
Menigeen zal nog steeds pret-
tige herinneringen hebben 
aan de dansscholen, aan de 
lessen en de gezellige soirees 
op de zaterdag- en zondag-
avonden. Menig huwelijk 
heeft zijn oorsprong op die 
dansvloer gevonden. Door 
heel de stad verspreid kon je 
zo in de jaren vijftig en zestig 
de dansscholen vinden, Om 
er maar een paar te noemen: 
Bronmeyer, Wim Lier, Van 
der Meulen, Constandse, Van 
Velzen en Kroonwijk. Som-
mige van die instituten had-
den heel voorzichtig zelfs nog 
een kerkelijke achtergrond, 
Katholiek of Protestant. 
Gemengde huwelijken waren 
voor velen in die tijd nog uit 
den boze en moesten zeker 
niet bevorderd worden.

Dansschool Kroonwijk op de Vail-
lantlaan was wat dat betreft neutraal. 
Kroonwijk had, binnen de school, in 
alle opzichten de leiding. Hij stond 
erop om met ‘mijnheer Kroonwijk’ te 
worden aangesproken. Ongeregeldhe-
den werden door hem niet getolereerd 
en direct gecorrigeerd; hij was de 
baas. Iedereen moest zich correct en 
vooral beleefd gedragen. De heren 
gekleed in colbert.

Stropdas
Zonder stropdas werd je beslist niet 
toegelaten. Voor de dames waren de 

kledingvoorschriften minder strikt 
voorgeschreven, uiteraard ook wel 
correct. En wat voor die tijd even 
mode was, korte sokjes waarin een 
kammetje werd gestoken wat dan 
boven de rand van het sokje uitstak, 
werd, naar het gezicht van Kroon-
wijk te beoordelen, niet direct op 
prijs gesteld. Dat hij er de dames 
op een bepaald moment op gepaste 
wijze over heeft aangesproken is niet 
onwaarschijnlijk, want van de een op 
de andere week was deze mode, wat 

betreft de dansschool, verleden tijd. Er 
staken geen kammetjes meer boven de 
sokjes uit.

‘Changer de dame’
Naast deze kledingvoorschriften was 
de hoffelijkheid ook een punt waarop 
werd gelet. De heer moest, om een 
dame ten dans te vragen, het colbertje 
met een knoop sluiten, naar de geko-
zen dame gaan en een knikje maken. 
De betreffende dame mocht de heer 
niet zonder meer weigeren. Evenmin 
mocht de heer een dame weigeren 
wanneer een serie dansen begon als 
‘honneur de dame’, waarbij de dame 
de heer ten dans vroeg. Als halfweg 
een dans het ‘changer de dame’ via de 
microfoon werd aangekondigd, moest 
men van partner wisselen waarbij het 
evemin was toegestaan de uitnodiging 
van de andere partner te weigeren.

Het soiree begon om acht uur ‘s 
avonds en eindigde omstreeks 23.30 
uur. Met het ‘dit was de aller, aller 
laatste’ werd de avond afgesloten.

Naast de beginnerscursus, waar de be-

ginselen van de foxtrot, de slow-fox, 
de wals, en de Engelse wals werden 
behandeld, was het daarna mogelijk je 
verder te bekwamen in deze dansen in 
de ‘gevorderde klasse’.

Ook in de Zuid-Amerikaanse dansen 
tango, rumba, enzovoorts, was het mo-
gelijk les te nemen. Degenen die deze 
cursussen hadden gevolgd, konden 
via de ‘wedstrijdklasse’ verder trainen 
om zich nog meer in het dansen te 
vervolmaken.

Om gebruik te maken van het stricte 
danstempo werd veelal de muziek van 
Victor Silvester gedraaid, afgewisseld 
met muziek van Malando, de Ram-
blers en Glenn Miller om er zo maar 
een paar te noemen.

Waarschijnlijk zal deze terugblik op 
de dansschool bij velen gevoelens van 
nostalgie hebben opgeroepen.

Joop Arts
jwarts@casema.nl
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Acaciastraat
Enige tijd geleden plaatste De Oud-
Hagenaar een stuk over de Acaciatraat 
tijdens de laatste wereldoorlog. Dat 
naar aanleiding van mijn boek ‘Achter 
het huis’. Ik ontving veel reacties 
van ( oud-) bewoners met vaak zeer 
persoonlijke ervaringen. Ik wil allen 
daarvoor danken. Er zijn nog een paar 
boekjes beschikbaar. Heeft u belang-
stelleng dan kunt u mij mailen.

R onald  d a C osta
r.d acosta@z i g g o.nl

Geesten van der Rassel
Mijn moeder Geesien ( roepnaam Gee-
sien)  van der Rassel, is mij ontnomen 
daar zij ongeneeslijk ziek was en is 
overleden op 27 -8 -1 9 9 0, pas 5 2 jaar 
jong. Ik was destijds vrij jong en mis 
nu, nou ik ook die leeftijd bereik, mijn 
moeder des te meer. Ik wil graag een 
oproep doen aan mensen die haar, 
Geesten van der Rassel ( geboren op 
5 -2-1 9 38 )  en mijn vader, Wil Dorr 
( geboren op 1 -1 2-1 9 36 ) , inmiddels 
ook overleden, misschien gekend 
hebben en die iets over mijn moeder 
en vader kan vertellen. Er zijn in het 
verleden veel dingen gebeurd waar wij 
als nabestaanden ( broer, zusje en ik)  

graag willen weten. Het betreft onder 
andere een doodgeboren baby  waar 
wij antwoorden op willen hebben. 
Ik ben geboren aan De la Rey weg in 
1 9 6 6 , mijn broer waarschijnlijk in 
1 9 6 5  en mijn zus waarschijnlijk in 
1 9 6 9 . Zij woonden eerst de Van Spe-
ijkstraat 1 8 5 , daarna op de Van Speijk-
straat 1 8 3; dus naast elkaar. Mijn oma 
Van der Rassel woonde op 1 8 5 . Mijn 
vader heeft voor het trouwen gewoond 
in Oegstgeest, L eiden en later op de 
Melis Stokelaan 1 4 04 .

I ng eb org  D orr
nemo_ 0 0 @msn.com

Marius Borstlap
Dit stukje over Marius B orstlap is 
mij uit het hart gegrepen. In ongeveer 
1 9 5 4 , mijn zus en ik waren toen zes 
jaar oud, werd er in Den Haag-Zuid in 
de L aakkerk een kinderkoor opgericht. 
het kreeg de naam Zanglust, en veel 
kinderen werden lid van dit koor, zo 
ook wij met z’n tweetjes. Dat was me 
wat:  een tweeling op het koor. Dit 
koor was een doorstroomluik naar 
het Haags J eugdkoor of het Haags 
knapenkoor. J e moest voorzingen, en 
als je goed genoeg was, mocht je naar 
een van die koren. Ook mijn zus en ik 

waren in die bevoorrechte positie en 
samen met nog twee andere zangge-
noten fietsten we jarenlang door weer 
en wind naar de F ahrenheitstaat, waar 
de repetities gehouden werden. Als het 
echt te bar was met het weer, gingen 
we met de tram. We hebben ontzettend 
veel leuke dingen meegemaakt:  tour-
nees door Nederland en dan slapen bij 
wildvreemde mensen, met optredens 
in de diverse plaatsen. Een concertreis 
naar Witten in Duitsland, waar we 
ook werden ondergebracht bij ouders 
van kinderen van een Wittens koor. 
Hier hoorden ook leuke uitstapjes bij. 
Daarna nog een reis naar B erlijn, waar 
toen nog de muur stond. Dit was een 
hele indrukwekkende ervaring, want 
alles moest volgens strikte regels ver-
lopen. Ook hier hebben we verschil-
lende plekken bezocht:  de Gedä cht-
niskirche, de Muur, en we hebben er 
gezongen op de Spandauer L iedertag. 
Een paar jaar later was er een reis naar 
P raag. Ook hier mocht er niets alleen 
ondernomen worden, alles was van 
tevoren geregeld. Ook hier prachtige 
dingen gezien en verschillende optre-
dens gehad. Dit soort dingen vergeet 
je je hele leven niet meer. Ook hebben 
we opgetreden in de Ridderzaal 
voor ( toen nog)  koningin J uliana en 
hebben we gezongen bij de doop van 
Willem-Alexander in de Grote Kerk. 
B ij de geboorte van prins F riso zijn we 
met z’n allen op Drakestey n geweest 
om een plaatje aan te bieden en we 
werden door prins C laus voorzien van 
limonade en beschuit met muisjes. En 
dit alles gebeurde onder de bezielende 
leiding van Marius B orstlap, die af 
en toe echt niet een van de gemakke-
lijkste was. Er zij heel wat blokfluiten 
kapot geslagen!  Al met al een periode 
om met heel veel vreugde en plezier 
op terug te kijken en dankbaar te zijn 
dat we dit mochten meemaken.

M eth a d e B ru i n
mmd eb ru i n@z i g g o.nl

Als levend riviertje school uit
Vrijwel onderaan dit artikel op de site 
staat de zin:  ‘Mocht ik ergens de mist 
in zijn gegaan dan hoor ik dat graag.’ 
En dit had gevolgen. Harry  P eters 
wees me op een tweetal onjuistheden 
en die wil ik hier graag rechtzetten. 
Harry  was bovenleiding ontwerper 
en -bouwer bij de HT M en daarnaast 

is hij spoorhobby ist, een kenner bij 
uitstek dus. Onder de foto staat onder 
meer dat de bovenleiding ontbreekt en 
dat is een misvatting. Ik dacht bij een 
bovenleiding aan een tweetal draden 
die parallel lopen met de rails, maar er 
bestonden ook andere mogelijkheden 
om de tram van spanning te voorzien. 
De ophangconstructie die op de foto 
staat afgebeeld is nu nog te zien in 
de Goudenregenstraat en bij de P aul 
Krugerlaan. Omdat de trams in die 
tijd minder energie gebruikten dan nu 
het geval is was een enkele rijdraad 
voldoende. De foto moet dus na 1 9 06  
genomen zijn. Verder schreef ik dat 
het Hollandsche Spoor op 1  mei 1 8 7 0 
in gebruik genomen zou zijn maar dit 
was al in 1 8 4 3 het geval. Ik bedoelde 
het Station StaatsSpoor in de Rijn-
straat. Dit station is inderdaad in 1 8 7 0 
in gebruik genomen. Mijn excuses 
hiervoor.

C arl D oek e E i sma
carlei sma@planet.nl

Vliegtuigen
Als puppy  van zes liep ik in 1 9 4 4  
door de Vlierboomstraat richting Ap-
pelstraat bij de Abrikozenstraat. T oen 
hoorde ik geronk van een vliegtuig 

en niet dat fraaie gebrom wat ik wel 
vaker had gehoord, naar deze klonk 
rauw. Hierop begon het afweergeschut 
op Kijkduin te ratelen en zag ik bij de 
rechter vleugel een zwarte rookpluim 
ontstaan waarna er zeven parachutis-
ten waren te zien, het toestel naar links 
zwenkte en achter het postkantoor 
verdween. Ik heb nooit geweten wat 
er later met dit toestel is gebeurd, dat 
het is gecrasht lijkt mij wel duidelijk. 
Het was een Amerikaanse B 1 6  of B 1 9 . 
Wie weet meer van dit voorval?

Dan weet ik nog van een vliegtuig in 
1 9 4 5  tijdens de voedseldroppings of 
kort daarna wat een noodlanding heeft 
gemaakt op het Stokroosveld. Het was 
een eenmotorig klein geel toestel, dat 
ook weer is opgestegen. Het stond 
eerst op de hoek Klaverstraat en Ro-
zenstraat; de Stokroosstraat was daar 
toen nog niet, is gedraaid en tegen de 
grens van de puinstort weer gedraaid 
en toen opgestegen, waarbij het net 
over de daken van de Klaverstraat kon 
komen. Een start over het C hry sant-
plein had ik logischer gevonden. 
Iemand die dat ook nog weet?

H ans d e H aas
t.b .v @z i g g o.nl
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Het Zuiderpark (gedicht gaat verder op deoud-hagenaar.nl)
L iggend languit in het gras,
op de speelweide, waar ik vroeger
fanatiek voetbal speelde
L angs het beeld van Ot en Sien
L iggend languit in het gras,
genietend van het P arkpopfestival
Op de rolhockey baan een hoop gekras
Zwanen zwemmend,
langs de kinderboerderij

C or v an W elb erg en
cor.welb erg en@mi nb z k .nl

De Poederdot
Op de vraag naar aanleiding van het artikel ‘De P oederdot’ met betrekking 
tot herinneringen, meld ik het navolgende.

P ersoonlijke herinneringen heb ik alleen maar dat ik als kind, en later als 
jongeman, haar regelmatig door de Grote Marktstraat zag fietsen met veel 
pakjes, na waarschijnlijk een bezoek aan de B ijenkorf of V& D. Dus geen 
specifieke gebeurtenissen. Wel heb ik vanuit de kroniek van Voorburg een 
interessante beschrijving van haar leven als uniek dorpsfiguur. Ik heb dit 
gefotografeerd en bijgesloten.

Joop v an S as
v ansasj@h etnet.nl

OPROEPJES EN BRIEVEN De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!
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U w krant is elke twee weken in een oplage van ten 
minste 7 4 .000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 
36 0 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 
Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, P ijnacker-Nootdorp en Was-
senaar. Voor 5 4 ,9 0 euro per jaargang kunt u de krant 
thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 
landen van de EU  voor 7 5  euro; daarbuiten voor 9 5  
euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 
weken na verschijning gratis als P DF  te downloaden 
via de website:  www.deoud-hagenaar.nl
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Iedere schrijver moet ergens begin-
nen. Ap schreef zijn eerste woordjes 
op de L ey weg, waar hij geboren en 
getogen is. Speciaal voor De Oud-
Hagenaar neemt hij u mee terug naar 
het Morgenstond van de jaren zestig 
en zeventig.

Mijn vader was bedrijfsleider van de 
herenmodewinkel B orst aan de L ey -
weg, toen nog de C hamps É ly sé es van 
Den Haag. B orst was een chiq ue zaak 
voor een nieuwbouwwijk. C ommu-
nies, bruiloften, verjaardagen, feestda-
gen, begrafenissen - iedereen die er af 
en toe een beetje netjes uit wilde zien 
kwam bij mijn vader terecht. Sterker, 
ze kwamen van heinde en verre. U it 
het Westland kwamen de tuinders die 
volgens mijn vader altijd hun armen 
recht vooruit staken als ze een jasje 
pasten, en dan zeiden ze steevast:  
de mouwen zijn te kort. Maar ja, dat 
waren de Westlanders, de allochtonen 
van toen.

Wie er ook kwamen, waren de 
kampers, zij die het verrommelde 
gebiedje tussen het Westland en de 
uiterste oostkant L ey weg bevolkten. 
In de jaren zestig had dat kampje nog 
wel iets romantisch, maar in de jaren 
zeventig gaf het zigeunerkamp door 
diefstal, geweldpleging en drugshan-
del de aorta van Morgenstond een 
slechte naam:  De Kamp É ly sé e, werd 
de L ey weg wel genoemd.

Mijn vader maalde daar niet om. Als 
de kampers kwamen kochten zij met 
inktzwart geld alle foeilelijke T om 
J ones-overhemden en paarse velours 
colbertjes op die er in de winkel te 
vinden waren. De kinderen - mijn 
zusje, mijn broertje en ik - hadden dan 
het hele weekend feest:  de zigeuners 
waren geweest!

De zaak van onze vader was een grote 
zaak. T egenover de Appie Heijn - ik 
heb lang gedacht dat ik naar die 
winkel was vernoemd en vond dat de 
gewoonste zaak van de wereld. Zo 
meende ik ook dat ik jarenlang heb 
leren schrijven op de kardinaal De 
J ongensschool in de T inaarlostraat. Er 
zaten alleen maar jongens op school 

die geen van allen dachten aan een 
gepromoveerde priester uit Ameland.

Wij woonden boven de winkel in 
een maisonnette. Een schitterend 
jaren zestig-woord voor een hoge 
portiekwoning. Voor de winkel van 
onze vader bevonden zich enorme 
eilandetalages - en dat moet wel een 
jaren zestig woord zijn, maar daar gaat 
het eigenlijk niet om. Het gaat om wat 
er in die etalages te zien was:  kleding, 
uiteraard. Voor heren en voor jongens. 
Maar wat mijn vader deed - en neem 
het hem eens kwalijk, de goede man, 
god hebbe zijn ziel - was voortdurend 
manshoge zwart-witfoto’s ophangen 
van twee jongetjes in mooie kleding. 
Die jongetjes, dat waren mijn broertje 
en ik. Daar zouden Morgenstonders 
van een bepaalde leeftijd ( 5 0-plussers)  
mij eventueel van kunnen kennen. 
Op uw strooptochten naar snackbar 
Maja, de J amin ( altijd chiq ue ‘Zjamin’ 
zeggen)  of de Hema liep u langs de 
eilandetalages van mijn vader en dan 
zag u mijn broertje en mij daar han-
gen. Als goedgeklede blonde engeltjes 
lachten wij u toe, in de wetenschap 
dat de fraaie pantalons die wij droegen 
en waar wij bij ons volle bewustzijn 
scheten in lieten straks werden door-
verkocht aan buurtjongens als Ronald 
P lasterk, P eter ter Horst en C ees 
Grimbergen.

Goed, ik mocht dan al op 8 -jarige 
leeftijd een posterboy  van de L ey weg 
zijn, mijn vader was een icoon van een 
geheel andere orde. Hij was namelijk 
structureel voorzitter van de winke-
liersvereniging en in zo’n ontwikke-
lingsgebied betekende dat nogal wat. 
Zo was hij dikke maatjes met koningin 
J uliana, die alle premiè res van nieuwe 
films in de Euro inema op de Le -
weg in levende lijve bijwoonde. Dat 
ging jaren door, ik denk van 1 9 6 0 
tot 1 9 7 0, en daar kwamen J uliana en 
B ernard weer op een premiè re, en daar 
gingen mijn opgedofte vader en moe-
der weer. In totaal ging het om twee 
films, die beide vijf jaar aan n stuk 
hebben gedraaid:  L awrence of Arabia 
en T he Sound of Music. Geen wonder 
dat de mensen die fims  keer beke-
ken. Maar wij van de L ey weg hadden 
wel mooi een bioscoop, en kwam daar 
eens om in het Zuiderpark, Moerwijk, 
B ouwlust of Wateringen.

De L ey weg, sommige mensen zeiden 
L ei-weg, anderen zeiden weer L ey -
weg, is een straat waar hooggeleerden 
als Wim Willems in sociologisch op-
zicht helemaal los op kunnen gaan. De 
opkomst en de verbeelding, het verval 
en de werkelijkheid - de L ey weg is in 
goed Haags een zee om te zuipen. Wie 

nu langs onze vervallen maisonette 
wandelt kan zich haast geen voorstel-
ling meer maken van de unieke rol die 
de L ey weg in de jaren van de opbouw 
was toebedeeld. Oorspronkelijk zou 
de L ey weg het Haagse centrum - de 
Grote Markt en zo - moeten ontlasten 
en die ambities waren er zeker.

Euro Cinema
Daarom was de Euro C inema er. 
En de V& D met een monsterachtig 
groot warenhuis. En de Hema, waar 
onze moeders ons ondergoed en onze 
warme worst kochten, en wij bij de 
toen nog vleeskleurige bh’s vrijelijk 
rondkeken wat daar in vredesnaam 
allemaal in zou kunnen passen. Ook 
bijzonder:  de allereerste McDonald’s 
van Nederland werd er gevestigd - en 
na een jaartje al weer gesloten. Dat 
gekke exotische vreten viel niet goed 
bij ons, gewend als we waren aan de 
Hema en snackbar Maja. Van nog 
vroeger herinner ik mij dat de radio 
en tv-zaak T orpedo - buren van mijn 
vader - de allereerste kleuren tv van 
het land tentoonstelde in hun eiland 
etalage.

Het was er allemaal, op de L ey weg. 
De jaarlijkse intocht van Sinterklaas, 
wielerrondes, u moet bij mij voor de 
deur hebben gestaan, wegduikend 
voor de met water gevulde ballon-
nen die mijn broer en ik vanaf 1 9 6 8  
steevast vanaf de vierde etage naar de 
goedheiligman mikten.

U  was er op de markt op dinsdag, 
waar we als een kind zo blij voor een 
dubbeltje stroopwafelafval koch-
ten in een gigantische puntzak, een 
onvoorstelbare versnapering die we 
tegenwoordig nog niet eens aan een 
zieke straathond durven te geven.

Maar ergens heeft de L ey weg de af-
slag naar de definitieve ontlasting van 
het Spui en de Grote Markt gemist. 
De ontwikkeling kwam tot stilstand, 
de planologische logica hield op. 
Goede winkels verdwenen, noodza-
kelijk onderhoud aan de ambitieuze 
maisonettes werd niet gepleegd. Waar 

ging het mis, waar ging het anders?  Ik 
ben geen wetenschapper, dus ik kan 
roepen wat ik wil - ik denk dat het in 
1 9 7 4  mis ging.

Zoals ik net al zei had McDonalds 
het al snel gezien op de L ey weg. Kort 
daarna - of even daarvoor, dat kan 
ook - verloor het Nederlands elftal een 
bepaalde W -finale. Mijn broertje en 
ik gingen na dat trauma - een huilende 
vader is geen pretje - zwijgend de 
L ey weg op om dat verdriet tussen 
de eiland-etalages met een balletje 
van ons af te trappen. Nog geen jaar 
later werd mijn vader ontslagen. 
B orst raakte in verval, andere winkels 
volgden dat voorbeeld en de eilande-
talages bleven leeg. In Rijswijk kwam 

intussen winkelcentrum In de B ogaard 
vervaarlijk opzetten.

Nog weer later - in 1 9 7 7  - verliet ik 
het ouderlijk huis om te gaan studeren. 
T oen ik na mijn studietijd terugkeerde 
naar huis wist ik het:  in drie maanden 
is de L ey weg echt veranderd, het 
zaakje gaat achteruit. Geen Sound of 
Music meer in de Euro C inema maar 
ordinaire ung u films. rominente 
bewoners zoals Aad Mansveld - wiens 
Opel Manta ik in de Wapserveenstraat 
jarenlang heb gewassen - hadden hun 
heil elders gezocht, L otus - de befaam-
de C hinees aan het westelijke einde 
van de L ey weg - accepteerde geen 
van huis meegebrachte stalen pannen 
&  potten meer bij het afhalen, dat kon 
wel in plastic bakjes tegenwoordig.

Het was allemaal anders geworden, 
kortom. Het leek alsof er een droom 
uiteen was gespat, de Avenue was een 
gewone straat geworden, zoals zo vele 

andere in aanpalende nieuwbouwwij-
ken. Geen T orpedo, geen keurslager 
Ruva, geen B orst van vader maar 
lelijke Kwantumhallen en in plaats 
van mooie, verlegen en frê le blonde 
meisjes zaten er inenen dikke ver-
moeide huismoeders achter de kassa’s 
bij de J amin.

Alles heeft zijn tijd - het Romeinse 
Rijk, de renaissance, de Europese 
campagnes van F C  Den Haag, de 
Muur in B erlijn, de T win T owers, de 
Drentse wijk achter de L ey weg - het 
is allemaal weg. Natuurlijk, er lopen 
nog zat Appies rond in Morgenstond. 
Alleen zijn dat geen korte namen 
voor Albert, maar voor Abdullah of 
Abdelkader.

Ik heb leren schrijven in Morgenstond, 
ik verslond boeken van P im P andoer 
en haalde altijd een 8  of een 9  voor 
Nederlands. Verhalen verzinnen, ik 
vond dat het mooiste wat er was. 

o kwam ik als -jarige leerling-
verslaggever terecht bij dagblad 
Het B innenhof - toen nog in hevige 
concurrentiestrijd verwikkeld met de 
Haagsche C ourant en Het Vaderland. 
Ze zijn alle drie verdwenen. Maar wie 
schrijft die blijft, ik ben er nog, mijn 
herinneringen aan die fantastische 
L ey weg zullen er altijd blijven.

Mijn nieuwe roman De Engel van 
Detroit speelt zich af in een stad die 
ook ernstig is vervallen:  Detroit. T oen 
ik in de jaren zeventig een onbekom-
merde jeugd in Morgenstond beleefde, 
floreerde Detroit als nooit tevoren. 
Een booming auto-industrie, fantasti-
sche muziek ( Motown)  en eindeloos 
dromen over een fraaie toekomst. Daar 
is in Detroit niets meer van over. De 
stad is na het verdwijnen van .  
banen in de auto-industrie in  fail-
liet verklaard, er was geen cent meer 
voor de lonen van de verpleegsters, 
brandweermannen en onderwijzers. 
L angzaam krabbelt Detroit nu weer 
op. Den Haag ook, beetje bij beetje. Ik 
wil dat beschrijven in mijn volgende 
roman, die hopelijk sneller klaar is dan 
De Engel van Detroit, waar ik  jaar 
over heb gedaan.

Ap v an d er M eu len
apv and ermeu len@h otmai l.com

De Champs Élysées van Den Haag
Eenentwintig jaar na zijn debuutroman De Erfenis is de Haagse schrijver en tv-maker Ap van der 
Meulen er deze zomer eindelijk in geslaagd zijn tweede roman af te leveren: De Engel van Detroit. 
Het boek is zeer goed ontvangen en vertelt onder meer over de verwoestende kracht van de tv en 
de radeloze eenzaamheid van mensen die een groot verlies te dragen hebben.
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Veel begrip en eerlijke humor
InÊhetÊontmoetingscentrumÊ
vanÊCardiaÊkomenÊmensenÊ
metÊdementieÊenÊhunÊman-
telzorgersÊsamen.ÊSommigeÊ
dementerendenÊkomenÊŽŽnÊ
keerÊperÊweek,ÊanderenÊ
komenÊvaker.ÊWantÊhetÊisÊnietÊ
alleenÊvoorÊhenÊbelangrijkÊomÊ
actiefÊteÊblijvenÊenÊsocialeÊ
contactenÊteÊonderhouden,Ê
hetÊisÊookÊbelangrijkÊomÊhunÊ
mantelzorgersÊafÊenÊtoeÊevenÊ
vrijÊteÊgeven.ÊDeÊpartnersÊenÊ
deÊkinderenÊkrijgenÊdeÊruimteÊ
omÊhunÊervaringenÊteÊdelenÊ
enÊhunÊhartÊteÊluchten.Ê

Als de bezoekers van de dagacti-
viteit fi etsen, praten en spelletjes 
doen, delen de mantelzorgers hun 
verhaal. De medewerker van het 
ontmoetingscentrum polst vooral 
of  zij de situatie thuis nog goed 
aankunnen. Is er meer hulp nodig? 
Heb je een goed netwerk? Wat doe 
jij ter ontspanning? Hoe beïn-
vloedt de dementie jouw leven?

Vreemde avonturen
Hoe zwaar ze het soms ook thuis 
hebben, hier hebben ze plezier en 
sluiten ze onderling vriendschap-
pen. Want die herkenning is 
belangrijk. Soms houden ze zich 
groot voor de buitenwereld. Maar 
bij het ontmoetingscentrum mag 
je eerlijk zijn over hoe het leven 

met een dementerende echt is. En 
grappen maken over de vreemde 
avonturen van je partner. Een man 
die de post verscheurt bijvoor-
beeld, waardoor de aanmaningen 
binnenstromen. Of  een vrouw 
die zichzelf  wil aankleden maar 
daardoor vaak met verschillende 
schoenen aan rondloopt. Het gaat 
over de onrustige nachten en de 
stiekeme uitgaven. “Die van jou 
is ook echt onbetrouwbaar soms, 
hoor!” De herkenning zorgt vaak 
voor lachsalvo’s. 

Er worden veel persoonlijke 
verhalen gedeeld. Het gaat over 
de achterdocht, de grenzeloosheid 
en het vele slapen. En omdat de 
mantelzorgers elk met een andere 
fase van de dementie te maken heb-
ben, draagt iedereen iets unieks 
bij. Ze missen wie hun partner of  
vader of  moeder ooit was. “Laatst 
kreeg ik een schouderklopje. Nou, 
da’s lang geleden hoor!”

Advies en positieve geluiden
Tussen de vele tips over het tijdig 
inschrijven bij een verzorgingshuis 
en het omgaan met de gemeente 
en indicatiestellingen, zitten ook 
positieve verhalen. Van iemand die 
jarenlang voor zijn vrouw heeft 
gezorgd en haar nu ze in een tehuis 
zit enorm ziet opbloeien. “Die eer-
ste twee weken voelden als vakantie 
voor mij.” Zijn verhaal raakt iets in 
de groep. Vaak verzetten mantel-
zorgers en hun partners zich tegen 
een opname. Maar het kan dus ook 
een uitkomst bieden. 

Veel mantelzorgers willen hun  
familie en vrienden niet te veel 
met hun verhaal belasten. Maar 
zoals een dochter zegt: “Dit alleen 
moeten doen is niet te doen.” In het 
ontmoetingscentrum vinden de be-
zoekers een beetje zelfstandigheid 
terug. Ze regelen zelf  hun spelclub-
jes of  iets voor het eten en gaan 
stralend naar huis. Net als hun 
mantelzorgers die hun irritaties, 
machteloosheid en vermoeidheid 
hier kunnen achterlaten. Lachend, 
grappend en kletsend gaan ook zij 
weer opgefrist op pad.

Het Alzheimer Café stelt 
iedere maand een thema 
rondom dementie centraal. 
Tijdens deze avond richt het 
‘café’ zich op mensen met 
dementie, hun mantelzor-
gers, professionals en overige 
belangstellenden. 

Heeft u vragen over het ontmoe-
tingscentrum of  wilt u meer 
informatie over het Alzheimer 
Café? Neem dan contact op met 
de programmacoördinator Jozien 
Wolthers via 06 - 138 02 118 of  
jwolthers@cardia.nl. 

Ontmoetingscentrum 
LOOSDUINEN
Mozartlaan 211a
2555 JE Den Haag 
070 - 323 05 24 
(open di, wo, do en vr)

Programma van het 
Alzheimer Café Loosduinen 
Elke tweede donderdagavond van 
de maand van 
19.00 uur – 21.30 uur:
13 oktober 2016  
 Wat is dementie?
10 november 2016
  Hoe praat ik met iemand 

met dementie?
8 december 2016
 De rol van de huisarts.
 

Ontmoetingscentrum 
MARIAHOEVE
Ivoorhorst 155
2592 TH Den Haag 
070 - 205 2450 / 06 - 572 37 268 
(open ma, di, do en vr)

Programma van het 
Alzheimer Café Mariahoeve 
Elke tweede woensdagavond 
van de maand van 
19.00 uur – 21.30 uur:
12 oktober 2016 
  Wat is er met mijn naaste 

aan de hand, zou het 
dementie kunnen zijn?

9 november 2016 
  Hoe praat ik met iemand 

met dementie?
14 december 2016 
  Gedragsveranderingen en 

vormen van dementie. 

Alzheimer Café

advertorial

 

 

 

r inf o rm atie
o-wwz.n l

 
niet op prijs gesteld.

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang 
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen 

Den Haag. 

Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het 
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.  
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.

In de groene wijken 
Vrederust-West, Segbroek en Bezuidenhout,
vlakbij zee en strand, verhuurt Cato

senioren- en
aanleunwoningen

Cato kan de complete dienstverlening 
aan senioren leveren van de verhuur tot 
en met de zorgverlening.

De woningen worden verhuurd 
aan senioren met een inkomen tot   
de huurtoeslaggrens.  

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Marleen Gerritse,

 
telefoon 070 – 321 01 57. 

 

 

Kijk vo o r m eer inf o rm atie
o p w w w .cato-wwz.n l

 
niet op prijs gesteld.

 

 

 

 
et op prijs gesteld.

Kijk voor meer 
 

www.cato-wwz.nl

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

 Kerst & Nieuwjaar enKerst & Nieuwjaar en  
Kerstmarkten CruisesKerstmarkten Cruises 

 

Voor alle vakantiereizen, laatste 
Voor alle vakantiereizen, laatste   

aanbiedingen, gratis folders 
aanbiedingen, gratis folders   

en reserveringen: Bel of Mail en reserveringen: Bel of Mail   

MS Switzerland II ****MS Switzerland II ****  
6 dagen Bourgondisch België6 dagen Bourgondisch België  

Van € 448,Van € 448,--  nu al va. € 398,nu al va. € 398,--  p.p.p.p.  
Vertrek 27 okt.Vertrek 27 okt.  &&  1 nov.1 nov.  uit Rotterdamuit Rotterdam  

KerstKerst--  & Nieuwjaar& Nieuwjaar NajaarscruisesNajaarscruises  inin  prijsprijs  verlaagdverlaagd 

 Kerst & Nieuwjaars Autovakanties Kerst & Nieuwjaars Autovakanties   
Brabant Brabant --  Drenthe Drenthe --  VeluweVeluwe    

Kerstbus excursie vakantieKerstbus excursie vakantie  
5 dagen Duitse Westerwald5 dagen Duitse Westerwald  

Van 23 tot 27 dec. voor € 395,Van 23 tot 27 dec. voor € 395,--  p.p.p.p.  

“Wij zijn er  voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 
veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke 
periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht 
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de 
uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart. 
Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd 
Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o. Wij zijn er voor u, 
ook als u niet of elders verzekerd bent.
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Aan de in 1 6 4 2 gegraven P rins-
egracht was het aanvankelijk goed 
wonen in de deftige grote herenhui-
zen. De eerste bewoners lieten hun 
kostbare woningen naar hartelust 
bouwen en inrichten. Op een dub-
beltje meer werd niet gekeken. 
T och raakte de eens zo geliefde 
P rinsegracht al gauw uit de gratie. 
Het duurde een lange tijd eerdat de 
mooie gracht aan weerskanten was 
volgebouwd.

Markt
In de zeventiende eeuw telde Den 
Haag zo’n 25 .000 inwoners en 
die konden allemaal ruimschoots 
binnen de singels wonen. Halver-
wege de negentiende eeuw was dit 
aantal verdrievoudigd en kwamen 
er steeds meer problemen in het 
centrum. De overlast nam toe. De 
mensen woonden in kleine huizen. 
De verkeersdrukte in de binnenstad 

nam toe. Steeds meer schippers uit 
het Westland kwamen met hun boten 
over de P rinsegracht gevaren om hun 
groente, fruit en bloemen aan de man 
te brengen. Het water van de P rins-
egracht liep dood op de Grote Markt. 
De Grote Marktstraat zou pas begin 
vorige eeuw worden aangelegd. T er 
hoogte van de eeuwenoude B oek-
horststraat hield de P rinsegracht op.

Stank
Op die plek werd volop markt gehou-
den, waarvan de naam Grote Markt 
getuigt. Het was een komen en gaan 
van mensen en boten. En vanzelf-
sprekend ook van afval. Overtollige, 
rotte appels en peren werden vaak 
heimelijk in het water gedumpt. 
Vooral ‘s zomers was de stank niet te 
harden!

Naast het marktafval kwamen in 
het stilstaande water ook het nodige 

keukenvuil en menselijke afvalstof-
fen terecht. De singels en grachten 
waren in feite een grote open riool!  
Milieuverontreiniging avant-la-lettre!

Naarmate de bevolking groeide, 
groeide ook de overlast. Halverwege 
de negentiende eeuw gingen er steeds 
meer stemmen op om de grachten 
te dempen. Steeds vaker drong het 
inzicht door, dat het vuile water een 
voedingshaard was voor besmet-
telijke ziekten zoals cholera en ty fus. 
Arm en rijk waren het erover eens 
dat deze slechtriekende zaak opgelost 
moest worden. Nadat in 1 8 5 9  de 
Schedeldoekshaven en Ammunitie-
haven waren gedempt, gingen de 
stadsbestuurders zich buigen over 
demping van de P rinsegracht.

Eerste deel
Het dempen van de P rinsegracht 
maakte deel uit van het plan om een 
rioolstelsel aan te leggen. Daarmee 
ging de Hofstad mee met de eisen 
van zijn tijd. Steeds meer werden de 
burgers en de politiek zich bewust 
van schone grachten en zuivere lucht.

B esloten werd om de P rinsegracht 

niet in é é n keer te dempen, maar wel 
vanwege de ‘afschuwelijke stank’ 
haast te maken. Resultaat was dat 
het doodlopende gedeelte tussen de 
B rouwersgracht en de B oekhorst-
straat het eerste werd dichtgemaakt. 
Het niet kunnen circuleren van het 
water werd gezien als de grootste 
boosdoener. Het overige deel van de 
P rinsegracht werd rond 1 9 02 droog-
gemaakt.

Rekening
De klus werd geklaard door H. de 

B orst uit P apendrecht, die een bedrag 
van 27 .4 4 0 gulden in rekening bracht. 
Naast het amputeren van de P rin-
segracht, zorgde de aannemer ook 
voor een riool over het traject van 
27 5  meter. Eveneens werd afgespro-
ken om middels een overbrugging de 
verbinding met de B rouwersgracht 
en de P rinsegracht open te houden 
voor de economisch zo belangrijke 
scheepvaart. Het karwei was een 
begin om te streven naar een gezond 
milieu, ook al werd dat toen nog niet 
zo genoemd!

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. 
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Demping doodlopende deel stinkende Prinsegracht
Terwijl er heden stemmen opgaan om de dichtgemaakte 
grachten weer in oude luister te herstellen, was de gemeente 
in 1879 dolgelukkig dat er een begin kon worden gemaakt met 
het dempen van de Prinsegracht. Eindelijk kon het ambitieuze 
dempingsplan worden gerealiseerd, dat Den Haag een ‘scho-
nere lucht moest opleveren’.

Doodlopende stuk Prinsegracht.

De familie Vianen, familie Spitsbaard 
en de familie B lom. Deze drie families 
hadden elk tien kinderen.

Dan had je de familie Kaffa. Meneer 
Kaffa was erg aardig en had een 
houten been. Ook woonde er de 
familie Van der Els, de haringboer. De 
familie Westenberg. Ik ben er een paar 
vergeten.

T oen wij er kwamen wonen, was het 
crisistijd. Ook mijn stiefvader had 
geen werk, maar iedereen was een met 
elkaar. In de zomer gingen de mannen 
‘s avonds kaarten en de vrouwen zaten 
te breien bij ons voor de deur, want 
wij hadden een lantaarn. Om tien uur 
werd er gelapt en dan werd er ijs ge-
haald bij F lorencia. Dan maakte mijn 
moeder mij even wakker. Ik ging naar 
school in de B reedstraat, dit was de A-
kant en de P astoorsvarande was de B -
kant. Op de hoek van het Slijkeinde en 
B reedstraat had je groenteboer B altus 

en op de andere hoek een sigarenwin-
kel die mevrouw werd tante Sjaan 
genoemd. In het Slijkeinde had je ook 
lompenpakhuizen. B ij ons in de straat 
had je T abur, die reden met paard en 
wagen. De directeur was een klein 
mannetje. Als het Sinterklaas was 
werd de hele straat uitgenodigd. Dat 
was een feest. Een keer in de maand 
vroeg hij aan de grote jongens uit de 
straat of zij zijn mooie auto wilden 
wassen en dan kregen alle kinderen 
een ijsje van F lorencia.

Er was ook een waterstoker in de korte 
Vleerstraat, daar moest ik van mijn 
moeder een beetje koffie of een kopje 
suiker halen want geld was er maar 
weinig.

De familie B lom waren hele goede 
mensen en speciale vrienden in de oor-
log. Oom Henk en tante L ena hebben 
mijn moeder altijd bijgestaan, vooral 
in 1 9 4 2 toen mijn zusje Gisela werd 

geboren. B ij oom Henk en tante L ena 
mocht ik vaak eten, vooral als ze peen 
en uien aten. We zaten aan een lange 
tafel met een paar stoelen. De was-
plank werd op twee asemmers gelegd 
en zo kon iedereen zitten. P rimitief, 
maar gezellig. Zo was het tijdens de 
hele oorlog, mijn moeder deed de 
aardappels schillen en de kinderen 

op de grond de boontjes afhalen en 
zingen. ‘s Avonds keken we plaatjes 
met de toverlantaren.

B ij de familie Vianen mocht ik altijd 
met kerst naar de kerstboom kijken. 
Wij hadden alleen een kerststalletje. 
Als je nu kijkt wat we allemaal heb-
ben!  Wat waren we blij met alles.

Ik kan nog veel meer vertellen, maar 
ach wat, het is voorbij. Ik ben nu 8 2 
jaar. Misschien zijn er nog straatgeno-
ten of schoolgenoten uit deze tijd die 
nog leven, ik zou er nog wel wat van 
willen horen.

P au la B lau w
ok i 3 2 @z i g g o.nl

Herinneringen van de Zuilingstraat
Ik ben geboren in 1934 en mijn naam is Paula Blauw, maar mijn 
moeder is later getrouwd met mijn stiefvader daarom werd ik 
Paula Roos genoemd. Wij kwamen in 1938 in de Zuilingstraat 
te wonen, een zijstraat van de Torenstraat, op nummer 75. Wat 
een fijne buurt was dit. Ik had een Duitse moeder en ben tot mijn 
achtste jaar enig kind geweest. In de straat woonden allemaal 
grote gezinnen. De volgende familienamen herinner ik mij nog.

De Zuilingstraat in Den Haag.



Nicholas’ stijl van dirigeren is elegant, 
verfijnd en communicatief. ij 
blijkt niet makkelijk van zijn stuk te 
brengen  eind augustus stond hij voor 
ons op de bok van het oncertgebouw 
alsof hij er kind aan huis is - maar het 
was daar zijn eerste concert. ijdens 
repetities is hij steeds uiterst kalm, 
maar zeer veeleisend  alles gelardeerd 
met een flinke snuf droge ritse 
humor.

Luidsprekers dirigeren
icholas  wieg stond in  in Lon-

den. rahms l rische Derde s mfonie 
en ij groeide op in een gezin waar 
veel muziek werd gemaakt, en dat had 
al snel conse uenties  Er bestaat een 
videofilmpje waarin ik als driejarige 
de luidsprekers in mijn geboortehuis 
sta te dirigeren.  icholas leerde 
vioolspelen en werd met tien jaar lid 
van een jeugdorkest. Ik merkte toen 
dat ik er eigenlijk v r wilde staan.  
Dit lukte een paar jaar later wel bij het 
koor waar hij als puber in zong en die 
ervaring smaakte naar meer

ij studeerde muziek in ambridge, 
waar hij tal van jonge musici leerde 

kennen. In  was hij medeoprich-
ter van urora, een compact orkest vol 
met bezeten jongelui, dat sindsdien 
furore maakt in Groot- rittanni . In 

 speelde urora tijdens de roms 
in de o al lbert all eethovens 

esde s mfonie op bijzondere wijze  
staande en uit het hoofd.

Carrière
Inmiddels heeft icholas  carri re 
als dirigent een grote vlucht geno-
men. aast vele orkesten in Groot-

rittanni , waaronder de London 
hilharmonic rchestra, it  of 
irmingham mphon  rchestra en 

 mphon  rchestra, dirigeerde 
hij op het continent onder meer de 

amberger mphoniker, onhalle 
rchester rich en rchestre atio-

nal de L on. ls dirigent is hij van alle 
markten thuis, hij schuwt geen enkele 
stijl of genre.

inds afgelopen september is hij, 
samen met an Willem de Vriend, een 
van onze vaste dirigenten. Met icho-
las zullen we met name het romantisch 
repertoire spelen. ende hij ons orkest 
al  atuurlijk kende ik het van naam. 

et orkest heeft een rijke geschiede-
nis die je terug hoort in de klank, die 
absoluut herkenbaar is. eerlijk om 
daarmee aan de slag te mogen gaan. 
Waar nodig zal ik natuurlijk schuren 
en polijsten, want dat zie ik als mijn 
taak.

Openingsconcert
icholas brengt tijdens zijn openings-

concert in Den aag onder meer het 
virtuoze, romantische elloconcert 
van landgenoot William Walton met 
stercelliste lisa Weilerstein. En niet 
te vergeten rahms l rische Derde 
s mfonie. Deze derde wordt vaak 
over het hoofd gezien als we naar 

rahms  s mfonie n kijken. En toch 
is het zo rijk aan buitengewoon fraai 
materiaal, zo perfect geschreven, zo 
aantrekkelijk. et orkest heeft een 
rijke traditie in het spelen van rahms 
en ik wilde graag het geluid van een 
Nederlands orkest verkennen in dit 
repertoire.

R onald  T ou w
v i oli st R esi d enti e O rk est

Brits toptalent Nicholas Collon vaste dirigent Residentie Orkest
In oktober maakt Nicholas Collon zijn officiële debuut als vaste 
dirigent van het Residentie Orkest. Dinsdag 25 oktober dirigeert 
de 33-jarige Britse vernieuwer het orkest in het Amsterdamse 
Concertgebouw en vrijdag 28 oktober in het Haagse Zuiders-
trandtheater.

Nicholas Collon, vaste dirigent van het Residentie Orkest. Foto: Julie Algra Fotogra�e
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U woont zelfstandig 
in Den Haag 
en u wilt dit zo lang mogelijk blijven doen! 
Het aanbod van voorzieningen en regelingen voor ouderen is groot maar wat 
past bij uw situatie? Heeft u behoefte aan iemand die uw vragen verheldert en u 
advies op maat geeft? 

De ouderenconsulent denkt graag met u mee! Samen met u 
verkent zij de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

De ouderenconsulent kan u bijstaan over onderwerpen zoals eenzaamheid, 
financiën, ondersteuning, belangenbehartiging en aanvraag van voorzieningen 
op maat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een huisbezoek behoort tot onze 
mogelijkheden.

Wilt u een afspraak maken? 
Neemt u dan contact op via 070 - 20 52 000.  

Of ga naar onze websites voor meer informatie en locaties: 
 www.stichtingmooi.nl: Escamp & Laak 
 www.voorwelzijn.nl: Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg & Leidschenveen
 www.zebrawelzijn.nl: Centrum

Meer info→

Telefooncirkels verminderen eenzaamheid

Vanuit het Servicepunt in de Haagse 
wijk Transvaal zit Cor Kemper al bijna 
tien jaar klaar voor zijn ‘belronde’. Niet 
iedere telefooncirkel werkt hetzelfde, 
Cor belt alle ouderen op zijn lijst zelf. 
Als geboren en getogen ‘Transvaler’ kent 
hij de wijk door en door en is hij nooit te 
beroerd om zo nodig ook even een bood-
schap te doen voor een bewoner. Cor: 
“Het ene gesprek is wat langer dan het 
andere. Gewoon hoe het ermee is, hoe ze 
zich voelen en ik zeg altijd tot morgen.” 

In de loop van de jaren heeft hij geleerd 
dat hij de mensen in de gaten moet 
houden. Hij zit dan ook nooit om raad 
verlegen. Cor: “Ik geef een beetje advies, 
zoals: vergeet niet te drinken.” Dagelijks, 
ook in het weekend voor wie dat wil, 
belt hij zo’n vijftien mensen. Allemaal 
ouderen waarbij eenzaamheid op de loer 
ligt. De gepensioneerde Cor vindt de 
telefooncirkel echter net zo nuttig voor 
hemzelf. “Ik ben met pensioen gegaan en 
mijn tijd wordt opgevuld. Je krijgt een 

hele leuke band met de mensen en als ze 
nieuw in mijn cirkel zijn, breng ik ook 
even een bloemetje langs.” 

Opknappen
Mary Rindert is actief voor de telefoon-
cirkel in Loosduinen. Sinds vier jaar 
heeft zij twee soorten telefooncirkels die 
ze meerdere keren per week opstart. De 
‘stercirkel’ is een lijst met ouderen die 
ze zelf belt en daarnaast telefoneert ze 
met een oudere die vervolgens zelf de 

telefooncirkel voortzet door de volgende 
te bellen. Mary: “Van de ‘stercirkel’ 
wordt iedereen door mij gebeld omdat 
dat mensen zijn die echt iets mankeren of 
die zelfs in kritieke toestand verkeren.” 
Bij de meeste ouderen gaat het om een 
praatje. Mary: “Ik vraag hoe ze geslapen 
hebben en of ze hun medicatie wel heb-
ben ingenomen. Gewoon een babbeltje 
maken.” 
De eenzaamheid bij sommige oude-
ren gaat haar echt aan het hart en juist 
daarom waardeert ze haar werk. Mary: 
“Ik vind het echt zalig werk. Je merkt 
gewoon dat sommige mensen helemaal 
opknappen van het contact.” Wat Mary 
betreft blijft ze dit vrijwilligerswerk nog 
heel lang doen. 

Voor meer informatie over de telefoon-
cirkels kunt u terecht bij een Wijkcen-
trum bij u in de buurt. Ga naar www. 
xtralocaties.nl/wijkcentra voor een 
Wijkcentrum bij u in de buurt.

Over Xtra
Xtra vormt het bestuur van de welzijns-
organisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, 
Zebra en de werkmaatschappijen MEE 
en Xtra plus. Xtra zet zich in om de 
eigen kracht van mensen te versterken 
en om ervoor te zorgen dat iedereen 
meetelt en meedoet. Xtra maakt het 
burgers mogelijk om mede vorm te ge-
ven aan de participatiesamenleving en 
van waarde te zijn, voor zowel zichzelf 
als de samenleving.

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

(Advertorial)

(advertorial)

Lezersaanbieding De Oud-Hagenaar
Maak kennis met icholas ollon, de nieuwe vaste dirigent van het esidentie 

rkest, op vrijdag  oktober. estel nu kaarten met 50 procent korting op 
residentieorkest.nl of via -  promotiecode  DeOudHagenaar)

Vrijdag 28 oktober - 20.00 uur
uiderstrandtheater

Meet Our New Conductor
Residentie Orkest
Nicholas Collon, dirigent
Alisa Weilerstein, cello
Berlioz c ne d amour uit om o 
et uliette
Walton C elloconcert
Brahms mfonie nr. 



20 november 1944
Er deden zich deze dag geruchten 
voor dat ook in Den Haag razzia’s 
zouden worden gehouden. Eerder, in 
Rotterdam, waren al veel mannen en 
jongens opgepakt om in Duitsland te 
gaan werken.

Als jongen van zeventien jaar liep je 
een behoorlijk risico. Mijn geringe 
lengte was wel een voordeel maar met 
mijn toen gitzwarte haardos kwam ik 
niet bepaald ‘Arisch’ over en zou bij 
een controle op straat, snel kunnen 
opvallen.

Onderduiken was het alternatief. In 
wijkgebouw Salvatori aan de Nun-
speetlaan, waar ik als kleuter de zon-
dagschool en later de jeugddiensten 
bezocht, kon ik met mijn beste vriend 
met minder risico aan de huiszoekin-
gen ontsnappen.

T ot 1  december vonden we met nog 
elf andere mannen en jongens een 
geschikte plaats onder de vloer. De 
toegang werd verkregen door het 
wegschuiven van de kansel.

Op het zand en tussen de funde-
ringsbalken kropen we naar de 
luchtroostertjes en zagen daar soms 
op ooghoogte menig Duitse laars. Ik 
realiseerde mij in die dagen pas goed 
het bestaan van een ‘ondergrondse’ in 
meer dan é é n opzicht.

Op de tweede dag werd een kistje 
neergelaten met kostelijke etenswaren. 
B rood, worst, pannenkoeken en appels 
werden na  uur als ongelooflijk 
ervaren. Wat een feest!  Alles werd met 
wonderlijke eendracht gedistribueerd.

Als het even kon wurmden we ons 
voor water en het toilet en om wat 
frisse lucht te happen, naar boven. 
Sommigen zagen we niet meer terug. 
We mogen veronderstellen dat zij een 
betere oplossing hebben gevonden.

Wij waagden het op 1  december 
schoorvoetend naar buiten te komen. 
We zagen dat veel bomen waren 
verdwenen, kennelijk als brandstof 
voor een schrale winter. Intussen was 
de geboortedatum op mijn persoons-
bewijs ‘aangepast’.

20 december 1944
De honger laat zich gelden!  Stad en 
land worden afgegraasd naar wat 
eetbaars. B oekdelen zijn hierover 
samen te stellen. Eé n verhaal wil ik u 
niet onthouden:

In het plaatsje Erichem ( B etuwe)  
woont familie. Samen met mijn vriend 
bracht ik daar menig vakantie door.

We willen daar ons geluk beproeven 
en met de fiets - of wat daarvoor 
doorgaat - knarsen we met massieve 

banden via de behagelde T roelstrakade 
via Voorburg over de grote weg naar 
Gouda.

Vervolgens gaat het naar Schoonhove 
om daar te bemerken dat de veerpont 
over de L ek door de Duitsers is ge-
blokkeerd. Het dwingt ons om lopend 
en zoekend langs de oever, een bootje 
te vinden om naar de overkant te ko-
men. En zie... Het wonder geschiedt!

Met tien personen en acht fietsten 
varen we het ongewisse tegemoet, in 
een bootje dat met forse slagen wordt 
bestuurd door - je wilt het niet geloven 
- een Wehrmachtslodaat!  Kennelijk 
geen kwaaie dus. Een vent die in het 
dagelijks leven iets met vaartuigen had 
op de B odensee.

Nauwelijks van onze verbazing beko-
men zitten we weer op de fiets richting 
Groot Ammers. Via Nieuwpoort, 
L angerak, T ienhoven en Ameide naar 
Meerkerk. B ij boer Koop de J ong in 
de buurtschap Weverwijk vinden twee 
spichtige jongens een gastvrije opvang 
met een goed maal en een heerlijke 
slaapplaats in het hooi.

‘s Morgens heel vroeg weer op en na 
een voedzame maaltijd weer verder 
op weg naar ons einddoel. Door een 
gebied dat voor een deel onder water 
staat moeten we heel wat omrijden. 
Nogal laat komen we aan in Gelder-
malsen. Daarvandaan is het niet ver 
meer naar het L utterveld in Erichem.

Een hartverwarmende ontvangst!  
Maar... naar ons gevoel geen echt be-
grip hoe hongerig wij zijn. Ik herinner 
mij een geslaagde poging om vó ó r de 
maaltijd een handje spruitjes uit de op 
het fornuis pruttelende pan te pikken.

In Erichem brengen wij de Kerstdagen 
door.

Op de heenweg hadden nog we een 
gevoel van ‘avontuur’. Op de terug-
weg speelden andere emoties een rol.

De kostbare etenswaren die wij voor 
thuis hebben meegekregen zijn op 
zo’n afstand niet gemakkelijk met 
de fiets mee te voeren. De spanning 
om bij een controle alles te moeten 
afdragen is groot. P lastic of comforta-
bele tassen hebben we natuurlijk niet, 
zodat het zou kunnen gebeuren dat de 
verpakking het begeeft.

B ij Meerkerk hebben we weer op 
hetzelfde adres een welkome eet- en 
slaappauze. De volgende dag, na een 
controle of alles wel goed vast zit, 
weer verder huiswaarts.

T erzijde van de L ek zien we tussen 
de opslag bij een boerderij, een sta-
peltje mooie dozen. Aad, mijn vriend, 
schuifelt de steile en beijzelde dijk 

af, terwijl ik de spullen bewaak. Wij 
zijn de koning te rijk met twee grote, 
stevige kartonnen dozen die Aad heeft 
kunnen wegnemen... Nadat hij de 
inhoud ( pakjes boter of reuzel)  netjes 
in de luwte heeft opgestapeld!

Op- een geschikte plaats worden de 
fietsen opnieuw beladen en wordt een 
en ander nog eens goed vastgesjord. 
De oversteek naar Schoonhoven is nu 
gelukkig geen probleem. In Haastrecht 
mogen we wederom bij een boer de 
nacht doorbrengen en krijgen we ook 
nog een boterham.

L ater, de volgende dag op het viaduct 
in Voorburg, zijn de zwaar beladen 
fietsen niet meer goed te berijden. 
L opend naast het vehikel en de daarop 
gepakte bagage komen we in het don-
ker weer thuis aan de L oosduinsekade.

Nieuwjaarsdag 1945
Het park Ockenburgh bij Den Haag is 
een van de meerdere lanceerplaatste 
van de V2.

Op die bewuste 1 e januari stort een 
projectiel neer in de Indigostraat. 
T ientallen mensen vinden de dood 
en de omliggende huizen zijn niet 
meer bewoonbaar. De leegstaande 
karkassen worden onstuitbaar verder 
afgebroken waarbij het vooral gaat om 
het kostbare hout.

Aanvankelijk wordt dit op de meest 
gemakkelijke plaatsen weggebroken 
en afgezaagd. C omplete leuningen, 
deuren, traptreden en vloerdelen wor-
den over de licht besneeuwde straten 
weggesleept.

Alles wat maar brandbaar is, funderin-
gen en andere houten steunpunten, zijn 
fel begeerde materialen. Niet zonder 
risico moet je via de overblijvende 
stompen naar boven klauteren om dá á r 
nog wat je gading te vinden.

Met een armoedig handzaagje kan ik 
nog heel wat balken in de wacht sle-
pen, maar wel met steeds meer risico.

Dagen later, nadat ik met moeite een 
vloerbalk op een tweede verdieping 
heb losgekregen en die naar beneden 
laat breken, klim ik voorzichtig naar 
beneden op weg naar mijn buit. Daar 
op de begane grond, blijk-ie intussen 
ter zijn gejat...

T oen heb ik, in machteloze woede, 
gehuild...

Overigens stond mijn kamertje al vol 
met deze balken. Nog lang hebben wij 
van dit hout kunnen stoken en af en 
toe kunnen ruilen voor bonnen van de 
gaarkeuken.

P i et H oorn
pg h @z i g g o.nl

Hongerwinter
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DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

06.30  Mogge Michiel
Wakker worden met Michiel Steenwinkel (foto), het nieuws, weer en verkeer.

10.00  Debby en haar Mannen (ook op TV West)
Debby Roukens presenteert iedere dag een programma vol gezelligheid, 
gasten en (live) muziek. Samen met Fred Zuiderwijk, Gregor Bak, René van 
Kooten, Pierre Wind en andere bekende regiogenoten. 

13.00  Patrick in de Middag
Een gezellige middag met muziek en shownieuws, door Patrick van Houten. 

16.00  Studio Haagsche Bluf
Tjeerd Spoor brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

19.00  Rudo op de de Radio
Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00 dagelijks wisselend programma

maandag t/m vrijdag

07.00 TV West Ochtendnieuws
Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal  

10.00 Debby en haar Mannen
Kijk live mee met de radiouitzending. 

15.15 Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films. 

17.00  maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport  
 waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles (foto). 
 dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.
 woensdag: wisselend programma 
 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte lijn  
 door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  
 vrijdag: Trots! Johan Overdevest geeft mensen de  
 kans hun trots over iemand anders uit te spreken.  

17.30  TV West Nieuws Het nieuws uit de regio, met onder meer 
presentator Menno Tamming (foto).

17.45 Verkeersjournaal Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar 
de komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwach-
ten zijn. 

Van 18.00 uur tot 07.00 uur: herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.  

Kijk op Omroepwest.nl/radiogids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief het weekend. 

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief het weekend. 

Mis niks! 
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laat-
ste nieuws en kijk en luister naar de program-
ma’s: download nu de gratis Omroep West 
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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NIEUW 
ASSORTIMENT
Geldig van 03-10 t/m 15-10

Volop parkeergelegenheid voor de deur!

Ruime keuze nieuwe en gebruikte producten
• Elders goedkoper? Wij betalen het verschil terug
• Terugkoop en inruil mogelijk
• Historie occasions altijd bekend
• Deskundig en persoonlijk advies
• Ook voor gratis lenen van uw hulpmiddelen

Kerketuinenweg 30 
2544 CW Den Haag
Tel: 0229 - 753242
Openingstijden: ma-vr 08.30-17.00 uur 
za 10.00-16.00 uur

Nieuw

Popal driewielfi ets 
• Met handige mand
• Zilverkleurig
• 6 versnellingen (Shimano)
• Dubbelwandige aluminium velgen 24”

met onder-
steuning

Popal driewielfi ets 
• Met lage instap
• Kleur zwart
• Elektrische ondersteuning
• 7 versnellingen (Shimano)

1399.-
Voor

Nieuw

Elektrische ondersteuning
7 versnellingen (Shimano)

1399.-1399.-1399.
Nieuw

met onder-
steuning

6 
versnel-

lingen

Nieuw

149.-

Shopiroll  
boodschappenrollator
• Inhoud boodschappentas: 25 liter
• Boodschappentas belastbaar tot 20 kg
• Stabiele luxe zitting
• Rembalk voor bediening met 1 hand

Introductie prijs

149.-149.-149.
Introductie prijs

Kijk voor alle acties op uwhulpmiddelenoutlet.nl

“Na 5 jaar niet 
gefi etst te hebben, 

durf ik met 3 wielen 
toch weer op pad”

Mevr. J.G. de Vries

549.-
voor 

van 
699.-
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SHIE Erfgoedmiddag Binckhorst

In het kader van het I’M Binckfestival 2016 organiseert 
SHIE een erfgoedmiddag bij verffabriek De Vos aan de 
Saturnusstraat 15-17. Hier komen verleden, heden en 
toekomst op een bijzondere manier bij elkaar.

Het programma loopt van 13.00 tot 16.30 uur en is gratis 
toegankelijk.

Programmaonderdelen zijn: presentatie historische 
bedrijvenwebsite, rondleiding door de verffabriek en 
informatie over Haags industrieel erfgoed.

U bent van harte uitgenodigd om langs te komen met úw 
bedrijfsverhaal of foto’s en voorwerpen.

Haags Industrieel Erfgoed
SHIE is op deze middag aanwezig om verhalen op te 
diepen van bezoekers, die werkzaam zijn geweest in de 
Haagse industrie en misschien zelfs wel in de Binckhorst.

Natuurlijk kunt u ook langs komen met historische voor-
werpen die met het industriële verleden van Den Haag te 
maken hebben. We zien graag foto’s, reclamefolders of 
ander beeldmateriaal. Daarmee kan SHIE de kennis van 
het industriële verleden weer verder uitbreiden. Hopelijk 
mogen wij het materiaal van u lenen om het te scannen of 
te fotograferen.

Website Haagsebedrijventoen.nl
De website heeft bedrijfspagina’s met daarop de 
geschiedenis van een bedrijf (winkel, fabriek, horecaon-
derneming), publicaties en ander bronmateriaal. Ook is er 
ruimte voor herinneringen aan een bedrijf; deze kunnen 
door bezoekers op de site worden geplaatst.

Tenslotte zijn er gebouwenpagina’s, die geheel gewijd zijn 
aan het gebouw, de geschiedenis ervan en ruim voorzien 

van foto’s. Op de site vindt u ook groepsfoto’s waarop 
mensen (personeelsleden, directie) te herkennen zijn. 
Iedereen kan meehelpen om de foto’s te beschrijven.

Haagsebedrijventoen.nl is een samenwerkingsproject van 
de SHIE en het Haags Gemeentearchief.

De Vos Verf
De Vos Verf is sinds 1905 fabrikant van lakken, muur-
verven en plamuren voor de professionele schilder. In 
2016 is de vierde generatie De Vos actief binnen dit echte 
familiebedrijf. Daarmee is hofleverancier De Vos Verf de 
oudste zelfstandige fabrikant van professionele lakken, 
muurverven en plamuren voor de vakmanschilder in 
Nederland. Op deze middag hoort u over de geschiedenis 
en krijgt u een rondleiding door de fabriek.

Locatie: Saturnusstraat 15-17, bereikbaar vanaf de Maan-
weg en Zonweg.

Openbaar vervoer bus 26 en 28, halte Melkwegstraat.

Programma met unieke oude films uit de regio

In het nieuwe TV West-programma ‘Tijd voor Nostalgie’ laat Debby Roukens 
je elke werkdag, om kwart over drie, filmpjes van vroeger zien. Een pro-
gramma met schitterende beelden uit de regio over die goede oude tijd: dat 
gaat gevoelens van nostalgie oproepen. De onderwerpen zijn gevarieerd: van 
de Haagse Markt tot de Leidse 3 oktoberfeesten en van de Scheveningse 
visserij tot de Tweede Wereldoorlog.

‘Tijd voor Nostalgie’ is vanaf 3 oktober van maandag tot en met vrijdag na 
het NOS- Journaal van 15.00 uur te zien, om ongeveer kwart over drie.

De films komen onder andere uit het TV West-archief, uit regionale archie-
ven en van historische instellingen en verenigingen. Maar ook filmclubs 
en amateurfilmers leveren beeldschoon materiaal voor dit nieuwe TV 
West-programma. Veel oud beeldmateriaal ligt nu opgeslagen in archieven 
en bij mensen thuis op zolder. Omroep West wil met ‘Tijd voor Nostalgie’ 
het beeldmateriaal uit de kasten halen en openbaar maken voor een groot 
publiek.

Gezocht: historisch filmmateriaal
In dit programma is ook ruimte voor amateurfilms. Dus heeft u nog een film 
liggen met beelden van een historische gebeurtenis of van iets anders dat 
zich in de regio of in uw achtertuin afspeelt? Bel dan naar de redactie via 
070-3078888 of mail naar ti jd v oornostalg i e@omroepwest.nl.

Uitzendtijden
Tijd voor Nostalgie is vanaf 3 
oktober elke werkdag na het 
NOS-Journaal om kwart over 
drie uur te zien op TV West. 
De regionale zender TV West 
is landelijk te zien via digitale 
tv-ontvangers (onder meer 
Ziggo-kanaal 30), via de web-
site omroepwest.nl en de app 
voor mobiel en tablet.

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

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

Lunchconcert Prinses 
Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina 
Concours zijn live te beluisteren tijdens de 
gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in 
Den Haag. Op 6 oktober luistert u naar Hawijch 
Elders (viool), Daniël Tibben (dwarsfluit) en 
Jorian van Nee (piano). Dit concert zullen zij in 
november 2016 geven in Griekenland op uitno-
diging van de Nederlandse ambassade.
christinaconcours.nl

Nieuwe Kerk
Locatie: Spui 175 , Den Haag
Aanvang: 12.30 uur
Toegang: gratis

Lucifer
Een voorstelling onder de hoge ge-

welven van de indrukwekkende Elektriciteits-
fabriek. Drie acteurs en drie dansers beelden 
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naar Den Haag voor optredens en nieuwe premiè-
res. Indiase traditie en vernieuwing gaan hand in 
hand: van kathak tot urban en van Bharatanatyam 
tot moderne dans. 
indiadansfestival.nl

Korzo Theater
Locatie: Prinsestraat 42, Den Haag
Voor tijden en tickets: zie website

Alles uit .....
behalve het licht

Een komisch toneelstuk van Toneelvereniging 
Thalia dat u ongetwijfeld een avondje laat lachen! 
Bontmantelhandelaar Hilbert Bodega neemt het 
met de huwelijkse trouw niet zo nauw. Als zijn 
vrouw onverwacht eerder terugkomt van vakantie, 
moet hij zich in veel bochten wringen om zijn huid 
te redden, waarvoor hij zijn onschuldige collega 
Arnold Krab laat bloeden. Maar dan blijkt dat hij 
niet de enige is die met vuur speelt. Dus wat nu? 
toneelverenigingthalia.nl

Toneelvereniging Thalia
Locatie: Stadstheater Zoetermeer,
Theaterplein 10, Zoetermeer 
Aanvang: za: 20.00 uur, zo: 14.00 uur
Toegang: €12,50

Buziau
Vier het mee: 

‘50 jaar Podiumkunst in 
Rijswijk’, met de grootse 
musical-revue BUZIAU. 
Dit theaterstuk brengt een 
ode aan de legendarische 
Rijswijker: Johan Buziau. 
De grootste Nederlandse 
komiek uit de vorige eeuw. Hij was de 
Nederlandse Charlie Chaplin in zijn tijd.
De voorstelling BUZIAU is een revue 

vol variété, humor 
en show. Gespeeld 
door professionals 
en vele talenten van 
Rijswijkse culturele 
verenigingen.

rijswijkseschouwburg.nl

Rijswijkse Schouwburg
Locatie: Generaal
Spoorlaan 10, Rijswijk
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: €19,50

OKTOBER

15 & 16

OKTOBER

18 t/m 23

OKTOBER

6

India Dans Festival
het eeuwenoude verhaal uit 
dat Joost van den Vondel 
aanzette tot het schrijven 
van zijn meesterwerk over 
de val van een engel. Ja-
loezie en hoogmoed versus 
trouw en dienstbaarheid. 
Een kosmische strijd tussen licht en duister. 
kamerkoorkwintessens.nl

Kamerkoor Kwintessens
Locatie: De Constant Rebecqueplein 20,
Den Haag
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: €17,50

India Dans Festival
Het Korzo Theater in Den Haag 

wordt in oktober voor de zesde keer omgeto-
verd tot locatie voor Indiase cultuur en dans. 
De beste artiesten uit de Indiase danswereld 
komen speciaal voor het India Dans Festival 

OKTOBER

14 t/m 29

OKTOBER

8 & 9
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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
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Jubileumconcert  
55 jarig bestaan 
Voorburgs Operakoor

Uitgevoerd worden delen uit  
“Cavalleria Rusticana”, “I Lombardi”  
en “Der Zigeunerbaron”. Muzikale 
begeleiding: Zuid-Nederlands  
Begeleidingsorkest.  
www.voorburgsoperakoor.nl

Hulp en Heilkerk
Veursestraatweg 185 Leidschendam
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur 
Toegang € 17,50 
Kaartverkoop aan de kerk en  
telefonisch 070 – 327 01 82
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FOTO INVOEGEN

Spoorlaan 10, Rijswijk
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: €19,50



Diezelfde opa wist bij iedere stad wel 
iets boeiends te vertellen, want als 
zo’n afbeelding op het eerste gezicht 
weinig spectaculairs bevatte, dan 
riep hij de onvolprezen Encyclopedie 
voor de Jeugd wel te hulp. Maar dat 
Lissabon niet alleen de stad was van 
die rampzalige aardbeving, maar ook 
die van de weemoedige fado, waar een 

dichter als Álvaro de Campos naast 
haar havenkant, de metafysica van 
chocolaatjes - come chocolates! - zo 
geestig wist te bezingen, dat leerde ik 
vanzelf pas later. En gold dat ook niet 
voor de vroegere vrijstad Hongkong, 
die onze eigen dichter Jan J. Slauer-
hoff tot een van zijn mooiste verhalen 
- Such is life in China - verleidde. 

Om over het naburige Antwerpen dan 
nog maar te zwijgen, stad, ooit, in 
de zestiende eeuw, door de Italiaan 
Guicciardini opgehemeld als Bloem 
van Europa.

Om reden dat mijn vader zeevarende 
was, moesten mijn moeder en ik in 
het najaar van 1942 op staande voet, 

i.e. binnen drie weken, uit Den Haag 
vertrekken. Evacueren, heette dat in 
die oorlogsjaren. En daardoor groeide 
ik de eerste jaren van mijn lagere 
schooltijd op in een dorp, zo’n gat 
waar praktisch iedereen elkaar kende, 
waar de slager nog zelf slachtte, waar 
de boerderij aan het eind van de straat 
in onze behoefte aan kaas, eieren en 
appelen voorzag, waar, jawel, de beer-
put nog om de drie maanden geleegd 
werd en waar de enige bioscoop maar 
eenmaal per week een film vertoonde. 
Het was dan ook geen wonder, dat 
ik wel even wennen moest aan de 
grote stad waarnaar wij na de oorlog 
weer zouden repatrieren, te weten: ‘s 
Gravenhage.

‘Muurloze’ dorp aan zee
En nog altijd worden de inwoners 
van dat ‘elegante’, ‘muurloze’ dorp 
aan zee, zelfs door beduidend minder 
stedelijk bedeelde landgenoten, met 
dat allang herstelde onrecht, namelijk 
het ontbreken van stadsrechten, al dan 
niet pesterig geconfronteerd. (Wist u 
trouwens dat in Holland Dordt als eer-
ste stadsrechten verkreeg? En dat dit 
plaatsvond in het jaar twaalf honderd 
twintig? Maar u wist vast evenmin als 
ik dat Westfriese gehuchten als Winkel 
en Hoogland dit recht ook ooit hebben 
verkregen. ‘Exemptie (uitzetting) 
uit het gemeene landrecht’, luidde 
toentertijd de juridische formulering. 
Wat erop neerkwam dat de burgerij 
dit recht van hun adellijke ‘heer’ had 
afgekocht.)

En toegegeven, hoeveel minder ogen 
de overblijfselen van het Haagse 
stadscentrum niet vergeleken met die 
van Delft (‘stad als een pronkjuweel’), 
mijn geboorteplaats, waar de helaas 
enig overgebleven stadspoort, gezien 
vanaf de overkant van het riviertje 
de Schie, als het ware pal staat voor 

het oude stadsgezicht, een panorama 
waaraan de blik zich maar moei-
lijk onttrekt, moet ook de schilder 
Vermeer hebben gedacht die dit al in 
de 17e eeuw zo onvergelijkelijk heeft 
vastgelegd.

In gesprek met steden en plekken 
uit mijn geheugen, met als begin 
die stapel ansichten, en later verder 
geholpen door foto’s, boeken, films en 
dan keer op keer te worden verrast, is 
het niet door een Gezicht op Venetië 
of Amsterdam (‘God bespaar me dat 
ik daar ooit moet wonen’), dan wel 
door het oplichten van een anoniem 
pleintje of het immense gebulder dat 
slechts een kuchje in de fluistergalerij 
van de Londense St. Pauls kathedraal 
al veroorzaakt.

Is het misschien niet zo dat je een 
stad leert kennen door haar te ervaren, 
steden door over ze te lezen?

In een stad is nu eenmaal veel meer te 
doen dan op een dorp, wat het leven 
daar, met name voor de opgroeiende 
jeugd, niet alleen complexer maar 
ook flink duurder maakt. Bracht 
boodschapjes doen voor mijn moeder 
normaal gesproken geen cent op, siga-
retten halen voor de raammeisjes om 
de hoek, fourneerde al gauw genoeg 
geld voor een filmpje in éen van de 
toen talrijke Haagse bioscopen die 
zich tooiden met exotische namen als 
Thalia, Hollywood en Amicitia.

De Bijenkorf
Niet alleen detective- en cowboyfilms 
voedden mijn prepuberale kijk op 
de wereld, ook een film als Asphalt 
Jungle droeg daar een crimineel 
steentje aan bij. De opvattingen dat 
geld niet stinkt en overal voor het 
oprapen ligt, leerde mij als eerste een 
op belendende daken rondzwervende 
buurjongen. Wat we daar vonden (bij 
voorkeur loodslabben) ruilden we 
bij een handelaar in lompen en oude 
metalen om tegen contante betaling. In 
diezelfde geest schonk een warenhuis 

Den Haag als thuishaven
Als jongetje van een jaar of zes, zeven, vermaakte ik me nog wel eens met een stapeltje ansichtkaarten. Verzonden vanuit de hele 
wereld, de meeste door mijn vader, die voer immers als machinist op de wilde vaart. Een opa, die zijn hele leven nooit verder van huis 
was geweest dan het Brussel van Manneken Pis, wees me bladerend in een wereldatlas exact aan waar die plaatsen lagen. En zo hop-
ten we van Genua naar Antwerpen, van Lissabon naar Hongkong, van Liverpool naar Amsterdam, van Buenos Aires naar Sidney.

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

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

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727
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als de Bijenkorf, in die door schaarste 
geregeerde naoorlogse tijd, een van 
mijn klasgenootjes (‘een volmaakte 
dief’) een ander soort onrechtmatig 
verkregen spullen (een noviteit als de 
balpen, bijvoorbeeld, was toenter-
tijd net zo gezocht en werd even 
populair als tegenwoordig de mobiele 
telefoon). De opbrengsten van die 
diefstalletjes, die pecunia, waren naast 
het bargoens Haags ook broodnodig 
wilde je als straatgastje je zelfres-
pect behouden, zeker sinds bleek dat 
bijvoorbeeld voor mij de padvinderij 
te hoog gegrepen was, en ik voor de 
AJC, de Arbeiders Jeugdcentrale, de 
uitstraling miste van iemand als een 
K oos Postema. O, het hartzeer dat ik 
mijn moeder hiermee aandeed, en dit 
nog verergerend sinds ik me zelfs als 
krantenjongen niet wist te bewijzen. 
En wat had mijn vader hiervan gevon-
den, als zijn schip in de oorlog toch 
niet op het laatst was getorpedeerd 
(in Griekenland, Sardonische golf, ter 
hoogte van Aegina - die allereerste 
bron van ons zilvergeld).

Dick Bos
Ondertussen zat ik alweer een tijdje 
op moeilijke sommen te puzzelen voor 
het toelatingsexamen van de Hogere 
Burger School, en maakte ik via het 
leesboek K ees de Jongen kennis met 
het wel en wee van een leeftijdge-
nootje uit het mij totaal onbekende 
Amsterdam. Als ik heel eerlijk mag 
zijn, het in R otterdam spelende Boefje 
beviel mij om voor de hand liggende 
redenen een stuk beter. En van mijn 
laatst verdiende centjes kocht ik de 
beeldromannetjes van de wereldwijd 
- van Bogota tot Chicago - boeven 
bestrijdende judoka Dick Bos, voor 
een poosje mijn gedroomde held!

De strip Bulletje en Boonestaak uit 
het Vrije Volk zette mij op een geheel 
ander spoor, want in hoeveel van de 
havensteden, waaronder menige uit 
mijn voornoemde stapel ansichten, 
namen deze jeugdige verstekelingen 
mij niet mee uit passagieren. Mis-

schien gaven hun avonturen voor 
mij wel doorslag dat ik een paar jaar 
later zelf voor het zeemansleven zou 
kiezen;  een bestaan, tussenhaakjes, 
dat in eentonigheid en bekrompen-
heid het door mij eerder al verwenste 
dorpsleven moeiteloos naar de kroon 
zou steken. Immers alle havensteden 
van de wereld wogen gewoon niet op 
tegen wat je aan boord aan vrijheid en 
privacy moest inleveren, hoe impone-
rend het ook was voor het eerst R io’s 
Suikerbrood uit de mist te zien opdoe-
men, of, amper afgemeerd in de haven 
van Bangkok, naast de allermooiste 
meisjes ook nog de grootste Boeddha 
ter wereld te mogen bewonderen.

Zeevaartschool
In Scheveningen op de inmiddels 
allang verdwenen zeevaartschool, 
met een zakgeld te weinig om van te 
roken, laat staan een potje te biljaren 
of een meisje mee uit te nemen... 
Een handeltje in echte Amerikaanse 
sigaretten en Ierse whisky, gesmok-
keld uit de haven, bracht uitkomst. 
Mijn douanier deed erg zijn best voor 
een paar pakjes van die zwaar ge-
sausde sa es amel of ucky trike, 
namelijk wegkijken als ik de valreep 
afslenterde... In elke stad valt wel iets 
te organiseren, voerde ik in die tijd als 
ongeschreven devies.

En waar, behalven op Scheveningen 
kende men in die tijd een K urhaus met 
zijn Jazz at the Philharmonic (waar 
ik voor nog geen gulden coryfeeën 
als Milt Jackson, Gerrie Mulligan 
en Sarah Vaughan voor een vrijwel 
lege zaal zag soleren), en zoiets als 
ijshockey (‘snel, ..., gecapitonneerd, 
stuivend, hakkend, wervelend over 
het ijs’) op het Haagse Houtrust met 
zijn eerste overdekte kunstijsbaan. Ja, 
waar?

En eindelijk gloort dan de dag dat de 
 mij via Beiroet - waar tijdens 

luchtje scheppen een straathandelaar 
mij even vunzig als onvergetelijk zijn 
dirty books, good books aanprees - 

naar Calcutta zal vliegen (en vergeet, 
lezers, gedachtig aan deze miljoe-
nenstad vooral niet K ipling’s verhaal 
On the city wall te (her)lezen), ja, 
dat onbeschrijflijke alcutta waar ik 
me, na een week vertraging (zeggen 
en schrijven é é n vergeeld fotootje 
overleefde mijn verblijf aldaar) in de 
oliehaven zou inschepen.

Buenos Aires
Menig stad zou ik in die zeemansja-
ren nog gaan bezoeken, waaronder 
interessante en saaie, vermaarde en 
beruchte, geruï neerde en uit de grond 
gestampte. Maar niet elke plaats uit 
die inmiddels lelijk beduimelde stapel 
ansichtkaarten deed ik in levende lijve 
aan. N ew Orleans en Y okohama ní et 
bijvoorbeeld. Maar in Buenos Aires 
verkende ik de haveloze buurt waar 
eens de klassieke tango floreerde, en 
neuriede er tot vervelens toe: Malena 
canta el tango como ninguns. Ik raakte 
er verslaafd aan de rokerige, rossig 
verlichte keldertjes (Drinki para mi?) 
waar sombere mannen hun droevige 
milonga’s uit het hoofd ten gehore 
brachten.

Halverwege mijn leven verruilde 

ik mijn jongere ‘ikjes’ voor setjes 
oudere, en bevrijdde me tegelijk van 
die inmiddels wel wat hinderlijke 
ansichtkaarten, en zo waande ik mij 
dan tijdens een vakantie in het zicht 
van Schliemanns Troje een ogenblik 
de mythische held Achilles (‘voort-
durend en ongekreukt in verwachting 
van woordbreuk’);  later in Thebe, 
dankte ik de goden dat ze mij dat nare 
Oidipoes- complex hadden bespaard... 
En hoe na een bezoek aan het Prado 
in Madrid het woord Stedendwinger 
mij na het zien van een schilderij, 
namelijk het panoramische Beleg van 
Breda, nog dagenlang door het hoofd 
zou blijven spoken.

Geobsedeerd door een intrigerend vers 
van Achterberg ‘Ik loop in doodva-
cantie door den Haag’ , schieten mij 
nu ook droomsteden te binnen, zoals 
de onderzeese stad Savannah- la- Mar 
(‘she fascinates the eye with a F ata-
Morgana revelation’) en, bekender 
wellicht, de Onzichtbare steden van 
Calvino.

U it al die mogelijke en onmogelijke 
steden heb ik voor dit opstel een keus 
moeten maken, daarbij de kronkelwe-

gen van mijn brein voor lief nemend. 
Vaak voelde ik me dan ook een 
beetje als het kind dat - ‘jengelend aan 
moeders hand’ - in een warenhuis vol 
speelgoed te horen kreeg: “ Ho! Ho! 
Theo, é é n ding maar?!”

In zijn U topia heeft Thomas More 
het over een 24-tal steden, niet verder 
dan een dagreis uit elkaar gelegen, en 
natuurlijk en cultureel dusdanig met 
elkaar verbonden dat gezamenlijk in 
alle mogelijke behoeften kan worden 
voorzien. n kijk, met ramus’ of 
der Z otheid in ons achterhoofd, door-
kruisen we afwisselend glimlachend 
en hoofdschuddend ‘ons’ Europa, als 
‘eiland’ in beweging van vandaag.

En besluit ik deze herinneringen dan 
maar met de laconieke verzuchting: 
ach.

Theo van der Wacht
twacht@casema.nl

Aantekening
De niet verklaarde citaten die in de 
tekst zijn opgenomen, zijn respec-
tievelijk van G. F laubert, S. Bellow, 
Thomas de Q uincey en mijzelf.

Den Haag als thuishaven

Foto: M.P.J. van der Wacht
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De emotionele mix van mismuziek met 
flamenco, uitgevoerd met een klassiek koor en 
flamencogitaristen, is een prachtige combina-
tie. oor de optredens in en aag neemt e a 
zelf de muzikanten en de flamencodanser mee.

et koorgedeelte studeert hij in en aag 
persoonlijk in met heaterkoor ario o.

oorafgaand aan de isa lamenca brengt 
e a twee solo’s ten gehore.

aarten bestelt u via ons bespreekbureau 
op -   , in de hal van de entrale 
Bibliotheek pui  of via 
www.zuiderstrandtheater.nl aco ena

uiderstrandtheater
outrustweg 

 B en aag

Meestergitarist
Paco Peňa 
Exclusief in het Zuiderstrandtheater

De wereldberoemde flamencogitarist Paco Peňa komt naar Nederland 
voor een uitvoering van zijn Misa Flamenca. Door zijn onovertroffen 
techniek en meesterschap staat Peña al vijftig jaar aan de wereldtop. 

Zaterdag 22 oktober 
20.00 uur

Zondag 23 oktober 
14.30 uur 
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Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

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

 Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 
halte tram 3 en 12).

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

Wij zijn verhuisd

Oproep
Iedereen die 
Hans vd Bosch 
op de foto herkent en 
actuele informatie over 
hem kan geven, wordt 
gevraagd op deze 
oproep te reageren. 

Een oude vriend Ted Mangindaan is op zoek 
naar Hans, die hij voor het laatst heeft gezien 
in 1981, d.i. 35 jaar geleden (zie foto). In die 
periode woonde Hans samen met Yvon in 
Delft, en werkte als banketbakker in Delft-
centrum. In zijn vrije tijd speelde Hans drums 
in onze band. Graag zou Ted weer met Hans 
in contact willen komen, om een nieuwe 
band op te richten. 
S.v.p. ook reageren indien Hans niet meer 
muzikaal actief is, of anderzins. 

Voor informatie:  bel 06-22491576, 
of mail t.mangindaan@xs4all.nl  

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

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente
n Handyman
n Inboedelopslag
n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen
n Particuliere verhuizingen
n Kunst- en antiekservice
n In- en uitpakservice

Indien u uw spullen op een duurzame wijze een tweede kans
wilt geven , kies dan voor de ophaal hot-line van Schroeder! 

Uw spullen worden aangeboden in de Kringloop Holland winkels • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21
Leyweg 922J • Loosduinsekade 156 • Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam) • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 • Westduinweg 196

Kringloop Holland is onderdeel van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven • www.schroeder.nl
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Wij halen

gratis op!
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De club waar ook zijn oudere 
broers T om en Mick speelde. In het 
seizoen 1 9 5 3-1 9 5 4  waagde C ock, 
net als zijn broer Mick, de over-
stap naar de zogenaamde ‘wilde 
voetbalbond’, de NB VB . Die 
een eigen competitie startte met 
profclubs, naast die van de KNVB . 
Deze krankzinnige situatie heeft er 
uiteindelijk toe geleid dat de beide 
voetbalbonden in het seizoen 1 9 5 4  
zijn gefuseerd tot é é n voetbalor-
ganisatie. Waar binnen plaats was 
voor zowel een afdeling betaald- 
als amateurvoetbal. T ijdens deze 
periode die voorafging aan de fusie 
tussen beide bonden, ging C ock 
C lavan net als vele andere bekende 
spelers uit onze regio voetballen 
bij profclub Den Haag ‘5 4 , die 
uitkwam in de competitie van de 
NB VB .

P rofclub Den Haag, die zijn 
thuiswedstrijden speelde op het 
Duinhorstcomplex in Wassenaar, 

omdat de gemeente Den Haag 
geen profvoetbal toestond binnen 
de stadsgrenzen van Den Haag, 
zou later dat jaar fuseren met de 
uit Rotterdam afkomstige profclub 
Rotterdam. De naam die gekozen 
werd voor deze nieuw ontstane 
fusieclub was F lamingo’s. Echter, 
de keuze voor de naam F lamingo’s 
zou achteraf een zeer ongeluk-
kige zijn en de nodige problemen 
geven, omdat er in Den Haag al 
een club met deze naam bestond en 
de KNVB  daarom geen toestem-
ming verleende om deze naam te 
gebruiken. Om de problemen rond 
de gekozen naam op te lossen, 
werd in 1 9 5 5  besloten om de naam 
F lamingo’s te veranderen in Hol-
land Sport.

T ijdens zijn periode als speler van 
profclub Den Haag en Holland 
Sport heeft C ock samen gespeeld 
met vele bekende voetballers uit 
die tijd zoals J ohn Huguenin, L ou 

Willems, T oon B auman, B ertus de 
Harder, Henk Schouten en de beste 
speler die ADO ooit heeft gehad, 
zijn eigen broer Mick.

In 1 9 5 8  keerde C ock C lavan terug 
bij ADO, waar hij in eerste instan-
tie als speler met amateurstatus in 
het tweede elftal van ADO beland-
de. T ijdens é é n van de wedstrijden 
die C ock C lavan in het tweede 
elftal van ADO speelde, was er een 
vertegenwoordiger van de KNVB  
op de tribune aanwezig die C ock 
C lavan uitnodigde voor deelname 
aan de voorbereidende selectie-
trainingen van het Nederlands 
Oly mpisch amateurelftal, dat in de 
zomer van 1 9 6 0 zou deelnemen 
aan het Oly mpisch voetbaltoernooi 
in Rome.

Omdat C ock C lavan toch heel 
graag aan dit Oly mpisch voetbal-
toernooi in Rome wilde deelnemen, 
kon hij noodgedwongen het door 

ADO aangeboden profcontract niet 
ondertekenen om zijn amateursta-
tus te behouden. Om dit probleem 
te omzeilen is er door ADO in 
overleg met C ock afgesproken om 
dit contract op een later tijdstip na 
afloop van het voetbaltoernooi op 
basis van betalingen met terugwer-
kende kracht af te sluiten. Zo kon 
C ock zijn ( betaalde)  amateurstatus 
behouden tot na dit Oly mpisch 
voetbal toernooi. 

C ock C lavan speelde totaal vijf 
seizoenen als rechtermiddenvelder 
voor ADO en kwam in de periode 
1 9 5 8 -1 9 6 3 in totaal 1 4 1  keer voor 
ADO uit in het eerste elftal.

Hij speelde 1 04  competitiewed-
strijden, waarin hij é é n keer wist 
te scoren. Verder speelde hij 1 2 
bekerwedstrijden, 25  oefenwed-
strijden ( waarin hij é é n maal het 
doel wist te vinden) . In totaal 
scoorde C ock C lavan twee maal in 

deze 1 4 1  wedstrijden.

In het jaar 1 9 6 3, tijdens de grote 
leegloop bij ADO, vertrok C ock 
C lavan naar Haarlem.

Overzicht voetballoopbaan
1 9 4 4 -1 9 4 5  HMSH
1 9 4 5 -1 9 5 4  ADO
1 9 5 4 -1 9 5 5  P rofclub Den Haag ‘5 4  
/  F lamingo’s
1 9 5 5 -1 9 5 8  Holland Sport
1 9 5 8 -1 9 6 3 ADO
1 9 6 3-1 9 6 5  Haarlem
1 9 6 5 -1 9 7 1  RVC
1 9 7 1 -1 9 7 4  Assistent trainer RVC
1 9 7 4 -1 9 7 8  T rainer van HMSH
1 9 7 8 -1 9 8 2 T rainer van VDS
1 9 8 2-1 9 8 3 T rainer van SOA
1 9 8 5 -1 9 8 9  T rainer van B ohemen

In 1 9 9 0 is C ock C lavan met zijn 
voetbalactiviteiten gestopt.

C ock C lavan overleed op 01 -07 -
2003 op de leeftijd van 7 0 jaar.

Middenvelder Cock Clavan
In deze aflevering ga ik met u terug in de tijd naar een periode waarin het betaalde voetbal 
in Nederland nog in haar kinderschoenen stond. Samen met de weduwe van de oud-ADO-
speler Cock Clavan ga ik met haar door de plakboeken van haar man en die ons terugvoe-
ren naar begin jaren vijftig van de vorige eeuw. De op 13-09-1932 te Den Haag geboren 
Cock Clavan, die als de één na jongste uit een gezin met acht jongens als 13-jarige in 1945 
van de Haagse voetbalvereniging HMSH de overstap maakte naar ADO.

Cock Clavan.

Van links naar rechts: Theo Timmermans, Cock Clavan, Mick Clavan, Harry Vreken, Jacques Smit,  Henny den Engelse en trainer Rinus Loof.

De maaltijden worden 
gratis bezorgd en 
zijn van uitstekende 
kwaliteit.

Onze maaltijden bereiden wij in eigen 
keuken op ambachtelijke wijze (zie tv-
opname op onze website) met de beste 
ingrediënten, waardoor wij in staat zijn 
om een constante hoge kwaliteit te kun-
nen garanderen.
Bovendien luisteren wij erg goed naar de

 wensen van onze 
groeiende klanten-
kring en verwerken 
deze wensen continue in de maaltijden. 
Door de jaren heen heeft dit geleid tot 
uiterst smakelijke en gezonde maaltijden 
waar bijv. erg weinig zout en kruiden aan 

zijn toegevoegd. Telkens weer krijgen 
wij lovende kritieken bij proeverijen: van 
senioren, instellingen, koks en zelfs ver-
pleegkundigen, diëtisten en welzijnsorga-

nisaties voor ouderen.
Behalve uiterst smake-
lijke maaltijden is er meer 
waardoor 3B Diner voorop 
loopt in haar streven om elke 

maaltijdgebruiker tevreden te kunnen 
stellen.
Wensen van onze maaltijdgebruikers wa-
ren o.a.:  Nog meer groenten in de maal-

tijd. Het Hollandse kruimige aardappeltje. 
Maaltijden van 380 gram voor “de kleine 
eter”. Deze wensen vindt u nu ook in de 
maaltijden terug. Bel ons telefoonteam 
en vraag onze nieuwe brochure aan. Wij 
sturen u hem samen met alle andere 
informatie graag toe.

Bovendien stellen wij u in de gelegen-
heid om 6 maaltijden naar keuze (geen 
kerstmenu’s en luxe maaltijden) te 
proeven voor slechts € 25,-

3B Diner is onderdeel van “De Jong Diepvries B.V.” 
een al 60 jaar bestaande groothandel 
voor de voedingsbranche.

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de maaltij-
denservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt al snel, men 
heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een prijs die veelal een 
euro per maaltijd goedkoper is dan die van de meeste andere maaltijdservice 
bedrijven.

Nu ook maaltijden van 
380 gr. voor “de kleine eter”

Voor meer informatie:
www.3bdiner.nl of 
bel met 010-529 01 33
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Wie maakt de Zoetermeerder nog gelukkiger?!

Word planner of reisbegeleider bij De Volharding!
De Volharding is per 18 juli 2016 gestart met het aanbieden van vervoer in 
Zoetermeer. Voor alle mensen, jong en oud. Dat hebben we geweten, het is een 
groot succes geworden! Uitbreiding van onze geweldige groep van 15 vrijwilligers 
is daarom noodzakelijk. 

Wij zitten te springen om:

Reisbegeleiders! Als reisbegeleider haalt u de passagiers op aan de deur, helpt 
ze de bus in en begeleidt ze naar hun bestemming. In de bus houdt u een kleine 
administratie bij, maar geeft u de passagier vooral de aandacht die hij/zij nodig 
heeft! Belangrijkste talenten zijn interesse hebben in mensen en een verzorgende 
instelling. 

Planners! Als planner beantwoordt u vragen van bellers, plant u de ritten in en 
informeert u de chauffeurs en reisbegeleiders. Dit alles gebeurt vanuit huis, een 
computer met internet is daarvoor wel noodzakelijk. Goed luisteren en meedenken 
staan centraal. Een planner kan zich in een ander inleven, is nauwkeurig en heeft 
een duidelijke telefoonstem.

• Heeft u geduld met mensen?
• Komt u uw afspraken na?
• Bent u 8 uur per week beschikbaar?
• Vindt u het leuk om in een team te werken?
• Woont u in Zoetermeer?

De Volharding waardeert uw inzet met een beloning van € 4,50 per uur tot een 
maximum van € 125,00 per maand. Dit volgens de landelijke vrijwilligersregeling.

Pak deze kans en maak een afspraak met onze enthousiaste vrijwilligster 
Elise Peper, coördinator Steun en Toeverlaat Zoetermeer, via 079-2033095 
of busvervoer@devolharding.nl. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West 

Tijd voor Nostalgie
Iedere werkdag rond 15.15 uur

Vanaf deze week zie je elke werkdag, 
direct na het NOS-Journaal -met regio-
nale bijdragen-, het nieuwe TV West 
programma ‘Tijd voor Nostalgie’. 
Hierin laat Debby Roukens video’s 
en films van vroeger zien. De films 
komen onder meer uit het TV West 
archief, uit regionale archieven en 
van amateurfilmers. 

Heb jij nog een film liggen met beel-
den van een historische gebeurtenis 
of van iets anders dat zich in de re-
gio of in uw achtertuin afspeelt? 
Bel dan tijdens kantooruren naar de 
redactie via (070) 307 88 88 of mail: 
tijdvoornostalgie@omroepwest.nl.

Iedere werkdag weer even terug 
in de tijd, met Tijd voor Nostalgie. 
Om 15.15 uur op TV West.

Waarom  
deelnemen aan  

het Depositofonds  
De Volharding?

•  DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL
•  JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE
•  FLEXIBEL BIJSTORTEN

Meer weten?  Tel. (070) 346 95 71  |  depositofonds@devolharding.nl  |  www.devolharding.nl

U ontvangt € 250,- op uw rekening 
bij het openen van een 
depositospaarrekening. 
Bij het openen van een deposito 
stort de Volharding een bedrag 
van € 250,- op die rekening. 

 
 

De rente die u ontvangt op uw 
deposito is hoger dan sparen 
bij de bank 
De rente op uw rekening bedroeg 
2,4% over 2015 en 3% over 2014.  

 

Geen deelname eisen
Er gelden geen beperkende 
voorwaarden aan deelname 
aan het fonds.  

De Volharding stort op elke 
geopende depositorekening € 250,-. 
Het staat u vrij om te bepalen 
hoeveel u maandelijks, jaarlijks 
of af en toe overmaakt. 

 
 
 

Depositorekening als aanvulling 
op uw huidige uitvaartverzekering 
Ook als u al een uitvaartverzekering 
heeft kunt u een deposito spaar-
rekening openen. Bij uw overlijden 
valt het bedrag vrij om dit naar 
eigen inzichten te besteden 
aan uw uitvaart.   

Teveel gespaard?
Het bedrag dat overblijft is voor 
uw nabestaanden. Dit bedrag kan 
bijvoorbeeld ook gebruikt worden 
voor de uitvaart van uw partner.   

 

Gratis en vrijblijvend 
advies aan huis
Onze uitvaartprofessionals van de 
CUVO helpen u gratis en vrijblijvend 
uw uitvaartwensen vast te leggen 
en de bekostiging van uw uitvaart 
inzichtelijk te krijgen.  

 
 

 

Dit kan op afspraak bij u thuis of 
tijdens het gratis inloopspreekuur. 
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur 
op de Roggeveenstraat 116, 
hoek Prins Hendrikstraat in Den Haag. 

 
 
 

Voor een afspraak aan huis 
belt u naar: (070) 346 95 71

 

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te zadelen 
met hoge uitvaartkosten. En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart 
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname aan het depositofonds 

van De Volharding kan voor u de juiste oplossing zijn. 
 

 

DE  VOORDELEN OP EEN RIJ 

Deelnemers van het depositofonds zijn 
automatisch lid van de Coöperatieve 
Uitvaartvereniging De Volharding. 
Dit lidmaatschap is levenslang kosteloos.  

 

Het Depositofonds is een zelfstandige 
stichting en onderdeel van 
De Volharding (Cuvo/Coöperatieve 
Uitvaartvereniging De Volharding U.A. 
sinds 1935)  

 Depositofonds De Volharding
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UITGAAN
in de jaren 

60,70
en 80!en 80!en 80!en 80!en 80!en 80!en 80!en 80!en 80!en 80!

  ‘Ik was best een notoire stapper in die 
jaren. Eigenlijk ging ik bijna iedere dag 
uit.’

     Homobars als thuishaven 
We hebben afgesproken bij B odega De 
P osthoorn op het L ange Voorhout. Altijd 
prima vertoeven daar. Ook Den Haag 
geniet nog van de nazomer, dus Rob en 
ik treffen elkaar buiten op het terras. Gek 
eigenlijk, beiden komen we regelmatig 
in allerlei Haagse theaters, maar we zijn 
elkaar nog nooit tegengekomen bij een 
voorstelling.

  Rob zit al aan z’n biertje, ik bestel 
een cappuccino. Hij vertelt over z’n 
aankomende theatervoorstellingen. 
B innenkort begint dit weer. Verhoeven 
Doet B uurtonderzoek heet het. Zoals hij 
het zelf omschrijft, is het een luchthartig 
programma over gewichtige onder-
werpen met muziek en scherts rond 
interviews met interessante gasten.

    ‘J e moet het zien als een theatrale zoek-
tocht naar onbekend talent’, glundert hij.

    Rob, die dit project drie jaar geleden 
na zijn pensionering begon, presenteert 
en organiseert deze show maandelijks 
in Zaal 3 van het T heater aan het Spui, 
locatie aan de C onstant Rebecq uestraat. 
Vanwege de voortdurende belangstel-
ling van buurtbewoners en omwonenden 
gaat het programma inmiddels het vierde 
seizoen in.

    ‘Ik heb een theaterachtergrond en heb 
altijd gewerkt als docent en publici-
teitsmedewerker. Was fantastisch om te 
doen, zoals dit ook is. Het is natuurlijk 
ook nog eens mijn eigen kindje, en ik 
ben blij dat het tot nu toe goed loopt. 
B ovendien maak je door zo’n project te 
beginnen natuurlijk kennis met de meest 
uiteenlopende ty pes. Dat dit vrijwel 
altijd creatieve mensen zijn, maakt het 
tegelijkertijd leuk en interessant.’

     Café De Sport 
Maar hoe kwam Rob eigenlijk dan met 
theater in aanraking?

  ‘Niet zo moeilijk’, antwoordt hij. ‘Van 
huis uit ben ik scenograaf. Ik zat in mijn, 
zeg maar, wilde jaren, op de kunst-
academie. Nu heb ik het dus over de 
jaren zestig. Dat hele uitgaansgebeuren 
was vanzelfsprekend é é n groot theater. 
Althans, zo zag ik het. Ik was een jaar 

of negentien en belandde tijdens het 
stappen in café  De Sport, later nog heel 
bekend geworden door de beroemde 
scenes van Van Kooten en De B ie. Ach-
ter de bar stond Sjors. L euke tent, café  
De Sport, waar veel eigenzinnige ty pes 
kwamen. Omdat ik er vrij snel achter 
kwam dat ik homo was, ging ik ook 
naar andere bars. Ik had sowieso geen 
problemen met mijn ‘coming out’. Was 
helemaal geen issue toen. T huis niet en 
op school ook niet.’

     De Landman 
‘Waren er toen ook al veel homobars? ’, 
vraag ik hem.

  ‘Absoluut. En niet eentje maar wel 
meerdere:  De L andman bijvoorbeeld. 
Die kent iedereen in Den Haag. Is een 
begrip. Sinds jaar en dag al de uit-
gaansgelegenheid voor homo’s en in 
dat opzicht dus een voorloper. Die zit 
er trouwens al sinds 1 7 6 1 , De L and-
man. De eerste twee eeuwen kwamen 
er waarschijnlijk nog niet veel homo’s. 
Moest toen nog uitgevonden worden, 
hahaha!  J e had in de jaren zestig hier 
ook de Marsbar in de Kazernestraat en 
kort daarna kreeg je ook de B oko-bar, 
gelegen aan de Nieuwe Schoolstraat. 
Om de hoek was T heater P epijn waar 
oprichter P aul van Vliet toen nog 
regelmatig speelde. J e kunt wel zeggen 
dat ik daar bijna hele weekenden zat. De 
B oko-bar was een geweldige tent!  Werd 
met veel liefde en zorg bestierd door 
Guus en Gerard. Alsof je er woonde, dat 
gevoel. Kortom:  altijd feest daar en altijd 
gezellig. T ot in de vroege uurtjes.’

     Schoolstraat 
Ik maak Rob ook nog even attent op café  
De Vink, in de Schoolstraat en vraag 
hem of hij daar toen ook kwam.

  ‘Die kwam later, De Vink. In de jaren 
zeventig meen ik. Wel een paar keer 
geweest, maar niet mijn ding. B eetje 
ordinair publiek ook. Een echte poten-
bar. Ik noem het ook altijd een ‘Geer en 
Goor-bar’. Dat zegt genoeg.’

     Lastig ventje 
‘Wat voor ty pe was je vroeger eigen-
lijk? ’, vraag ik hem nieuwsgierig.

  ‘Ik deed vroeger heel veel om op te val-
len’, lacht hij. ‘Was geloof ook niet zo’n 
makkelijk ventje. Vooral leraren hadden 
het moeilijk met mij. Ik wist al snel wat 

ik wilde. De kunst trok mij enorm en 
daar wilde ik koste wat kost mijn beroep 
van maken. En ik mag zeggen dat dit me 
ook gelukt is. Er schiet me plots weer 
een andere tent te binnen. Heette Venice, 
ook altijd erg gezellig. Wel met een deur 
waar je altijd eerst netjes moest bellen. 
J e kon er niet zomaar binnenlopen. Maar 
daar kwam wel goed publiek van wat ik 
me er van kan herinneren.’

     De Marathon 
‘Kwam je alleen maar in homobars 
dan? ’, vraag ik hem.

  ‘Eigenlijk wel, ja. Ik vond zo’n tent als 
De Marathon bijvoorbeeld maar niets. Ik 
was al jong praktiserend homo, dus met 
de meisjes had ik hoegenaamd niets. T ja, 
en dan had je in tenten als de Marathon, 
met al die macho’s, natuurlijk niets te 
zoeken.

     Schilderswijk 
In 1 9 7 7  ging Rob voor het eerst samen-
wonen, vertelt hij mij.

  ‘Voor het eerst en ook voor het laatst. 
Dat was in de Schilderswijk, een erg 
leuke wijk toen, waarbij ik wel gelijk 
wil aantekenen dat ik dit nog steeds het 
geval vind. Ik woonde aan de kop van de 
Vaillantlaan, waar nu de fontein is. Net 
zoals je in je pubertijd problemen kent, 
komen er ook weer problemen opduiken 
als je volwassen bent. Andere proble-
men, maar problemen. Maar ook die los 
je weer op.’

    ‘En hoe loste je die op dan? ’

    ‘U itzoeken wie je bent!  Maar eerlijk 
gezegd weet ik dat op mijn leeftijd nog 
steeds niet en misschien kom ik dat 
nooit te weten. Weet je, een creatieve 
opleiding drukt een enorme stempel 
op je leven. Een voordeel en misschien 
tegelijkertijd ook wel een nadeel is dat 
je je niet zo snel uit het veld laat staan. 
J e loopt soms in een dood spoor door de 

maatschappij en komt hierdoor in allerlei 
situaties terecht. J e kunt je dan afvragen 
of dat normaal is.’

    Misschien dat Rob daarom wel zo’n 
theaterprogramma doet. Hij zegt dat het 
zijn talent is om problemen op te lossen 
tussen mensen.

    ‘Ik kan goed relativeren’, zegt hij. ‘In 
dat opzicht lijk ik best veel op mijn 
vader. Die was altijd heel relaxed.’

     Fantastische tijd 
Maar gaat deze Rob nog weleens op 
stap?

  ‘Nauwelijks, of eigenlijk gewoon 
helemaal niet meer. Om je eerlijk te 
zeggen, ben ik daar in 1 9 8 0 resoluut mee 
gestopt. Nee, die tijd is geweest. Stappen 
was vroeger zo geweldig. Als je niet 
ging, had je het gevoel dat je echt iets 
miste. Elke avond was wel een feest. We 
stonden altijd te dansen. We dansten als 
het ware op het leven!  Een fantastische 
tijd, wel anders dan deze tijd. Maar ach, 
iedere tijd heeft tenslotte zijn charme.’

     Boko-bar 
Misschien is het aardig om nog even 
naar Rob z’n voormalige favoriete 
uitgaansplek te lopen, stel ik hem voor, 
alhoewel de B oko-bar daar natuurlijk al 
jaren niet meer zit.

  We nemen de fi ets, gaat veel sneller , 
roept hij. ‘En bovendien loop ik even 
niet zo makkelijk.’

    Zo gezegd, zo gedaan. En inderdaad, 
daar aangekomen constateren we dat 
op de plek waar eerst de homoscene 
fl oreerde, nu een tandartspraktijk zit.

    T ijd is vergankelijk. En zo hoort het 
misschien ook.

     F rans L i mb erti e
f rans.li mb erti e@y ah oo.com  

Speciaal voor De Oud-
Hagenaar schrijf ik de 
komende maanden 
een aantal artikelen 
over het uitgaansleven 
in Den Haag in de 
jaren 60, 70  en 80! Met 
een aantal bekende en 
minder Hagenezen en 
Hagenaars ga ik strui-
nen door Den Haag om 
herinneringen uit die 
tijd op te halen. Jouw 
verhalen zijn uiteraard 
van harte welkom! 
Was jij een notoire 
stapper in het Haagse 
uitgaansleven van de 
jaren 60, 70 en 80 en 
kun je hier wat leuke 
verhalen over vertellen, 
dan hoor ik het graag 
van je! Mail naar: frans.
limbertie@yahoo.com.

We dansten op ons leven 
in al die geweldige tenten van toen!

 Rob in de Nieuwe Schoolstraat, waar vroeger op deze locatie zijn favoriete tent de Boko was geves-

  ‘Ik ben wel echt een kind van de jaren zestig en zeventig, maar ik 
weet niet of ik de juiste persoon ben voor een leuk interview, hoor’, 
had Rob Verhoeven van tevoren nog gezegd. Maar het feit alleen al 
dat hij in z’n eentje met regelmaat een succesvol theaterprogramma 
produceert, had mij toch wel nieuwsgierig gemaakt. Bovendien, met 
onze gezamenlijke interesse voor theater en het uitgaansleven in 
de vroegere Haagse jaren moest dat wel een aardig gesprek gaan 
opleveren. Waar kwam deze Rob vroeger allemaal en hoe beleefde 
hij die tijd? Rob vertelt honderduit. 
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Bel
070 - 22 10 581
en wordt  gratis   

lid !

Pantoff el Bluebell

  23,95
Voor leden

Onze  pri j s €29,95

Tuinhulp, 
knie/zitbankje in één

37,95
Onze  pri j s € 47,95

Voor leden

         Bel en bestel 070 - 221 0581

Therapiemat Mambo, 15mm 
180x60 cm

 119,
Voor leden

95

Go Up boodschappentrolley

Onze  pri j s € 149,00

Onze  pri j s vanaf  € 35,99

28,
Voor leden 

99

Voetenveger

Onze  pri j s €12,95

Voor leden

  10,40

Onze catalogus 2016 is uit.
Vraag hem nu aan !

Onze  pri j s vanaf  € 39,95

Voor leden 

  31,95

Opvouwbare douchekruk

Onze  pri j s € 55,95

Voor leden

  44,75

Dunlop dubbele fi etstas

Onze  pri j s € 12,95

Voor leden

10,50

Big Button telefoon

Lange teennagelschaar

Onze  pri j s € 14,95

Voor leden

11,95

Comfort GSM FM-7500

Voor leden

31,95

Onze  pri j s € 39,95



De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 4 oktober 2016 pagina 17

nder het genot van een kop koffie 
é n een colaatje licht J ohan Groen een 
tip van de sluier rond het sy mposium 
op. J e gaat er mensen ontmoeten die 
geï nteresseerd zijn in alles over de 
dood, sterven en waardig afscheid 
nemen. Onze bedoeling is bezoekers 
zo te prikkelen dat ze zichzelf vragen 
gaan stellen als:  hoe zag mijn leven 
er eigenlijk uit, welke steen heb ik 
verlegd in de rivier en hoe wil herin-
nerd worden?

Het sy mposium biedt rond dit thema 
een aaneenrijging van interessante 
beelden en geluiden. Wie verwacht er 
nu dat een Haagse schrijver als B art 
C habot een prijs uitreikt voor het beste 
levensverhaal?  C habot kent als geen 
ander de taal die hoort bij het thema 
waardig afscheid nemen. Of een 
uitvaartondernemer waar je een selfie 
kunt nemen in een doodskist?  En dat 
iemand je meeneemt in de kunst van 
het vertellen van levensverhalen?

Want dá t is wel de verdienste van het 

P latform Dood g ewoon in Den Haag 
in de afgelopen vijf jaar. Dat we veel 
beter de woorden vinden voor het 
waardig afscheid nemen van het leven. 
Iets waar veel mensen niet over durf-
den praten. Vandaag de dag staat het 
levensverhaal van mensen volop in de 
schijnwerpers. En dat is ook de basis 
voor een waardig afscheid:  je eigen 
levensverhaal kennen.

J e ziet ook dat ‘dood zijn’ steeds per-
soonlijker wordt. Kortgeleden woonde 
Groen de uitvaart bij van een jonge-
man. Hier was geen begrafenis aan 
de gang maar een ‘afscheidsevent’. 
Veel mensen, een flinke geluidsinstal-
latie en vrienden die zorgden voor 
een prachtig aangrijpend programma. 
Het klopte allemaal. Daar zit hem de 
waardigheid:  het afscheid dat past bij 
de degene die het leven verlaten heeft.

Als je je bewust bent van je sterfelijk-
heid, betoogt Groen, is het belangrijk 
om zelf regie te nemen voor een bij 
jou passend afscheid. Dat ben je 

eigenlijk ook verplicht aan je familie 
en vrienden. Dus laat weten wat je 
wilt. Als je waardig wilt sterven, word 
je ook waardig herinnerd. Doe je dat 
niet, dan beslissen anderen voor jou en 
krijg je meer een standaard afscheid. 
En dan hebben we het niet meer over 
waardigheid.

De kracht van het levensverhaal blijkt 
tijdens de speciale activiteiten die 
het P latform organiseert met Resto 
VanHarte. Onder het genot van een 
maaltijd vertellen ouderen hun verhaal 
aan jonge mensen, die het opschrijven. 
J e ziet dat het mes hier aan meerdere 
kanten snijdt. Voor de é é n krijgt zijn 
of haar leven nog meer waarde en 
is daarmee dienstbaar aan degene 
die luistert en het optekent. T egelijk 
bestrijd je daarmee ook een stuk 
eenzaamheid.

Regie nemen op waardig sterven en 
afscheid nemen, en het voorkomen dat 
mensen in eenzaamheid sterven. Het 
zijn de onderwerpen waar het P latform 

Dood g ewoon in Den Haag zich al vijf 
jaar sterk voor maakt. Het sy mposium 
Haagse Waardigheid werpt een licht 

op al deze aspecten en nog veel meer. 
Deelname is gratis en aanmelden kan 
via doodgewoonindenhaag.nl.

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

Erf- en schenkingsrecht

Besparen met huwelijk
op erfrechtbelasting
I k  woon alleen en wi l d at g raag  z o 
h ou d en. M et een g oed e v ri end i n g a i k  
al jaren v ertrou weli jk  om maar ook  z i j 
woont tot v olle tev red enh ei d  alleen. 
Aang ez i en i k  teg en d e tach ti g  loop,  z ou  
i k  om f i scale red enen ( erf b elasti ng )  
een h u weli jk  of  partnersch ap met h aar 
wi llen aang aan. E ch ter met b eh ou d  
v an d e statu s q u o ( d u s ni et g aan sa-
menwonen) . I k  h eb  eni g  v ermog en,  z i j 
i n h et g eh eel ni et. K an z i j op d i e ma-
ni er v eel erf b elasti ng  b esparen en wat 
z i jn d e conseq u enti es v oor d e AO W  
v oor alleenstaand en d i e we b ei d en nu  
nog  k ri jg en?

Door een huwelijk of een officieel 
samenlevingscontract aan te gaan, 
kunt u inderdaad wederzijds erfbe-
lasting besparen. Voor de Sociale 
Verzekeringsraad betekent dat u in 
eerste instantie elk alleen nog maar 
de AOW voor gehuwden krijgt. T en-
zij u dan tegelijk kunt aantonen dat u 
absoluut niet é é n huishouden vormt. 

Dat kan nog problemen geven. 
Zeker als u een huwelijk of partner-
schap aangaat. De vrijstelling voor 
erfbelasting tussen fiscale partners 
bedraagt thans ruim 6 36 .1 8 0 euro. 
Zou u per testament aan uw vriendin 
nalaten dan is haar vrijstelling erg 
laag. Het kan voor uw vriendin na 
uw overlijden dus behoorlijk lonen 
om een huwelijk met u aan te gaan. 
Aan de andere kant raakt zij haar 
alleenstaande AOW kwijt. 

We raden om gecompliceerde kwes-
ties ( bijvoorbeeld wie zijn de wet-
telijke erfgenamen als u alleen blijft 
en heeft u nog levende kinderen? )  
te betrekken of een notaris advies te 
vragen.

Uitvaartverzekering 
is niet nalatenschap
E en alleenstaand e moed er met v eel 
sch u ld en g aat b i nnenk ort waar-
sch i jnli jk  d ood . D oor h aar i nmi d d els 
ook  al ov erled en ou d ers i s ooi t een 
u i tv aartv erz ek eri ng  v oor h aar af g e-
sloten. H aar z oon z al waarsch i jnli jk  
ni k s erv en en h i j wi l natu u rli jk  ook  ni et 

opd raai en v oor ev entu ele sch u ld en v an 
z i jn moed er. Als h i j d e u i tk eri ng  v an d e 
u i tv aartv erz ek eri ng  aanv aard t,  loopt 
h i j d an ri si co v oor d e sch u ld en op te 
d raai en?  H oe k an h i j d at ontlopen en 
toch  d e b eg raf eni s v an z i jn moed er 
b ek osti g en?

De uitkering uit een uitvaartverzeke-
ring behoort niet tot de nalatenschap 
want die is bedoeld om de kosten 
van de uitvaart van een overleden 
verzekerde te betalen. Dus de zoon 
zal hierbij geen problemen onder-
vinden. Wat de nalatenschap betreft, 
kan hij die zogenoemd beneficiair  
aanvaarden. 

Eenvoudig gezegd komt dat erop 
neer dat hij even afwacht of de 
schulden van de nalatenschap niet 
groter zijn dan de baten. Als blijkt 
dat er een negatief saldo is, dan hoeft 
hij niet met z’n privé vermogen bij 
te springen om alle schulden van de 
overledene te voldoen.

In de praktijk gebeurt beneficiaire 
aanvaarding alleen als men erft van 

iemand van wie de vermogenspositie 
onbekend is. Voor beneficiair aan-
vaarden en ook voor het verwerpen 
moet een verklaring worden afge-
legd op de griffie van de rechtbank. 
Indien het zover is, is het verstandig 
hierover een notaris te raadplegen. 
Want er zitten ook een paar adders 
onder het gras.

Financiële kwesties

Vergoeding getuige
in strafproces
M i jn z oon h eef t een d i spu u t met z i jn 
v ori g e werk g ev er en b i nnen ni et al te 
lang e ti jd  z u llen v oor h em g etu i g en 
word en g eh oord  v oor d e rech tb ank . 
I k  meen nog  ni et z o lang  g eled en v i a 
d e med i a te h eb b en v ernomen d at 
g etu i g en op een of  and ere mani er 
sch ad eloos k u nnen word en g esteld  
v oor d e k osten v an h et opnemen v an 
( een g ed eelte)  v an een v ri je d ag  h i er-
v oor. K lopt d i t?  

Inderdaad is het voor getuigen 
mogelijk een vergoeding te krijgen. 
Het moet dan echter wel om een 

strafproces gaan. Dat lijkt in het 
geval van uw zoon niet aan de orde. 
De verletschade , zoals het officieel 
heet, is een schadeloosstelling voor 
de tijd die getuigen kwijt zijn om 
naar de rechtszaal te komen.

Consumentenzaken

Zoon woont in
bij zijn vader
Ik ben 7 5  jaar en bewoon een huur-
woning voor senioren ( 5 5 + ) . Mijn 
zoon van 4 3 jaar woont tijdelijk bij 
mij nu hij in een echtscheiding zit 
verwikkeld. Stel dat mij iets zou 
overkomen, moet mijn zoon dan de 
woning verlaten?

J a. T enzij hij in het huurcontract op-
gevoerd staat als medehuurder. Maar 
dat lijkt ons niet zo waarschijnlijk 
als hij tijdelijk bij u inwoont. Mocht 
u onverhoopt overlijden of het huis 
anderszins verlaten, dan heeft de 
achterblijvende bewoner in principe 
geen rechten op het blijven wonen 
in het huurhuis waarvan u de hoofd-
huurder bent.

Symposium Haagse Waardigheid op 12 oktober

‘Kom kennismaken met je eigen taboe over de dood. De toegang is gratis’. Dat is de oproep van 
Johan Groen, voorzitter van het Platform Dood gewoon in Den Haag. Op 12 oktober organiseert het 
Platform het Symposium Haagse Waardigheid in de Haagse Hogeschool. Een symposium rond het 
lustrum van het platform. Vijf jaar werken aan het doorbreken van het taboe rond de dood. Geïnte-
resseerde Hagenaars zijn van harte welkom.

Johan Groen, voorzitter van het Platform Dood gewoon in Den Haag.

Praten over de dood maakt iets los bij mensen…

(advertorial)
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Elke dag maak ik er minstens drie. 
Van die Zweedse puzzels. U  weet wel. 
Dat zijn kruiswoordpuzzels waarbij de 
omschrijving van de in te vullen woor-
den in de vakjes staan die bij gewone 
kruiswoordpuzzels zwart zijn.

     .iedate... 
Ik kan er maar geen genoeg van 
krijgen. Het is spannend, leerzaam en 
ergerniswekkend. Dat laatste vooral 
als het woord dat wordt gevraagd je 
maar niet te binnenschiet. Wat moet 
je bijvoorbeeld met .iedate... bij de 
omschrijving ‘optrekje’?  En wat 
moet je kiezen als de omschrijving 
‘praten’ luidt en je hebt .a.e.en?  En 
de letters op de puntjes zijn op geen 
enkele manier te achterhalen omdat 
die puntjes verder geen deel uitmaken 
van een kruislings woord. Moet ik dan 
‘tateren’ of ‘kakelen invullen?

  Soms ook verschil ik ernstig van 
mening met de makers van de puzzel. 
Dan staat er bijvoorbeeld in de om-
schrijving ‘mannetjesvis’en dan moet 
ik ‘hom’ in vullen. Voor de zekerheid 
kijk ik achter in het puzzelboekje bij 
de oplossingen. J a hoor. Daar staat 
ook duidelijk ‘hom’. Maar hom is he-
lemaal geen mannetjesvis!  Hom is ( en 
voor de zekerheid google ik het ook 
nog even)  het zaad van een mannetjes-
vis!  En dan klopt het niet, vind ik.

    En in gedachten schrijf ik een brief 
naar de redactie van het puzzeltijd-
schrift waarin ik betoog dat je bij de 
omschrijving ‘mannetjesmens’ toch 
ook geen ‘sperma’ gaat invullen?  
Maar van zo’n brief is het nog niet 
gekomen. Hoewel ik al wel een hele 
waslijst van dergelijke ergerlijke 
omschrijvingen heb.

    Ik noem er een paar. Eerst de 
omschrijving en dan het gevraagde 
woord.

glazen klok - stolp

    sterkte - zwaarte

    woordvoerder - tolk

    verstand - geest

    wettig - geldig

    periode van 24  uur - dag

    zo-even - straks

    Zeg nou zelf. Dat slaat toch allemaal 
nergens op?  Gelukkig komen er ook 
een heleboel mooie woorden in die 
puzzels voor.

     Woorden met cachet 
Ik noem er een paar. Ranja. Oom-
zegger. Hijshokje. Zuigbuisje. B rik. 
Autolift. J e kan natuurlijk ook gewoon 
limonade, neef, lift, rietje, oldtimer 
en hefbrug zeggen. Maar de eerst-
genoemde woorden bezitten toch 
wat meer cachet. Hoewel ik me wel 
afvraag of de zin:  ‘Mijn oomzegger 
stond in het hijshokje door een zuig-
buisje aan zijn ranja te lurken alvorens 
hij zijn brik op de autolift zette’ door 
mijn kleinzoon op de juiste waarde zal 
worden geschat.

  Izegrim. Klimtol. Albedil. Rinkelbom. 
Wasdom. amerfi ets. Meewarig. 
Hemelvuur. P otlooderts. Ondersteek. 
Schillenmand. Maagd ( in de betekenis 
van hulp in de huishouding) . Slaap-
muts. Allemaal woorden die zomaar 
aan het licht komen als je Zweedse 
puzzels naar eer en geweten invult.

    Het is trouwens opmerkelijk, dat die 
woorden in die puzzels nog steeds 
voorkomen terwijl niemand ze meer 
bezigt. Zijn Zweedse puzzels dan 
ouderwets?  Welnee. Woorden als 
blog, email, en afkortigen als tab, sms, 

gms verschijnen tegenwoordig in die 
puzzels in tal en last. Ook Engelse 
woorden trouwens. Vroeger stond 
er nog weleens ‘( engels) ’ achter een 
omschrijving. T egenwoordig zijn 
pep-talk, deal, break, fun, desk, home, 
song en dry  gewone Nederlandse 
woorden in kruiswoordpuzzels.

     Puzzelen met een handicap 
Als ik puzzel, dan doe ik dat vrijwel 
altijd ‘s ochtends tijdens het nuttigen 
van mijn B rinta. Soms ga ik er zo in 
op, dat mijn B rinta keihard en ijskoud 
is voor ik er erg in heb. Dan zit ik 
bijvoorbeeld in gedachten in een grote 
zaal met allemaal mensen die dezelfde 
Zweedse puzzel doen als ik. We spe-
len, net als bij golf, met een handicap. 
Met een rechthoekig stuk karton 
bedekken we de puzzel die voor ons 
ligt. B ehalve de bovenste regel. P as 
als alle letters in de bovenste regel 
zijn ingevuld mag het karton een regel 
naar beneden worden geschoven. Hok-
jes die vanwege de onwetendheid van 
de deelnemer leeg blijven leveren een 
strafpunt op.

  C ontroleurs lopen rond of iedereen 
zich wel aan de regels houdt en note-
ren de strafpunten. Wie na tien regels 
nog steeds een of meer lege hokjes 
heeft moet de zaal met de staart tussen 
de benen verlaten.

    Ik hoef u zeker niet te zeggen wie er 
na afl oop keer op keer met de eer gaat 
strijken?

     Dubbele betekenis 
Een bron van vreugde wordt tijdens 
het invullen van de Zweedse puzzel 
gevormd door het feit dat tal van 
woorden een dubbele betekenis heb-
ben Als de omschrijving ‘bloem’ luidt 
tel ik het aantal lege hokjes om er zo 
achter te komen uit hoeveel letters 
die bloem dan bestaat. Zijn het vier 

hokjes, dan is de kans groot dat ik 
met ‘iris’ aardig in de goede richting 
zit. Maar dan kan het natuurlijk ook 
nog ‘roos’zijn. ‘B ij vijf hokjes maakt 
‘lelie’de meeste kans. ‘Anjer’, ‘aster’ 
en ‘pioen’ bloeien trouwens ook 
dikwijls in kruiswoordpuzzels. Maar 
laten we even aannemen, dat het vier 
hokjes zijn. Ik vul alvast ‘iris’ in. Even 
later loop ik vast. En kom er nog later 
achter, dat ik bij ‘bloem’ ‘meel’ had 
moeten invullen.

  En zo is rijp, behalve volgroeid, 
natuurlijk ook ijzel. Een spetter is een 
druppel zowel als een stoot. Over-
geven is kotsen en uitleveren. T eer 
is frê le en pek. J aloezie is de kift of 
een raamhor. U itscheiden is zweten 
of ophouden. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Het leven wordt op die 
manier wel erg onzeker.

    Gelukkig maken de drie-letterwoorden 
het weer goed. Drie-letterwoorden die 
in het dagelijk leven zelden voorko-
men zijn overbevolkt in kruiswoord-
puzzels. Omdat ze zo kort zijn kan 
ik er hier een heleboel noemen. Era, 
nuk, neo, pre, ski, ode, ego, lel, loo, 
kei, urn, est, let, sok, sla, sst, epo, rag, 
pur, pus, web. Het is allemaal koren 
op de molen voor de echte Zweedse-
puzzelliefhebber.

     Een luisterloos kladsel 
T ot besluit nog een paar rare en een 
paar leuke puzzelwoorden.

  Steeds dus eerst de omschrijving, dan 
het in te vullen woord.

     Raar: 
zonder glorie - luisterloos

  ruwe schets - kladsel

    onweerlegbaar - ontegensprekelijk

    landbouwwerktuig - hooiroede

     Leuk: 
uitroep van genot - jammie

  sportletsel - bilblessure

    naar paring verlangend - krols

    rivier in Senegal - Senegal

    zwaar verkikkerd - smoor

    zapper - kanaalzwemmer

    En o, ja. Welk woord van zes letters 
begint er nou toch met tsh?  Wie het 
weet of andere kenmerken van puz-
zelverslaving vertoont kan terecht bij 
 ju li u s.pasg eld @d eou d - h ag enaar.emai l . 

De garstige izegrim bespeelde 
de rinkelbom op zijn kamer� et
  Mooie oude woorden, maar ook rare woorden, woorden met een dubbele betekenis en vooral onbe-
kende woorden. Je vind ze allemaal terug in de Zweedse puzzels. 

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.

 Zweedse kruiswoordpuzzel.   

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 
 (natura)verzekeraars



De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 4 oktober 2016 pagina 19

Triumph Spit�re
Het leuke van de jaren zestig was dat autofabrikanten leuke 
en vooral betaalbare modellen bedachten voor het grote 
publiek. De Triumph Spitfire is daar een mooi voorbeeld van. 
Nu oogt hij wat Madurodam-achtig, maar destijds was het 
een echte Britse populaire liefhebbersauto. Net als de Herald 
ontworpen door de Italiaanse designer Michelotti en dat helpt 
enorm als het om mooi moet gaan.

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

L ange motorkap die naar voren 
openklapte, zodat alle motoronder-
delen makkelijk bereikbaar waren. 
J e kon zowat tussen de voorwielen 
staan. En over de voorwielen ge-
sproken, die hadden een ongelooflijk 
korte draaicirkel, zodat je in menige 
straat in é é n keer kon keren. U niek, 
op de L ondense taxi na. Mooi plat 
achterkantje.

J e moest wat acrobatisch zijn om in 
te stappen, maar als je dan zat, of lie-
ver gezegd lag, dan stond loodrecht 
voor je het ty pische T riumph Herald 
stuur. Niks sportief, maar wel apart 
vormgegeven speciaal aan het eind 
van de spaken. Daarachter het lo-
gisch vormgegeven dashboard waar-
aan niets gewijzigd hoefde te worden 
als het stuur naar links omgebouwd 
moest worden. Mooie Smith klokken 

met snelheidsmeter en toerenteller en 
twee kleine voor de benzinevoorraad 
en de temperatuur van de motor, plus 
vijf trekknoppen en tuimelschake-
laars en natuurlijk het contactslot. 
Dat was het. Zo heerlijk eenvoudig.

Achter het stuur het hendel voor de 
richtingaanwijzers en rechts voor de 
standen van de verlichting. En op de 
middentunnel het korte, schuin het 
interieur inkomende schakelpookje 
en bovenop het dashboard een petite-
rig asbakje, waarbij er waarschijnlijk 
meer as naast ging dan er in. L ekkere 
kuipstoeltjes die alleen naar voren en 
naar achteren schoven en prachtig af-
gewerkt waren met de witte ‘piping’.

elf heb ik nooit met de pitfire 
gereden, alleen maar meegereden 
met mijn toenmalige buurman B ob 

Stemfoort die verkoper was bij de 
IAM aan de Scheldestraat in Den 
Haag. Hij nodigde mij uit voor een 
proefritje en vertelde terloops dat hij 
diezelfde week nog een pitfire had 
platgereden op de B ezuidenhoutse-
weg. Dus u begrijpt dat ik na die 
mededeling niet helemaal zo gerust 

naast hem zat. Maar rijden deed 
de pitfite voortreffelijk. Lekker 
doortrekken in de korte versnellin-
gen, wind door de haren, want toen 
hadden ze nog niet van die verwijfde 
windvangrekjes zoals nu. Heer-
lijk  Later heeft de pitfire nog wat 
facelifts meegemaakt met ook wat 

zwaardere motoren en lichtmetalen 
velgen, maar de oer- pitfire blijft 
toch voor mij het mooist. Grappig 
dat dat voor mij nog steeds de echte 
sportwagens zijn.

Joh n V room ( au tojou rnali st)
joh nv room@planet.nl

De Triumph Spit�re.

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van vier 
cijfers. B ijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 
vakje een ‘8 ’; in B  een ‘9 ’ in C  een ‘4 ’ en in 
D een ‘1 ’, zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt:  8 -9 -4 -1 .

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 20 september vond 
u ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen 
veel goede antwoorden, maar ook enkele foute. 
De goede oplossing luidde de vorige keer:  
7 -4 -2-8 .

Het boek De L iegende Rechter van Hugo 
Smit ( ter waarde van 29 ,9 5  euro)  gaat naar de 
volgende inzenders:
•  W.G. van Geest, te ‘s-Gravenzande
•  P iet Kafoe, te Alphen aan den Rijn
•  J . Simonis, te Monster

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom 
drie keer het boek De L iegende Rechter 
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de 
inzending natuurlijk ook uw postadres te 

vermelden!  We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk 
binnen hebben op:  vrijdag 14 oktober.

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 20’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 
dus niet mailen?  Vraag dan iemand om het 
voor u te doen!

1 8 6

6 3 9

7 9 4

5 2 8 9

1 3

7

7 5

3 8 1

5 8

5 7

8 1 4

7 1 5

8 4 6

3 8 2

9 4 1

2 3

7 3 6 9 2

4

4 9

5 1

2 7 9

6

7 4 5 3

2 9 8 1

9 8

6 3

5 8 2 1 9

4 5 7 3

5

6 1 2

9 1 6 2

6 8 1

8 5 9 7

5 8 1

6

2 3 4 6
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Een symposium voor iedereen die geïnteresseerd is 
in omzien naar de ander, leven met sterven, 
levensverhalen, gesprekken aan het eind van het leven 
en nabestaan. 

12 oktober 2016

Symposium 
Haagse Waardigheid
Met medewerking van onder meer Bart Chabot

Vanaf 12.30 uur in de Haagse Hogeschool,  

Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag

Meldt u zich aan op  
www.doodgewoonindenhaag.nl 

Deelname 
aan dit  

symposium 
is gratis

Het symposium Haagse Waardigheid 
wordt georganiseerd door het  
Platform Dood gewoon in Den Haag.

facebook.nl/
effeweg

Volg je ons al?Effeweg.nl of bel 0529 - 46 96 67
Fouten voorbehouden. Excl. res.kosten en Calamiteitenfonds.
Korting alleen geldig op nieuwe boekingen gemaakt van 
04-10-2016 t/m 11-10-2016. Niet geldig i.c.m. andere acties.

VANAF €479,-

VANAF €299,-

VANAF €399,-

8 daagse busreis
Vertrek: 4 nov

8 daagse busreis
Vertrek: 15 okt, 4 nov

8 daagse busreis
Vertrek: 4 nov

Ga mee naar de badplaats 
Rimini en bezoek romantisch 
Venetië, San Marino, Ravenna, 
Pesaro en Urbino.

Bezoek de romantische keizer-
stad aan de Donau en de 
prachtige parken en paleizen!

De hoogste toppen van Europa! 
Maak kennis met het Alpen-
landschap per panoramatrein.

Zwitserse Alpen
met bus en trein

Rimini

Wenen en het 
Wienerwald

VANAF €99,- VANAF €299,-

VANAF €299,-

5 daagse busreis
Vertrek: 17, 24 okt, 
7, 14, 28 nov

8 daagse busreis
Vertrek: 22 okt

5 daagse busreis
Vertrek: 14, 28 nov

Maak kennis met de ‘Gouden’ 
stad Praag en ontdek het 
Boheems Paradijs!

Geniet tijdens deze reis van 
een uitmuntende verzorging, 
uitgebreid entertainment en 
gezellige excursies!

Ontdek Andorra met een 
prachtig bergachtig landschap, 
mooie valleien, kleine berg-
dorpjes en woeste rivieren!

Bohemen en Praag Andorra

Sauerland 
All-inclusive

Heeft u onze 
brochure al besteld?
www.effeweg.nl/
brochure-aanvragen/

Korting tot €30,- p.p.

Incl. 3 treinreizen!

Super nazomerdeals!
Busreizen met vertrekgarantie!

De beste kennis 
in de wijk.
Dit is Laura van HWW zorg. 
Als wijkverpleegkundige is zij 
thuis in één van de Haagse 
wijken. Dichtbij en vertrouwd.
Als geen ander regelt zij de
zorg die cliënten nodig hebben.
 
Wil jij ook werken bij HWW zorg 
en ben je in het bezit van een 
diploma op niveau 3, 4 of 5? 
Bel dan: (070) 379 51 02
Of kijk op: werkenbijhwwzorg.nl




