijk was geweest
vanuit een rolstoel. Hij besloot navraag
te doen en bekeek websites die hijzelf
had gebruikt. Wat bleek? Alleen al
een dagje uit of een weekendje weg in
Nederland kost ontzettend veel extra
voorbereiding en gedoe. Bovendien
is het aanbod zeer beperkt. De leuke
aanbiedingen die je voortdurend langs
ziet komen? Veelal niet geschikt. De
enthousiaste reislustige rolstoelers met
wie hij in contact kwam tijdens zijn
zoektocht bracht hem op het idee hen
een reiservaringenplatform te bieden.
o kan iedereen mee proﬁteren van
alles wat al is uitgezocht en simpel een
geschikte reis boeken. Book Specials

bedingt
zelf ook
www.bookspecials.nl
kortingen
en plaatst
deze trips op
het platform. Zoals nu: een driedaagse
trip naar Hoorn en het huren van een
aangepaste bungalow in Drenthe.
Johanniter Vakantieweken

De Haagse protestants-christelijke
stichting organiseert ieder jaar vijf vakantieweken voor 50-plussers met een
lichamelijke handicap, met of zonder
partner. Gaat u voor het eerst mee? Dan
komt een vrijwilliger van Johanniter bij
u op bezoek voor een kennismakingsgesprek. De verhouding gast-vrijwilliger is één op één, wat maakt dat er veel
ruimte is voor persoonlijke wensen.
Onder de vrijwilligers bevinden zich
altijd een arts, een fysiotherapeut, een
hoofd verpleegkundige
en meerdere
070 – 364 99 20
verpleegkunwww.johanniter.nl
digen. U kunt
kiezen uit een
scala van gemeenschappelijke activiteiten om aan deel te nemen of met uw
vrijwilliger op stap te gaan. Zorgeloos
op vakantie in aangepaste hotels in
Nederland.

Grimreizen
Biedt reizen
aan voor
ouderen met
of zonder een
beperking in

www.grimreizen.com

klein groepsverband. U kunt dit jaar
naar Canada, op safari in Kenia, zonnen op ran anaria dolﬁjnen spotten
op Curaçao of zelfs naar Thailand.
Grimreizen staat voor persoonlijke
aandacht. Alle regelzaken worden u
uit handen genomen. Tijdens de reis
ondersteunen de vrijwilligers en verpleegkundigen met B.I.G. registratie u.
Altijd kleine groepen en uw eenpersoons kamer is bij de prijs inbegrepen.
Heerlijk weg van de dagelijkse sleur.

ECT Zorgvakanties
Biedt
reizen per
vliegtuig,
088- 328 00 00
per bus
www.ect-zorgvakanties.nl
én cruises
aan voor
mensen met een lichamelijke beperking. Voor busreizen maken ze gebruik
van aangepaste rolstoeltouringcars.
Als u het van tevoren opgeeft mag u
in de bus uw eigen rolstoel of rollator
meenemen. Is uw scootmobiel deels
inklapbaar? Dan mag deze ook mee. U
kunt ook een scootmobiel bij hen huren
of een ankerplaats voor uw (elektrische) rolstoel aanvragen. Met de Uiten Thuis service wordt u opgehaald en
thuisgebracht. Er zijn dit jaar nog busreizen naar Ierland, Italië, Oostenrijk en
Duitsland. Spreekt individuele vrijheid
u aan, waarbij u wel kunt terugvallen
op begeleiding en zorg? Dan is een
cruise zeker aan te bevelen.
P P wenst u een ﬁjne vakantie!

Uw natje en droogje
Voldoende eten en drinken is belangrijk, zeker voor mensen met dementie. Uitdroging en
ondervoeding kunnen leiden tot een snelle verslechtering van de gezondheid. Daarnaast blijkt
uit onderzoek dat ondervoede mensen met dementie vaker ziek zijn, sneller verzwakt raken en
eerder worden opgenomen in een verpleeghuis. Daarom een aantal tips over het herkennen en
voorkomen van uitdroging en ondervoeding.

lekker of juist vies word gevonden.
Alzheimer Nederland kan u voorzien
van een complete lijst van problemen
mét oplossingen.
Genoeg drinken

Ondervoeding

Eetlust

Van ondervoeding is sprake bij een
BMI van minder dan 18,5 of bij meer
dan 4 kg onbedoeld afvallen in een
half jaar. Het regelmatig meten van
het gewicht van uzelf of (dementerende) dierbare is dus belangrijk om
- een dreigende - ondervoeding snel
op te merken.

Een heel scala aan oorzaken kunnen
leiden tot ondervoeding. Denk aan
fysieke beperkingen zoals verminderd
gezichtsvermogen, slikproblemen
of vergeten te kauwen. Cognitieve
problemen zoals niet meer herkennen
van eten en korte aandachtspanne.
Of zintuigelijke problemen zoals

verandering van smaak. Belangrijk
is om de eetlust op te wekken. Dit
kan door meer beweging, aanbieden
van gezonde snacks, voedsel met
veel kleur, geur en smaak en een
rustige omgeving. Voor elk probleem
is een oplossing, toegesneden op de
persoon. Iedereen heeft tenslotte zijn
eigen gewoonten en voedsel die als

Bij ouderen kan de dorstprikkel
verdwijnen of verminderen, waardoor
dorst niet meer wordt opgemerkt.
Drinkt u 1,7 liter op een dag? Dit is
de minimaal aanbevolen hoeveelheid. Naast weinig drinken kunnen
ook braken, diarree en perioden van
warm zomers weer snel tot uitdroging
leiden. Let dus op zodra het kwik

stijgt dat u voldoende drinkt en zo
levensgevaarlijke situaties voorkomt.
Raadpleeg uw (huis)arts wanneer
u vochttekort en het niet aanvullen
daarvan opmerkt bij uzelf of uw
(dementerende) dierbare.
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Wie kent ze nog?

De ADO spelers uit de jaren 60
Als ADO supporter heeft het mij altijd bijzonder verbaasd dat er zo
weinig over het verleden van deze club in het geschreven woord
is vastgelegd. Met uitzondering van wat artikelen van de hand van
Frans Leermakers is er nagenoeg niets over het verleden van ADO
op papier terug te vinden.

- Guus Haak leest na het golftoernooi
van de jaarlijkse PensionADOdag het
hoofdstuk over zijn eigen voetbalcarrière bij ADO en Feijenoord. Met als het
absolute hoogtepunt het winnen van
de Europa cup I. (Foto: Aad van der
Knaap) -

Uit het
voorwoord
Het zal in het jaar 1963 zijn geweest
dat ik als 11-jarige ben begonnen met het verzamelen van foto’s
van ADO-spelers en elftalfoto’s. Ik
struinde in die tijd langs alle bekende verkooppunten van toegangskaarten voor de wedstrijden van ADO
in Den Haag in de hoop dat er nog
promotiefoto’s over waren die ik dan
mocht hebben. Ik was dan ook vaak
te vinden in het sigarenmagazijn
van Frans Kok op de Marktweg en
de sigarettenwinkel van de moeder
van Harry Vos in de Herman Costerstraat. Het verzamelen beperkte zich
al snel niet meer tot alleen foto’s.
Er was geen krant meer veilig als
er artikelen over ADO in stonden.
Dan ging de schaar er zonder
pardon in, tot ongenoegen van mijn
huisgenoten die de krant toch graag
nog even wilden lezen zonder dat er
stukken uitgeknipt waren voor mijn
plakboeken. Maar daar is uiteindelijk een compromis over gesloten.
De volgende dag was de krant voor
mij en kon ik mijn gang gaan met de
schaar. (…)

Als je in de bibliotheken van Den
Haag op zoek gaat naar jubileumboeken van ADO zal je er bij hoge
uitzondering misschien eentje tegen
kunnen komen maar bijster groot is de
kans hierop niet. Ook over de ADO
periode van de jaren 60 is maar weinig
historisch materiaal te vinden. Men
vond het kennelijk in het verleden niet
belangrijk genoeg om de geschiedenis van ADO voor het verloren gaan
hiervan te behoeden.
Een boek erover
Maar sommige dingen moet je
eenmaal vastleggen als je niet wilt
dat ze voorgoed vergeten worden. En
waar kun je beter de zaken vastleggen
en behoeden tegen het spook van de
vergetelheid dan in een boek. Nergens
denk ik, maar wie gaat dit doen?
Tot nu toe ben ik nog nooit iemand
tegengekomen die voldoende moed
heeft verzameld om deze enorme klus

aan te pakken en er zijn schouders
onder durfde te zetten. Maar toch komt
het zo nu en dan voor dat er mensen
zijn die er vol enthousiasme aan beginnen maar er dan
al weer snel mee ophouden omdat ze
gewoon niet over voldoende kennis
en fotomateriaal van ADO uit deze
periode beschikken, om hierover
een waarheidsgetrouw en historisch
document te kunnen vervaardigen. Ik
kan een ieder verzekeren dat het dan
ook een heidens karwei is om van alle
arden aan halve en hele informatie
beschikbare gegevens en fotomateriaal
een boekwerk te maken, van een periode de inmiddels alweer ver achter ons
ligt. De jaren 1960-1970 van de vorige
eeuw is alweer zo’n 55 jaar geleden,
mensen die deze periode van ADO
bewust meegemaakt hebben en in staat
zijn om alle belangrijke gegevens en
wetenswaardigheden over spelers, hun
voetballoopbaan, trainers, competitie-

- Ook Henri Aardse (links naast Jan Klijn) de altijd gedegen spelende linkshalf van de jaren
6 die voor D in de V beker nales van 19 9 196 196 en 1966 uitkwam was ook
driftig opzoek naar herinneringen uit het verleden van zijn voetbalcarri re en zijn voormalige teamgenoten. ( oto ad van der naap) -

Bestel coupon
“ Wie kent ze nog de ADO spelers uit de jaren 60 “
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………
Straat + huisnummer : .………………………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………
E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : ……………………………………………………………………………………………………………………
Mijn favoriete speler uit de jaren 60 is : …………………………………………………………………………………….
Als uw bestelling is ontvangen, wordt dit bevestigd en krijgt een verzoek om voor uiterlijk 25 september de kosten te
voldoen. Stuur de ingevulde coupon op naar: Martin Woltman, Guntersteinweg 379, 2531 KA Den Haag

- .D. .- olland-Sport in 196 een vinnig duel tussen nton de ang ( -S)
midden arr eijnen links oop ochems ( .D. .) -

eindstanden, KNVB bekerwedstrijden,
Europese wedstrijden op een goede
manier te verzamelen en om te vormen
tot een waarheidsgetrouw en historisch
naslagwerk, zijn dan ook op de vingers
van één hand te tellen.
Wim Waasdorp
De directe aanleiding voor mij om
deze klus toch op te pakken was het
plotselinge overlijden van Wim Waas-

dorp met wie ik een jaar voor zijn
overlijden veel heb besproken en aan
de hand van foto’s en krantenartikelen
uit die tijd veel herinneringen aan het
ADO uit de jaren 60 heb opgehaald.
Uren konden we soms samenzitten om
alle foto’s te bekijken uit die jaren. Geinspireerd door de band en verbondenheid die hierdoor tussen ons was ontstaan heb ik het besluit genomen om
zelf dan maar de geschiedenis van de
jaren zestig aan het witte papier toe te
vertrouwen. Dit om er voor te zorgen
dat de spelers van ADO uit deze periode niet meer zullen worden vergeten
maar altijd weer in onze herinneringen
zullen terugkeren bij het inzien van dit
door mij geschreven en samengestelde
historisch naslagwerk “Wie kent ze
nog de ADO spelers uit de jaren 60.”
Het boek komt in oktober uit.

Collectors item
Bijzonder veel dank ben ik dan ook
verschuldigd aan iedereen die zijn
medewerking hieraan heeft verleend
bij het tot stand brengen van dit boek
wat zonder deze hulp wellicht nooit
zo’n mooi en compleet boek zou zijn
geworden als dat het nu is. Ik hoop dat
ik met het samenstellen van dit boek
een bijdrage heb kunnen leveren aan
het levendig houden en veiligstellen
van een stukje uit de geschiedenis van
ADO, de roemruchte periode jaren
zestig van de vorige eeuw. Voor sommigen zal het inzien van dit boek een
weerzien betekenen met het verleden,
vol herinneringen. Voor anderen zal
het wellicht een ontmoeting zijn met
het voor hen onbekende verleden van
de club. Maar op welke wijze het
lezen van dit boek zal worden ervaren
maakt eigenlijk niets uit. Dit collectors
item is gewoon een must voor iedere
echte ADO supporter om kennis te nemen over de geschiedenis van de club
uit dit unieke en zeldzaam historische
document.
Bestellen
Inclusief bezorgkosten binnen de regio
Den Haag gaat het boek € 35 kosten.
Bij toezending (buiten de regio)
komen daar nog verzendkosten bij. U
kunt het boek wegens de gelimiteerde
oplage alleen vooruit bestellen (tot 15
september), door een e-mail te richten
aan Martin Woltman (m.wolly@ziggo.
nl) of aan ondergetekende. Telefonisch
bestellen kan ook: 070-3214013. Of u
kunt de onderstaande bon invullen en
opsturen. Alle inschrijvers ontvangen
het boek in oktober. Iedere vijftigste
esteller ontvan t ij a everin van
het boek een gelamineerde foto van
zijn favoriete speler uit de jaren 60 op
A4 formaat.

Jan Klijn
ajaklijn@
casema.nl
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Haagse trainer en speler Jan Linkerhof (59) doet zijn verhaal gepassioneerd

Een leven lang
genieten van voetbal
Een globetrotter of jobhopper mag je hem niet noemen, maar Jan Linkerhof (1955) heeft in zijn carrière
toch heel wat clubs versleten. Hij begon bij Laakkwartier en verkaste al snel naar Wilhelmus waar hij
als veelbelovend linksbuitentje van 17 in het eerste debuteerde. Daarna belandde hij bij een reeks mooie
clubs in en buiten Den Haag, als speler en later als trainer, zoals VUC, VCS, Voorburg, de Valkeniers, DSO,
RVC, BTC, Kranenburg, DUNO, Houtwijk, Rijswijk, JAC, Duinoord en RAS.

Jan Linkerhof was zelfs als oefenmeester actief in Noord-Amerika en

Zuid-Afrika. En als Zier Tebbenhoff
zijn zin gekregen had, was hij zelfs

- Jan Linkerhof presenteerde en signeerde zijn boek bij zijn club DUNO. -

trainer van de fameuze Antwerpse
profclub Beerschot geworden.
Nog altijd staat Jan Linkerhof vrijwel
dagelijks op het malse voetbalgras om
jong talent te vertellen hoe het moet.
Dat kan hij namelijk als de beste: vertellen hoe het moet. En dat doet hij dan
ook volop in zijn dit jaar verschenen
auto io raﬁe. n zekere zin ook een
primeur, want nog niet eerder zette een
Haagse oefenmeester zijn verhaal op
papier. En wél zelf, zonder hulp van
een co-auteur of ‘ghostwriter’, zoals
in het geval van voetballers meestal
gebeurt.
Vooral een mens
Jan Linkerhof doet in geuren en
kleuren verslag van zijn belevenissen
in de voetbalwereld. Soms lekker plat

Aad de Mos over Jan
Jan Linkerhof viel mij als jong voetballertje meteen op. Ik zag in
hem al snel een ouderwetse linksbuiten en die waren ook toen al
schaars. Hij was razendsnel, explosief, passeerde makkelijk en
had een goeie trap. In z’n linkerbeen, wel te verstaan. Dat rechterbeen gebruikte hij alleen om te lopen.

Maar Jan was ook een emotioneel
baasje, hij kon vaak heel onverstandig reageren. Bijvoorbeeld als hij
wel eens door z’n directe tegenstander stevig was aangepakt. Dan wilde
hij hem de les lezen, beetje uitdagen,
passeren, even wachten tot hij terug
was, nog een keer passeren, dat soort
gedrag. Begrijpelijk als je jong bent,
maar natuurlijk niet professioneel.
Gelukkig werd hij al heel snel wél
professioneel. Hij ging ook al vroeg
op de trainerscursus, waar hij in mijn
klasje zat. Een snelle leerling, goed

gebekt, een echte Hagenaar. Maar
ook eentje met kwaliteiten.
Valkenierstijd
k he an als voet aller mee e
maakt bij Wilhelmus, de Valkeniers
en RVC waar ik zijn trainer/coach
was, en ik kan me herinneren dat
zijn vader er altijd bij was. De
mooiste tijd was misschien wel bij
de Valkeniers. Daar hadden we een
selectie met jongens die verschillende achtergronden hadden, maar
die toch onder één gezamenlijke

noemer vielen: echte liefhebbers.
Studenten, maar ook jongens van
de gestampte pot, en allemaal goede
voetballers. Jan zelf natuurlijk, maar
ook eweldenaren als Puck o and
en Gerard Durand. De spelers lagen
wel eens met elkaar in de clinch,
zetten elkaar regelmatig op scherp
en waren meesters in dat typisch
Haagse ‘voeren’ van elkaar. Maar als
de wedstrijd er was, stonden ze daar
toch elke keer weer met z’n allen,
dan hadden we een groep topvoetballers die ten koste van alles wilden
winnen. En Jan ging vaak voorop in
de strijd.
Nooit iets half
Hij heeft natuurlijk veel clubs gehad
als speler en als trainer. Maatschappelijk heeft hij ook altijd een brede
belangstelling getoond. Alles wat hij
deed, deed hij gepassioneerd. Nooit
iets half, altijd honderd procent. Wat
heel belangrijk was: hij had het vermogen om te genieten, het glas was
ij hem altijd half vol. k e rijp dat
hij vandaag de dag nog steeds volop
geniet en dat hij, terwijl hij al zo’n
veertig jaar meeloopt, in het Haagse
voetbal nog steeds een rol van betekenis speelt. k denk dat alleen d t al
een groot compliment is.

Aad de Mos
- Aad de Mos

(rechts), in 1981 als assistent coach in Amsterdam bij Ajax, met Johan Cruijff. -

In het voorwoord van ‘Vertel mij wat’

- Bij Valkeniers in 1975/76: Staand v.l.n.r. Leo Barnhoorn, Aad de Mos (trainer), Pa de Bruin, Peter
Honselaar, Leo Thierry, John Eckhardt, Hans Santpoort, Piet Aarsen, Aad Beumer, Daan de Bruin,
Dick Waas, Dick Derwig en Guido Kappeteyn. Zittend v.l.n.r: Hein Bayer, grens Flip, Kees Metselaar, Jan Linkerhof, Toon van Nobelen, Wim de Blok, Peter Meefout en Daan Regeer. -

Haags en recht voor z’n raap. Maar
ook ingetogen en geëmotioneerd. Want
Jan Linkerhof is heel veel. Maar toch
vooral ook een mens.
We laten de lezers van De Oud-Hagenaar hier kennis maken met de manier
waarop Jan zijn verhaal aan het papier
toevertrouwde, door een fragment uit
het boek. Het gaat over Aad de Mos
– over wie trouwens nog aanzienlijk
meer in het boek. En verderop deze
pagina leest u dan weer wat Aad op
zijn beurt in het voorwoord van ‘Vertel
mij wat’ over Jan heeft te zeggen.
‘Besmet door Aad’
“Plotseling stond er een oranje BMW
bij ons voor de deur aan de Sinjeur
Semeijnsweg. De straat waar ik mijn
jeugd doorbracht, recht tegenover het
Laakkwartierveld. Geen alledaags gezicht in onze straat. Een grote man met
lang haar belde aan en stelde zich voor
als Aad de Mos. Ja, die naam kende
ik wel: hij was de laatste man van
Excelsior. Wij lieten hem binnen en hij
vertelde dat hij mij al een tijdje volgde
en dat hij wist dat ik tot Beste Speler
van het nternationale eu dtoernooi
van
S was uit eroepen.
“Ja”, gaf ik aan, “maar hoezo?”
Hij wilde graag dat ik volgend seizoen
bij Wilhelmus kwam voetballen.
“Wilhelmus?”
“Ja, de tweedeklasser uit Voorburg,
waar ik volgend seizoen hoofdtrainer
ga worden.”
Daar had ik nog nooit aan gedacht.
k wist niet eens waar ilhelmus
la . k was een leuke voet aller in de
A-junioren van Laakkwartier, maar
een overstap naar een andere club
was nooit in mij op ekomen. k vond
het leuk om met mijn vrienden - Ton
en Hans Ballering - te voetballen en
verder niets eigenlijk. Natuurlijk was
ik een voetbalgek, ik verzamelde
van alles over Feyenoord en Holland
Sport, en ging ook regelmatig naar de
Kuip of Houtrust. Maar verder gingen
mijn gedachten wat betreft mijzelf
als speler niet. Natuurlijk droomde
ik van een carrière als topvoetballer.
Dan zat ik op het toilet interviews met
mijzelf te houden over mijn debuut in
het betaalde voetbal. En maar hopen
dat niemand het hoorde thuis. k kree
een rooie kop bij de gedachte alleen
al. Maar ik had zelf altijd het idee dat
rest beter was. Dat kwam doordat veel
middelmatige spelers vertelden dat
zij zo goed waren en ik dan dacht dat

dat ook zo was. Evenals de trainer(s),
die dat ook vaak klakkeloos aannamen. Maar daar kwam vanaf die tijd
wel enige verandering in. De Mos en
spraken af om snel weer contact op te
nemen. k was toch wel een eetje ver
eerd dat zo’n trainer, op dat moment
nog een profvoetballer bij Excelsior,
mij benaderde om bij zijn nieuwe club
ilhelmus te komen voet allen. k
moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal begreep waarom hij zo’n jonge
speler erbij wilde hebben. (… .)”
“Mijn moeder zei: “Je krijgt niet zo
heel veel kansen in het leven en deze
kans of mogelijkheid pak je gewoon
aan.” Mijn vader had een aantal jaren
daarvoor een zware hersenbloeding
gehad en bemoeide zich er niet zo
mee, liet alles gewoon aan ons over.
Voor mij persoonlijk het allerbeste
advies uit mijn hele leven, want door
de overgang naar Wilhelmus werd ik
besmet met het ‘Aad de Mos voetbalvirus’.
Na een jaar bij Wilhelmus in de jeugd
en regelmatig bij het eerste elftal
onder Aad kwam ik hem in die zomer
nog tegen in Dortmund in het Westfalenstadion, bij het Wereldkampioenschap oet al in uitsland in
. k
was daar met Eddie Croqué voor de
wedstrijd Nederland–Zweden, via het
weekblad de Posthoorn, voor nog geen
50 gulden, inclusief busreis en kaartje.
Tegenwoordig zijn alleen de reserveringskosten voor een WK-wedstrijd al
50 euro...
Zelfs daar motiveerde Aad de Mos
mij. Hij zat op een bankje voor het
immense stadion en begroette mij.
Tussen neus en lippen door zei hij:
“Over een paar jaar loop jij hier ook
tussen.” Een opmerking die nergens
op gebaseerd was natuurlijk, maar het
motiveerde mij enorm. Dit had nog
nooit iemand tegen mij gezegd. (… .)”
Boek bestellen
Het boek
‘Vertel mij
wat’ van Jan
Linkerhof
( SB
94-92273-000) telt 160
pagina’s en
kost € 16,95.
Het is op internet te
bestellen bij uitgever NSC:
http://nederlandsesportboekenclub.nl

pagina 8

dinsdag 4 augustus2015

De Oud-Hagenaar

Meer dan 5,5 miljoen Arendsoog-boeken gingen o

Mobiliteits Mazzel
300,-

MAZZEL

KORTING

Haagse Wild West
van Jan Nowee en
Toen in 1993 schrijver Paul Nowee overleed, kwam er een einde aan de
lange reeks boeken Arendsoog. Deel 63 was het laatste boek dat hij het
levenslicht liet zien, maar zelf was hij al overleden toen het boek in de winkels verscheen. Zijn vader Jan was in 1934 de geestelijk vader van Arendsoog, die hij tussen de Indianen in het Wilde Westen van Amerika allerlei
avonturen liet beleven.

Het is volop zomer en wat is er nu ﬁjner dan lekker in de buitenlucht te
zijn? Rondje door het park, boodschapjes doen… met een scootmobiel
van senZup kan het allemaal. Wij geven alleen in augustus € 300,korting bij aanschaf van een vaste scootmobiel.
Bel 0800-0468 voor een gratis proefrit aan huis, onze adviseur legt
u precies uit hoe een scootmobiel werkt en u kunt direct een rondje
rijden in uw eigen straat. Liever eerst de brochure ontvangen?
Geen probleem, wij sturen hem gratis op.

GRATIS BROCHURE? 0800-0468
SenZup is ook uw adres voor:

HUUR
is ook
mogelijk

ROLSTOELEN

3-WIELFIETSEN

In Boskoop ontmoette ik Jack Nowee (1956)
kleinzoon van de beroemde bedenker Jan
Nowee (1901-1958) en neef van zijn oom van
Paul Nowee (1936-1993). Zelf is Jack buitengewoon enthousiast over Arendsoog en diens
snaakse avonturen. Hij heeft de hele collectie
verzameld en weet zijn kennis gepassioneerd
over te brengen. Zijn beroemde opa heeft hij
nauwelijks gekend: Jack was pas twee jaar toen
hij overleed. Maar via zijn oma, zijn ouders en
andere familieleden heeft hij opa’s leven aardig
kunnen reconstrueren. Opa Jan is in Arnhem
geboren, ging in Maastricht bij de paters naar
de kweekschool en kwam via Leidschendam
in Den Haag terecht om als hoofdonderwijzer
de Sint Paulusschool aan de Weesperstraat te
leiden.
Statenlaan
Jan Nowee was een onderwijzer pur sang. Een
enthousiaste leerkracht, die zeer gemotiveerd
was om zijn kennis aan de jeugd over te dragen.
Toen hij in 1933 als hoofd der school werd aangesteld op de R.K. Paulusschool aan de Weesperstraat, was hij pas 32 jaar. Hij had inmiddels
enkele jongensboeken geschreven, zoals ‘De
hoogste klas’, waarmee hij debuteerde in 1926.
Verder had hij ook enkele educatieve werken
voor de lagere school op zijn naam staan, was
hij actief met het schrijven van toneelstukken
en schreef hij gedichtjes voor zijn vrouw Alida
van der Lem met wie hij in 1927 was getrouwd.
Jan was een echte bezige bij. Hij kon moeilijk

- Kleinzoon Jack met achter zich
zijn verzameling van Arendsoog.-

nee zeggen als hem wat werd gevraagd. Zo
kwam hij ook als hulpbibliothecaris bij de Vincentiusbibliotheek terecht. Allemaal liefdewerk
en vanuit zijn eigen gevoel om de jeugd op
een hoger plan te brengen. Zijn eerst bekende
adres in Den Haag is de Vreelandsestraat 14,
vlakbij zijn school. Kennelijk was deze ruimte
niet optimaal, want spoedig zien we hem in de
Ellekomstraat 40, waar hij in 1934 zijn eerste
Arendsoog schreef. Korte tijd later verhuisde
hij naar een aanzienlijk herenhuis aan de deftige
Statenlaan 88, waar hij zijn hele leven zou
blijven. Zijn vrouw kreeg veertien kinderen, die
allemaal comfortabel konden worden ondergebracht in het pand met drie verdiepingen.
Malmberg
De eerste boeken van Nowee werden uitgegeven bij de Haarlemse uitgeverij De Spaarnestad.
Een keurig uitgeverij, die zich inzette voor de

INLOOPDOUCHES

Bezoek onze winkel
Oosteinde 6
2991 LG Barendrecht
Tel. 0800 - 0468
Ma t/m vrij: 08:30 - 16:30 uur
Zaterdag: op afspraak

kijk op www.senzup.nl

SenZup is
onderdeel van

Gratis brochure ontvangen? Maak gebruik van deze knipbon of bel 0800 - 0468
Naam
Adres

Postcode

Woonplaats
Telefoon
E-mailadres

Oudhagenaar_wk32

Opsturen kan zonder postzegel naar: SenZup - antwoordnummer 2140 - 2990 WD Barendrecht

- Brief uit 1934, waarin Jan Nowee zijn Arendsoog bij De Spaarnestad aankondigt. -
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over de toonbank

t avonturen
n zoon Paul
- De Arendsoog-boeken werden ook vertaald, zoals hier bijvoorbeeld een Duitse, een Zweedse en een Finse uitgave. -

- Jan Nowee bij een presentatie
van zijn boeken. -

emancipatie van het katholieke deel
van de Nederlandse samenleving, die
in ‘zuilen’ was verdeeld. Hij kreeg voor
die werkjes honderd tot tweehonderd
gulden. Geen echte vetpot, maar een
leuke aanvulling op zijn onderwijzersloon. Toen de uitgever vroeg of hij nog
een boek had, vertelde Jan dat hij bezig
was met een wildwest jongensboek,
waarbij nogal wat schoten vielen. Hij
legde het boek voor aan de keurraad
en op verzoek van frater Ludwinus
bracht hij enkele wijzigingen aan
om goedkeuring te krijgen. Maar De
Spaarnestad was niet enthousiast over
het manuscript. Ze vonden de inhoud te
ruw voor de kinderzieltjes. Bovendien
ontbrak ‘een opvoedkundige strekking in katholieke geest’. Enigszins
teleurstellend was dat wel, omdat
Jan meende dat het boek uitermate
geschikt was voor de rijpere jeugd en
kon dienen als tegenhanger van de po-

pulaire werken van de wegens diefstal
verschillende keren veroordeelde Karl
May (1842-1912). Het duurde niet lang
of de Bossche Uitgeverij Malmberg gaf
in 1935 Arendsoog uit. Een jaar later
kwam Witte Veder en dan duurt het
tot 1949 voordat deel 3 Het raadsel
van de Mosquito vallei verscheen.
De rechtvaardige Nowee is de Brabantse uitgeverij tot het laatst trouw
gebleven.
Deel 20
Het hiaat van dertien jaar tussen deel
2 en deel 3 heeft niet alleen te maken
met de oorlogsjaren. Het vermoeden
bestaat dat Nowee geen serie wilde
schrijven. Zo zien we in die tussentijd
weer andere jongensboeken van hem
verschijnen. Mogelijk kreeg hij na de
oorlog het idee om verder te gaan en
een serie te starten. We zien dat zijn
productie wordt opgevoerd tot soms
twee boeken per jaar. Op zijn school

was bekend dat hij graag voorlas
uit eigen werk. Door zijn leerlingen
werd hij op handen gedragen, hoewel kleinzoon Jack benadrukt dat
we hem toch echt als een traditionele onderwijzer moeten zien,
die beleefdheid en accuratesse bij
zijn schoolkinderen nastreefde.
In de regel schreef Jan enkele
uren na het eten. De volgende
dag konden zijn kinderen dan lezen
wat pa had geschreven. Zij waren zijn
klankbord. Zijn vrouw stond mogelijk
model voor de moeder van Arendsoog: een kordaat, klein vrouwtje. Een

belangrijk deel van zijn inspiratie deed
hij ongetwijfeld op bij zijn leerlingen
en zijn eigen kinderen, daarbij gecombineerd met de nodige fantasie kwam
opnieuw een verhaal tot stand. Zo ging
dat 19 delen voorspoedig door,
totdat hij in 1959 plotsklaps
kwam te overlijden. De eerste
dertien hoofdstukken van deel
20 waren af, maar het verhaal
eindigde met ‘De volgende dag
was Percy verdwenen…’.

Een kleine ramp. Uitgever Malmberg
liet een redacteur het boek afschrijven,
maar ze hadden geen idee waar die
Percy naar toe was gegaan. Jan schreef
namelijk wat hem per dag inviel en de
grote lijnen zaten in zijn hoofd en waren niemand bekend. De familie vond
het werk van die redacteur wel leuk,
maar toch geen echte Arendsoog.
Paul Nowee
Ondertussen kijkt zoon Paul het allemaal eens aan. Hij had zijn militaire
dienst er net op zitten en had zijn intrek
weer genomen in het ouderlijk huis.

Hij had zijn journalistenopleiding
voltooid en inmiddels schreef hij voor
de GPD-bladen. Het onaffe deel 20
van zijn vader heeft hij. Zoals hij later
verklaarde, wel tachtig keer gelezen
om zich de schrijftrant van zijn vader
eigen te maken. Toen trok hij de stoute
schoenen aan en voltooide het boek.
Zijn moeder vroeg telkens: ‘Ben je het
boek van je vader aan het afmaken?”.
En eindelijk was het zover. Toen de
zaak was voltooid, werd het hele boek
voorgelegd aan ome Leo Roggeveen,

die het geheel las en oordeelde dat hij
geen verschil kon zien. In hetzelfde
jaar nog lag deel 20 -Arendsoog en de
goudkoorts- in de winkels met vader
en zoon als auteurs. Paul oogstte veel
lof met het afmaken van deel 20 en
Malmberg vroeg of hij verder wilde
gaan met de succesvolle reeks. Na
enige aarzeling ging hij akkoord en
zo zou hij nog ruim veertig boeken
schrijven. Ieder jaar is er minstens één
boek van zijn hand verschenen. Alle
boeken heeft hij geschreven in het
ouderlijk huis waar hij op de begane
grond zijn intrek had genomen. Op de
bovenste verdieping van de Statenlaan woonde zijn zus Thea. Volgens
Jack was een verschil in schrijfstijl
tussen vader en zoon niet waarneembaar, maar wel in de opzet van de
verhalen. Bij Jan was Arendsoog
meer cowboy dan detective en bij
Paul juist meer detective.
Einde
De hoogtijdagen lagen in de jaren ’60
en ’70. De boeken verschenen in een
eerste druk van 10.000 exemplaren.
Het waren gouden tijden, doch echt
rijk is Paul er niet van geworden.
Meer dan een vette boterham met beleg
heeft de schrijverij hem niet opgeleverd. Toen hij in 1993 stierf was het
gedaan met Arendsoog. Zijn laatste
boek was Arendsoog…premiejager?
Ofschoon Paul aan darmkanker leed en
wist dat hij dood ging, liet hij zijn held
niet sterven. De rechten van de boeken
gingen naar de familie en testamentair
had Paul bepaald dat er geen Arendsoog meer mocht verschijnen. Het doek
was gevallen. Ook toen bleek, dat Paul
een beginnetje had gemaakt met deel
64, mocht dit niet worden afgemaakt.
Zus Thea behartigde de verdere belangen en is tot haar overlijden in 2013 in
het pand blijven wonen.
Inmiddels is het archief, waaronder fanmail, manuscripten, brieven,
plakboeken, maar ook een drietal typemachines overgedragen aan het Letterkundig Museum in Den Haag, waar
in 2014 een expositie was gewijdd aan
vader en zoon Nowee.

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
- Paul Nowee, de zoon van Jan die de draad van de reeks oppakte met de voltooiing van deel 20. -

- In deel 20 ziet de kenner waar Jan stopt en Paul verder gaat. -
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ZOMERACTIE VOUWSCOOTMOBIELEN!
Bobby

LUGGIE

TIGER 4

Compact en comfortabel

Lichtste vouwscootmobiel ter wereld

Stabiel én snel

• In 6 seconden volledig opgevouwen
• Voorzien van comfortabele luchtbanden
• Extra veilig door verlichting

•
•
•
•

•
•
•
•

In drie handelingen opvouwbaar
Rijdt als een volwaardige scootmobiel
Zeer geschikt voor op reis
Mag ook mee in het vliegtuig!

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

van € 1.995,voor

€ 1.645,-

van € 4.395,-

van € 2.439,-

€ 1.995,-

voor

€ 350,VOORDEEL!

voor

€ 2.895,-

NIEUW

€ 444,VOORDEEL!

€ 149,per maand

Via Mango Rent.
Kijk op www.mangorent.nl

✂

Kijk voor al onze vouwscootmobielen op www.mangomobility.nl/vouwscootmobiel
of bel 0800 - 2002 (gratis) voor meer informatie
Maak een proefrit
in onze showroom:

JA, STUUR MIJ HET GRATIS MOBILITEITSPAKKET!

Naam

Dhr. / Mevr.

OHA2VV15081

Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn
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Brochure
scootmobielen  

Telefoon
E-mail

e
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Postcode/plaats

Mo
b

Adres

MyHotelCard

•
•
•
•

DE MANGO SCOOTMOBIELGIDS
Alles dat u wilt weten over scootmobielen
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Brochure 2015
Scootmobielgids
DVD E-mobility
Voordeelbonnen
t.w.v. € 750,-

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 augustus en zolang de voorraad strekt.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

dinsdag 4 augustus 2015

Er op uit!

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.email

Vooruitlopend op de start van de nieuwe cursussen
van SeniorWeb bij de Bibliotheek aan de Vliet zijn er in
augustus drie informatiebijeenkomsten. De informatiebijeenkomsten worden gehouden op:
Op dinsdag 18 augustus 14.00 – 16.00 uur, te Voorburg;
op vrijdag 21 augustus 14.00 – 16.00 uur te Leidschemdam; en op vrijdag 28 augustus 10.00 – 12.00 uur te
Rijswijk. Op deze bijeenkomsten geven de docenten van
SeniorWeb informatie over het nieuwe cursusaanbod
voor de periode augustus – december 2015. Er is weer
een uitgebreid aanbod aan nieuwe cursussen. Tijdens de
informatiebijeenkomsten kunt u zich ook direct aanmelden
voor de cursussen. Loop binnen en laat u informeren. De
folder met alle cursussen van SeniorWeb ligt voor u klaar
in de bibliotheek. Op de website van de bibliotheek vindt u
ook het complete programma.
Zie: www.bibliotheekaandevliet.nl

geheimzinnige en weemoedige ‘Dolcissimo’ van de Letse
componist Peter Vasks.

Vanaf dinsdag 11 augustus
Cursus autobiografisch schrijven in
Atelier Mee in Zee
Er kunnen zich nog deelnemers aanmelden voor de
cursus autobiografisch schrijven van Verhalenvangers,
die op dinsdag 11 augustus om 10.00 uur van start
gaat in Atelier Mee in Zee in Den Haag. Kosten voor de
5 bijeenkomsten zijn in totaal 20 euro. Heeft u de wens
momenten uit uw leven op papier te zetten? Dan is dit
een mooie aanleiding om daarmee te beginnen! Meer
informatie en aanmelden via www.verhalenvangers.com
of 06-22740308

Zaterdag 8 augustus
Meester cellist Jonathan van IJzerlooij
in Dorpskerk van Wassenaar
Op zaterdag, 8 augustus, kunnen de toehoorders van het
Promenadeconcert in de Dorpskerk van Wassenaar, Plein
3, genieten van de warme celloklanken, voortgebracht
door de jonge meester cellist, Jonathan van IJzerlooij.
Van 16.00 tot 16.30 uur. Toegang: Vrij. Na afloop is er een
collecte om deze serie in stand te houden. Jonathan zit
in zijn laatste jaar van het Koninklijk Haags Conservatorium en heeft al een indrukwekkende staat van dienst als
solerend cellist. Zaterdag begint hij zijn uitvoering met de
eerste suite voor cello solo van Johann Sebastian Bach.
De zes suites van Bach voor dit instrument behoren tot de
top van de klassieke muziek. Daarna hoort u het prachtige
‘Le Cygne’ van Saint Saëns en Jonathan eindigt met het
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Woensdag 12 augustus

Zondag 30 augustus

Zing mee met de Waterlanders
in Wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk
De Zomerschool voor senioren van Welzijn Rijswijk
organiseert op woensdag 12 augustus een meezingmiddag. Deze wordt verzorgd door het smartlappenkoor De
Waterlanders uit Wateringen en vindt plaats in Wijkcentrum Stervoorde, dr. H.J. van Mooklaan 1. Dit prachtige
koor met een groot aantal zangers, zangeressen en
muzikanten maakt er samen met u een gezellige middag
van. U krijgt een boekje met de liedteksten zodat u volop
kunt meezingen.Het programma begint om 14.00 uur en
duurt, inclusief pauze, tot ongeveer 16.00 uur. De kosten
bedragen € 6,50 (incl. koffie/thee). Bezoekers kunnen zich
tot 15 minuten voor tijd aanmelden.

Literaire Salon Letterkundig Museum
over o.m. Mohammed en de islam
Hans Spit heeft voor zondag 30 augustus weer een
Literaire Salon georganiseerd, die vanaf 13.30 uur plaatsvindt in het Letterkundig Museum. Als spreker is Marcel
Hulspas uitgenodigd, n.a.v. zijn recent verschenen boek
‘Mohammed en het ontstaan van de islam’, waaraan hij
zeven jaar werkte.
Marcel Hulspas is wetenschapsjournalist, schrijver,
columnist en medeoprichter van de Stichting Skepsis.
Hij is afgestudeerd als astronoom en studeerde natuur- en sterrenkunde aan de K.U. Nijmegen en de R.U.
Utrecht. Hij werkte o.m. als redacteur bij Intermediair, als
hoofdredacteur bij Folia en schreef o.a voor de Pers en
de Volkskrant. Tussen 1990 en 2012 publiceerde hij een
negental boeken over onder andere wetenschap en bedrog
en onderzocht de bronnen van de Bijbel kritisch. In 2002
verscheen de vierde druk van zijn eerste magnum opus:
‘Encyclopedie der pseudowetenschappen’.
Als speciale gast tijdens de Literaire Salon is de dichteres

18, 21 en 28 augustus
Informatiebijeenkomsten Seniorweb in
Voorburg, Leidschendam en Rijswijk

Rashida Boukhizou. Shida is dichteres, actrice, toneelschrijver en theatermaakster. Haar laatste succesvolle
toneelporoductie is de door haar geschreven toneelvoorstelling ‘de Vijfde Dichter’
Publicaties van Marcel en Shida zijn bij de actuele boekentafel van de Literaire Salon verkrijgbaar.
Locatie: Letterkundig Museum, Prins WA Hof 5, 2595 BE,
achter het Centraal Station in het Kon.Bibliotheek gebouw.
Entree: 10 euro, inclusief koffie of thee in de pauze en
frisdrank of wijn na afloop. Aanvang: 13.30 uur, maar het
LM is al vanaf 12.00 uur open en voor bezoekers van de
Salon is het LM gratis.
Reserveren: spit.hans@gmail.com of telefoon
0681309892

Do. 10 t/m di. 15 september
Festival Mozart in Den Haag
Eén van de beroemdste bezoekers die Den Haag ooit
aandeed, was Wolfgang Amadeus Mozart. Dit jaar is het
250 jaar geleden dat de familie Mozart Den Haag bezocht.
Dat wordt van 10-15 september 2015 gevierd met het
festival “Mozart in Den Haag” waarop Mozarts muziek
alomtegenwoordig is – origineel, bewerkt, omspeeld,
vertaald, ‘toegepast’ en concertant.
Het festival is een weerspiegeling van de veelzijdigheid die
de werken van Mozart kenmerkte. Er wordt aan meegewerkt door voortreffelijke vertolkers van zijn werk, onder
wie Johannette Zomer, Ton Koopman en Tini Mathot,
Menno van Delft, het Residentie Orkest o.l.v. Jan Willem
de Vriend, Residentie Bachkoor, Haags Matrozenkoor en
pianist Daria van den Bercken.
Tijdens het Amadeus-concours krijgen jonge talenten de
kans om te laten zien wat zij kunnen. Er zijn ook lezingen
en wandelingen, uitvoeringen in de openlucht in Den
Haag en er is een begeleidende tentoonstelling in het
Haags Historisch Museum.
Het volledige programma en informatie over kaartverkoop
van het festival is beschikbaar op internet:
www.mozartindenhaag.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
AUGUSTUS

AUGUSTUS

6 t/m 30

Oh Die Zee

Tijdens een audiowandeling
door de haven, de duinen en het strand van
Scheveningen maakt u kennis met de zeeavonturen van de Griekse held Odysseus.
Met koptelefoon en MP3-speler kunt u zich
al luisterend door de drie verschillende
locaties heen laten leiden. De speciaal
ontworpen schommelbanken met uitzicht
op zee zorgen voor een ontspannende
belevenis. Voor kinderen vanaf 10 jaar is
een speciale kinderversie te beluisteren. De
wandeling start bij paviljoen La Cantina, op
het Zuiderstrand bij strandafslag 12.
www.ohdiezee.nl
Stichting ArtWorlds

Locatie: start bij paviljoen La Cantina
op het Zuiderstrand
Tijden: do-zo tussen 10.00 en 18.00 uur
Toegang: €7,50, t/m 12 jaar € 5,-

15

Organist Herman van Vliet bespeelt zaterdag
15 augustus het prachtige Marianne-orgel (van
Bätz-Witte uit 1879) van de Oude Kerk in Voorburg. Het is het vijfde concert in de zomerserie
orgelconcerten.
www.oudekerkvoorburg.nl

AUG/NOV

15-8

t/ 1-11
m

Orgelconcert Oude Kerk
Voorburg

Zeebonken en
Strandgasten

De familietentoonstelling ‘Zeebonken en
Strandgasten’ laat jutterkust zien voor
de avonturiers, donkere verhalen over
vissers voor de stoere bezoekers, en kleurrijke foto’s waarachter intieme verhalen
schuilgaan voor de dromers. De tentoonstelling is onderdeel van de Mesdag Collectie
Den Haag en wordt samengesteld door
studenten die de cursus ‘de kunst van het
tentoonstellen’ volgen.
www.demesdagcollectie.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk wil een podium
bieden voor veelbelovende jonge musici. Op het
orgel speelt voor u Geerten van de Wetering.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

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

Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

AUGUSTUS

Locatie: Herenstraat 77, Voorburg
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: € 7,-| tot 16 jaar gratis

20 t/m 22 Jazz in de gracht

AUGUSTUS

19

Pauzeconcert Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk Den Haag pauzeconcerten gegeven.

Jazz’ in de Gracht is een Haags
muziekevenement op en rond het water langs
de Bierkade, Dunne Bierkade, het Groenewegje
en de Veenkade. Jazzartiesten en orkesten
varen met boten over de gracht van halte naar
halte. Het programma bestaat voornamelijk
uit jazzmuziek, maar heeft ook een knipoog
naar wereldmuziek. Op de Bierkade staan
foodtrucks met culinaire lekkernijen.
www.jazzindegracht.nl

De Mesdag Collectie

Jazz in de Gracht

Locatie: Laan van Meerdervoort 7f,
Den Haag
Openingtijden: wo-zo 12.00 – 17.00 uur
Toegang: € 9,-, t/m 17 jaar
en museumkaart gratis

Locatie: Bierkade, Dunne Bierkade, het
Groenewegje en de Veenkade in Den Haag
Aanvang: 17.00 uur
Toegang: gratis
Geerten van de Wetering
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Bel en bestel

Voordeelwinkel

070-8700216

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl
of kom langs in de Prins Hendrikstraat 159

Tafel voor stoel en bed

Bovenarm bloeddrukmeter

AEG Touchscreen GSM

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

Zeer nauwkeurige meting op
batterijen met 99 geheugenplaatsen voor 2 gebruikers.

Deze zeer eenvoudig te bedienen GSM-telefoon heeft
een groot kleurendisplay met daarop 6 programmeerbare fototoetsen en twee directe snelkiestoetsen.

1 knopsbediening.
Het blad is in hoogte instelbaar en de
hoek van het blad is in 8 posities in te
stellen.

Voor leden

Onze prijs 59,95

44,95

Nog geen Lid?

Door de speciale constructie ook voor
uw stoel te zetten terwijl het blad dan
toch dicht bij u komt.

Een alarmtoets belt tot 5 noodnummers en SMS berichten met 1
druk op de knop.
Simlock vrij, dus voor uw bestaande
kaartje geschikt en met camera, radio
en adres-telefoonboek.
Voor leden

Voor leden

139,95

Onze prijs 159,95

Onze prijs 119,95

94,95

Automatische Kurkentrekker

Toiletverhoger met deksel

• Modern Design.

Wordt het opstaan en gaan zitten
problematisch? Dan wordt het
wellicht tijd voor een handige
toiletverhoger.

• Gebruikersvriendelijk.
• Inclusief foliesnijder.
• Inclusief oplaadbare batterijen
en adaptor.

Deze verhoger past op elk toilet
en is in een handomdraai
zelf te plaatsen.

Door de kurketrekker op de
standaard te zetten wordt hij
opgeladen, net als bij een
elektrische tandenborstel.

Gemaakt van makkelijk schoon
te maken harde witte kunststof.

• Gewicht 1kg.
• Afmeting 13,5 * 13,5 * 35 cm

Onze prijs

Wordt dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang direct minstens
10% extra korting op meer dan 1700
producten en diensten die zorgen voor
een zelfstandig en comfortabel ouder
worden.

Voor leden

Onze prijs 33,95

29,95

Lange teennagelschaar
Deze extra lange gehoekte
teennagelschaar is ontworpen
zodat u niet ver voorover
hoeft te buigen. Ergonomische gevormde handgrepen
voor een goede grip. De
licht gebogen roestvrij stalen
messen voorkomen dat de
nagel wegglijdt tijdens het
knippen. Knipt zelfs door de
hardste nagels.

Bel 070-8700216
en wordt gratis lid !
Tempur ﬁetszadelkussen

31,95 34,95
en

Handige waterﬂes 0,5 liter
e. afsluitdop van de ater racker drink es heeft
een aantal voordelen. Door de ingebouwde teller houdt
u de dagelijkse vochthuishouding op peil, drie maal
daags, iedere dag! En door de speciale tuitvorm drinkt
u makkelijk en zonder te morsen. Ideaal voor onderweg. Ook geschikt voor warme en ijskoude dranken.

35,00
Voor leden

9,95

oor urenlang etsple ier onder adelpijn
Het kussen kunt u eenvoudig om uw zadel doen en
het blijft goed op zijn plaats met behulp van een koord.

134,10

9,95

Nieuw !
Met deze handige combinatie van
een rollator en een boodschappentrolley is het probleem van
te weinig bergruimte voorgoed
verleden tijd. Deze comfortabele begeleider zorgt voor
meer veiligheid en mobiliteit en
heeft een grote, robuuste winkelmand met extra veel opbergruimte.

Voor leden
Voor leden

Voor leden

Onze prijs 11,95

Handige winkel-rollator

Onze prijs 149,00

Voor leden

Voor leden

Lengte 21 cm.

Onze prijs 12,95

5 cm voor 35,95
10 cm voor 38,95

Kom deze producten
bekijken in onze
net geopende winkel
in de Prins Hendrikstraat 159, hoek Roggeveenstraat

Max. gebruikersgewicht 120 kg.
Max. boodschappengewicht 20 kg.
Inclusief wandelstokhouder, rugband,
loop- en parkeerrem etc. en gemakkelijk
op te klappen.

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

www.volharding-voordeelwinkel.nl
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Eenzaamheid bestrijden helpt tegen isolement
Onderzoekster Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek
vindt dat eenzaamheid bestrijden juist heel belangrijk kan zijn om
sociaal isolement te voorkomen. Uit een onderzoek van haar blijkt
dat vooral oudere mensen soms helemaal niet ‘lastig’ gevallen willen
worden met sociale contacten, aandacht of vergaande bemoeienissen. De meest noodzakelijk hulp, als men die nodig heeft, is voor hen
al voldoende.

Opinie &
Informatie

Een oogje op je buren
houden, zorgen dat
er ook professionele
aandacht voor hen
is vanuit de zorg; het
helpt narigheid voorkomen als dat mensen
pas na tien jaar
dood thuis worden
gevonden. Maar er is
ook een andere kant:
niet teveel polonaise
aan m’n lijf a.u.b.,
blijkt menig oudere te
vinden.

In de gemeente Den Haag is al vele jaren
terug een regisserend beleid tot stand
gekomen om de eenzaamheid onder
ouderen te bestrijden. Dat betekent dat de
gemeente in het ouderenbeleid voorwaarden schept voor de uitvoering van
activiteiten in de stad die eenzaamheid en
eventueel sociaal isolement moeten tegen
gaan. In hoeverre dit zijn vruchten heeft
afgeworpen is mij trouwens niet duidelijk.
Aandacht buren
Anja Machielse heeft eerder geconstateerd dat onder een groep 55-plussers
(in de naburige stad Rotterdam) mensen
soms helemaal niet zitten te wachten op
maatregelen om ze uit hun sociaal isolement te halen. Machielse is hoofddocent
‘Onderzoek van Humanistische Zingeving
en Goed Ouder Worden’ en ze geeft onder
meer gastcolleges op de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).
Nadat in Rotterdam eerder al een man
pas na tien jaar dood is gevonden in zijn
huis, kwam daar een gemeentelijk beleid
van de grond om meer aandacht te hebben voor je buren en hen in de gaten te
houden. Daarop zitten sommige mensen
helemaal niet te wachten, uitgezonderd de
lichamelijke hulp die zij kunnen krijgen.
In de regio Den Haag zal het niet veel
anders zijn.
Inzet professionals
Anja Machielse heeft het boek geschreven
‘Ouderen in sociaal isolement’. Zij noemt
de inzet van professionele hulpverleners

van groot belang. Zij kunnen voorkomen
dat de situatie verergert.
Zij volgde drie jaar lang 53 sociaal
geïsoleerde ouderen en 17 hulpverleners.
Het blijkt dat onder deze groep ouderen
menigeen het vaak helemaal niet erg vindt
als hij of zij geen of nauwelijks contacten
hebben.
De onderzoekster: ,,Het lukt deze sociaal
geïsoleerde ouderen niet meer om nieuwe
betekenisvolle contacten te leggen of mee
te doen met allerlei sociale activiteiten.
Daar is hun isolement te hardnekkig voor.
Ze zijn in de loop van de tijd gewend
geraakt aan hun isolement en hebben zo
hun eigen routines ontwikkeld om met die
situatie om te gaan.’’
Ze voelen zich volgens haar niet zo
begrepen en willen niet voortdurend met
hun eigen sociale onvermogen worden
geconfronteerd. Natuurlijk zijn kranten,
radio en tv ingesprongen op deze opvallend tegenstrijdige conclusies ten opzichte
van wat iedereen denkt. In interviews met
haar laat zij duidelijk blijken dat er een
groot verschil is tussen ‘eenzaamheid’ en
‘sociaal isolement’.
Bij eenzaamheid is de oudere vaak toch
omringd door familie, vrienden en kennissen als bijvoorbeeld hun onmisbare
partner is overleden. Maar dan kunnen zij
zich toch eenzaam voelen.
Bij ‘sociaal isolement’ waarmee Anja Machielse te maken heeft gekregen werken
de ontmoetingsmogelijkheden niet of nauwelijks. Ouderen hebben zich neergelegd
bij hun situatie om alleen om te gaan met

de professionele hulpverleners (thuiszorg,
artsen, maatschappelijk werk). Dát is een
wezenlijk verschil!
In een van de interviews, met NRC
Handelsblad, wijst Anja Machielse op het
belang van een professionele hulpverlener. ,,Die weet wat hij of zij doet, het
vertrouwen wint van de persoon, en
oprechte belangstelling toont voor hem of
haar, maar zich niet te veel met hun leven
gaat bemoeien of eisen aan hen stelt.’’
De programma’s om aan eenzaamheid en
sociaal isolement wat te doen kunnen dus
slagen. Niet dus voor mensen die pas na
maanden of zelfs jaren dood thuis worden
gevonden. Niettemin denk ik dat het ook
geen kwaad kan om je buren in de straat
in de gaten te houden zonder zich met hen
te bemoeien.
Thuis heeft ook wat
Sommige individuele mensen, vooral
mannen die wat ouder zijn of van een
uitkering (bijstand?) leven, zoeken hun
vertier dagelijks in hun buurtkroeg, maar
verkeren ’s avonds thuis weer in hun ‘iso-

lement’. Vaak willen ze ook niet anders,
zo hebben we al meerdere keren ervaren.
Leuk met elkaar omgaan in het café maar
probeer niet meer contacten te leggen!
Thuis is er de televisie, de kranten en
soms de laptop iPad P of zelfs de es
drank. Voor de rest geen polonaise aan
mijn lijf, is hun gedachte. Lastig te onderzoeken, maar het zou mooi zijn als in een
stad als Den Haag dat aantal mensen eens
in kaart kan brengt.
Vooralsnog moeten we het doen met de
beperkte gegevens van Anja Machielse.
Haar groep was (is) moederziel alleen.
Het lukte vrijwel niet om deze mensen uit
hun isolement te halen. Hun onhandigheid
hierin is ook opvallend. Zo ervoer Anja
in haar groep een vrouw die eigenlijk
het spreken was verleerd omdat zij geen
behoefte had aan gesprekken of contacten.
Voor de liefhebbers: het boek ‘Ouderen
in sociaal isolement’ is verkrijgbaar via
www.movisie.nl/publicaties

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’.

Consumentenzaken
Waterlast veroorzaakt
door de bovenburen
Enig tijd geleden is bij ons in het
appartementencomplex het water
tijdelijk afgesloten. In een brief die
de gehele flat had gekregen werd
iedereen aangeraden om vóór 8.00
uur voldoende water te tappen.
Met deze informatie dachten onze bovenburen slim te zijn door gewoon het
ligbad vol te laten lopen. Waarschijnlijk zijn ze daar te laat mee begonnen
en tijdens het vollopen van het bad
sloot het waterbedrijf het water af. De
bovenburen gingen vervolgens naar
het strand zonder erg in te hebben dat
de badkraan nog open stond.
Later op de dag ging de hoofdkraan
weer open. U raadt het al, het bad liep
snel over. Het water liep vervolgens
een verdieping lager bij ons in een
kamer en vervolgens ook nog eens
bij onze onderburen. We liepen veel
waterschade op.
Nu blijkt dat onze bovenburen niet
zijn verzekerd tegen dit soort zaken.
Wij willen niet zelf voor de kosten
opdraaien. Wat moeten we doen?
De zaak ligt eigenlijk heel eenvoudig.

Deze bovenburen zijn aansprakelijk
voor de waterschade die zij hebben veroorzaakt. Dat zij niet zijn
verzekerd doet daaraan niets af. U
(en eventueel andere getroffen buren)
moet hen schriftelijk aansprakelijk
stellen voor de begrote kosten voor
herstel.
Gaan zij daarop niet in, dan rest u alleen nog maar juridische stappen. Een
andere mogelijkheid is wellicht dat
u bij uw eigen verzekeraar een claim
legt en haar meldt wie er aansprakelijk
is voor de schade. Uw verzekeraar zal
dan misschien proberen de kosten te
verhalen op uw bovenburen.
Meestal als een verzekeraar in het spel
komt, gaan mensen eerder overstag
omdat zij ook wel begrijpen dat zij
juridisch lastig zitten. Met een advocaat kunt u ook ver komen, maar dan
kunnen de (eigen) juridische kosten
aardig oplopen.

Sociale voorzieningen
Weduwe van zelfstandige
valt tussen wal en schip
Sinds twee jaar ben ik weduwe. Ik
heb altijd het huishouden gedaan en
meegeholpen in ons eigen bedrijf. Ik
heb geen kinderen meer onder de 18

jaar. Dus voor een Anw-uitkering van
de staat kom ik niet in aanmerking.
Om niet in de bijstand te raken, met
alle consequenties van dien, moest ik
aan de slag. Met veel moeite heb ik
voor een half jaar vast werk kunnen
vinden, want dat valt op mijn leeftijd
niet mee. Ik heb nog een paar jaar te
gaan voor de AOW. Na het halfjaar
werken kreeg ik een kortlopende WWuitkering die nu bijna is afgelopen.
Na 40 sollicitaties heb ik nog steeds
geen nieuwe baan. Een bijstandsuitkering kan ik ook niet krijgen, omdat
ik nog geld in ons bedrijf heb zitten,
waar mijn zoon mee verder is gegaan.
Wat moet ik doen?
U bent aan alle kanten - zoals we dat
noemen - tussen de wal en het schip
geraakt. U loopt de Anw mis en de
(kortlopende) werkloosheidsuitkering
is gestopt. Er zit dus niks anders op
dan weer een baantje te zoeken, hoe
lastig dat ook lijkt. Lukt het niet dan
kunt u alleen nog maar terugvallen
op de sociale bodemvoorziening, de
bijstand, maar dan gaat uw vermogen
(spaargeld, aandelenkapitaal, eigen
huis, enz.) een rol spelen.
Indien u boven het vrij te laten
vermogen van bijna 6.000 euro (voor

alleenstaanden) komt, zult u eerst
daarop moeten interen voordat u een
bijstandsuitkering krijgt. Ellende dus!
U schrijft dat u ook nog een belang
hebt in het vroegere bedrijf van u en
uw man dat inmiddels door uw zoon
is voortgezet.
We weten niet wat de waarde van
uw belang is, maar we zouden u ook
kunnen aanraden om met uw zoon
hierover nadere afspraken te maken.
Als dat bedrijf winst maakt, dan zou
uw zoon aan u als aandeelhouder een
winstuitkering of dividend moeten
betalen of de verkooprijs bepalen die
u voordat u in de bijstand komt moet
opsouperen.
Het lijkt ons dat u uw zaak eerlijk en
openhartig voorlegt aan de sociale
dienst in uw gemeente. De dienst zal
u advies geven binnen de (nieuwe)
regels van de wetgeving.

Samenlevingskwesties
Onderhandelen over
beëindiging contract
Enige tijd geleden heeft mijn zoon
een samenlevingscontract afgesloten,
in de vaste overtuiging daarmee een
goed en verstandig besluit te hebben
genomen. Ik had hem ontraden een

samenlevingscontract aan te gaan
omdat dit bijna hetzelfde is als een
huwelijk. Bestaat de mogelijkheid
bedoelde overeenkomst alsnog ongedaan te (doen) maken? Ik ga ervan
uit dat de wederpartij niet akkoord
zal gaan met ontbinding van het contract en tegenstand zal bieden.
Een samenlevingscontract ontbinden
bij het beëindigen van een relatie
lijkt eenvoudig. In principe geldt het
samenlevingscontract zolang het samenwonen duurt tenzij daarin allerlei
andere zaken ook zijn bepaald. Het
kan ingewikkeld worden als er sprake
is van de aanwezigheid van gezamenlijke minderjarige kinderen, een eigen
huis of samengesteld vermogen.
Soms is ook bepaald dat opgebouwde
pensioenrechten verdeeld dienen te
worden. In enkele gevallen kan de
rechter op basis van ‘redelijkheid en
billijkheid’ een partneralimentatie
toekennen. Is er ook een gezamenlijk
testament gemaakt door de samenlevingspartners (vaak het geval) dan kan
dat consequenties hebben om dat te
beëindigen. Wilt uw zoon maatadvies,
laat hij dat vragen aan een advocaat,
notaris of mediator. Er zijn talloze
mogelijkheden te vinden op internet.
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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 Waar blijft de kennis van toen?
met Julius Pasgeld

Op mijn twaalfde verjaardag kreeg ik
een horloge. Eigenlijk begon toen de
ellende al. Maar wat was ik trots. Ik
hoorde erbij. Vrijwel iedereen in mijn
klas had een horloge. Behalve dat je
erop kon zien hoe laat het was, kon
je er ook mee laten zien dat je ‘met
iemand liep’. Dan droeg je het horloge
niet op de voorkant van je pols, maar
aan de achterkant.
Voordat ik dat horloge kreeg, waren
het de kerk- en stadsklokken die mijn
eigen gevoel voor tijd begeleiden. En
kon een zorgvuldig waarnemer aan
mijn gedrag zo ook wel zien dat ik
‘met iemand liep’. Dat horloge heb ik
trouwens maar drie jaar omgehad. Het
zat in meerdere opzichten in de weg.
Lastig bij het werk. En vooral lastig
bij het ontwikkelen van mijn eigen
tijdsbesef.
Nu zit ik er, zonder horloge, na zestig
jaar oefenen, bijna nooit meer dan een
kwartier naast. En voor noodgevallen
hebben we altijd nog een wekker op
het nachtkastje staan.
TomTom
Een ander mooi voorbeeld van ‘handige’ apparatuur die ons uiteindelijk
toch van de wal in de sloot zal doen
belanden, is de route-navigator.
Wat kon ik vroeger, bij het voor-

Vroeger moesten we zélf nog wel eens nadenken om iets niet in het honderd te laten lopen. Nu doet de
techniek dat voor ons. Er gaat een belletje als je kamerplanten water nodig hebben. De wasmachine mailt
automatisch naar de monteur als-ie een onderhoudsbeurt nodig heeft. Je horloge gaat piepen als je cholesterolgehalte te hoog is. En straks doen we gewoon een dutje achter het stuur van onze rijdende auto. Waar
blijven onze zo moeizaam verworven eigen bekwaamheden?

bereiden van een route, toch
genieten van kaarten, atlassen en
plattegronden. Je zag niet alleen
verschillende routes, die naar je
doel leidden, je nam ook alvast
iets waar van de omgeving van je
route. De dorpjes links en rechts.
Een beekje of een bos net buiten
de route. En wat nog veel belangrijker was: je werd je bewust van
het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En dat gevoel
had je dan tijdens het rijden nog
steeds. Dus als je verdwaalde zat je
met je richtinggevoel al snel weer op
de goede weg.
Dat is niet meer. Een onbekend mens
tettert thans in je oor waar je links- of
rechtsaf moet. Waar je een voorrangsweg nadert. Hoeveel kilometer
het nog is naar het eindpunt. En op
een schermpje zie je steeds alleen
maar één weg. De juiste weg. Zonder
bomen, beekjes of dorpjes in de omgeving. Nog even en ze gaan je via je
navigatieapparatuur vertellen wanneer
je moet poepen en piesen. En over
hoeveel kilometer dat kan.
Want zelf hebben we geen idee meer.
Noodgevallen
Maar laat me eerst een mogelijk
misverstand uit de weg ruimen. Ik

ven van het wonder van het
leven. En als we de techniek
blijven stellen boven onze
fundamentele menselijkheid
zijn we, voordat we het weten,
verworden tot een stelletje
verwezen slapjanussen. Als
we dat inmiddels al niet zijn.
Slapjanussen, die de minste en
geringste tegenslag al direct
als een noodgeval ervaren..
ben niet tegen techniek. Noch tegen
vooruitgang. Vijftien jaar geleden kon
ik ineens mijn linkerarm niet meer
optillen toen ik een stukje aan het
schrijven was. Ik maakte het af met
mijn rechterhand en ging de volgende
dag naar de dokter. Die constateerde
een verstopte halsslagader. De dokter
zei dat ik niet alleen volgens de statistieken, maar ook in werkelijkheid binnen twee jaar dood zou zijn als ik niet
ophield met roken. Bovendien moest
ik geopereerd worden. Dus stopte ik
met roken. En vervingen ze een stukje
halsslagader in mijn nek door een
stukje ader uit mijn rechteronderbeen.
Sindsdien slik ik zes soorten pillen per
dag en controleer ik regelmatig zelf
mijn bloeddruk. Het is nu vijftien jaar
later. En ik leef nog steeds. Dat is dus
dank zij de vooruitgang. En dank zij
de techniek.
Ik ben dus echt de laatste die tegen
vooruitgang of tegen technische ontwikkeling is.
Wat ik bedoel is, dat je eigenlijk alleen
bij noodgevallen afhankelijk zou moeten zijn van techniek. En dat je voor
de rest je eigen menselijke vermogens
zou moeten blijven ontwikkelen.
Opdat je zo min mogelijke afhankelijk
bent van de techniek.
Want als je het goed bekijkt dient het
gemak de mens helemaal niet. Het
gemak sust ons in slaap en maakt dat
we op den duur een auw idee meer
hebben van de werkelijkheid. Het
gemak doet ons steeds verder afdrij-

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

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

Voorbeelden
Neem nou de telefoon. Ook die zou je
eigenlijk alleen in echte noodgevallen
moeten gebruiken. Als er een ambulance nodig is, ofzo. En niet om te
melden dat je vijf minuten later komt
vanwege jeuk aan je neus.
Neem de TV. Daarop smeren ze je
tegenwoordig alleen nog maar dingen
aan waarmee je nóg hulpelozer wordt
dan je al was.
En wat dacht je van je bureaulamp?
Die gaat tegenwoordig knipperen als
er nieuwe e-mails zijn binnengekomen. Alsof we zelf geen prioriteiten
meer kunnen stellen. En zo kan ik
nog wel even doorgaan. Je iWatch
van Apple weet ’s ochtends nog beter
dan jezelf of je wel of niet goed hebt
geslapen. Je hond hoeft trouwens ook
niet meer te blaffen als hij nodig moet.
ant die is uit erust met een ﬁtness
tracker die je waarschuwt als hij moet

worden uitgelaten. Voordeel is dan
natuurlijk weer wel dat de verwarming
en de airco zichzelf uitschakelen als
je weggaat en dat ze zichzelf, twintig
minuten voordat je weer thuis bent,
weer aan doen. Je hebt trouwens toch
niet te kla en als de ﬁtness tracker
van je hond niet blaft, is het je horloge
dat automatisch gaat piepen als je uit
je luie stoel moet komen. Want de
dokter heeft al je medische gegevens
in je horloge gepropt. Zodat je zelf
niet meer hoeft te weten wanneer je je
benen eens wil strekken.

Navrante vraag
Maar al die dingen deden we vroeger
toch gewoon zelf? Zonder iPods,
iPads, iWatches, iPhones, apps,
trackers, wearables, stappentellers,
hartslagmeters, persoonlijke digitale
assistenten en navigatiesystemen?
Maar, hoe deden we dat ook al weer?
En hoe moet het als de stroom uitvalt?
En dan de meest navrante vraag van
allemaal: Hebben we vroeger dan
helemaal voor niks geleerd om het zelf
te doen?
Weet u het antwoord? Wendt u dan tot
uw verdoolde voorganger:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email

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

Ontmoet de Blijmaker
We hebben het allemaal zo druk met heen
en weer rennen. We beschikken over de
modernste technologieën om van het
laatste nieuws op de hoogte te zijn of de
tussenstand van de voetbalwedstrijd te zien.
In Zoetermeer neemt het aantal mensen,
dat uitziet naar een gewoon gesprek, een
leuk contact, iets om naar uit te kijken
sterk toe. Samen een spelletje te doen,
met elkaar te praten over het nieuws in de

krant of weer eens naar buiten te kunnen
en samen een boodschap te doen of een
terrasje te pikken.

Op het moment dat het u past komt de Blijmaker
bij u langs. Zij hebben het hart op de juiste plek
en hebben aandacht voor u.

De Volharding-Zoetermeer trekt
zich het lot van deze mensen aan.
Toekijken en niets doen hoort niet bij De
Volharding. Daarom heeft De Volharding
een team samengesteld van ruim 40
enthousiaste en ervaren vrijwilligers.

Blijf niet langer alleen thuis zitten
en doe weer mee aan de samenleving. Dat
geeft u veel plezier en elk mens verdient dat
en hoort erbij.

bedragen € 4,50 per uur. Dit komt in zijn
geheel tengoede aan de blijmaker. Is dit
bedrag bezwaalijk voor u dan helpen we
u toch.
Wacht niet onnodig.
De tijd is voorbij om eenzaam en
alleen thuis te blijven zitten. Ontmoet
de Blijmaker!

Neem daarom contact op met:
De Volharding Zoetermeer,
Janna van Otterloo/Gerard Verspuij
T. 06 - 26 13 68 71
E. g.verspuij@eerenvolharding.nl
Wij voeren met u een
kennismakingsgesprek.
Bijvoorkeur in het bijzijn van een familielid
en/of uw wijkverpleegkundige. De kosten

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

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26 13 68 71 | g.verspuij@eerenvolharding.nl
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Win Kofﬁehuis De Ooievaar!
Lezer dhr. Elenga uit Den Haag
maakte ons erop attent dat in de
vorige krant de verkeerde oplossing van de puzzels in DOH 14
stond vermeld. Wij gaven aan:
8-7-4-1. Maar dat moest zijn: 8-46-1. Het is gelukkig wel zo dat het
de inzenders van die laatste (juiste)
oplossing waren die om de prijzen
meelootten.
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.

In de De Oud-Hagenaar van 21
juli vond u ook vier Sudokuopgaves. Daarom lieten we een
keer ook inzenders met één fout
mee loten om de prijzen. De goede
oplossing luidde: 2-8-4-2. Er gaan
zes e emplaren van ofﬁehuis e

Sudoku B

5
8 1

1
2
8 7

3

5
3
7

2 7
9
5
6

4

7 4
1 2

6
9 5

We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:
Woensdag 12 augustus

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 16

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

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

Sudoku D

1
2

3 9
5 4

7
1

7

5
1

4 9
5

8

6

2
9

5
2

1

4

3
7

Voor de puzzel van deze week
wordt wederom vijf keer de DVD
ofﬁehuis e oievaar verloot.
Vergeet niet om bij de inzending
ook uw postadres te vermelden!

6

2

6

Inzenden

Sudoku C

1

5
8

• Bram van Weijsten,
te Zoetermeer
• Maartje van der Klooster,
te Zoetermeer
• Mw. C.J. Kratz, te Rijswijk
• Nico Vink, te Den Haag
• Thea de Bruim, te Den Haag
• Willem Elenga , te Den Haag

Prijswinnaars

Sudoku A

5
7 8
9

Ooievaar de post op, een meer dan
normaal voor onze oplettende en
correcte oplosser de heer Elenga:

3

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

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

"Met veel plezier heb ik het boek gelezen, het geeft uitstekend weer hoe 'Haagse
voetbalmaffe jongens' in die tijd met hun idolen en favoriete club bezig waren."

- Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter
en een geboren Hagenaar

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief geschreven door een fan met een prettig leesbare stijl."
- Boek van de Week in Voetbal International
nr. 26 van 26 juni 2013

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

De Voetbaljaren 70 is een mooi vormgegeven
boekje over succesvolle jaren van ADO c.q.
FC Den Haag, toen de club van zich liet horen
in de nationale en internationale arena en in
1975 de KNVB-beker won door een 1-0 overwinning tegen FC Twente in de Rotterdamse
‘Kuip’.
De 120 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd
op de herinneringen aan de club die auteur
Roeland Gelink van 2009 tot 2013 schreef
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid
met veel extra’s.
De Voetbaljaren 70 (ISBN: 978-94-91168-54-3)
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL
www.denieuwehaagsche.nl

VOOR
SLECH
TS

12,95

3
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