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‘Hij presenteerde zich als Chief President Robert’
In De Oud-Hagenaar van 28
juni 2016 stond een interessant artikel van Gerard
Verhaar over de Beeklaan;
dik een halve eeuw en langer
terug!

Deze week o.a.:

Heimwee naar
het Station
Staatsspoor
Pag. 5

Als zoon van één van de oprichters
van het verhuisbedrijf J.P. van der
Geest en Zonen heb ik tijdens mijn
jeugd de affaire Robert Lombert van
dichtbij mee gemaakt.

Buziau boeit
van begin tot
eind

In het bewuste artikel wordt stil
gestaan bij de ﬁrma Kalisvaart
Verhuizingen, in die tijd gevestigd
op de Beeklaan 274-276. Kalisvaart
heeft rond 1930 het verhuisbedrijf
overgenomen van de ﬁrma Van
Dorser, opgericht in 1899, alwaar mijn
grootvader Jacobus van der Geest de
nodige vakkennis heeft opgedaan om
in juli 1926 - met drie van zijn zonen
- zijn eigen verhuisbedrijf J.P van der
Geest en Zonen op te richten. Met Piet
Kalisvaart sr. ontstond al spoedig een
collegiale samenwerking.

ADO-manager Eddy
Hartmann

Robert Lombert had waanideeën over
een inval van Russen en mogelijk
het ontstaan van een Derde Wereldoorlog. In 1950 presenteerde hij zich
als ‘Chief President Robert’. De
dubieuze carrière van de man zonder
opleiding begint kort na de Tweede
Wereldoorlog als hij een bureau leidt
dat reispassen regelt voor repatriërende landgenoten. Met het jacht,
de ‘President Roberts’, geﬁnancierd
door de bekende notaris Quaedvlieg
uit Maastricht, vertrok hij met o.a. de
familie Quaedvlieg en een aantal an-
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dere vooraanstaande families om een
bestaan op te bouwen in Zuid-Afrika.
Het jacht was zelfs vol gestouwd met
een aantal zaken om - indien nodig
- een wereldreis te maken. Ze zullen
daar nooit arriveren.
De notaris bracht hem in contact met
een vertegenwoordiger van de paus.
In een ‘pauselijke’ auto - een zwarte
Oldsmobile - voorzien van een CDkenteken (corps diplomatique). De
bolide was voorzien van een standaard
van het Vaticaan, in priestergewaad
werd mijnheer vervoerd. Robert

was perfect gekleed in een maatpak,
aangemeten door zijn vader, één van
de kleermakers van de Beeklaan. Hij
ronselde een chauffeur/emballeur ene Rinus - bij de verhuizer Kalisvaart
om bij hem in dienst te komen als zijn
particulier chauffeur.
Firma Kalisvaart
In eerste instantie is de ﬁrma Kalisvaart benaderd door Robert om zijn
veel omvattende hoeveelheid bezittingen zeewaardig te verpakken. Uiteindelijk heeft de ﬁrma Van der Geest
en Zonen zeven houten containers van
zo’n twintig kubieke meter gemaakt
voor verscheping. Echt timmerwerk
zonder de hulp van machines. Het was
de bedoeling om de verpakte goederen
later te verschepen naar de deﬁnitieve
bestemming. De inhoud van de containers was afkomstig van gefortuneerde
vrienden en kennissen van Robert, die
vertrouwen hadden in zijn avontuur,
dit waren overwegend de klanten van
zijn vaders kleermakersbedrijf.

zijn waanideeën en heeft het Openbaar
Ministerie beslag gelegd op de containers. De goederen hebben ruim drie
jaar verzegeld gestaan in de opslag
bij het verhuisbedrijf Van der Geest
aan de Nunspeetlaan 66. Regelmatig
vond er door het OM controle op de
verzegeling plaats.

gehad van pseudologica fantastica,
een ziekelijke neiging tot fantaseren.
Pas als hij in 1954 wegens oplichting
voor de rechtbank verschijnt, wordt
zijn stoornis benoemd. Hij is in 1954
wegens oplichting veroordeeld door
de rechtbank tot tweeënhalf jaar cel
en TBS.

Robert Lombert (1923) moet als
jongetje al de symptomen hebben

Egbert van der Geest
zafira@kabelfoon.net

Nog vóór de verscheping bleek dat
de geronselde families onder valse
voorwendsels betrokken waren bij
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

ik mijn twaalf gulden. Ik zeg: “Maar
Piet, ik zou toch opslag krijgen?” Piet
kijkt in zijn aantekeningenboekje. “Ja,
ja, ik heb ‘t hier staan. Cor... Een rot
slag. Zeg, Jan, geef jij Cor eens een
rotslag.” Ja, dat is lachen. Een week
later krijg ik de opslag. Ik moet nu ook
sinaasappels verkopen. Ik moet roepen: “Hee Mien, komt dat zien, geen
tien, maar twaalf voor een tien. Twee,
vier, zes, acht, tien en twee cadeau.
Het sap loopt van je trap. Bij natte
sneeuw krijg ik mijn vijftien gulden
echt niet cadeau.
Theo van Elferen
Theo van Elferen en tante Annie Coli voor de Sint Pieter in Rome. Ik had het
geluk dat ik daar ook aanwezig te zijn. Wij zongen met een aantal andere koren het Ave Verum. Ook was ik aanwezig bij het Franse koor Les Petis-Chanteur a la Crois de Bois. Wij oefenden in de Da Costaschool. Mijn neef, Daan
van den Goorbergh, was daar ook bij. Niet Marius Borstlap was de oprichter,
maar Theo van Elferen. Hij woonde op de Veenendaalkade, vlakbij tante
Annie en Jan Coli. Deze mogen zeker niet vergeten worden; zij vormden
samen het hart van het Matrozenkoor. In de Scala in Den Haag zongen wij de
Matheus Passion. Ik heb een prachtige tijd gehad tussen 1950 en 1954.
Jan van den Goorbergh (oud-koorlid)
jcvdg@casema.nl
Gertruida Zwijnenburg
Ik zoek Gertruida Zwijnenburg.
Geboren in 1941 in Den Haag. Haar
vader is Kees Zwijnenburg, geboren
op 2-9-1911. Haar moeder is Mieke
Grouwstra. Indien iemand haar kent of
mij iets over haar kan vertellen, wilt
u dan contact met mij opnemen onder
telefoonnummer 0181-631771.
Henk Zwijnenburg
henkzwijnenburg@hotmail.com

Colofon

10.000 veiligheidsstickers
De ene na de andere overval op weerloze ouderen heeft het bestuur van de
ouderenbelangenvereniging De Laakse
Lente niet alleen aan het denken gezet,
maar ook gestimuleerd om actie te ondernemen. Daarom heeft men 10.000
veiligheidsstickers laten drukken die
ouderen aan de binnenkant van hun
voordeur kunnen plakken. Als geheugensteuntje, zodat zij niet zomaar de
buitendeur open doen als zij niet voor
honderd procent zeker weten wie er
voor de deur staat. Als je ouder wordt
en daardoor soms ook vergeetachtiger,
ben je geneigd als de bel gaat om
zonder erbij na te denken de deur open
te doen. Deze sticker zal veel ouderen
op tijd waarschuwen om niet zomaar
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open te doen. De komende tijd kan
iedere oudere bij het huiskamerproject
dat van maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur plaatsvindt op
het adres De Genestetlaan 154 zo’n
sticker komen halen. Bus 18 en tram
16 en 17 stoppen in de buurt op het
Jonckbloetplein.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
Haagse Markt
Als ik De Oud-Hagenaar lees, moet ik
altijd denken aan mijn bijverdienste
op de vrije zaterdag begin jaren zestig.
Bij Piet Bos op de Haagse markt verdien ik één gulden per uur. Van zeven
uur in de ochtend, tot zeven uur ‘s
avonds. We verkopen bintjes. Aardappelen van veertien en zestien cent per
kilo. De bintjes van zestien cent worden door ons grondig geborsteld, maar
het zijn dezelfde aardappelen. “Wat
is het verschil koopman?”, vragen de
klanten. “Twee cent per kilo”, zeggen
we eerlijk. De gegoede klanten kopen
toch die van zestien cent.
Na een jaartje werken, vraag ik opslag, vijftien gulden per dag. Piet zal
erover nadenken. In de kofﬁetent krijg

En zondags voor ook één gulden per
uur werken bij mevrouw Luyten op de
Bijhorst, Van der valk, de afwasploeg
of achter de bar om dienbladen te
vullen met bestellingen van de kelners
voor de tuin. “Goed de eerste vier
bestellingen onthouden en op de
bladen doen en als ze terugkomen met
de kofﬁe en taart, de overige esjes
toevoegen.” En dan ‘s maandags
uitrusten op kantoor.
Cor van Leeuwen
cnor10@icloud.com
Zuiderpark
Waarschijnlijk honderden lezers van
De Oud-Hagenaar bezochten vroeger,
als kind of als volwassene, het openluchttheater in het Zuiderpark. Wie
heeft nog bijzondere, prachtige, mooie
of ontroerende herinneringen aan
optredens, voorstellingen of muziekuitvoeringen? Zijn er misschien nog
artiesten die zich een optreden herinneren op het podium van het Haagse
openluchttheater? Het theater was
enige tijd gesloten, maar is sinds twee
jaar weer springlevend en we zijn op
zoek naar verhalen uit het verleden.
Stuur uw herinneringen en verhalen
(met naam en adres) naar info@zuiderparktheater.nl. Heeft u nog kaartjes,
afﬁches, foto’s van vroeger eem
ook dan contact met ons op.

ling. Waar het over ging, wist ik als
jong meisje niet, want de gesprekken
erden uisterend gevoerd. aar dat
het belangrijk was, begreep ik wel.
Ze was in ieder geval met een proces
bezig en het verloop hiervan werd
telkens uitgebreid besproken. Op een
gegeven moment kwam ze, zwaaiend
met een ofﬁcieel uitziend opgerold papier met een lint eromheen, vertellen
dat het gelukt was! Terwijl ze wegliep
zagen we dat ze het document had laten liggen. Onder de toonbank hebben
we het lint eraf gehaald en open gerold
en wat stond erop? Helemaal niets...
Een blanco vel papier!

liepen wij met onze moeder regelmatig naar het Zuiderpark dat vooral in
het voorjaar prachtig was met al die
bloeiende bomen. We liepen dan via
de Zuiderparklaan en de brug naar het
park en daar, bij de ingang, stonden
twee grote beelden voor zover ik me
dat kan herinneren. Een soort Adam en
Eva. Maar die beelden zie ik nu niet
meer. Weet iemand daar iets meer van
en waar zijn die beelden gebleven?

Yvonne Teunisse-Wichems
y.teunisse@gmail.com

Freddy Toet
Wie kan mij in contact brengen met
een vroegere vakantie vriend Freddy
Toet, die ik omstreeks begin jaren
zestig ontmoet heb op vakantiecentrum Heidebad te Epe? Ik weet, dat de
familie Toet toen woonachtig was in
de Spionkopstraat te Den Haag. Graag
zou ik weer contact willen hebben om
vroegere herinneringen op te halen.

Waar zijn de beelden?
In 1940 ben ik in de Voorthuizenstraat
geboren en in 1952 vertrokken wij als
gezin uit Den Haag naar NederlandsNieuw-Guinea voor langere periode.
Maar Den Haag vergeet je niet en
na veel omzwervingen, en bij het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, besloot ik weer in Den Haag
te gaan wonen en dat bevalt me prima.
Maar vóór we in 1952 weggingen,

Piet Vernimmen
info@zuiderparktheater.nl
Gravin
Ik werkte in 1952 als leerlingverkoopster bij de Bijenkorf in Den Haag.
De ‘gravin’, zoals wij haar noemden,
kwam regelmatig een praatje maken
met juffrouw Berns van de kantafde-

Piet Zevenbergen
Leyweg 132-B
2545 CV Den Haag
pbondivik1@kpnplanet.nl

Henk Beek
Heidebadweg 18
8162 PS, Epe
henkenmarjabeek@hetnet.nl

Op zoek naar Hans van de Bosch
Iedereen die Hans van de Bosch herkent en actuele informatie over hem
kan geven, wordt gevraagd op deze oproep te reageren. Zijn oude vriend 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 het centrum daar. In zijn vrije tijd speelde hij
drums in onze band, toen onder de naam Boleman. Graag zou ik weer met
hem in contact komen, om weer muziek te maken c.q. een nieuwe band op te
richten. S.v.p. ook reageren indien Hans niet meer muzikaal actief is.
Ted Mangindaan
t.mangindaan@xs4all.nl
06-22491576

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Ivar Lingen
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Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
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Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Administratie
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Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
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Leendert (Leen) Johannes Triep
Geboren op 7-02-1911 te Den Haag. Overleden op 25-07-2001 te Delft. Leen kwam uit een Haags gezin met drie kinderen. Zijn vader was broodbakker en zijn moeder runde een schipperswinkel in het
Haags Schipperskwartier. Leen was zelf van beroep markiezenmaker en timmerman. Uit zijn eerste
huwelijk met Maria Jansen op 21-09-1932 kreeg hij een dochter en een zoon. Op 9-10-1940 is Leen
hertrouwd met Tiny Kloostra. Uit dit huwelijk kreeg hij vier kinderen.
Leen vertelde weleens over de crisis
in de jaren dertig met grote werkeloosheid. Als er geen werk was als
markiezenmaker, huurde hij een
bakﬁets en ging de straat op om
bloemen te verkopen. ij moest steeds
weer iets nieuws bedenken voor een
inkomen. e idee n erden besproken
in een kofﬁetent in de an usschenbroekstraat te en aag. aar erd
ook over de politiek gesproken. ij is
mede door die gesprekken lid van de
P
ommunistische Partij ederland) geworden.
Spanje
et besluit om naar panje te gaan
k am niet zomaar. ij as al enige
tijd actief in de opvang van uitse
vluchtelingen. Zij werden na de
machtsgreep van itler door de
Internationale Rode ulp opgevangen.
Door contacten met de vluchtelingen
wist hij wat het fascisme aanrichtte in
uitsland. oen de fascisten in panje
de macht probeerden te grijpen,
ontstond het knagende gevoel van
onmacht. Een krantenfoto van het
bombardement op Guernica 26 april
7 gaf de doorslag om naar panje
te gaan. Begin mei 1937 kreeg hij
via het Internationale Rode Kruis een
treinkaartje tot de Belgische grens. Via
een smokkelpaadje ging hij de grens
over en reisde vervolgens naar Parijs.
Twee weken later was hij in een grote
kazerne te lbacete. ier kreeg hij
een bliksemopleiding zonder echte
apens en een ‘uniform’, dit tezamen
met andere vrij illigers van zo’n 42
nationaliteiten. Leen was actief aan
diverse fronten.
Malaga-front
Door een schrijnend gebrek aan
ziekendragers is Leen ziekendrager
ge orden. ij kreeg hiervoor een
opleiding en heeft drie maanden achter
het front in een ziekenhuis gewerkt.
een vertelde, dat ze de apens en
verbandtassen overnamen van dege-

nen die werden afgelost.
Cordoba-front
ier zat hij bij de e Brigade deze
bestond uit brigadisten van verschillende nationaliteiten, o.a. Fransen,
Belgen, oegoslaven en Polen. e
apens k amen rechtstreeks van
de reparatie erkplaats , zo vertelde
Leen.
Front bij Brunete
een schreef hier zelf over ‘ at
was de zwaarste baan die ik ooit heb
gehad. Vanuit Brunette ging ik met
ontstekingen aan mijn benen voor
een paar dagen naar een hospitaal in
adrid. en prachtig mooi hospitaal,
alles even schoon en mooi. Vandaar
naar een ander hospitaal ergens bij
zee, eet niet meer aar. adat mijn
benen waren genezen, ben ik weer
naar adrugueras gegaan en vandaar
uit naar een hospitaalschool ergens in
de buurt van lbacete. a eer een
eek of zes erd ik in een hospitaaltje
geplaatst in lbacete, ote de Retje.
In begin dacht ik dat ik gek werd
van de medicijnen, maar met behulp
van een Oostenrijkse arts kwam ik er
doorheen.’
De Zeven Provinciën
oen een hoorde, dat Piet aros
zonder ziekenverzorgers saniteters
zat, is hij naar de ollandse compagnie e even Provinci n gegaan. e
even Provinci n erd in maart
opgericht en erd ondergebracht in
het 1e Bataljon van Edgar Andre.
et geheel viel onder de e Brigade
rnst halman . een heeft ook de
slag bij de Ebro meegemaakt.
Ze werden de jongens van het Rode
Kruis genoemd. Andere jongens waren
o.a. Polak en ondorp. een vertelde
hier het volgende over:
- oe een kameraad dodelijk getroffen
werd en een andere kameraad uit de

Triep, Leen in brigade De Zeven Provinciën. Archief Krijn Triep

dekking sprong om het apen van de
gesneuvelde op te halen. Beiden k am
om bij deze actie.
- oe hij zijn kameraad Krijn Breur
zwaar gewond uit het front heeft
gehaald. Leen heeft zelf gediend als
brancard en hem zo uit de gevarenzone gebracht.
Piet aros ollander Piet geeft in
zijn boek ‘de slag om de bro’ een
uitvoerig verslag hierover.
In december
keerde een terug
naar ederland. et as voor hem
een onaangename verrassing, dat zijn
paspoort erd ingenomen van ege de
strijd in panje. ij erd stateloos.
Tijdens de WO II
ijdens de mobilisatie van het ederlandse leger was Leen gelegerd in
kamp aalsdorp. et kamp erd op
mei 4 gebombardeerd, aarbij
zestig doden vielen.
In het verzet maakte Leen deel uit
van de groep, die geleid erd door
een oud- panjestrijder all ormits.
eze groep is bekend ge orden onder
de naam ‘ ederlandse volksmilitie’.
e jacht op deze groep door de . .
heeft vele verzetsmensen het leven gekost, o.a. zijn zwager Tjerk Kloostra.
Vier z agers van een broers van
zijn vrou in Kloostra k amen
in de concentratiekampen achau en
of Buchenwald terecht. Zij hebben dit
allen overleefd.
e groep ormits erd begin 4
volledig opgerold. een is aan arrestatie ontsnapt. e situatie as voor hem
onhoudbaar in en aag. Bij arrestatie zou hij gemarteld en uiteindelijk
omgebracht orden. et toeval ilde,
dat aan voormalig krijsgevangenen
een oproep erd gedaan om zich te
melden. Leen heeft zich uiteindelijk
aangemeld als hospitaalsoldaat ter
verzorging van de krijgsgevangenen.
Dit was mogelijk omdat hij ook de
ederlandse dienstplicht had vervuld.
ij deed dit op advies van de leidinggevende van de aarheidsgroep, een
communistische verzetsgroep met
o.a. Piet etscher. e ervaring had
geleerd, dat dit een goede escapemogelijkheid was.
In krijgsgevangenschap kon een
als hospitaalsoldaat zijn verzets erk
voortzetten. Zo kon hij ervoor zorgen
dat ook die krijgsgevangenen werden
verpleegd, die bij ijze van strafmaatregel daarvan waren uitgesloten
of omdat ze door de Duitse bezetter

Foto uit familiebezit, waarschijnlijk 1938.

werden beschouwd als minderwaardig.
ij is t ee maanden in ltengrabo
en zeven maanden in Fallingbostel
geweest.
Leen vertelde hoe ze aan het begin
van de oorlog zaten ondergedoken. Dit
as in een huisje op een volkstuin in
Voorburg. De tuin was van zijn latere
buurman ome Philip. p de tuin erd
‘ e Vonk’ gestencild. e Vonk as
een blad met artikelen, overgenomen
uit het dagblad e aarheid. e Vonk
erd illegaal verspreid in en aag.
a de oorlog heeft een nog een
korte perioden deelgenomen aan de
vereniging Vrij panje. In december
47 kreeg hij zijn staatsburgerschap
terug. een is vanaf 47 erkzaam
ge eest bij de gemeente en aag in
het penbaar lachthuis.
ede door de spanningen van de
eede ereldoorlog heeft een zijn
politieke activiteiten gestaakt, immers
de politie in en aag as dezelfde
als in de oorlog. e spanningen van de
oorlog hebben bij een sporen nagelaten. ij kreeg last van nachtmerries
en hevige hoofdpijnen. et als gevolg
medische ingrepen en therapie. en

onderdeel van de therapie as het
bij onen van een 4 mei-herdenking.
eze herdenking vond plaats op de
erebegraafplaats verveen. a de
gebruikelijke ceremonie legde Leen
bloemen op het graf van zijn kameraad
Krijn Breur. Krijn was in de Tweede
ereldoorlog gefusilleerd. en jonge
vrouw vroeg waarom Leen juist bij dit
graf bloemen legde. Leen vertelde wie
hij was en hoe hij Krijn had gekend.
e jonge vrou as un a Breur,
dochter van Krijn Breur. et uit isselen van verhalen bleef niet bij deze
ene ontmoeting.
In 1986 terug naar Spanje
In 6, na de val van het rancoregime, ging Leen voor het eerst weer
terug naar panje, samen met zijn
vrou in . ij gingen mee met een
herdenkingsreis van een grote groep
ederlandse Brigadisten. e arme
ontvangst in panje en het samenzijn
met Brigadisten uit alle delen van
de wereld heeft Leen als vreugdevol
ervaren. Vanaf dat moment bezocht hij
weer herdenkingen en bijeenkomsten
in ederland.
Krijn Triep
triep.k@ziggo.nl

Met dank aan de website spanjestrijders.nl, die sinds juni dit
jaar openbaar is. De site wordt beheerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Het
bevat 700 namen van Nederlanders die in de jaren 1936-1939
betrokken waren bij de Spaanse Burgeroorlog en ruim 200
grotere en kleinere levensbeschrijvingen. Wij zoeken meer
informatie over deze mensen en roepen daarbij de hulp in van
de lezers. U kunt zoeken door bijvoorbeeld een naam in te
vullen maar U kunt ook zoeken op plaatsnaam of onderwerp.
De site bevat een contactformulier waarop de gegevens doorgestuurd kunnen worden of vragen kunnen worden gesteld.
Mocht u ooit in de familie verhalen hebben gehoord over een
(ver) familielid dat naar Spanje trok: wij zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

“Wij zijn er
voor u”

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Een greep uit onze Kerst– en Nieuwsjaarsreizen
4 of 5 dg. Kerstmarkencruises
met Switzerland II **** va. € 249,249,-

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.

Kerst Rijncruise uit R’dam
7 dagen met Amadeus Silver *****
van 21 tot 27 dec. vanaf € 798,- p.p.

Kerstbus excursie vakantie
5 dagen Duitse Westerwald
van 23 tot 27 dec. voor € 395,- p.p.
5 dg. All Inclusive Kerst autoreis
Hotel ’t Trefpunt Made / Brabant € 387,387,4, 5 of 6 dg. Kerst autoreis Westerbork
Hotel De Westerburcht / Drenthe va. € 223,223,-

en,
n, laatste
eiz
ize
iere
Voo
Voorr alle vakantier
folders
aanbiedingen, gratis
of Mail
l
Be
:
en reserveringen

All Inclusive Kerst of Oud & Nieuw
Autoreis De Bonte Wever al va. € 239,239,-

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

Behandeling
aan huis

 055 - 5059500

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Ik Hou van Holland
erh

Wij

v
zijn

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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).

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.

Iedere zaterdag vanaf 12.00 uur

Ga naar kwf.nl/doneer

Iedere zaterdag klinken er
twee uurtjes Nederlands
product
op 89.3 Radio
West in Ik Hou van Holland.

VAKANTIE IS...
...SAMEN DOEN
WAAR HIJ ALTIJD AL
VAN DROOMDE

Presentator Johan Overdevest
draait niet alleen Nederlandstalige muziek, maar het moet
wel van Nederlandse bodem
komen. Zo kan je best The
Golden Earring horen, na
een plaat van Frans Bauer.
Voor ieder wat wils dus.
En natuurlijk... meezingen
wordt aangeraden!

GRATIS ADVERTENTIE

uisd

Ik Hou van Holland
Iedere zaterdag
van 12.00-14.00 uur
op 89.3 Radio West.

VAKANTIE IS
WIELEWAAL

Kijk voor meer informatie op:

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

Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/vrijwilligers

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
Mogen wij ons even voorstellen?

55+

KO R T I N

G

Restauratiewerk

Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

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

48 uur service

Stoffeerwerk

U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

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.

Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan
in de nieuwe woning.

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Leerbewerking

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie

Dinsdag 1 november 2016

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

pagina 5

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.

Heimwee naar het nostalgische treinstation Staatsspoor
In 1973 was het gebeurd met het oude vertrouwde Station Staatspoor. Het mooie schitterende
gebouw dat meer dan honderd jaar trots aan de Rijnstraat had gestaan, werd vervangen door het
huidige Centraal Station. Het ligt allemaal nog zo vers in het geheugen. Veel lezers zullen zich
het straatbeeld ongetwijfeld nog goed kunnen herinneren.
In het laatste weekeinde van september 1973 vertrokken de treinen voor
de laatste maal vanuit het historische
Haagse station; de maandag erop
volgend ging de dienstregeling via
het nieuwe Centraal Station. De
sloop van het oude station volgde
spoedig. Het knusse kopstation moest
plaatsmaken voor een enorme hal, die
onlangs grondig is verbouwd om te
voldoen aan de eisen van deze tijd.
Nostalgie
Inmiddels zijn we ruim veertig jaar
verder en met weinig moeite kunnen
we de goede oude tijd zo weer voor
de geest halen. Het station was zo
harmonisch gelegen tussen de mooie
restaurants en deftige huizen van de
Bezuidenhoutseweg en de Rijnstraat.
De hele buurt leek op elkaar te zijn
afgesteld, ofschoon het station in het
begin nog tussen de weilanden lag.
Later kwam het fraai uit tegenover
het Hertenkamp, zoals wij dat nog

herinneren. En dan de met kinderhoofdjes geplaveide Rijnstraat met
tramrails, aar je als ﬁetser op je
hoede moest zijn om er met je wiel
niet tussen te geraken. Vooral met
glad weer was het voorzichtig manoeuvreren. Nostalgie viert hoogtij.
Herinneringen die de werkelijkheid
mooier maken dan hij vroeger werd
beleefd.
Twee hoofdstations
Het station was in 1870 traditioneel
gebouwd met twee ijzeren overkappingen, die zo karakteristiek waren
voor de stations van die tijd. De
eerste eigenaar was de Nederlandse
Rhijnspoorweg-Maatschappij, die in
1890 Staatsspoorwegen ging heten.
Bij het station was de fraaie ingang
een sierraad voor het oog. Het was
aanzienlijk kleiner dan Hollands
Spoor: het andere en oudere hoofdstation van de Residentie. Na een
kaartje te hebben gekocht kwam je
via de controlehuisjes op de perrons.

Het treinreizen nam na de Tweede
Wereldoorlog steeds meer toe. De
gewone burgers werden mobieler.
Woon-werkverkeer nam een grote
toevlucht, waardoor station SS niet
meer voldeed aan de eisen van die
tijd.
Reizigers richting Gouda lieten
zich vaak voorrijden per taxi. Het is
allemaal nog zo oproepbaar uit het
geheugen. Het leek wel of er rond het
station ook altijd van alles te beleven
viel. Kruiers liepen behulpzaam koffers te sjouwen.
Halverwege de twintigste eeuw
kwam er geleidelijk wat meer nering.
Een eenvoudig bloemenstalletje
onder de kap. Een aangrenzende
ﬁetsenstalling, een restauratie om at
te nuttigen en de krantenkiosk waar
ook internationale dagbladen werden
verkocht. Een typische noodzaak
voor de regeringsstad Den Haag, die
vanouds ambassadeurs en afgezanten

Het Station Staatspoor.

uit verre landen herbergde.
Het station werd door Willem III al
gebruikt om regelmatig naar Paleis
Het Loo te reizen. Vanzelfsprekend
was ook dit station voorzien van
een koninklijke wachtkamer. Latere
troonopvolgers maakten er frequent
gebruik van. Ook bij inkomende
staatsbezoeken. In 1960 werden de
onlangs overleden koning Bhoemibol van Thailand en zijn gemalin
koningin Sirikit door Juliana van het
station afgehaald, maar dat ceremoni-

eel onthaal was voor Hagenaars een
bekend schouwspel.
Een dergelijke vertoon was een
waar evenement waar de bevolking
massaal voor uitliep. Volksliederen
werden gespeeld en vaak volgde een
rijtour met de koets door Den Haag
op weg naar één van de paleizen
waar de vorstelijke gasten werden
ondergebracht.
Er zijn vast lezers die zich deze evenementen nog kunnen herinneren.

R.S. Stokvis & Zonen N.V. aan de Herengracht 9
In de jaren 1959 tot en met 1966 was ik werkzaam in het verkoopkantoor van R.S. Stokvis & Zonen N.V. aan de Herengracht
9 in Den Haag. Het was uniek te werken bij dit bedrijf, dat een
breed scala van producten en diensten aanbood, ook in het
rayon Den Haag. R.S. Stokvis was het grootste handelsbedrijf in
West-Europa.

tv, RS Solex®, maar ook producten
als oliën en vetten en chemicaliën. In
de autowereld bekend met de verkoop
van de ustin, Puch -bromﬁetsen,
maar ook de RAP van de Nederlandse
Kroon Rijwielfabrieken.

hefbruggen, schokdempers en Champion® bougies), hang en sluitwerk,
elektrotechniek, isolatie, pakking
en plastics, merkartikelen voor de
consument de Erres®-artikelen, radio,

Machtig om daarbij te werken. In Den
Haag in het pand met een bijzondere mooie buitengevel, toonzalen,
kantoren, magazijnen, expeditie en als
laatste uitbreiding afhaalmagazijn in
de Muzenstraat.

De producten bestonden uit,
schroeven, buizen en ﬁttings, ijzer
en staal, non ferro, sanitair (Fasto®
geisers), gereedschappen (Bahco®
enPrimus®), automaterialen (Koni®,

Zorgeloos wonen begint bij ons.
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en uw autonomie
behouden. Onze betrouwbare en betrokken medewerkers staan voor
u klaar, waar en wanneer u dat wenst. Wilt u meer informatie of een
compleet overzicht van onze diensten, bel onze regioconsulent
070 406 32 82 of ga naar onze website www.farosgroep.nl
Faros Seniorendienstverlening
Voor uw gemak en comfort
Sinds 2004

Voor mijn militaire diensttijd
verantwoordelijk
voor de verkoop
van gereedschappen en terug
van dienst na 21
maanden, kreeg ik
eerst de midden
industrie en later
de grootindustrie.
Af en toe voel ik
mij een lopende
encyclopedie, omdat ik bij verschillende situaties
oud-klanten met
hun adressen kan
herinneren. Maar,

helaas, de boeken op het hoofdkantoor
te Rotterdam werden gesloten in 1982.
Wat blijft, zoals dat heet, zijn de herinneringen aan collega’s en producten.
Bijgaand een foto van de collega’s in
de jaren 1963-1964, niet iedereen staat
erop en is waarschijnlijk genomen in
Rotterdam vanwege een jubileumviering van de heer Th. Franken.
Den Haag is het enige kantoor van
de Stokvis Groep dat nog reünies
organiseert. Onlangs kwamen nog
een tiental collega’s van het Haagse
kantoor bijeen in de Bijhorst. Verbazingwekkend is, dat we regelmatig

weer nieuwe zaken ontdekken van
het bedrijf. We zijn van plan met deze
jaarlijkse samenkomsten door te gaan;
ook in 2017 gaan we weer een reünie
organiseren.
Veel collega’s zijn ons ontvallen, maar
er moeten nog oud-collega’s zijn die
wij niet hebben kunnen bereiken en
wellicht geïnteresseerd zijn de R.S.
Stokvis-reünie in 2017 bij te willen
wonen. Ze kunnen zich dan melden bij
ondergetekende.
Wim P.M. van Wezel
wimvanwezel@casema.nl
06-22051239
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Bel en bestel 070 - 221 0581

SGL warmtedeken

Tarwezak Lavendel

Voor leden

Onz
e prijs vanaf € 16,50

13,20

Voetenwarmer

Voor leden

Voor leden

Onz
e prijs €39,95

31,

95

Tuinhulp knie/zitbankje

Onz
e prijs €44,95

95

35,

Opvouwbare douchekruk

Voor leden
Nu voor leden

44,

95

Onz
e prijs vanaf € 47,95

28,

75

Onz
e prijs € 55,95

Cameron luxe pantoﬀel

SGL Schouder- en nek
warmtekussen

Voor leden

48,00
Onz
e prijs € 59,96

Voor leden

Onz
e prijs € 64,95

Dunlop dubbele ﬁetstas
ca. 36x30x12cm.
Voor leden

10,
Onz
e prijs € 12,95
Medicijnbox 7 dagen

50

Onze catalogus 2016 is uit.
Vraag hem nu aan !

Bel
070 - 22 10 581

51,95

Senioren smartphone, Android,
FMA-5000 in wit of zwart

Voor leden

Onz
e prijs € 239,95

191, 95

en wordt gratis

lid !

Voor leden

Onz
e prijs € 19,95

95

15,

Verzendkosten per bestelling 6,95 euro. Uw bestelling wordt geleverd met PostNL, betaling achteraf.
Bij bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.
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De Embers Club

DEZE WEEK OP

Jeanette de Ridder riep op
20 september de vraag op of
nog iemand zich de Embers
Club uit de vijftiger jaren nog
kon herinneren. Ik zal proberen wat meer duidelijkheid te
verschaffen en tevens van de
gelegenheid gebruik maken
wat meer te vertellen over
een episode die in de vijftiger
en zestiger jaren nogal onderbelicht is in de media: de
Haagse moderne jazz in die
periode en de rol die Eddy de
Bock daarin speelde.
In het standaardwerk 100 jaar Jazz
in Den Haag (Arie van Breda, 2000)
komt op de 640 bladzijden over dit onderwerp maar één regeltje over Eddy
de Bock voor, waarop de schrijver op
pagina 420 aangeeft wel eens van hem
gehoord te hebben en niemand precies
weet hoe het werkelijk zat. Voor ons
was dat niet zo’n wonder, oude stijlliefhebbers met als exponent Arie van
Breda, hadden in die tijd niet zoveel
op met de ‘modernisten’.
De Embers Club werd in 1955
opgericht door mijn broer, Eddy de
Bock in samenwerking met o.a. Leo
Fontijne en Ottie van Rijnswoud. Het
doel was het organiseren van jazz- en
dansavonden in de Haagse regio. Deze
vonden plaats op een aantal verspreide
locaties, als het Goudenregenplein,
het AVA-gebouw in de Elandstraat,
dansschool Wim Lier aan de Laan
van Meerdervoort, de Dierentuinzaal,
etc. Maar de meest bekend waren
wel de zaterdag- en zondagavond
sessies van 20.00 tot 23.30 uur, waar
uitsluitend grammofoonplaten van
de toen bekende artiesten werden
gedraaid. Deze bijeenkomsten hadden plaats in de daartoe afgehuurde
sportschool van P.C. Timmer aan de
Koningin Emmakade 133, een school
waar overigens ook Simon Carmiggelt
in de veertiger jaren op boksles had
gezeten. De heer Timmer was bij zo’n
danspartij ook vaak zelf aanwezig, wat
op een bepaald gebied z’n voordeel
had. Was men vermoeid van het vele
jiven en had men een stevige hoofdpijn opgelopen, dan wist hij met een
wonderbaarlijke nek- en hoofdmassage het slachtoffer weer helemaal op

Eddy de Bock.
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maandag t/m vrijdag
06.30

Mogge Michiel

Wakker worden met Michiel Steenwinkel, 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.

Sinterklaas in de Embers Club aan de Koningin Emmakade.

te knappen. Leo en ik fungeerden als
platendraaiers, dus discjockeys avant
la lettre. Het lidmaatschap van de
Embers Club bedroeg vijftig cent per
seizoen, de entree was 1,25 gulden. Er
werd door ons een blaadje uitgegeven,
Modern Metrum genaamd, waarin
voornamelijk de ontwikkeling in de
moderne jazz werd besproken, o.a.
met medewerking van Skip Voogd. Op
geregelde tijden werd er onder de titel
Jammin’ at the Zoo een jazz-parade
in de grote zaal van de Dierentuin
georganiseerd (toegangsprijs twee
gulden) met o.m. het Rob Agerbeek
Kwartet, het Hein van der Gaag trio
(waarvan zelfs een platenopname werd
gemaakt), Jack Redler’s Rhythm Club
en vele anderen. Bal na tot 1.30 uur
met o.a. The Shoe Shine Stompers.
In 1958 begon een en ander te
verlopen, mede omdat Eddy in dienst
moest, maar ook, zoals hijzelf in een
radio-interview zei: het muziekleven
aangetast werd door het beukend
geluid der gitaren. Ook de smaak van
het publiek veranderde, en voor de
jazz, zeker de moderne, kwam minder
belangstelling.
Het bloed kruipt echter waar het niet
gaan kan. Eddy de Bock had een
comeback in januari 1965 met de
oprichting van Club 65 - Modern Jazz,
volgens de statuten: ‘Ter bevordering
van de moderne jazz in de ruimste zin
des woords’. Zondagmiddag 7 februari
ging de club van start in de bovenzaal van restaurant Den Hout aan de
Bezuidenhoutseweg. Hoogtepunt was
het optreden van de zangeres Leddy
Wessel en haar kwartet. Opnamen
werden gemaakt door Radio Veronica.
Om de circa 400 leden van dienst te
zijn, werd ook het huisorgaan Modern
Metrum weer nieuw leven ingeblazen.
In de volgende maanden traden op:
Edwin Rutten, Cees Schrama, Rob Tichelaar, Frans Elsen, Ann Burton met
het Hans van Jaarsveld Kwartet, Arly
Day, Rita Reys en het trio van Pim

Jacobs, Piet Noordijk, Matt Mathews,
Harry Verbeke, Henny Vonk, Cees
Slinger, Hank Wood, Rob Langereis
en Rob Agerbeek. Kortom: iedereen
die in die tijd in Nederland enige naam
had opgebouwd in de moderne jazz.
Ook alternatief werd er wat gedaan.
Zo zagen we Boudewijn de Groot met
enkele protestsongs, de bluesvertolker
Leo Unger en de Hongaarse gitarist
Kalman Szirmai. Op Tweede Kerstdag
vond er weer een groot jazzfestival in
de Dierentuin plaats, waar als noviteit
een kindercrèche aanwezig was, zodat
vader en moeder ongestoord van de
muziek konden genieten. Eddy haalde
het Tsjechische S&H kwartet naar
Nederland, evenals de bekende tenorsaxofonist Don Byas. Beiden traden
op in de zaal Nautica op de Pier. Het
Leddy Wessel kwartet werd bevorderd tot huisorkest van de club. Het
ledenaantal van de club was inmiddels
gestegen tot circa 1100.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Tjeerd Spoor (foto) 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

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

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.
dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.
woensdag: Woelige Baren Interviews vanuit Leiden

Buiten deze activiteiten verzorgde
Eddy op de vrijdag- en zaterdagavonden in De Kuil, een kelder onder de
bowling aan het Gevers Deynootplein,
de jazzmuziek, waar het puikje van de
Nederlandse jazz optad als: Rob Franken, Herman Schoonderwalt, Cees
Smal, Tony Nusser en Rob Madna.

donderdag: Van de Kaart Jet Sol (foto) loopt in een rechte
lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.

Maar ook Eddy ontdekte dat er voor
de moderne jazz in Nederland slechte
tijden aanbraken. Den Haag werd in
krantenartikelen de ‘Beatstad van
Nederland’ genoemd, met in 1966
zo’n 500 ingeschreven bandjes. In
het begin van dat jaar werd De Kuil
omgebouwd tot discobar en ook over
het Den Hout”gingen geruchten dat dit
weldra gesloopt zou worden. Hij had
het wel gezien en vertrok naar Spanje,
om daar een eigen reisorganisatie op te
zetten en daar te blijven. Hij overleed
- veel te jong - op 18 oktober 1992 op
de leeftijd van 52 jaar.
Bob de Bock
grdebock@ziggo.nl

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 Martine Boerkamp (foto).
17.45

Verkeersjournaal Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar de
komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwachten zijn.

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

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 laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 1 november 2016

pagina 8

Van Aken naar Scheveningen
Op zaterdag 5 november a.s. verschijnt er bij de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS) een bijzonder boek over Scheveningse nakomelingen van Karel de Grote. Het
boek is het resultaat van een jarenlange studie door Fred van der Zwan, Edwin Hamelink en Martin
Spaans.
Uitgangspunt is de chirurgijn Johannes Frederik Baumann en zijn vrouw
Johanna Magdalena Beekhuizen met
wie hij trouwde op 26 januari 1772 in
de Scheveningse Kerk.
In het eerste hoofdstuk wordt, o.a.
verwijzend naar het beroemde
tapijt van Bayeux, uitgelegd hoe de
nakomelingen van Johannes Frederik
Baumann, afstammen van Willem,
hertog van Normandië, (1027-1087)
en als ‘Willem de Veroveraar’, koning
van Engeland (1066-1087). Op 14
oktober 2016 wordt de veldslag bij
Hastings herdacht. Het is dan 950 jaar

geleden is dat dit historische feit plaats
vond. De hoofdrolspelers op dit tapijt
(stripverhaal uit de elfde eeuw) zijn
voorouders van Johannes Frederik
Baumann en dus ook van zijn afstammelingen.
De echtgenote van Willem de Veroveraar is een afstammelinge van Keizer
Karel de Grote (742-814). Verder
wordt aandacht besteed aan Eleonore van Aquitanië (1122-1214), Sint
Elisabeth (1207-1231) en Elisabeth
van Hessen (1307-1339), gehuwd
met Otto VI Freiherr von Ochsenstein
(overleden 1376). Hun nageslacht is

beschreven in hoofdstuk II.
Johannes Frederik Baumann
In hoofdstuk twee wordt in de kwartierstaat van Johannes Frederik Baumann, alle tot nu toe bekende voorouders beschreven over de periode van
circa 1350 tot circa 1750. Hierbij zijn
veel afbeeldingen van familiewapens,
rouwborden en grafstenen opgenomen.
Het laatste hoofdstuk staat in het
teken van het nageslacht van Johannes
Frederik Baumann. Hierin zijn alle
nakomelingen vanaf het huwelijk in
1772 tot ongeveer 1940 opgenomen.
Niet alleen de vele Den Heijer’s;
Pronken en Jollen zijn terug te vinden
in dit boek, maar bijvoorbeeld ook de
hele Katwijkse tak van de familie Den
Dulk.

Johanna Roos en Aalbert Pronk.

Om te zien of u of uw ouders een
nakomeling is van dit echtpaar Baumann-Beekhuizen, kunt u ontdekken
op de site van de HGVS (www.hgvs.
net). Het boek telt 250 bladzijden en
zal op A4-formaat in een zeer beperkte

Bruidspaar Toet-Verbaan.

oplage worden uitgegeven. De kosten
zijn alleen op zaterdag 5 november 20
euro en na die datum kost het 22,50
euro (excl. porto) en is te reserveren
en te bestellen via hgvs@ziggo.nl.
Bent u als nakomeling geïnteresseerd

in uw voorgeslacht, dan bent u welkom op zaterdag 5 november, tussen
10.00 en 13.00 uur in Muzee Scheveningen, Neptunussstraat 90-92.
Wie weet welke (verre) familieleden u
hier tegenkomt.

Moeders wil is wet
Dit was de titel van een populaire vrouwenrubriek op de KRO-radio tussen 1949 en 1974. Wekelijks
in de ochtenduren uitgezonden met tips op huishoudelijk gebied. Gepresenteerd door Mia Smelt.
In die jaren was de rolverdeling
tussen de seksen nog traditioneel: de
man zorgde voor het inkomen en de
vrouw voor het huishouden. Daarom
deed de titel van dit programma wat
wonderlijk aan. Wij knaapjes voegden
er stiekem aan toe: ‘Maar niet in bed’.
De diverse rubrieken werden door een
vaste tune ingeleid. Zo herinner ik
mij nog het deuntje van de eetrubriek:
‘Zeg groenteman, zeg groenteman,
wat eten we vandaag?’ Ook hoor ik
nog de ietwat bekakte stem van Ida
de Leeuw van Rees, die met naald en
draad het handwerken besprak. En de
blinde cabaretier Jules de Corte zong

iedere week een actueel zelf bedacht
satirisch liedje. Tussen deze onderwerpen door werden er verzoekplaten
gedraaid. Waarom deze herinneringen? De titel deed me denken aan de
huishoudelijke wijsheden, die mijn
moeder onregelmatig verkondigde. U
zult ze zich vast wel herinneren. Het
waren meestal antwoorden op mijn
nieuwsgierige vragen over het eten en
niet altijd even netjes.

mondje’.

‘Wat eten we vandaag?’ ‘Husse met je
neus ertusse.’ Of ‘poep met kerrie’. Of
‘een boterham met tevredenheid’. Dus
zonder beleg. want dat was toen nog
schaars en duur. Of als straf: ‘Een boterham met zeep en spijkers,
zoals in de
gevangenis’.
Volgens mijn
moeder dus.
Op de constatering: ‘Ik heb
zo’n dorst’,
volgde steevast: ‘Ga naar
Jan de Worst.
Die heeft een
hondje en die
piest zo in je

‘Waarom? Daarom zijn de bananen
krom.’ Of: ‘Daarom is geen reden.
Als je van de trap afvalt, ben je gauw
beneden.’

‘Met melk meer mans. Drink per man
driekwart kan per dag.’
‘Wat ga je doen? Poepen in een ouwe
schoen.’
‘Waar ga je naar toe? Naar Koetje-boe
een drol begraven en dan mag jij het
kistje dragen.’

‘Wat zegt u?
Als je valt dan
legt u.’
‘Veel laad je op
een boerenwagen.’

minister.’

het eerste ruikt, heeft zijn poepertje
gebruikt.’

‘Kruimeltjes
zijn ook
brood.’

Als u dit versje leest, zingt u vast wel
mee. ‘Tarara boem dié de dikke dominee, die zakte door de plee, en riep
toen van benee: ojee, o jeminee.’

Waarmee we weer terug zijn bij de
omroep, toen de Dolle Mina’s nog
wakker moesten worden.

‘Wat is ter?
Drol van de

‘Hallo, hallo, wie stinkt hier zo? Het
mannetje van de radio. Want wie

Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
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in de jaren

60,70
en 80!

Speciaal voor De OudHagenaar 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 struinen 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.
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Buziau boeit van begin tot eind
Vijftig jaar podiumkunst in Rijswijk, dat moet gevierd worden!
Hoe ga je dat dan op de beste
manier doen?
Je kunt hiervoor misschien wel een paar
BN’ers inhuren (er zijn er tegenwoordig
immers meer dan zat die met allerlei
grappen en grollen er een bonte avond
van maken, maar je kunt ook iets
unieks en origineels bedenken, waar het
publiek nog lang over zal blijven praten.
Gekozen werd om voor deze speciale
gelegenheid een ode te brengen aan de
legendarische Rijswijkse artiest Johan
Buziau. De grootste Nederlandse komiek
uit de vorige eeuw. Het bleek een goede
keuze!
Karel de Rooij
Vanaf het eerste moment word je als
toeschouwer als het ware de voorstelling
ingetrokken. In een hoog verteltempo en
met veel snelle decorwisselingen zien
e in ashbacks het leven van de tragische clown Johan Franciscus Buziau
voorbij komen, aangevuld met ink at
revue en variété, prima uitgevoerd door
het Rijswijks Jeugdtheater, Balletstudio
Karin den Os, Trias en VDO Turnlust.
Soms spectaculair, soms over de top,
maar soms ook eenvoudig en simpel.
Het levert regelmatig mooie plaatjes op.
Regisseurs Karel de Rooij en red lorusse hebben naar mijn mening voor de
juiste vormgeving gekozen. laf almberg die Buziau speelt, is een prettige
speler om naar te kijken. Zijn spel komt
erg naturel over. Het is ontzettend lastig
voor een acteur om zo’n historische ﬁguur als Buziau gestalte te geven. Zoveel
bewegende beelden zijn er immers niet
van hem beschikbaar. Aan de andere
kant is het misschien juist wel goed dat
we niet precies weten hoe hij bewoog
en hoe hij sprak. Voor je het weet, speel
je Buziau als een typetje en krijg je een
a evering van ‘Koefnoen’ te zien. iks
mis mee, maar in deze voorstelling had
zoiets niet echt gepast. Malmberg weet
de tragische clo n tot in de juiste ﬁnesses uit te beelden; soepel bewegend van
de ene scène naar de andere. Een waar
genot om te zien. Hier merk je vooral
de invloed van regisseur Karel de Rooij.
Vooral in de acrobatische scènes kreeg ik

soms een ini en a i-d j vu.
De rol van de verteller is in uitstekende
handen bij Max Douw. Hij begint ietwat
nerveus, maar slaat die schroom al snel
van zich af. Met een paar goede grappen
krijgt hij algauw alle aandacht van het
publiek. Ook in de liedjes is hij sterk en
bewijst hij over een voortreffelijke stem
te beschikken.
Mari Reijnen geeft constant mooi spel
als de moeder van de jonge Buziau en
de Rijswijkse zangeres Lena Stallinga
speelt, of beter gezegd: zingt met verve
de rol van Leonora Soprano. Ronduit
prachtig is de scene waarin zij het
lied ‘ a ivina
io Babbino aro’
(bekend geworden door sopraan Maria
allas vertolkt, ter ijl ze tegelijkertijd
haar gezicht in de plooi moet houden, omdat naast haar Buziau allerlei
vreemde capriolen staat uit te halen.
Het levert een wel zeer fraai plaatje op.
Dat geldt tevens voor de solodans van
Barbara ’ gostini een stukje ﬁjne
choreograﬁe.
Acrobatische kunsten
enslotte moet ook het spel van acrobaten Tobit en Jasmijn niet onvermeld
blijven. Zij zijn een uniek circusduo met
ereld ijde ervaring in unic cle- en
luchtacrobatiek. Je houdt soms je hart
vast bij hun acrobatische kunsten, maar
wat is het schitterend om te zien!
‘Buziau’ is een bijzondere en creatieve
voorstelling ge orden met een combinatie van professionele artiesten én
amateurtalenten van diverse Rijswijkse
culturele verenigingen, inclusief een live
Big Band. it onder de bezielende leiding van vakmensen als regisseurs Karel
de Rooij en Fred Florusse en muzikaal
leider Koos Mark. De Rooij deed de
eindregie en lorusse as verant oordelijk voor het bijzonder sterke script. Ik

kan alleen maar concluderen dat ze in de
hele opzet zijn geslaagd. Wat jammer dat
er maar zes keer kan worden gespeeld.
Het smaakt beslist naar meer, want deze
voorstelling zou absoluut niet misstaan
als landelijke voorstelling.
De totstandkoming
Het idee om een voorstelling over de
Rijswijkse clown Buziau te maken,
kwam bij schouwburgdirecteur Ruud
Kuper vandaan. Toen hij acht jaar
geleden aantrad als directeur zag hij een
buste in de schouwburg staan van een
clownskop. Niemand wist hem echter
te vertellen wie dat kon zijn. Navraag
leerde Kuper dat dit de befaamde clown
Buziau was, die een groot deel van zijn
leven in Rijswijk had gewoond.
Kuper verzamelde meer informatie over
deze artiest en toen het -jarig jubileum
Podiumkunst in Rijswijk in zicht kwam,
ontstond bij hem het idee om iets met
deze vergeten Rijswijkse clown te doen.
Kuper benaderde Fred Florusse en Karel
de Rooij om op het creatieve vlak iets te
maken. ‘Van die laatste as ik absoluut
overtuigd dat hij vanwege zijn Mini en
a i-verleden el een connectie met
Buziau moest hebben’, aldus Kuper.
‘ ver lorusse ist ik bijvoorbeeld dat
hij over een grote kennis van de geschiedenis van het cabaret in Nederland
beschikt. Ik bracht de twee samen, er
was een klik en daar is vervolgens iets
moois uit gekomen.’
Het idee was er misschien dan wel, het
had toch nog de nodige voeten in de
aarde om het project van de grond te
krijgen. Er moest een aantal fondsen
worden aangeschreven en ook werden
er particuliere investeerders benaderd.
‘ at is gelukkig allemaal goed gegaan’,
zegt Kupers met een glimlach. ‘Iedereen
was onmiddellijk enorm enthousiast
over dit project.’ Zo ook Fred Florusse.

‘ a, het is ge oon aanzinnig’, zegt hij.
‘ e hebben hier met z’n allen keihard
aan gewerkt. Vergeet niet dat Karel en
ik eigenlijk al vanaf half 2015 hiermee
bezig zijn.’
De rolverdeling tussen hem en De Rooij
was van het begin af aan heel duidelijk.
‘ e hebben samen de opdracht gekregen
en wisten al snel welke kant we met
Buziau op ilden’, aldus lorusse. ‘Ik
was er voor het script, en mijn collega
zou de eindregie voor zijn rekening
nemen. Karel denkt in plaatjes. Dat wist
ik, want zo was zijn werk met Peter de
Jong immers ook. Ik heb de musicallijn
uitgezet en Karel de revuelijn. Je moet
het stuk eigenlijk zien in twee lagen, de
levenslaag van Buziau en de revuelaag.
Vanuit die twee lagen heeft hij een fraai
toneelbeeld weten te creëren’, vertelt
Florusse.
ok is hij erg blij met de cast. ‘ et is
even zoeken geweest, maar zo’n speler
als Olaf Malmberg heeft dit gewoon
perfect ingevuld. aar dat geldt natuurlijk ook voor de rest van de castleden
en de ge eldige Rijs ijkse amateurgroepen. Ik ben gewoon supertrots op
dit resultaat!’ Tot slot wil Florusse nog
even vermelden dat Buziau beslist geen
analfabeet as. ‘ aar bestaan nogal at
misverstanden over’, zegt hij. ‘ at is dus
pertinent niet waar. Buziau was alleen
dyslectisch. Dat dan weer wel!’
Overigens is van 1 oktober tot en met
27 november in Museum Rijswijk de
tentoonstelling ‘ ohan Buziau 77, clo n en revueartiest’ te zien. et
brengt een ode aan een van de grootste
theaterpersoonlijkheden die Nederland
heeft gekend, die bovendien lange tijd
inwoner van Rijswijk was.
Frans Limbertie
frans.limbertie@yahoo.com
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Koninklijke Zangvereniging Excelsior
Het begon allemaal in november van het jaar 1881. Een aantal jonge mensen kwam bijeen in een
lokaal van de Weeshuisschool in de Koningstraat om met het hoofd van deze school, de heer L.
Plette, te spreken over de oprichting van een koor. Het was direct duidelijk, dat het ‘eene Protestantsche of Christelijke Zangvereeniging’ moest worden. Zeventien dames en zeventien heren meldden zich als lid van de ‘ChristeIijke Zangvereeniging Excelsior’.
Het jaar 1882 was voor Excelsior een
belangrijk jaar. Op een buitengewone
vergadering ten huize van commissaris
P.G. Smelik werden de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement voorgelegd.
Artikel 1 van de Statuten luidde: ‘De
Haagsche Zangvereeniging Excelsior
is gevestigd te ‘s Gravenhage en opgericht voor den tijd van 29 jaar en elf
maanden, gerekend van 30 November
1881.’

mede werd een waardevolle traditie
gevestigd.

Dat al heel vroeg de banden met het
Koninklijk Huis aangehaald werden,
kan men in de jaarverslagen lezen. Op
25 juni 1890 werd medewerking verleend aan een Christelijk Zangersfeest
op ‘Maria’s Lust’ te Apeldoorn. Aanwezig waren H.M. Koningin Emma en
kroonprinses Wilhelmina.

Na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914 werd de vraag
gesteld of het koor zou doorgaan of
niet. “Mogen we zingen?”, werd in
het huisorgaan gevraagd. “Moeten we
niet zoo wanhopig zijn, dat we slechts
weenen kunnen?” Een uitvoering van
Händels Messias kort daarna bracht
het antwoord. Bovendien werd in 1916
het 35-jarig bestaan gevierd met een
concert in het Gebouw voor K. en W.

Op 22 september 1900 zong het koor
bij de plaatsing van een gedenksteen
in de Regentessekerk door H.M. de
Koningin-Moeder en in 1901 werd
vol enthousiasme het 20-jarig bestaan
gevierd. Ook klonk voor het eerst Die
Schöpfung van Haydn.
‘Koninklijke’
De band met het Koninklijk Huis werd
steeds hechter. Op 24 januari 1904
werd medewerking verleend aan een
godsdienstoefening ter herdenking van
het feit dat H.M. de Koningin-Moeder
25 jaar geleden naar Nederland
gekomen was. De gehele Koninklijke
familie was daarbij aanwezig. In
1906 kreeg Excelsior bij zijn 25-jarig
bestaan van Koningin Wilhelmina het
predicaat ‘Koninklijke’.
Op 11 april 1911 klonk in de Grote
Kerk voor het eerst de Matthäus Passion van Bach onder leiding van Johan
Schoonderbeek met als solisten Tilia
Hill, Pauline de Haan, Albert Jungblut,
Hendrik van Oort en Jac. Caro. Hier-

Belangrijk was in 1913 de medewerking aan het concert ter viering van
de 100-jarige onafhankelijkheid van
Nederland samen met de Chr. Oratoriumvereniging uit Amsterdam en het
Concertgebouworkest. Het programma
had tot doel ‘den nationalen snaar te
doen trillen in Nederlandsche harten’.

worden van de Cultuurkamer.
Toch kwam in het geheim nog een
Matthäus Passion-uitvoering tot stand.
Dit was in april 1944 ten huize van
een van de leden in de Aalbessenstraat. De koorleden, zestien in getal,
zongen bij deze gelegenheid ook de
solopartijen.
Groot was de vreugde, toen Excelsior
mocht meedoen met de vaandelgroet
aan H.M. de Koningin op 6 juli 1945
bij haar terugkeer in de Residentie
na een gedwongen afwezigheid van
vijf jaren. De oorlog was voorbij en
snel werd aan Hare Majesteit een
hernieuwde erkenning aangevraagd.
Excelsior nam de vocale draad weer
op. Een nieuwe ledenwerving begon
en in 1951, het jaar van het 70-jarig
bestaan, was het aantal gebracht op
ongeveer 160. Beschermheer werd

In 1937 had het huwelijk tussen Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana
en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard plaats en had Excelsior de
eer te mogen zingen bij de inzegening
in de Grote Kerk op 7 januari 1937.
Het was bijna vanzelfsprekend, dat het
koor ook paraat was bij de doop van
Prinses Beatrix op 12 mei 1938 in de
Grote Kerk.
Met de tweede wereldoorlog brak
helaas een duistere periode aan. In
het begin trachtte men gewoon door
te gaan. Op Tweede Kerstdag 1940
werd in het Gebouw voor K. en W.
Händels Messias gezongen en op 7 en
8 april 1941 werd in de verduisterde
Willemskerk Bachs Matthäus Passion
uitgevoerd, maar in 1942 besloot men
er mee op te houden. De koninklijke
goedkeuring liep af, men kon stellen
dat celsior ofﬁcieel niet meer bestond en dus ook geen lid behoefde te

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

pas ingestelde ereteken voor koren die
bij de bond waren aangesloten en hun
honderdjarig jubileum vierden. Ten
slotte werd de eerste secretaris, de heer
P.J. Weenink, apart in het zonnetje
gezet. Wegens zijn grote verdiensten
voor de vereniging, waarvan hij al 56
jaar lid was, werd hij onderscheiden
met de eremedaille in goud, behorend
bij de Orde van Oranje-Nassau.
In dit jaar, 2016, bestaat de Koninklijke Zangvereniging Excelsior 135 jaar.
Juist in dit jaar is het predicaat ‘Koninklijk’ opnieuw verlengd. De vereniging telt 92 leden die onder leiding
van dirigent Johan Sonneveld werken
aan muziek van hoog niveau. Jaarlijks
wordt minstens één, maar meestal
twee concerten gegeven, begeleid door
een professioneel orkest en solisten
van naam. De Matthäus Passion wordt
door Excelsior tegenwoordig één maal
in drie jaar uitgevoerd, in 2015 in een
uitverkochte Grote Kerk.
Dus in 2018 staat de Matthäus Passion
weer op het programma. In 2017 zal in
een bijzondere samenwerking met het
koor Sursum Corda uit Rotterdam het
Requiem van Verdi worden uitgevoerd, een heel bijzonder project.

burgemeester F.M.A. Schokking.
Tijdens het eeuwfeest kon Excelsior
zich opnieuw verheugen in konink-

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de maaltijdenservice 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.

De maaltijden worden
gratis bezorgd en
zijn van uitstekende
kwaliteit.

lijke belangstelling. Prins Claus, die
een grote voorliefde voor klassieke
muziek had, woonde namelijk het jubileumconcert bij, dat op 30 november
1981 plaatsvond in het Circustheater
in Scheveningen.Andere evenementen
in het kader van het honderdjarige
bestaan waren een feest voor de leden
in het Eerste Vrijzinnig Christelijk
Lyceum aan de Van Stolkweg en een
receptie in het Nederlands Congresgebouw. Bij die laatste gebeurtenis
drukte de gemeente Den Haag nog
eens haar waardering uit voor het

werk van de vereniging door haar de
Penning van Bijzondere Verdienste uit
te reiken. Van de Koninklijke Christelijke Zangersbond kreeg Excelsior het

zijn toegevoegd. Telkens weer krijgen
wij lovende kritieken bij proeverijen: van
senioren, instellingen, koks en zelfs verpleegkundigen, diëtisten en welzijnsorganisaties voor ouderen.
Behalve uiterst smakeNu ook maaltijden van
lijke maaltijden is er meer
wensen van onze
groeiende klanten- 380 gr. voor “de kleine eter” waardoor 3B Diner voorop
loopt in haar streven om elke
kring en verwerken
maaltijdgebruiker tevreden te kunnen
deze wensen continue in de maaltijden.
stellen.
Door de jaren heen heeft dit geleid tot
Wensen van onze maaltijdgebruikers wauiterst smakelijke en gezonde maaltijden
ren o.a.: Nog meer groenten in de maalwaar bijv. erg weinig zout en kruiden aan

5 november 2016
In dit jubileumjaar is op 16 april ‘King
Arthur’ van Purcell uitgevoerd en op 5
november wordt ‘Saul’ van Händel ten
gehore gebracht in de Agneskerk aan
de Beeklaan.

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 gelegenheid 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.

Voor meer informatie:
www.3bdiner.nl of
bel met 010-529 01 33
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Hij bracht ADO naar een ongekend hoog niveau
In deze aflevering van De Oud-Hagenaar wil ik het deze keer
hebben over het tijdperk waarin ADO een succesvolle en
vooraanstaande voetbalvereniging was binnen het vaderlands voetbal van de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw.
Was het nu toeval dat ADO in
deze periode zo succesvol was als
voetbalclub of was het de professionele clubstructuur en het inzicht
en de vooruitziende visie van haar
bestuursleden? Uit de gesprekken
die ik met oud-bestuursleden over
dit onderwerp heb gehad, kan ik
geen andere conclusie trekken dan
dat het laatste het geval was. Met
bestuursleden als Herman Choufoer, Frans Kok, Gerard Slager
en manager Eddy Hartmann, was
ADO in het bezit van een aantal
zeer bekwame bestuurders met
rood-groenbloed in hun aderen en
een echt ADO-hart. Met name de
toekomstvisie en de constructieve
samenwerking tussen bestuurslid
Gerard Slager en manager Eddy
Hartmann, hebben ADO voor die
tijd naar een ongekend hoog niveau
gebracht. Daarom wil ik in deze
bijlage voor De Oud-Hagenaar
aandacht schenken aan de persoon
Eddy Hartmann, die zonder enige
twijfel één van de stuwende krachten achter het succes van ADO uit
de jaren zestig en zeventig was.

continent zal maken die vergeleken
kan worden met die van ADO door
de USA in 1967. De uitnodiging
die ADO ontving voor dit promotietoernooi van de Amerikaanse
voetbalbond paste destijds perfect
in de planmatige aanpak die het
clubbestuur bij het begin van de
jaren zestig had gekozen. Stap voor
stap op weg naar de top van het
Nederlandse voetbal. Met het accent op voetbal. Daaraan werd alle
prioriteit gegeven. De verenigingsstructuur zorgde voor de noodzakelijke controle op deze ambitie. Tot
aan de fusie met Holland Sport was
ADO een club die, zoals destijds
Ajax en Feijenoord, op basis van
sportieve prestaties ﬁnancieel
gezond bleef. Zonder subsidies, op
eigen voetbalkracht, als resultaat
van een democratisch getoetste
beleidskeuze.
Vanaf de beginjaren zeventig bleek
al snel dat het destijds, in ruil voor
subsidie, gecreëerde bredere en
maatschappelijk draagvlak steeds
minder ruimte geboden kon worden

Eddy Hartmann, geboren in 1924,
speelde van 1942 tot 1954 voor
ADO. Helaas is van Eddy Hartmann nauwelijks iets bekend uit
zijn ADO-periode als voetballer.
Nadat Eddy Hartmann zijn actieve
loopbaan als speler van ADO had
beëindigd, heeft hij nog vele andere functies binnen ADO bekleed
buiten het voetbalveld. Zo was hij
onder meer in 1949 één van de oprichters van de honkbalafdeling van
ADO. Tevens heeft Eddy Hartmann
de functies van secretaris, jeugdvoorzitter en jeugdleider vervuld.
Voor de vele verdiensten die Eddy
Hartmann voor ADO heeft verricht,
is hij dan ook benoemd tot lid
van verdienste van de vereniging.
Maar ook door de voetbalbond is
hij onderscheiden met de gouden
KNVB-speld. Hij ontving in 1986
uit handen van wethouder van
sportzaken Piet Vink de stadspenning van de gemeente Den Haag.
Eddy Hartmann trad op 14-10-1968
als full-prof manager in dienst van
ADO, in welke functie hij tot april
1980 werkzaam is geweest.
Het is onwaarschijnlijk dat ooit
nog een Nederlandse club een
succesvolle tour door een vreemd

aan controle door de natuurlijke
achterban op het bereiken van de in
de jaren zestig gestelde sportieve
doelen. Deze vervreemding van de
clubcultuur heeft tot meer ‘downs’
dan ‘ups’ geleid.
Nu het behalen van sportief
resultaat inmiddels ondergeschikt
en afhankelijk schijnt te zijn van
de commerciële opgang, kan het
hopelijk geen kwaad eens een link
te leggen naar een vergeten Haagse
held uit de sixties en seventies,
Eddy Hartmann. Deze, voor wie
hem meemaakten, legendarische
manager was het bindmiddel en de
drijvende kracht achter de sportieve

ambitie van ADO. Vijftig jaar na
één van zijn kunststukjes geeft de
positie van de club in de rangorde
van het Nederlandse voetbal aanleiding tot het eerbiedig memoreren
naar de laatste boodschap van Eddy
Hartmann. John Linse schreef die
behartigenswaardige woorden na
Hartmann’s overlijden op. Voor
wie het nog eens wil nalezen, volgt
hieronder de tekst die destijds in de
ADO Post werd gepubliceerd.
De laatste boodschap
John Linse vormde met oudADO’er Joop Niezen de hoofdredactie van Sport International.
Daarvoor was hij redacteur bij
Voetbal International, Trouw en
Het Vaderland. Hij is ook de zoon
van de vrouw van Eddy Hartmann.
Bij de uitvaartplechtigheid in het
crematorium Ockenburgh sprak
hij indrukwekkend over Eddy
Hartmann, die hij beschouwde als
vriend en vader. Later vroeg hij
ook iets kwijt te mogen in de ADO
Post over Eddy Hartmann. Eddy
Hartmann had nog een boodschap
voor ons en zijn ADO.
Die laatste reis van Eddy Hartmann, van het Willem Dreespark
naar Ockenburgh, het crematorium,
verliep waardig en kende aangrijpende momenten. De tocht door
het Zuiderpark, het plechtige saluut
van de ADO Den Haag-selectie
en de passage van zijn voormalige
kantoor, dat links uitzicht bood op
de terreinen van ADO en schuinrechts op het stadion. Het was goed
zo, indrukwekkend. Dat gold ook
voor de plechtigheid in de druk
bezette aula waar zijn familie en
vrienden deﬁnitief afscheid van
hem namen.
Maar geen ander beeld kan de
betekenis van Eddy Hartmann voor
het Haagse topvoetbal zo treffend
uitdrukken dan dat van die bejaarde

ADO’er die de stoet als het ware
voorging bij de entree van Ockenburgh. Ik zie het verweerde gezicht
nog zo voor me, de oranje-rode
helm en de brommer. Hij behoorde
tot de door Eddy gekoesterde
achterban, die zijn achterban bleef,
ook al grepen technocraten in het
Zuiderpark de macht en werden de
bloedbanden tussen ADO en FC
Den Haag bruusk verbroken. Eddy
Hartmann had een boodschap voor
het Haagse topvoetbal en die boodschap betrof vooral ADO.
Een week voor zijn overlijden verwonderde hij zich er over dat ADO
Den Haag voor de vierde keer
in het seizoen punten verspeelde
tegen een gehandicapte (want met
tien man spelende) tegenstander.
“Ongelofelijk”, zei hij en hij vroeg
zich af waar dit vroeger toe geleid
zou hebben. Vroeger zou dat paniek
hebben betekend, vroeger was
er oproer gekraaid, vroeger had
Willem Koek een vijfde colonne
georganiseerd. Het bestuur had
peentjes gezweet. De trainer had
zich nergens durven vertonen. De
spelers hadden sluiproutes gezocht.
In de loop der jaren hebben tal
van wijsneuzen zich bemoeid
met het Haagse topvoetbal. Ze
hadden soms een gemeentelijke
achtergrond, voornamelijk een
ﬁnanci le achtergrond, soms een
commerciële, Alrecon-achtergrond,
maar ze hadden geen van allen een
typische ADO-achtergrond. En
dus faalden en faalden ze, stelde
Eddy Hartmann vast. Ik ben geen
ADO’er, maar ik denk te kunnen
begrijpen wat Eddy Hartmann
met die woorden bedoelde. ADO
betekent presteren, ADO is houden
van talent, ongeacht ras of milieu,
ADO is genieten van tackles en
slidings, van dribbelen, sleepbeweging, demarrages, van een schot op
de goal en een save van de keeper.
ADO is, kortweg, voetbal. Voetbal

om te winnen, want dat is door
de jaren heen, het voornaamste
kenmerk van ADO geweest, dat
prestatievirus. In zijn laatste fase
als professional, loodste Eddy
Hartmann FC Den Haag terug naar
zijn roots. Voorzichtig dat wel,
want de tenen van de egotrippers
zijn lang. Samen met Rob Baan en
Lex Schoenmaker herstelde hij de
jeugdopleiding in het Zuiderpark en
liep hij weer opgewekt(er) rond. In
de regionale jeugd B-1, C-1 en de
pupillen liepen weer toptalentjes,
de opvolgers van Aad Mansveld,
Harry Vos, Henk Houwaart, Romeo
Zondervan, Martin Jol, etcetera.
En ze werden geschoold in en
besmet met het prestatievirus van
ADO, doordrenkt van voetbal, van
maandag tot en met zondag. Is dat
klimaat te vervangen door het lijntje dat later met de Haagse Voetbal
Bond werd gelegd? “Nee”, vertelde
Eddy Hartmann een week voor zijn
dood. En samen vroegen wij ons af
waarom al die ADO’ers zich hadden laten verdringen, waarom ze
gezwicht waren voor de technocraten, waarom al die voetbalkennis
verloren gaat. Waarom Willem
Koek nooit werd opgevolgd en
waarom is het zo stil in het Zuiderpark? Haags topvoetbal begint en
eindigt bij ADO, wist hij. En zijn
boodschap luidde als volgt.
‘Kan er eindelijk eens iemand
opstaan die dat verhaal vertelt, die
alle krachten verzamelt, die de egotrippers verdrijft uit de club en er
voor zorgt dat er ooit ten behoeve
van die bejaarde ADO’er met dat
verweerde gezicht, die oranjerode helm en die brommer zijn
boodschap ten uit voer zal worden
gebracht. En ADO terug geeft aan
de ADO’ers.’
Eddy Hartmann overleed op 11
oktober 1992 op de leeftijd van 68
jaar.
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Vele reizen met gegarandeerd vertrek!
Beleef een onvergetelijke kerst en oud & nieuw!
VANAF €199,-

VANAF €399,-

VANAF €479,-

ALL-INCLUSIVE

Kerstreis Berlijn

Kerstreis Krakau

Oud & nieuw Eifel

5 daagse busreis
Vertrek: 23 december

7 daagse busreis
Vertrek: 22 december

6 daagse busreis
Vertrek: 23 december

Geniet van Berlijn in kerstsfeer
met deze 5-daagse kerstreis.
Bezoek een aantal typisch
Duitse kerstmarkten!

Beleef een onvergetelijke kerst
in Polen en geniet van alles
wat deze historische stad u te
bieden heeft!

Vier de jaarwisseling in de
Eifel, het gebied met prachtige
gebergten afgewisseld met
mooie meren!

VANAF €199,-

Essen en Oberhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .va. €65,2 daagse busreis | Logies en ontbijt

Keulen en Bonn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .va.

€69,-

2 daagse busreis | Logies en ontbijt

Valkenburg en Maastricht

. . . . . . . . . . . . . . . . . va.

€139,-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va.

€159,-

RACE

3 daagse busreis | Halfpension

Hamburg

Oud & nieuw Praag
4 daagse busreis
Vertrek: 30 december
Oud & nieuw in Praag! Bezoek
prachtige paleizen, kloosters,
kerken en monumenten!

4 daagse busreis | Halfpension

Oberhausen, Kassel en Dortmund

. . . . . . . va.

€169,-

3 daagse busreis | ALL-INCLUSIVE

Bonn, Koblenz en Köningswinter . . . . . . . . . va. €179,3 daagse busreis | ALL-INCLUSIVE

Bij Effeweg.nl
aanbetaling
NIET verplicht!

!

Vanaf dinsdag 1 november

ks.nl

www.effeweg.nl of bel 0529 - 46 96 67
Alle fouten voorbehouden. Exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Open nu een deposito
spaarrekening bij De Volharding en
ontvang direct € 250,WAAROM DEELNEMEN AAN HET DEPOSITOFONDS VAN DE VOLHARDING?
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te
zadelen met hoge uitvaartkosten. Begrijpelijk,
want een gemiddelde uitvaart kost al snel meer
dan € 5.000,-.
Deelname aan het depositofonds van De Volharding
kan voor u de juiste oplossing zijn.

- U ontvangt € 250,- op uw deposito
spaarrekening bij het openen van de rekening
- Geen deelname eisen
- Depositorekening als aanvulling op uw huidige
uitvaartverzekering
- Gratis en vrijblijvend advies aan huis

Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen naar: 070-324 02 21
of kijk op onze website www.devolharding.nl/depositofonds.
Ook hebben wij elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur een gratis inloopspreekuur in ons
verenigingsgebouw op de Roggeveenstraat 116/hoek Prins Hendrikstraat, Den Haag.

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

Keep on Rocking | Justus Donker
Het leven Justus Donker (1966) was en is nog steeds doorspekt met rock ‘n’ roll. De gebroeders Donker begonnen eind jaren tachtig hun carrières als kunstenaars van de After Nature
Group samen met o.a. Peter Klashorst en Jurriaan van Hall. Tientallen exposities en action
painting shows van New York tot Barcelona waren het gevolg. Door het overlijden van zijn broer
Aad en een wel erg Herman Brood-achtige levensstijl gaat het even wat minder met Justus tot
hij in 2011 de documentairemaker Frank de Rooij ontmoet. De ontmoeting met de Rooij leidt
tot de documentaire ‘Justus’. De film biedt een intieme kijk in het leven van Justus en wordt in
2016 bij DOCfeed beloond als ‘beste Nederlandse documentaire’.
Op de solo-expositie Keep on Rocking | Justus Donker van deze energieke en excentrieke
kunstenaar toont hij een nieuwe serie schilderijen. Kleurrijk werk waar de levensvreugde en het
plezier in het schilderen van af spat. Te gek dat hij bij ons exposeert! De expositie loopt tot en
met zaterdag 3 december en is te bezoeken op donderdag en vrijdag en op zaterdagmiddag.
Buiten deze tijden op afspraak.
Marcello’s Art Factory and Rock Gallery. Koningin Emmakade 148, 2518 JK Den Haag. Mail:
info@marcellos.nl. Telefoonnummers: 070-3634047 en 06-41266707. Site: www.marcellos.nl.

Donderdag 10 november: Alzheimer Café Loosduinen
Donderdag 10 november: Alzheimer Café Loosduinen. Onderwerp: Hoe praat ik met iemand
met dementie? Wanneer iemand last krijgt van geheugenverlies kan er verwarring ontstaan met
betrekking tot de communicatie. Dat is moeilijk voor degene zelf, maar ook voor de partner,
kinderen of andere betrokkenen. Is het nu goed om als naaste te zeggen dat iets niet klopt of
is het beter om ‘mee te gaan’ in het verhaal van de persoon met geheugenverlies? Annemarie
Rausch, psycholoog, zal deze (en uw eigen) vragen die avond met u doornemen. Dit Alzheimer
Café is iedere tweede donderdag van de maand open van 19.00 tot 21.30 uur. Welkom zijn
mensen met beginnende dementie, hun partners, kinderen, familieleden, professionals uit de
zorg en andere belangstellenden.
Locatie Alzheimer Café Loosduinen: Mozartlaan 211a, 2555 JE Den Haag (het rode bruggetje
over). Bereikbaarheid: met het openbaar vervoer, tramlijn 3, halte Mozartlaan. Met de auto is er
aan de Mozartlaan voor de seniorenflat ‘Mozartduin’ gratis parkeergelegenheid. Daarna loopt u
het bruggetje over en vindt u de ingang aan de linkerkant. Voor meer informatie: programmacoördinator Jozien Wolthers, emailadres: jwolthers@cardia.nl, telefoonnummer: 06-13802118.
Wij hopen u als gast te verwelkomen in ons Alzheimer Café Loosduinen!

40 jaar ‘Orgelconcerten bij kaarslicht in Abdijkerk
De prestigieuze internationale serie ‘Orgelconcerten bij kaarslicht’ in de eeuwenoude Abdijkerk
aan de Willem III straat te Den Haag-Loosduinen viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum. Daarnaast
is het 10 jaar geleden dat het fraai ogende en oorstrelende Reichner/Bätz-orgel succesvol werd
gerestaureerd en uitgebreid door orgelbouwer Sicco Steendam. Daarom pakt het orgelcomité
extra uit met een hoogstaande serie van drie concerten bij kaarslicht door Parijse toporganisten
op drie zaterdagmiddagen in de maand november 2016.
Zo zal de wereldvermaarde organist Olivier Latry van de Notre-Dame op zaterdag 5 november
optreden. De bijzonder getalenteerde jonge organist David Cassan (prijswinnaar van de prestigieuze improvisatie-concoursen van Haarlem 2014 en van Chartres 2016) zal zijn opwachting
maken op zaterdag 12 november en de internationaal furore makende organist Olivier Penin
van de Ste. Clotilde zal de serie besluiten op zaterdag 19 november. Aanvang concerten 15.30
uur. Toegang per concert 10 euro (passe-partout alle concerten 20 euro), inclusief programmaboekje en een drankje na afloop. Info kaarslichtconcerten: www.abdijkerk.info

Roze Ouderenagenda Haaglanden/Westland/Delft
Zondag 6 en 20 november en 4 en 18 december: ZilverUitje. Elke eerste en derde zondag van
de maand van 15.00 tot 21.00 uur (cafe al geopend vanaf 12.00 uur) in COC cafe, Scheveningseveer 7 in Den Haag.
Zondag 13 november en 11 december: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow Den Haag). Elke
tweede zondag van de maand van 16.00 tot 21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerrestraat 16 in Den Haag.
Vrijdag 4 november en 2 december: Roze Plus Soos. Elke eerste vrijdag van de maand van
13.30 tot 16.30 uur in Wijk- en DienstenCentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.
Vrijdag 25 november en 30 december: Roze Ouderensalon. Elke laatste vrijdag van de maand
van 16.00 tot 19.00 uur in Delfs Hove, Vorrinkplein 99 in Delft.
Donderdag 17 november en 15 december: Foyere Colore. Elke derde donderdag van de maand
vanaf 14.30 uur in De Eshoeve, Doorniksestraat 150-152 in Den Haag.
Vrijdag 11 november en 9 december: De Roze Ouderensalon. Elke tweede vrijdag van de maand
van 15.00 tot 18.00 uur in Woonzorgcentrum De Opmaat in Monster (NIEUW).

Buiten deze regio
Zondag 13 november en 11 december: Ouderencafe. Elke tweede zondag van de maand van
16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) in Leiden.
Zondag 27 november en 25 december: Zondagmiddagsalon. Elke laatste zondag van de maand
van 15.00 tot 18.00 uur bij COC Rotterdam, Schiedamsesingel 173 in Rotterdam.
Wekelijks op woensdag en vrijdag, 14.00-17.00 uur: Salon Humanitas, Bergweg 369, R’dam.

Vrijwilligers van de Volharding op bussen van Florence
Ben van Gent (lid Raad van Bestuur Florence) en Constant Martini (voorzitter De Volharding) tekenden
24 oktober een intentieverklaring voor een eerste project van samenwerking waar vrijwilligers van de
Volharding Steun en Toeverlaat worden ingezet als chauffeur en begeleider op de bussen van Florence,
om mensen te vervoeren voor de dagopvang. In dit geval gaat het meest om jong dementerende.
“Dit is een uniek project waar twee organisaties de handen ineen slaan en gebruik maken van elkaars
mogelijkheden”, zei Martini. Nu staat een enthousiaste groep vrijwilligers van De Volharding (foto
rechts) klaar om het project tot een succes te brengen. Het voordeel van deze groep is dat er al aardig
wat ervaring is met de wijze van vervoer, en met mensen die dementerend zijn.

Buitenmuseum Den Haag zoekt gidsen en gastheren/vrouwen
Voor het toeristenseizoen 2017 zijn wij op zoek naar allround gidsen, die een voorliefde hebben voor
kunst en cultuur. Daarnaast zijn we tevens op zoek naar gastheren/gastvrouwen.
De Dunne Bierkade en omgeving is een schilderrijk stukje van Den Haag dat als buitenmuseum aandacht verdient. Het bestaat uit een aantal zeer fraaie parels, waaronder de woonhuizen van beroemde
schilders uit de Gouden Eeuw, het monumentale huis van de paleizen bouwer en een aantal bijzondere
stijltuinen. Als gids geef je zowel rondleidingen in de panden als in de buurt. Als gastheer/vrouw
ontvang je de toeristen.
Het Jan van Goyenhuis is een uniek privé-museum boven één van de populairste biercafés van Den
Haag. Van Goyen schilderde hier honderden schilderijen, waaronder ‘het gezicht op Den Haag’ en Jan
Steen schilderde in dit interieur zijn schoonfamilie, de familie Van Goyen. In het pand ernaast schilderde Paulus Potter ‘De Stier’. Iets verderop had Jan van Goyen nog een huis dat hij verhuurde. Later
zou Spinoza in dit pand zijn ‘Ethica’ schrijven. Naast het Paulus Potterhuis staat het monumentale huis
van Van Balckeneynde, de bouwer van de Haagse paleizen en het Catshuis.
Naast kunstenaars uit de Gouden Eeuw was dit ook in de negentiende eeuw de buurt van beroemde
schilders. Schilders uit de Romaniek en de Haagse School werkten in deze panden, maar ook in de
buitenlucht. Dit ‘buiten schilderen’ was mogelijk geworden door de uitvinding van de verftube. Ook
Van Gogh was hier een veel geziene kunstenaar. Eerder woonde hij als kunsthandelaar zelfs in één van
de hofjes in deze buurt. In het Jan van Goyenmuseum wordt aandacht besteed aan de kunstwerken
van Van Gogh met bijbehorende briefcitaten te zien die met de directe omgeving te maken hebben; een
soort ‘buurttentoonstelling’ van de grootste kunstenaar uit de negentiende eeuw.
Reageren kan naar Wimmie Hofstra: vincentvangoghexperience@gmail.com, 06-45404872.

Oud en beperkt maar niet sociaal geïsoleerd
Uit onderzoek blijkt dat sociaal isolement en een beperking vaak samen gaan. Ook neemt het risico op
sociaal isolement toe naarmate men ouder wordt. Een aangename en stimulerende woonomgeving,
maar ook actief meedoen, verminderen dan weer het risico op sociaal isolement. Voor ouderen met
een beperking is dit niet altijd even vanzelfsprekend. Immers, contact met andere mensen vraagt dat
je mensen buiten de eigen woning goed kan bereiken en dat je zelfstandig kan deelnemen aan allerlei
activiteiten buitenshuis.
Stichting Voorall, ANBO Den Haag en PEP Den Haag hechten er allen waarde aan dat iedereen mee
kan doen. Daarom slaan ze de handen ineen en organiseren ze samen een symposium over sociaal
isolement bij ouderen met een beperking. Datum: maandag 7 november 2016. Tijd: 13.00 tot 16.15
uur. Locatie: PEP Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 AM, Den Haag.
De dag staat onder leiding van Wim Carabain, directeur Stichting Voorall. Na een openingswoord van
Fenna Noordermeer, directeur PEP Den Haag, zal Tim ‘S Jongers, coördinator Kenniscentrum PEP
Den Haag, een inleiding geven over sociaal isolement. Thuan-Nhi Truong, preventiedeskundige/psycholoog POH-GGZ van Indigo Preventie, zal het vragenpotspel doen en daarnaast krijgen deelnemers
een overzicht van het aanbod in Den Haag voor mensen in een isolement. Ook wordt de website www.
ongehinderd.nl uitgelicht door oprichter Gerard de Nooij. Na een filmfragment gaan deelnemers met
elkaar in gesprek in dialoogtafels en wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel.

Rijswijk op weg- en vervoertransport door de eeuwen heen
U bent van harte welkom zondag 13 november 2016 van 14.00 tot 16.00 uur. Deze middag geopend
door wethouder Cultureel Erfgoed Marloes Borsboom). Op woensdag 16 november 2016, van 20.00
tot 22.00 uur, wordt het programma nogmaals aangeboden. Aan bod komen, in woord en beeld,
uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van het Rijswijkse vervoer en de gevolgen daarvan
voor de stadsontwikkeling. Locatie: Museum Rijswijk, Herenstraat 67, 2287 BR, Rijswijk. Telefoonnummer: 070-3903617. Kaarten à 5 euro (inclusief koffie of thee), vooraf verkrijgbaar via de website
van Bibliotheek aan de Vliet: bibliotheekaandevliet.nl. Of aan de kassa van Museum Rijswijk tijdens de
openingsuren.

Sir Winston Churchilllaan: rijksweg in de Romeinse tijd?
Gerard Koster (Archeologische Werkgroep Rijswijk), dagvoorzitter, praat de onderdelen aan elkaar.
Hans Koot (Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Rijswijk) over de Sir Winston
Churchilllaan; rijksweg in de Romeinse tijd? Hans van Rossum (Historische Vereniging Rijswijk) belicht de concurrentie in het verkeer en vervoer in Rijswijk. Meerdere vormen van vervoer en transport
hebben elkaar in de loop der tijd opgevolgd en vervangen. Dit heeft ook invloed gehad op de ontwikkeling van Rijswijk en de plattegrond. Raphael Smid (Museum Bescherming Bevolking) gaat in op wat
er zou zijn gebeurd bij oplopende spanning of oorlogsomstandigheden ten tijde van de Koude Oorlog.
Henk Kronenberg (Historische Vereniging Ypenburg) besteedt aandacht aan de ontsluiting van locatie
Ypenburg en de aanleg en het gebruik van het vliegveld. Lia Boshoven en Juanita Diemel (Museum
Rijswijk en Bibliotheek aan de Vliet) laten zien hoe en waar je informatie vindt om meer te weten te
komen over de geschiedenis van het vervoer.
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Doek op voor een echte ster!
Schreef de bekende Haagse Telegraaf-journalist Henk van der Meyden onlangs boven het voorwoord van de gelijknamige biografie, die volgend jaar zal verschijnen ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van voormalig ballerina en actrice Ine Veen. Het Haagse publiek heeft heel wat
keren naar haar kunnen kijken.
Ine Veen werd op 15 december 1937
geboren uit een geheime liefdesrelatie tussen Carolina Otte en dirigent,
componist, schrijver en kunstverzamelaar Gerard van Hulst. Beiden
waren getrouwd met een ander en
hadden een gezin, maar dit kind
moest en zou er komen als stil bewijs
van hun grote liefde. Ine kreeg de
schoonheid van haar moeder en de
talenten van haar vader mee, waarvan
ze pas op haar vijftigste vernam dat
hij haar echte vader was. Haar leven
heeft veel weg van een sprookje, want
als kind droomde ze ervan ballerina
te willen worden en misschien ook
wel actrice of fotomodel of schrijfster. Het zijn de idealen van ieder
jong meisje, maar Ine Veen uit Koog
aan de Zaan zou door het volgen van
haar droom en enorme doorzetting
in al die beroepen uitblinken. Als
kind al was ze bezeten van ballet en
ze belandde op een Balletschool in
Alkmaar en later kwam ze op de Balletacademie in Amsterdam, waar haar
talent onmiddellijk werd opgemerkt
door Nel Roos.

geleid door Yvonne Georgi. Met haar
gezelschap trad Ine op voor het Deens
koningshuis maar was ze ook op tournee in Monte Carlo, waar men op 12
april 1958 optrad voor prins Rainier
en prinses Gracia van Monaco en hun
gasten de Sjah van Perzië, Keizerin
Soraya en de Begum (de weduwe van
de Aga Khan).

De allereerste keer dat we Ine Veen in
Den Haag op het toneel mochten bewonderen zal bij weinig Haagenaars
nog op het netvlies staan, want we
moeten dan wel heel ver terug in de
tijd. In juli 1955 was ze als ballerina
te zien in het gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen tijdens een paar
opvoeringen van L’Italiana in Algheri
bij het gezelschap van de Scala van
Milaan die ook in Amsterdam en Rotterdam voorstellingen gaf.

Na een seizoen in Hannover te hebben gedanst kreeg ze een interessanter
engagement in Braunschweig. Ze
heeft in Duitsland in 26 balletten
gedanst, waaronder Les Sylphide, het
Zwanenmeer, de Notenkraker, etc.
Toen stortte haar wereld opeens van
de ene op de andere dag in elkaar en
werd ze pijnlijk verrast door een enge
ziekte. Ze was twee maanden letterlijk uit de roulatie en van de artsen
mocht ze nooit meer dansen.

Er bleven foto’s bewaard van die
optredens, maar daarna verdween
Ine voor zeven jaar naar Duitsland
waar ze werd geëngageerd door het
Opera Ballet van Hannover dat werd

Actrice in Duitsland
Ieder ander zou in haar geval zijn
teruggegaan naar Nederland. Ine dus
niet, ze besloot actrice te worden,
maar daar moest je in die tijd, ook

Henk van der Meyden en Ine Veen in het Memphis hotel.

Omringd door fans, Ine Veen met witte anjers en achter haar de beroemde Franco Zeffirelli en
Carlo Maria Giulini, na een geslaagd optreden bij de Scala van Milaan. Foto: Amasisarchief.

in uitsland, el een ofﬁcieel
diploma voor hebben, dus dat ging
ze maar eens halen! Herman Kühn,
de bevlogen theaterdirecteur van de
Staatsopera in Braunschweig meende
een groot actrice in haar te zien en
creëerde voor haar de mogelijkheid
kleine rollen te gaan spelen tijdens
haar opleiding. Het geld voor die
studie verdiende ze als parttime mannequin en fotomodel en in anderhalf
jaar (de helft van de normale tijd die
er voor deze opleiding stond) slaagde
ze cum laude als Schauspielerin aan
de Academie für Thater und Kunst
in Hamburg. Het werd het begin
van een nieuwe loopbaan, nu als
actrice. Ruim veertig toneelrollen
vertolkte zij in Duitsland in theaters
die een maatje groter waren dan het
Amsterdamse Carré. Ze heeft ook in
zestien operettes gedanst en gezongen
en heeft met alle grote namen van
haar generatie op de planken gestaan,
zoals Maximiliaan en Maria Schell,
Anelies Rothenberger, Johan Heesters
en James von Berlepsh en was na een
jaar of vijf in Duitsland zo verduitst
dat je niet meer kon horen dat ze
Nederlandse was.
De bekende regisseur Karl Guttmann
van toneelgroep Ensemble had in
1963 een vervelend probleem. Hij zat
verlegen om een mooie actrice, want
zijn steractrice was in verwachting
en kon niet even een mooie minnares
spelen, heel lastig allemaal. Toevallig vernam hij van een bevriende
schouwburgdirecteur in Lübeck dat
bij hem een Nederlandse actrice
enorm furore maakte en dus ging
Guttmann eens kijken in Lübeck. Hij
was zo onder de indruk van haar talent dat hij Ine Veen diezelfde avond
nog contracteerde voor het nieuwe
seizoen om met Ko van Dijk en Mary
Dresselhuys en Magda Janssens de
titelrol vanMarkiezin van Arcis te
gaan spelen. Het Haagse publiek zou

Als Hortense met Guido de Moor bij de Haagse Comedie in 1979. Foto

Ine Veen na zeven jaar weer terug
zien, nu als actrice in de Koninklijke
Schouwburg in deze glansrol.
Een jaar later werd zij snel weggekaapt door regisseur Eric Vos van de
Nieuwe Komedie om Emily Webb te
vertolken in Onze stad van Thornton
Wilder. Eric haalde haar naar Den

Haag en bezorgde haar een woning in
de Nassau Dillenburgstraat, waar zij
geruime tijd heeft gewoond. Ze zou in
ons land ook nog twintig toneelrollen spelen en we kennen haar ook uit
ﬁlms als de kaskraker Blue ovie
en de hinese karateﬁlm Kung u
against Godfather. Waarvoor men de
crew van Bruce Lee uit Hong Kong

V.l.n.r. Bernard Felix (directeur van Hotel Des Indes) ; Zijne excellentie Sir Michael Jenkins (Ambassadeur
van het Verenigd Koninkrijk); Jean Thomassen; Zijne excellentie Dr. Alexander Tcickvaidze (ambassadeur
van de USSR) en Ine Veen bij de opening van de herdenkingstentoonstelling in 1991. Foto: Amasisarchief
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Burgemeester drs. Hans Romeijn van Heiloo feliciteerde voormalig ballerina en actrice Ine Veen
met haar zojuist opgespelde koninklijke onderscheiding. Foto: B.Waayers-Amasisarchief

o: Amasisarchief

overvloog naar ons land en waarin Ine
de vrouwelijke hoofdrol (Linda) vertolkte. De tv had haar inmiddels ook al
jaren ontdekt en het grote publiek kent
haar van vele bekende tv-stukken en
-series als: Een zomerzotheid, De klop
op de deur, Ritmeester Buat, Kunt u mij
de weg naar Hamelen vertellen meneer?,
De Graaf van Monte Christo, Dagboek
van een herdershond, Decamerone, De
weg, enzovoorts.
Ook in Nederland zou zij met alle
bekende namen van haar generatie op
de planken staan of in tv stukken spelen. Of het nu ging om Caro van Eyk,
Johan Kaart of Johnny Kraaijkamp.
Meer dan Prins Bernhard
Nog éénmaal kon het Haagse publiek
haar op de planken zien in de Koninklijke Schouwburg als tegenspeler
van Guido de Moor in De repetitie of
De bestrafte liefde van Jean Annouilh
dat in 1979 werd geregisseerd door
Jo Dua. Hij vroeg Ine de rol van
minnares Hortense te spelen. Daarna
had ze na 61 rollen schoon genoeg

van toneel en ging zich op wat anders
richten, een passie die ze al jaren
had: schilderen. Ze maakte unieke
schilderijen met allerlei soorten verf,
bladgoud en half edelstenen en was
daar op tv mee te zien in allerlei
veel bekeken middagprogramma’s
van Tineke, Hans van Willigenburg
maar ook de AVRO Service Salon.
In dat laatst genoemde populaire
tv-programma doneerden artistieke
bekende Nederlanders een schilderij
voor een goed doel. De kijkers konden
op een briefkaart meedingen naar de
verloting van dat werk, mits ze een
gulden of meer aan postzegels hadden
bijgeplakt voor een goed doel. De
gene van deze bekende Nederlanders
die het meeste geld had opgehaald zou
nog een keer worden teruggevraagd.
Iedereen dacht dat Jeroen Krabbé of
Prins Bernhardt wel het meeste geld
zou ophalen, maar nee... Het was Ine
Veen die met een zwarte zwaan een
recordbedrag kon laten noteren voor
hongerend Afrika. Ze werd vanwege
haar fonds wervende kwaliteiten drie
keer teruggevraagd.
Ine is altijd de vrouw geweest van de
gouden ideeën, de vrouw die succes
aantrok. Op een dag meende ze dat er
maar eens een herdenkingstentoonstelling in 1991 moest komen voor
de koningin van het Russische ballet:
Anna Pavlova en in Hotel des Indes,
de plek waar ze zestig jaar eerder was
overleden aan de vooravond van een
wereldtournee. Haar dood was in 1931
wereldnieuws. Directeur Bernard
Felix vond het idee in eerste instantie
niet echt spannend. Ze hadden toch
al Pavlovagebak en een gedenkplaat
in de hal? Toch was hij geïnteresseerd vanwege de aanpak van Ine.
Die wilde die expositie laten openen
door de ambassadeur van Rusland of
Engeland, of liefst allebei. Er moest
natuurlijk ook tv bij en die zou zeker
komen met zo’n bekende actrice! Het

leek hem wel wat... Tv-reclame voor
een expositie in zijn hotel en dan ook
nog met echte spullen die van Pavlova
waren geweest en die werden geleend
van het toneelmuseum in Amsterdam,
dat moest wel gratis publiciteit gaan
opleveren.
Hotel Des Indes
In 1991 opende de ambassadeurs van
de USSR en het Verenigd Koninkrijk
gezamenlijk de reizende herdenkingstentoonstelling rond de zestigste
sterfdag van Anna Pavlova in het
Haagse Hotel des Indes in de naar
haar genoemde salon. Het bleek een
schot in de roos, want de internationale persbureaus zoals Reuters hebben
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Met Ko van Dijk als Markiezin van Arcis, Koninklijke Schouwburg Den Haag 1963.
Foto: Amasisarchief

er ruime aandacht aan besteed, alle
kranten in Nederland schreven erover
en er zijn duizenden mensen gaan
kijken! Het Haagse publiek kon hier
trouwens een heel ander facet van Ine
Veen zien, haar wonderlijke schilderijen met bladgoud en halfedelstenen die
men kende van de tv-programma’s. Ze
waren nu in het echt te zien en gingen
als warme broodjes over de toonbank.
De tv heeft diverse items gemaakt en
we kennen ook een prachtige documentaire van Nederland Twee.
Het zou niet de laatste keer zijn dat
ze exposeerde in het bekende Haagse
Hotel, een paar jaar later was haar
werk wederom te zien toen het eerste

e emplaar van een biograﬁe over
Anna Pavlova werd aangeboden tijdens een tentoonstelling met juwelen
van de bekende Haagse juwelier
Hugo van Weezel. Misschien zouden
we het nog moeten hebben over de
vechtsc nes die erden geﬁlmd op
de Scheveningse Boulevard en in
Madurodam in 1973 voor de eerste in
uropa gemaakte hinese karate ﬁlm
Kung Fu against Godfather, waarvoor
de crew van Bruce Lee vanuit Hong
Kong naar Nederland of over het feit
dat ze de publiekstrekker was van
de Eerste Artiade in de Grote of St.
Jacobskerk in 2001, maar daar kunt
u allemaal over lezen in het eind
volgend jaar te verschijnen boek Doek
op voor een echte ster! van ondergetekende, Jean Thomassen.
In haar huidige woonplaats werd
ze een paar jaar geleden koninklijk
onderscheiden en benoemd tot Ridder
in de orde van Oranje Nassau voor
haar bijdragen aan de Nederlandse
cultuur. De burgervader roemde haar
indrukwekkende staat van dienst en
haar doorzettingsvermogen. Wie denkt
dat ze daarna op haar lauweren ging
rusten, heeft het mis. Het werd de
start voor een geheel nieuwe carrière,
nu als schrijfster. Zij debuteerde met
het boek Moord namens de Kroon over
de moord op Pim Fortuyn, waarin zij
beschreef dat er een tweede schutter aanwezig was die vanaf het dak
de politicus door zijn hoofd schoot.
Ze beriep zich hierbij op een geheim
rapport waarin melding werd gemaakt
het vinden het kogelhulsdelen die
niet afkomstig waren van het pistool
van zijn vermeende moordenaar. Het
boek werd een bestseller en beleefde
vier drukken. Daarna volgden nog zes
andere boeken.
Jean Thomassen
jeanthomassen@hotmail.com

In de operette Der Fledermaus, Braunschweig 1957.
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Gepensioneerde Haagse politieagenten
Op 12 maart 1976 werd de Vereniging van Gepensioneerden Politie Eenheid Den Haag (V.G.H.P.)
opgericht. Dit jaar bestaat deze vereniging dus veertig jaar. En bij dit jubileum wordt zeer zeker
stilgestaan. Bovendien is het vermeldenswaardig dat de VGHP de oudste vereniging van gepensioneerde politiemensen is.
In 1976 werd in het korpsblad van de
gemeentepolitie van ‘s-Gravenhage de
volgende oproep geplaatst.

werd het lidmaatschap opengesteld
voor de F.L.O.-ers en gepensioneerden
van beide regio’s.

Het bestaat gewoon niet dat je de medewerkers waar je zo’n 30, 35 of meer
jaren mee hebt samengewerkt, zomaar
uit je geest kunt verbannen. Sommige
F.L.O.-ers of gepensioneerden hebben
het er kwaad mee, dat zij hun contacten
uit het werkmilieu verliezen of hebben
verloren...

Commissie Goede Diensten
e huidige naam is ofﬁcieel ‘Vereniging van Gepensioneerden van
de Eenheid Den Haag van het Korps
Nationale Politie’. De afkorting van
de VGHP is gebleven. De vereniging
heeft zich altijd ten doel gesteld om
het onderling contact en de vriendschap tussen haar leden te bevorderen en te behouden. Vanaf het
begin werden onderling afwisselende
activiteiten georganiseerd zoals hengelen, bingo, bowlen, jeu de boules en
klaverjassen. De afdelingen hengelen
en jeu de boules zijn inmiddels opgeheven maar voor nieuwe initiatieven
zoals bridgen, biljarten en darten staat
de vereniging altijd open. Tevens worden regelmatig excursies en uitstapjes
georganiseerd. De jaarlijkse reünie
en de nieuwjaarsbijeenkomst worden
door velen met enthousiasme bezocht.
Dan is het mooi dat de verhalen uit de
oude doos worden uitgewisseld met
oud-collega’s die elkaar vaak in jaren
niet gesproken en gezien hebben.

De oproep sloeg geweldig aan, want
tot dan was er weinig of niets geregeld
voor de gepensioneerde medewerkers.
Prompt werd het initiatief genomen
voor de oprichting van een ‘club/
vereniging van F.L.O.-ers en gepensioneerden van de Haagse Politie’.
Tevens werd een voorlopig bestuur
benoemd en werd de contributie voor
de leden vastgesteld op 10 gulden per
jaar.
In de jaren daarna is de naam van de
vereniging tweemaal gewijzigd. De
tweede naamsverandering vond plaats
na de oprichting van het Korps Nationale Politie op 1 januari 2013, waarbij
de regio’s Hollands Midden en Haaglanden werden samengevoegd tot de
Eenheid Den Haag. Vanaf dat moment

Vanaf de beginperiode heeft de
vereniging een commissie van Goede

Diensten. Samen met de bestuursleden
hebben zij als taak om (langdurig) zieken te bezoeken maar ook 80-, 90- en
100-jarigen, maar ook echtparen die
50, 60 of 70 jaar zijn gehuwd, worden
bezocht.
Leden van 81 jaar en ouder ontvangen
een kaart en echtparen die veertig
jaar zijn gehuwd ontvangen een kaart
en cadeaubon. Na het overlijden van
een lid/donateur zorgt de VGHP voor
een rouwboeket. Een afvaardiging is
binnen de Eenheid aanwezig bij de
uitvaartplechtigheid.
Jubileumjournaal
Na eerst een eigen rubriek in het
Korpsblad van de gemeentepolitie
‘s-Gravenhage geeft de VGHP sinds
1982 maandelijks een eigen Journaal
uit. Per maand worden daarvan 560
verzonden. In dit kleurrijke blad wordt
het wel en wee van de verenging
belicht. Uiteraard is dit jaar ook een
eenmalig Jubileumjournaal uitgekomen. De VGHP heeft ook een logo
ontworpen en getekend door een oudkorpslid. Het is een vermoeide leeuw,
die tevreden in zijn stoel zit. Hij houdt
zijn sabel in ‘ruststand’ naar achteren
gericht en onder zijn stoel staat een
borrelglaasje. Het symboliseert de

oud-politiemedewerker die van zijn
pensioen geniet.

is andacht voor elkaar, wat op latere
leeftijd steeds belangrijker wordt.

Door de jaren heen werd de VGHP
een bloeiende vereniging met 532
leden en 140 begunstigers in 2016,
woonachtig in het hele land en zelfs
daar buiten. Opvallend is dat steeds
meer ‘jongere’ ouderen lid worden.
Uit pure belangstelling is een aantal,
nog in functie zijnde collega’s donateur geworden. Hieruit blijkt dat de
vereniging voldoet aan een behoefte.
Iedere keer weer wordt dat ervaren als
een vrijwilliger van de commissie van
Goede Diensten met een bestuurslid
een bezoek brengt aan een lid dat 80,
90 of zelfs 100 is geworden. Verhalen
over het werk worden met trots
verteld en de plakboeken liggen vaak
klaar. Niet alleen de gepensioneerde
politiemedewerkers worden bezocht
maar ook degenen die achterbleven
na het overlijden van hun partner. Het

“In de toekomst zullen wij het bestaan
en de bekendheid van de VGHP binnen de hele Eenheid Den Haag blijven
uitdragen en trachten ook binnen
Hollands-Midden leden te werven. Op
landelijk niveau is de VGHP vertegenwoordigd in het landelijk Samenwerkingsverband Politie Senioren (S.P.S.).
Met ondersteuning van de Stichting
Waardering Erkenning Politie (W.E.P.)
wil het SPS de belangen van de organisaties van gepensioneerde politiemedewerkers behartigen. De ontwikkelingen staan niet stil. De VGHP is
een springlevende vereniging die met
zijn tijd probeert mee te gaan. Op 8
oktober hebben wij dit jubileumjaar
met een spetterend feest afgesloten!”
Bestuur van de VGHP
info@vghp.nl

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

AOW en pensioen
Gekort op AOW door
verblijf buitenland
Mijn vrouw en ik hebben gedurende
een periode van 29 maanden gewoond
in Singapore waar ik alleen een baan
had. We hebben in die tijd niet vrijwillig AOW-premie betaald. Ik heb begrepen dat we ieder 5 procent op onze
AOW-uitkering worden gekort. Ik word
volgend jaar AOW-gerechtigd. Mijn
vrouw drie jaar later. Als zij in Nederland was gebleven had zij ook geen
AOW-premie betaald omdat zij geen
eigen inkomen had. Is het niet vreemd
dat zij daarom ook wordt gekort?
Indien u en uw vrouw in het
buitenland hebben verbleven en
niet vrijwillig AOW-premie hebben
betaald dan wordt men met 2 procent
per jaar in het buitenland gekort
op de AOW en per persoon. Een
voorwaarde voor volledige AOW
is namelijk, dat u vijftig jaar (vanaf
uw 15de tot uw 65ste) ingezetene in
Nederland bent geweest. Of men dan
werk (en inkomsten) heeft gehad,

maakt niet uit. De AOW is al lang
geïndividualiseerd. Ieder heeft een
zelfstandig recht op een uitkering
en niet zoals nog velen denken alleen de oudste (vaak de man). Ieder
wordt dus 5 procent gekort voor het
verblijf in Singapore. Overigens
krijgt u volgend jaar uw AOW
voor een gehuwde die totaal thans
omstreeks 788 euro bruto per maand,
exclusief vakantietoeslag.

een notaris blijven geldig. Dus ook
dat van uw (inmiddels) gehuwde
partner. Toch verdient het aanbeveling om te kijken of alles nog ‘past’.
Ook andersom. Van uw vermogen
naar de erfrechten van uw vrouw.
Het erfrecht is per 1 januari 2003
behoorlijk gewijzigd en het vermogensrecht per 1 januari 2012. Komt
u zelf er niet uit, raadpleeg dan een
notaris. Jaarlijks zijn er ook kleine
aanpassingen.

Erf- en schenkingsrecht
Familierecht
Partnertestament
na huwelijk
Rond onze pensioenleeftijd zijn mijn
vrouw en ik na een aantal jaren samenwonen (zonder partnerschapsvoorwaarden) getrouwd zonder huwelijkse
voorwaarden. Tijdens de jaren van
samenwonen heeft mijn vrouw een erfcontract bij de notaris op laten stellen.
Ten gunste van mij en haar kinderen.
Ik vraag mij nu af of door het trouwen
het erfcontract nog een rol speelt bij
overlijden.
Alle erfrechten in een testament via

Nieuwe vrouw
palmt ex in
Na en huwelijk van ruim dertig jaar
ben ik al vele jaren terug gescheiden
van mijn ex. Zijn nieuwe vrouw heeft
hem helemaal ingepalmd. Nu is hij
een paar jaar terug gecremeerd. Onze
oudste zoon heeft er nog steeds grote
moeite mee dat hij nooit door haar ergens werd bij gevraagd. Heeft u hierop
een reactie?
In uw onduidelijke brief stelt u
eigenlijk géén vraag. Maar het schei-

dingsrecht geeft u wel enkele aanknopingspunten. We begrijpen dat u
dertig jaar gehuwd bent geweest. In
uw echtscheidingsconvenant staat
hoe het bij uw scheiding is geregeld.
Dat kan bijvoorbeeld zelfs een
alimentatie zijn of pensioenverevening. Ook staat daarin geregeld wat
er eventueel met uw gezamenlijk
kinderen is gebeurd of nog moest
gebeuren.
Hebben zij misschien nog erfrechten
nu uw ex is gecremeerd? Omdat het
ons allemaal onduidelijk is, houden
wij het hierbij. Wij raden u aan mondeling contact te zoeken met iemand
die u kunt helpen.

Fiscale zaken
Veel betalen aan
fiscus in box 3
Ik moet een godsvermogen betalen aan
de fiscus in box 3 waar ik ver boven de
vrijstellingen kom voor spaargeld van
echtparen. Hoe is dat te voorkomen?
Niet zo geschikt daarvoor is spaar-

geld alleen, waarop je vrij opneembaar nog niet eens 1 procent rente
krijgt. e geldont aarding in atie
is overigens ook erg laag.
Indien u enigszins onderlegt bent,
kunt u beter proberen te beleggen
over langere termijn. Dan maakt
u minstens een rendement van
misschien wel 4 procent en aan de
ﬁscus betaalt u boven de vrijstelling
daarvan 30 procent (feitelijk 1,2
procent). Om een voorbeeld te geven
de AEX (de beursindex in Amsterdam) staat sinds begin dit jaar op
bijna een plus van circa 4 procent.
Als u voorzichtig bent - dat proeven
we uit uw vraag - dan beperkt u zich
deels tot aandelenfondsen. U kunt
uw geld ook door professionele vermogensbeheerders laten beleggen.
Zij rekenen meestal wel iets meer
maar u krijgt dan ook maatwerk.
De algemene vrijstelling in box 3 is
voor partners in 2016 48.874 euro.
Daarover is veel politieke discussie.
Mogelijk heeft u ook met box 2
(aanmerkelijk belang) te maken.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Lager onderwijs in de jaren zestig (1)
met Julius Pasgeld

Drie keer per jaar in de pauze een half uur vergaderen op het kamertje van het hoofd der school.
Een jaarlijks routinebezoekje van de inspecteur. Dat was alles. Verder mocht je het als leerkracht
voor een klas van 35 leerlingen zelf uitzoeken. Geweldig! Maar eerst dus die vaste aanstelling.

In 1963 stapte ik voor het eerst een
klaslokaal binnen om daar nu eindelijk
eens zèlf de baas te spelen. Van binnen
hypernerveus. Maar van buiten de
rust zelve. Op de Kweekschool had ik
weliswaar geleerd, dat kinderen, als er
een nieuwe leerkracht de klas instapt,
direct al door hebben wat voor vlees
ze in de kuip hebben. Maar ik meende
toch, dat ik me niet kon permitteren te
laten zien hoe ik me werkelijk voelde.
Ik stelde me voor en vertelde mijn
kersverse toehoorders, dat ze een jaar
lang vrijwel íedere dag met me te
maken zou hebben. En dat ik daarom
hoopte dat we het goed met elkaar
zouden kunnen vinden. Daarna mochten ze iets over zichzelf vertellen.
We vonden het, zo bedenk ik me
achteraf, allemáál wel spannend en
hoopten allemáál dat we het met
elkaar zouden treffen. Maar ja. Op
zo’n eerste schooldag weet je dat maar
nooit.
Twee jaar lang heb ik als onderwijzer
voor de klas gestaan. Op de Huis
te Nieuburg lagere school aan de
Wijnandt van Elststraat in Rijswijk.
Onderwijzer, ja. Omdat dat toen nog
geen leraar of docent heette. En in
Rijswijk, omdat je daar, als je eenmaal
‘vast’ was aangesteld, een huis kreeg.
En dat was in die tijd van woningnood
natuurlijk een godsgeschenk.
Die vaste aanstelling bleek echter
nog een hele toer. Van het hoofd der
school, de heer Damsteeg, kreeg ik te
horen dat hij na een half jaar ineens
onaangekondigd bij mij in de klas op
bezoek zou komen, vergezeld van de
inspecteur van het lager onderwijs,
de heer De Joode en de Rijswijkse
wethouder van onderwijs, de heer
Brederode.
Ik betrok mijn leerlingen in het com-

plot door ze te vertellen dat het hoofd
weldra, onverwacht met twee andere
heren de klas in zouden komen om
te kijken ‘hoe de meester het deed’.
Deed-ie het goed, dan kreeg hij een
huis in Rijswijk. Deed-ie het niet goed
dan moest hij nog een jaar langer
iedere dag op de ﬁets van de aagse
bloemenbuurt naar de Wijnandt van
Elststraat. Daar voegde ik aan toe, dat
het natuurlijk vooral van het gedrag
van de leerlingen af zou hangen of de
meester het goed zou doen of niet. En
zo oefenden wij van te voren urenlang
op dat bezoek.
‘Netjes geschreven!’
Een andere voorbereiding betrof het
instellen van twee soorten schriften
voor rekenen en taal. Kladschriften
waarin naar hartenlust geoefend kon
worden en die ik slechts steekproefsgewijs af en toe eens nakeek. En
netschriften, waar alleen keurig in
geschreven mocht worden, waarin ik
àlles minutieus nakeek en waarin ik
zeer goede prestaties voorzag van een
stempel met daaronder ‘Goed gedaan
hoor!’. Of: ‘Netjes geschreven!’.
‘En, Siem’, (zo droeg ik Siem van
Leeuwen, mijn meest trouwe leerling, tijdens de voorbereidingen op
het bezoek van de inspecteur en de
wethouder op) ‘En Siem, als ze de
klas in komen sta jij op en begeleidt ze
beleefd naar de drie stoeltjes achterin
de klas. En als ze vragen of ze de
schriftjes in kunnen kijken, geef jij
ze alleen de stapel netschriften! Alléén de netschriften! Heb je me goed
gehoord?’
Zo naderde de dag waarop we
hoopten, dat we met z’n allen een buitengewoon intelligente en beschaafde
indruk op de heren zouden maken.
Toen het zover was, ging het gelijk al

mis. Ik had, afgezien van mijn eigen
stoel, alleen maar kleine stoeltjes in
de klas. En had drie daarvan achterin
neergezet in de veronderstelling, dat
de heren daar voor een half uurtje wel
genoegen mee zouden nemen. Nee
dus.
Siem, Tommy en Freddy werden
erop uitgestuurd om grote stoelen uit
het hoofdenkamertje te halen (want
stoelen dragen was toen nog jongenswerk) en ondertussen constateerde
de inspecteur verbolgen, dat ik met
aardrijkskunde bezig was terwijl er
reken op het rooster stond. Dat rooster
hing naast de deur. Er stond stond
precies op welke vakken er op welk
uur gegeven moesten worden.
Delen door een breuk
Toen de stoelen er eenmaal stonden
en de heren gezeten waren, ving de
rekenles aan. Die liep op rolletjes.
Terwijl Noortje de netschriften voor
rekenen uitdeelde vroeg ik aan Siem
of hij de andere schriften uit de kast
wilde halen om ter beoordeling aan
de heren te overhandigen. Dat wilde
Siem wel en vergiste zich gelukkig
niet in de aan te reiken stapel.
Ondertussen vroeg ik aan de klas wie
er nog wist wat er het eerst moest:
vermenigvuldigen of optellen. De hele
klas stak de vinger op.
‘Nicoline?’
‘Meneer van Dalen wacht op antwoord’, zei Nicoline.
‘Goed zo’, zei ik. ‘En Richard. Weet
jij nog hoe je het gemakkelijkst kan
delen door een breuk?’
‘Delen door een breuk is hetzelfde als
vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk, meester’, antwoorde

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

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

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

Mijn klas uit 1963. Die onderwijzer in het midden ben ik dus.

Richard onmiddellijk.
Dat moest Richard maar eens even
voordoen op het bord. Want dat kan
iedereen wel zeggen. Ik schreef een
hele moeilijke deelsom met helen en
breuken op het bord die Richard in een
oogwenk oploste. ‘Goed zo, Richard!’,
prees ik.
Alles verliep op rolletjes.
Vieze schoteltjes
Maar toen de leerlingen even later
met bewonderenswaardige rust in
hun ‘nette’ rekenschriften sommen uit
het boekje maakten (die ze overigens
al vier keer gemaakt hadden) stond
inspecteur De Joode ineens op, liep
langs de raamkant van het lokaal
waar in de vensterbank wat planten
stonden die de kinderen bij toerbeurt
zèlf verzorgden, streek met z’n vinger
over de schoteltjes onder de bloempotten en verkondigde luidop: ‘Nou
zeg! Die schoteltjes zitten onder de
vieze aarde. Die hadden ook wel eens
schoongemaakt kunnen worden’.
Waarop enkele leerlingen terluiks van
boven hun schriftjes verschrikt naar
mij opkeken met in hun blik iets van:
gaat dat wel goed?
‘Het is het eerste waar we aan gaan

werken, meneer De Joode’, zei ik.
‘Willemijn, Kitty en Beppie, jullie
mogen in de kleine pauze binnenblijven om de schoteltjes onder de planten
schoon te maken’. Want schoteltjes
schoonmaken was toen nog meisjeswerk.
Tenslotte vertrokken de heren. Maar
ze hadden de deur nog niet achter zich
dichtgetrokken toen Siem ongevraagd
hardop door de klas riep:
‘En? Meester? Heb u nu een huis?’
Waarop de wethouder zijn hoofd weer
even door de nog half openstaande
deur naar binnen stak en zei: ‘Dàt heb
ik gehoord!’
Die vaste aanstelling (360 gulden per
maand) en dat huis (65 gulden per
maand) zijn er trouwens wel gekomen.
En of u nou leerkracht of leerling was:
mail uw schoolherinneringen naar
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.
Dit was de eerste van een
driedelige serie met schoolmeesterservaringen uit het lager onderwijs. Daarna volgen
er weer ‘gewone’ afleveringen
van Kleine Nostalgie.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Rover 3500 V8
Één van de mooiste klassiekers uit mijn jeugdjaren
is toch wel de Rover 3500
V8.
Dit model werd in 1963 geïntroduceerd op de London Motor Show.
Een sensatie, want Rover had toch
altijd wat klassieke modellen. De
carrosserie was uiterst modern en
de techniek was nog niet eerder in
een ander Rover-model gebruikt.
Lage, scherpvloeiende lijnen eindigend in puntige lampen aan de vooren achterkant. Een fraaie smalle
voorkant met veel chroom, dubbele
koplampen en een sierlijke grille
met het gracieuze Rover-logo in het
midden. Leuk detail was, overigens
wel meer toegepast in die tijd, de horizontale stads- en knipperlichten die
bovenaan eindigden in een kunststofpunt, die aangelicht werd door het
stadslicht en je in het donker vanachter het stuur een prima beeld gaf van
waar de auto ophield aan de voorkant
en eveneens inzicht gaf of het
stadslampje wel brandde. Slim, hè?
Elegante vierkanten waarop als extra
optie het reservewiel gemonteerd

kon worden voor mensen die de
bagageruimte te klein vonden. Maar
velen kozen daar ook voor, omdat
het heel sportief oogde. Over de hele
auto chique chromen sierlijsten die
deze Rover tot een plaatje maakten.
Het interieur is voor mij nog steeds
het toppunt van Britse chic. Zulke
mooie rondgevormde leren stoelen
met hoofdsteunen voorin en dezelfde
stoelvorm ook achterin, met daar tussen een vetlerenarmsteun. Een vijfde
passagier was in deze Rover niet echt
welkom, zo leek het. Het dashboard
was voor die tijd en zelfs nu nog
heel bijzonder gevormd. Standaard
had de 2000 een groot, dun stuur
en het instrumentenpaneel bestond
uit een langwerpige unit met een
lintsnelheidsmeter die bovenop het
dashboard was geplaatst. Daaronder
een dikkeleren stootrand met daaronder de rij fraai en apart gevormde
schakelaars. Eveneens een apart
gevormde radio met drukknoppen en
die heerlijk simple aan- en uitknop
en die andere voor het zoeken van de
zenders, die eigenlijk alleen maar op
Radio II van de BBC hoort te staan
om in de juiste sfeer te blijven. In de

Rover 3500 V8

3500 V8 was standaard een prachtig
hout-metalensportstuur geleverd
en een toerenteller. Ik herinner mij
nog goed de eveneens apart en bijna
designgevormde hendels onder het
stuur voor de richtingaanwijzers en
de claxon. De stoelen zagen er niet
alleen mooi uit, maar zaten ook uiterst comfortabel. Ik zit als een vorst
en ik snuif met genoegen die speciale
lucht van leer, hout en Castrol-olie
op en herinner mij weer dat mijn
tante, die zo’n donkerblauwe Rover
3500 V8 bezat, tijdens een jeugdvakantie in Engeland aan mij vroeg of
ik zin had om na een familiebezoek

maar wil je snel inhalen, dan spuit hij
snel maar beschaafd de voorganger
voorbij. De vering is plezierig stug,
maar toch comfortabel en bij snelle
bochten helt hij licht over, maar dat
was normaal in die tijd. Regelmatig
reed ik jaren later over de Waalsdorperweg en daar stond vaak een donkergroene geparkeerd. Wat had ik die
graag willen hebben. Wat is het toch
eeuwig zonde dat de echte Britse
auto-industrie ter ziele is. Gelukkig
heb ik de herinneringen nog.

terug te rijden naar huis in Harrowon-the-Hill. Net mijn rijbewijs, had
nog nooit links gereden met het
stuur aan de rechterkant en evenmin
in een automaat. Natuurlijk zei ik
‘ja’, maar was toch wel blij toen ik
hem, na een uur genieten, heel op
haar tuinpad parkeerde, dat wel.
Nog steeds is het een imposante
auto en als ik hem start met dat zeer
herkenbare ronde Union-sleuteltje,
komt die fenomenale V8-motor tot
leven met een donkerbruine grom.
De BorgWarner-automaat schakelt
snel op naar de hoogste versnelling,
waardoor hij vrij geruisloos rijdt,

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

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.
Het boek De Liegende Rechter van Hugo
Smit (ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de
volgende inzenders:
• Cees van Asten, te Den Haag
• Nina Oort, te Nieuwvliet
• Marion Sijnja, te Den Haag

Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld 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 18 oktober vond u
ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen
veel goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
7-3-5-1.

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
drie keer het boek De Liegende Rechter
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de
inzending natuurlijk ook uw postadres te
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Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 22’
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vermelden! We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk
binnen hebben op: vrijdag 11 november.
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Een schrikbarend boek “De Liegende Rechter”
van Hugo Smit.
Een advocaat die in zijn carrière
verpletterd wordt door een rechter die
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VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht,
geliked en gedeeld?

de financiële steun heeft van de
overheid. De advocaat wordt
aangevallen omdat hij gelogen zou
hebben, terwijl overduidelijk blijkt dat
niet hij maar deze rechter loog.
De staat blijft al 13 jaar deze
rechter steunen en betaalt alle kosten,
meer dan een half miljoen, voor de
juridische bijstand van de rechter en ook nog eens de schadevergoeding.
Dat is nog niet het ergste wat in het boek wordt ontbloot. Snoeihard
wordt aangetoond dat de Staat middels een ambtelijk orgaan, - de Raad
voor de rechtspraak - bezig is om onze democratie te ontdoen van de
onafhankelijke rechtspraak.

De Oud-Hagenaar biedt zijn lezers dit boek aan met een lezersaanbieding.
U kunt bestellen op de website: www.deoud-hagenaar.nl
Of u maakt € 29,95 over op rekening nummer:

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer
te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en
vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door
veranderd is. De Oud-Hagenaar is
ook heel actief op social media,
een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.

NL 44 ABNA 0813 7269 48
t.n.v. FRT B.V. met uw naam en adres.
Het boek wordt u dan gratis toegezonden.

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

dit jaar extra uitgepakt met hoogstaande
concerten door Parijse toporganisten. Zo zal
de wereldvermaarde organist Olivier Latry van
de Notre-Dame op 5 november optreden. Op
12 november speelt voor u de bijzonder getalenteerde jonge organist David Cassan en de
internationaal furore makende organist Olivier
Penin zal de serie besluiten op 19 november.
www.abdijkerk.info

NOVEMBER

4

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 4 november luistert u naar
Manuel Sanguino (piano).
www.christinaconcours.nl
Nieuwe Kerk

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

5,12,19

Orgelconcerten
bij kaarslicht

De serie ‘Orgelconcerten bij kaarslicht’ viert
dit jaar zijn 40-jarig jubileum. Daarom wordt

Arie Molenkamp Stichting

Locatie: Abdijkerk, Willem III-straat 40,
Den Haag
Aanvang: 15.30 uur (19 nov: Olivier Penin)
Toegang: € 10,00 incl. drankje na aﬂoop
NOVEMBER

6

Misa Maxima

Concertkoor Corda Cantate
presenteert drie Argentijnse missen in een
aansprekende combinatie
van bekend en nieuw. Op
het programma staat de
bekende Misa Criolla van
Ramirez, geflankeerd door
zijn veel minder bekende
Misa por la Paz y la Justizia - een passende keus

voor de stad van vrede en internationaal recht.
En de pittige, bijna filmische Misa Tango van Luiz
Bacalov.
www.cordavocale.nl

van verjaardagen en kroningen. Op een
gegeven moment klinkt zelfs de herkenningsmelodie van de Champions League.
www.covcantatedeo.nl

Corda Cantate

Cantate Deo

Locatie: Elandstraatkerk, Elandstraat 194,
Den Haag
Aanvang: 15.30 uur, inleiding 14.45 uur
Toegang: € 22,50 inclusief een drankje en
hapjes na aﬂoop

Locatie: Stadstheater, Theaterplein 10,
Zoetermeer
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 20,00
NOVEMBER

NOVEMBER

12

Händel The King

Het Zoetermeerse Oratoriumkoor
Cantate Deo brengt een concert met werken van
Händel en Purcell, professioneel ondersteund
door barokorkest en solisten. De stukken dragen
een koninklijk tintje en zijn opgedragen aan koningen, prinsessen en koninginnen, ter gelegenheid

16

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil
een podium bieden voor veelbelovende
jonge musici. Op 16 november kunt u
luisteren naar Jasmijn Burger (viool),
Sonja Schravesande (viool), Ursula Skaug
(altviool), Julia van Leeuwen (cello).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

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

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS
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Maatschappelijke ondersteuning: bereikbaar en toegankelijk?
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Tijd om in Den Haag een voorlopige balans op te maken en te
bezien of de voorzieningen die door de wet worden geboden voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn voor cliënten die hiervoor
in aanmerking komen. Vooraf moeten wel enkele opmerkingen
worden gemaakt.
De nieuwe wet doet, vergeleken met
de ‘oude’ Wmo, een groter beroep op
de eigen zelfstandigheid van de cliënt.
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen
blijven wonen, wordt bij elke Wmomelding bekeken wat de aanvrager
zelf of met behulp van zijn of haar
sociaal netwerk kan oplossen. Als het
nodig is, kan in aanvulling daarop een
algemene voorziening of een voorziening op maat op basis van de Wmo
worden aangeboden. Een volgende
opmerking heeft betrekking op het
budget dat gemeenten van het rijk ontvangen om de Wmo uit te voeren. Op
dat budget is gedurende deze kabinetsperiode op landelijk niveau voor enkele miljarden euro’s bezuinigd. Ook
de gemeente Den Haag zag zich op 1
januari 2015 voor dit voldongen feit
geplaatst, maar heeft gelukkig door
tijdelijk eigen middelen in te zetten de
continuïteit van zorg voorlopig kunnen
waarborgen. Daar komt overigens nog
bij dat alle gemeenten graag meer tijd
hadden gewild om de invoering van de
wet goed voor te bereiden.
Boodschappendienst
Algemene voorzieningen, zoals
maaltijdservice, boodschappendienst,
burenhulpcentrale en klussendienst,
zijn voor iedereen met een hulpvraag
toegankelijk en kunnen worden aangevraagd bij de servicepunten XL. Daarvan zijn er zestien in de stad aanwezig,
verspreid over de acht stadsdelen. In
deze servicepunten XL zijn dienstverleners en vrijwilligers aanwezig
om klanten op weg te helpen. Zo’n
servicepunt XL is vaak ook de uitvalsbasis van een sociaal wijkzorgteam,
waarin vele verschillende dienstverleners (o.a. wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, ouderenconsulent,
sociaal casemanager en welzijnswerker) samenwerken. Ook zijn er in de
stad verschillende (kleinschaliger)
servicepunten, waar computers staan
voor algemeen gebruik. Hier zijn
vrijwilligers aanwezig die zo nodig
kunnen assisteren bij het invullen van
de online formulieren. Om in aanmerking te komen voor een voorziening
op maat is een beoordeling vereist.
Voorzieningen waarvoor een beoordeling nodig is zijn bijvoorbeeld hulp in
het huishouden, aanpassingen in de

woning, taxibus, hulpmiddelen (zoals
rolstoel, scootmobiel) en logeren in
een instelling. De aanvraag voor zo’n
voorziening op maat moet online
gebeuren. Op de website van de gemeente staat een tweetal formulieren,
een voor de praktische voorzieningen
en een voor een verzoek om advies
of een aanvraag om hulp op verschillende terreinen. In het begin waren
er tal van aanloopproblemen met
deze online aanvraagprocedure. Niet
alleen waren de formulieren nodeloos
lang en ingewikkeld, maar ook was
de digitale procedure voor menige
aanvrager een belemmering. Niet
iedereen beschikt over een familielid
of buur die behulpzaam kan zijn bij
het invullen van het formulier. En niet
iedere burger is in staat om naar een
servicepunt XL toe te gaan, waar men
desgewenst geholpen kan worden.
Inmiddels zijn we bijna twee jaar
verder en zijn de meeste problemen
in de aanvraagprocedure opgelost.
Is de aanvraag eenmaal gedaan, dan
krijgt de cliënt binnen maximaal acht
weken antwoord. Dat lijkt lang en dat
is eigenlijk ook lang, maar het is de
wettelijke termijn. In veel gevallen,
bijvoorbeeld bij het aanvragen van een

praktische voorziening, gaat het gelukkig veel sneller. Soms is echter meer
onderzoek nodig. Een medewerker
van een beoordelingsteam neemt dan
telefonisch contact op met de aanvrager of komt bij hem of haar thuis. Zo
onderscheidt de gemeenten dus drie

verschillende vormen van toegang tot
de Wmo: click (digitaal), call (telefonisch) en face (rechtstreeks contact).
Voor sommige voorzieningen moet
de cliënt een inkomensafhankelijke
bijdrage betalen. Tegen een besluit van
de gemeente op een Wmo-aanvraag
kan een bezwaarschrift worden ingediend. En vervolgens kan tegen een
besluit op dit bezwaarschrift beroep op
de rechter worden ingesteld. Daarnaast

bestaat er ook een klachtenregeling,
indien een cliënt niet tevreden is over
de dienstverlening door de gemeente
of door een aanbieder van een Wmovoorziening.
Hoe is nu het gebruik van de Wmo-

voorzieningen en hoe ervaren de Hagenaars de uitvoering van de wet? Dat
wordt door de gemeente regelmatig
onderzocht en over de resultaten van
die onderzoeken wordt de gemeenteraad elk kwartaal geïnformeerd.
Allereerst iets over de cijfers. In het
eerste kwartaal van 2016 was het
aantal bezoekers van het internetadres
www.servicepuntsociaal.nl ruim
100.000. Het centrale telefoonnummer van de Wmo wordt per maand
ruim 6.000 keer gebeld, terwijl in
het eerste kwartaal van 2016 meer
dan 9.000 bezoekers van de servicepunten XL zijn geregistreerd. Ook
over het gebruik van de verschillende
voorzieningen zijn veel gegevens
voorhanden. Zo bedraagt het gemiddelde aantal toegekende uren van hulp
bij het huishouden 3,7 en werden in
de eerste drie maanden in totaal 2.483
vervoersbeschikkingen (taxibus, rolstoel en scootmobiel) afgegeven. Het
aantal woningaanpassingen bedroeg in
dezelfde periode 1.433. Maar cijfers
zeggen natuurlijk lang niet alles.
Belangrijker is wat de cliënten er zelf
van vinden. Bezwaren en klachten zijn
belangrijke indicaties voor de kwaliteit van de dienstverlening. Tegen
2% van de genomen besluiten wordt
een bezwaarschrift ingediend, terwijl
het percentage klachten op genomen
besluiten 0,5 bedraagt. Ook wordt
periodiek de klanttevredenheid van
cliënten gemeten. Over 2015 heeft onderzoeksbureau BMO Haagse Wmo-

cliënten ondervraagd die hulp bij het
huishouden ontvangen respectievelijk
gebruik maken van hulpmiddelen
(inclusief taxibus). De aanvraagprocedure wordt gemiddeld met een 7,0
gewaardeerd. Wat betreft de hulp bij
het huishouden zijn de cliënten in het
algemeen tevreden tot zeer tevreden
over de leverancier van de diensten.
De hulp zelf krijgt van de respondenten een 7,9. De Wmo-hulpmiddelen
worden met een 7,4 gewaardeerd. Een
belangrijk doel van de Wmo is mee
blijven doen aan de maatschappij. Dat
89% van de respondenten verklaart dat
de ondersteuning of het hulpmiddel
‘veel’ of ‘redelijk’ bijdraagt aan het
zelfstandig kunnen blijven wonen is
daarom niet zonder betekenis.
Deze relatief mooie cijfers kunnen niet
wegnemen dat er nog grote opgaven
wachten. De onafwendbare bezuinigingen op het Wmo-budget zullen
pas de volgende jaren echt voelbaar
worden. Bovendien moet dan ook een
ingrijpende vernieuwing (innovatie) in
de zorg plaatsvinden die ingrijpende
consequenties kan hebben voor de
Haagse Wmo-cliënten. Tegelijkertijd
liggen er ook kansen voor dezelfde
cliënten, want het toekomstige
Wmo-beleid gaat uit van de kracht
van Haagse burgers die het heft in
eigen hand nemen en zorginitiatieven
ontwikkelen. De Wmo is dus in Den
Haag volop in beweging en zal dat de
komende jaren zeker nog blijven.
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Hoe woonden de eerste gastarbeiders in Nederland?
Schrijver Sahin Yildirim, onderzoeker Ineke van der Valk en Arabist Hanina Ajarai,
schrijven een boek over de eerste generatie gastarbeiders en Nederlanders die
vanaf het begin deze geschiedenis van dichtbij hebben meegemaakt.
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€ 12,50

korting

Originele • INKt & TONER • huismerk • VHS * DVD €12,50
Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK • 070-360 99 37 • refillcity.nl

Wilt u zelfstandig wonen, maar met
de zekerheid van zorg dichtbij?
In Huize Eykenburg bieden wij wonen en
zorg, gebaseerd op de behoeften van onze
cliënten.
• Ruime appartementen met eigen
voordeur
• Eigen badkamer en kitchenette
• Onlangs gerenoveerd
• Restaurant, kapsalon, pedicure, tandarts
en fysiotherapie inpandig
• Gelegen in het sfeervolle stadsdeel
Segbroek (Vruchtenbuurt)
Zorgzwaartepakket (ZZP) of wonen en
zorg gescheiden?
U kunt in onze verzorgingshuisappartementen terecht met ieder ZZP. Heeft u
geen ZZP? Dan kunt u ook kiezen voor de
mogelijkheid ‘Scheiden wonen en zorg’.
U huurt het appartement en bepaalt zelf
of, en zo ja, welke zorg u wenst te
ontvangen.

Overige dienstverlening van
Stichting Eykenburg:
Verpleeghuiszorg
Hospice
Kortdurende opname
Thuiszorg
Huishoudelijke hulp
Palliatieve zorg
Volledig Pakket Thuis
Casemanagement
Zeker Thuis-abonnement
Persoonsalarmering
Diagnostisch Centrum
Dagverzorging
Ontmoetingscentrum voor licht dementerenden
Wilt u meer weten of wilt u een
vrijblijvende bezichtiging?
Dat kan door contact op te nemen met
mevrouw C. Bishesar via 070-7507000 of
mail naar c.bishesar@eykenburg.nl.

Neem ook gerust een kijkje op onze website www.eykenburg.nl.

Het is inmiddels een halve eeuw geleden dat de
Marokkaanse gastarbeiders hun land verlieten
en hun geluk in Nederland gingen zoeken. De
Marokkaanse gastarbeiders zouden in eerste
instantie tijdelijk in het land verblijven, maar het
liep anders. De Marokkanen die voor werk naar
Nederland kwamen, hebben zich er uiteindelijk
gevestigd. De eerste generatie Marokkaanse
gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de welvaart en opbouw van de
Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de
jaren zestig bij de Goudse kaasfabriek, Chocoladefabriek en Compaxo Vleeswaren werken, enzovoort. Volgens de recente cijfers telt Nederland
inmiddels 380.000 Marokkaanse Nederlanders.
Deze gastarbeiders zijn allochtonen, buitenlanders, nieuwkomers, medelanders, etnische minderheden en culturele groepen genoemd. Vandaag
de dag heten ze Marokkaanse Nederlanders.
Maar wie waren zij eigenlijk? Waar werkten ze?
Hoe woonden ze? Kwamen ze van het plateland
van Marokko of ook uit de steden? Werden zij
geworven of kwamen ze uit eigen beweging?
Waren ze analfabeet of hadden ze scholing
genoten? Waarom verlieten ze hun geboorteland?
Hoe bouwden ze een nieuw leven op in deze
maatschappij? Hoe ervoeren de Nederlanders hun
komst? Wat zijn hun successen en falen in Nederland? Dit boek bevat vijftig persoonlijke verhalen
van Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen,
van Nederlandse werkgevers en vrijwilligers die

Behang (werk)

Vloerbedekking

met hen te maken kregen tijdens hun begintijd in
Nederland.
De persoonlijke ervaringen van de eerste generatie gastarbeiders met haar komst naar Nederland staan centraal. Eerder vertelden de Turkse
gastarbeiders hun verhaal in het boek 50 jaar, 50
verhalen. Alle facetten van hun dagelijks leven
komen aan bod: het werk, het pensionleven, de
buurt, de taalproblemen, de gezinshereniging, de
relatie met Nederlanders, maar ook hun cultuur,
sport, politiek en niet te vergeten hun religie.
Vijftig persoonlijke verhalen uit de eerste hand,
verlevendigd met foto’s uit privé-albums, werpen
een bijzonder licht op deze periode uit de Nederlandse geschiedenis.
Atlas Cultureel Centrum
In het kader van het gouden jubileum (50 jaar) wil
Atlas Cultureel Centrum, naast een boekpresentatie, landelijk diverse activiteiten organiseren,
waaronder een reizende foto-expositie, netwerkbijeenkomsten, diverse lezingen en dialoogbijeenkomsten. Hiermee wil Atlas Cultureel Centrum de
kennis en ervaringen van de gastarbeiders en de
bij hen betrokken Nederlanders overdragen aan
een nieuwe generatie, het toegankelijk maken van
cultureel erfgoed voor een groot of nieuw publiek
en bijdragen aan de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving.
Boekpresentatie
Het boek wordt op 17 november 2016 in de beste
bibliotheek van Nederland, de bibliotheek Gouda,
aan een groot publiek gepresenteerd. Wilt u en/of
uw organisatie meer weten over onze collectieve
geschiedenis? Koop het boek in de voorverkoop
en wees verzekerd van een originele geschiedenisbron of een bijzonder relatiegeschenk! U kunt
het boek online bestellen via eenhalveeeuwinnederland.nl.

Behang (werk)
Vloerbedekking
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Binnen Zonwering
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Zelfstandig wonen, met in de directe
woonomgeving welzijn en zorg
Stichting Duivenvoorde verhuurt in
Leidschendam 410 sociale sectorwoningen voor 55-plussers, die redelijk
zelfstandig kunnen wonen en geen
inwonende kinderen hebben.
Een kijkje in het Dienstencentrum Duivenvoorde.

Een huis of een kamer opknappen?
In beide gevallen bent u bij ons (al
40 jaar!) aan het juiste adres. Wij zijn
Wilko en Kees-Jan, reeds jaren de
eigenaren, en wij informeren u graag
over onze diensten, producten en
prijzen. Wij leveren uitsluitend kwaliteitsproducten en wij doen dat ook nog
eens voor een zeer scherpe prijs.
U kunt bij ons in de winkel een keuze maken uit
ons brede assortiment lamellen, jaloezieën, vinylbehang, verf, tapijt, laminaat en trapbekleding.
Desgewenst nemen wij u al het werk uit handen
en leveren wij uw opgeknapte kamer of huis kant
en klaar (én bezemschoon!) op.
Ook voor alle soorten zonwering en (inbraakvei-

lige) rolluiken hebben wij pasklare oplossingen.
Wij komen graag bij u langs om de situatie te
bekijken en te bespreken.
Kom eens langs in onze winkel aan de Leyweg
te Den Haag voor een vrijblijvend advies plus
prijsopgave op maat. U zult niet de eerste zijn
die aangenaam verrast is bij het zien van onze
voordelige tarieven, dus voor het geld hoeft u het
niet te laten!
Leyweg 1150 - 1152, Den Haag
(tussen Melis Stokelaan en
Erasmusweg, tegenover het
nieuwe stadsdeelkantoor)
Tel. 070 - 321 14 00
www.fredvanrijn.nl

Op alle huurwoningen is huurtoeslag mogelijk.
Wie zich wil inschrijven, hoeft geen Woonpas te
hebben. Het bruto gezamenlijke inkomen mag
niet hoger zijn dan 50.000 euro per jaar.
De woningen zijn comfortabel en gelijkvloers.
Alle complexen hebben een lift. De woningen zijn
gerenoveerd en de meeste hebben energielabel
C. De complexen liggen in een rustige, groene
omgeving.
In de wijk Duivenvoorde liggen de meeste (tweekamer-)woningen. Daar zijn ook de 48 driekamerwoningen gelegen. De driekamerwoningen zijn
alleen bestemd voor tweepersoonshuishoudens.
Het complex Prinsenvoorde aan de Frekeweg
heeft 65 tweekamerwoningen.
Leidsenhage, MCH Antoniushove en openbaar
vervoer zijn vlakbij. In de wijk Duivenvoorde zit
Versmarkt Vreeburg, voor uw dagelijkse boodschappen.
St. Duivenvoorde beheert ook een Dienstencentrum. Er is een kapper, pedicure, diëtiste,
fysiotherapie, psychogeriatrische dagopvang,

Een kijkje in het Dienstencentrum Duivenvoorde.

bloedprikken, wijkzorgteam, maatschappelijk
werk, wijkagent, bibliotheek, kerkdiensten, modeverkoop, etc.
Tevens zijn er vele activiteiten te doen, zoals laptoples, g m, biljarten, ﬁlm, koersbal, schilderen,
kaarten, bingo, kofﬁe-inloop, borrel en concerten.
Er is een bar, een restaurant en een terras. Ruim
tachtig vrijwilligers zetten zich voor het Dienstencentrum in.

Geïnteresseerd? Bel met de woonconsulenten van Stichting Duivenvoorde, telefoon (070) 320 3736,
maandag t/m donderdag tussen
9.00 en 12.00 uur. Of kijk op
www.stichting-duivenvoorde.nl.

Op elkaar betrokken én geheel zelfstandig wonen
De Humanistische Stichting Beschut- en Groepswonen (HSBG)
heeft een grote traditie in Den
Haag als het gaat om zelfstandig wonen in een groep. Ruim
dertig jaar is deze stichting in
onze stad actief. Het beroep dat
op onze woningen gedaan wordt
neemt alleen maar toe, omdat
de HSBG woningen aanbiedt
aan groepen die een smalle
beurs hebben.
Ruim 400 mensen wonen in een complex waar de HSBG actief is. Ze staan
in alle delen van de stad. Een even
grote groep staat op dit moment op de
wachtlijst van een van de bestaande
groepen.
De HSBG heeft daarom plannen om
meer te gaan bouwen in Den Haag.
De HSBG is hiervoor op zoek naar
mensen die de humanistische waarden
van gelijkheid en respect voor elkaars
eigenheid onderschrijven. Mensen die
op elkaar betrokken willen wonen en
tegelijk met volledig respect voor de
eigen zelfstandigheid van medebewoners. Iedereen heeft een zelfstandige
woning. En iedere bewoner beslist
zelf van welke gemeenschappelijke
ruimten die gebruik wil maken en met
wie hij of zij wil omgaan.

HSBG woongroep Casa di Galleria aan de Tak van Poortvlietstraat.

Koop- en huurwoningen
Bij de nieuwe complexen is het de
wens om een mix te realiseren tussen
zowel koopwoningen als huurwoningen. Het vinden van hiervoor geschikte locaties is de uitdaging waarvoor

de HSBG zich geplaatst ziet. Daarom
is er samenwerking met andere lokale
en zelfs landelijke verenigingen of
initiatieven.
De belangrijkste samenwerking is

vormgegeven in het Loket Groepswonen. Bij dit loket kan elke Hagenaar
terecht voor informatie over groepswonen. Het loket is het centrale punt
waar kennis en overzicht over het
groepswonen in Den Haag te vinden

is. Voor vragen over groepswonen
in het algemeen of over de HSBG in
het bijzonder kan men daarom van
maandag tot en met donderdag terecht
bij het loket groepswonen via 070 - 88
77 183 of info@hsbg.nl.
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Zorghulpmiddelen Outlet in Wateringen
voor de beste service en scherpste prijs.
Sinds mei 2015 heeft Zorghulpmiddelen Outlet aan de Turfschipper 5 in
Wateringen een groot assortiment voordelig geprijsde zorghulpmiddelen te
bezichtigen in de showroom. Alle artikelen zijn schoon, in goede staat en
volledig nagekeken. “Dankzij onze ervaring op het gebied van zorghulpmiddelen kunnen wij u goed adviseren” vertellen Marco Winterswijk en Manuela
Sanders. Met een bezoek aan onze Zorghulpmiddelen Outlet kunt u een hoop
geld besparen en kunt u veel artikelen direct meenemen.
Tweede kans
Steeds vaker krijgen mensen te maken met
bezuinigingen in de zorg. Zorghulpmiddelen
worden amper vergoed of zijn vrijwel niet meer
te betalen. “Dit heeft ons gemotiveerd om te
starten met inkopen van goede gebruikte zorgartikelen die vaak kort gebruikt zijn en in zeer
goede staat verkeren om te worden hergebruikt”
vervolgen Marco en Manuela. De doelstelling is
om de gebruikte artikelen zo laag mogelijk in te
kopen en daarmee deze artikelen ook zo voordelig mogelijk te kunnen aanbieden. Daarnaast
bieden we nieuwe zorghulpmiddelen aan tegen
scherpe prijzen.
Groot aanbod en goede service
Bij Zorghulpmiddelen Outlet is het aanbod groot en vrijwel direct leverbaar. In
de showroom staat een ruime variatie van
scootmobielen, rolstoelen, rollators, verpleegbedden, sta-op stoelen en vele accessoires van
A-kwaliteit. Wij onderscheiden ons door de
goede service en kwaliteit. “Als men niet in de
gelegenheid is om naar onze showroom te komen gaan we met ons aanbod naar de mensen
toe” aldus Marco en Manuela. Zodat iedereen
op hun gemak het artikel kan uitproberen en
kiezen wat het beste bij hen past.
Uitbreiding showroom
Op dit moment is Zorghulpmiddelen Outlet
bezig met een uitbreiding van de showroom,
zodat Marco en Manuela in het nieuwe jaar u
nog meer variatie van gebruikte zorgartikelen
kunnen aanbieden.

Dealer en onderhoud
Naast de verkoop van zorghulpmiddelen in de
showroom is Zorghulpmiddelen Outlet tevens
dealer van merken zoals: Vermeiren, Travelux,
Excel en Caremart.
Tevens kunt u bij Zorghulpmiddelen Outlet ook
terecht voor onderhoud aan uw scootmobiel.
Zorghulpmiddelen Outlet bevindt zich aan de
Turfschipper 5, 2292 JC in Wateringen
(bedrijventerrein Wateringse Veld)
Tel: 0174-621544
E-mail: info@zorghulpmiddelenoutlet.nl
Voor online kopen of bestellen zie ook www.
zorghulpmiddelenoutlet.nl
Openingstijden:
Maandag van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur. Buiten openingstijden graag
bellen voor een afspraak.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid
aanwezig voor de deur en makkelijk te bereiken
met tram 16 en 17.

Verhuizen?
Speciale service voor senioren
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Heeft u verhuisplannen?
Bent u 55+ en heeft
u geen inwonende
kinderen?
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Stichting Duivenvoorde te Leidschendam heeft sociale huurwoningen. Er
komen geregeld woningen vrij voor
verhuur in de complexen Duivenvoorde, Duivenpad en Prinsenvoorde.

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

ECHT
GROENE STROOM?

Stichting Duivenvoorde heeft een
eigen toewijzingsbeleid en werkt niet
samen met Woonnet Haaglanden.
Een woonpas is niet nodig.
Bekijk onze woningen op
www.stichting-duivenvoorde.nl
of maak een afspraak met onze
consulente.
Bel op maandag t/m donderdag
tussen 9.00 en 12.00 uur,
telefoon (070) 320 3736.

Vergelijk het zelf en stap over via
www.wise-energievergelijker.nl
Ondersteund door
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Rudolf Steiner Zorg:

Ook voor mensen met een
verstandelijke beperking
Rudolf Steiner Zorg biedt niet alleen ouderenzorg. In de laatste jaren is het aanbod uitgebreid met woonzorg en dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar. Aan de dagactiviteiten kunnen ook mensen die
zelfstandig wonen deelnemen. Er zijn diverse werkplaatsen waar men aan de slag
kan: de keuken, de tuin, een kunstatelier, de linnenkamer, de facilitaire dienst, en
sinds kort ook: een houtwerkplaats.

SOFIBEN, het handige dekbedovertrek met rits systeem
Het idee voor een dekbedovertrek
met rits systeem is ongeveer vijf jaar
geleden ontstaan. Na een jaar nadenken, het maken van proefmodellen en
vooral testen door gebruikers is een
zoektocht naar stoffen, ritsen en een
kwalitatief goed atelier gestart.
De eerste introductie was tijdens de 50-plusbeurs
in Utrecht in 2013. Ik ben gestart vanuit onze
prive woning maar na twee jaar verhuisd naar een
gedeeltelijk gehuurd bedrijfspand. Sinds dit jaar
is daar ook een showroom in gemaakt waar u van
harte welkom bent. Bel wel even eerst, want wij
zijn niet altijd aanwezig.
Het model en systeem is vastgelegd en beschermd. et als de merknaam oﬁben.
De dekbedovertrekken worden gewoon in Nederland gemaakt en daar ben ik best en beetje trots
op. Bijkomend voordeel voor u is dat wij garantie
kunnen geven op het naaiwerk en de werking van
de rits, maar ook dat bijna alle individuele wensen

ingevuld kunnen worden. Probeer het maar!
Bekijk de advertentie elders in deze
krant of ga naar de website www.Sofiben.com om alle dessins te bekijken.

Marin Djurisic (werkplaatsleider van de onlangs
geopende werkplaats): “Toen ik vorig jaar assisteerde in het kunstatelier, ontstond bij mij het
idee van de houtwerkplaats, omdat ik zag dat
schilderen of vilten niet bij iedereen paste. Naar
mijn idee hadden sommige deelnemers behoefte
aan iets krachtigers; iets dat meer hun fysieke
kracht zou aanspreken. Dat idee heb ik uitgewerkt
en hier voorgelegd. En zo zijn wij begonnen met
de nieuwe werkplaats.”

de Nieuwe Parklaan nu al kleinere producten,
zoals theelichtjes, lijstjes, sleutelhangers en
kaarthouders. Maar het lijkt me ook mooi om in
de toekomst bijvoorbeeld meubels te gaan maken
met de deelnemers van ons atelier.

Breder aanbod
“Doordat wij nu een breder aanbod hebben,
kunnen wij ook meer cliënten van buiten welkom
heten. Wij verkopen in ons eigen winkeltje aan

Wilt u meer weten over de dagactiviteiten of wilt u een dagje meelopen,
neem dan contact op met coördinator
Kris Buitendorp: 070 - 306 83 06.

Voordat we open gingen hadden wij al een
lijst met bestellingen van medewerkers en hun
familie en van cliënten, dus voorlopig kunnen wij
vooruit!”

Wilt u in de maand november deze dekbedovertrekken persoonlijk bekijken, kom dan op 12
november naar Monster of 26 november naar
Noordwijk naar de ‘s Heeren Loo Markt van
de Toekomst . De adressen kunt u vinden op de
website of krijgen via ons telefoonnummer 0164
- 68 60 71.
Voor de lezers van De Oud-Hagenaar
hebben wij een speciale aanbieding.
Wanneer u in de maand november via de website
.soﬁben.com een dekbedovertrek bestelt en u
gebruikt de kortingscode NOV2016 mo#2 of u
neemt dit artikel of de advertentie mee tijdens een
van de beursdagen, ontvangt u een 10 procent
korting over uw aankoopbedrag. De kortingscode is niet van toepassing op actieproducten.

Zelfstandig blijven wonen
Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat kan als er goede voorzieningen op
het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening beschikbaar zijn. Bij Cato zijn deze zaken
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wij hebben voor ouderen, in elke levensfase, een geschikte
woon- en zorgvorm. Bij Cato kunt u zorgeloos wonen. Wij
bieden u een ﬁjne oonomgeving en als dat nodig is begeleiding, verzorging en verpleging op maat. U vindt bij ons
een gevarieerd aanbod betaalbare woningen. Ze zijn goed
bereikbaar met de auto of het openbaar vervoer en bevinden
zich in de buurt van voorzieningen. De woningen zijn uiteraard drempelloos, gelijkvloers en met de lift bereikbaar.
Ons woningbezit bestaat uit sociale huurwoningen en
zorgwoningen. De huurwoningen zijn bedoeld voor mensen
die zelfstandig en betaalbaar willen wonen met zorgvoorzieningen in de directe nabijheid. De zorgwoningen zijn juist
bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een veilige en
beschermde omgeving, bijvoorbeeld omdat ze lichamelijke

of psychiatrische klachten hebben, of vanwege dementie.
In al onze woningen kunt u naar behoefte gebruikmaken van
onze zorg- en dienstverlening. Deze varieert per wooncomplex. Per situatie wordt bekeken welke zorg men nodig
heeft. Bij de huurwoningen stelt de wijkverpleegkundige de
indicatie die nodig is voor de gewenste zorg.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Marleen Gerritse, 070 - 321 01 57.
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Hét abonnement voor
informatie, service, diensten
en activiteiten van
Saffier De Residentiegroep
In de stadsdelen Scheveningen, Haagse Hout,
Loosduinen en Escamp bieden wij het
abonnement Wel Thuis aan.
Een abonnement dat zich richt op informatie,
service en diensten op het gebied van zorg en
welzijn. Tevens geeft het abonnement een aantal
voordeelregelingen, zoals op verhuisservice,
dagtrips, schoonheidsspecialiste aan huis en
bijvoorbeeld georganiseerd museumbezoek.
De kosten van het abonnement zijn:
€ 8,50* per maand voor alleenwonenden en
€ 12,50* per maand voor samenwonenden.
Personenalarmering
In de stadsdelen Haagse Hout en
Scheveningen bieden we ‘Wel Thuis’
aan inclusief Personenalarmering.
In samenwerking met Evita Zorg.

Behang
Wandbekleding
Vloerbedekking
PVCvloeren
Laminaat
Gordijnen
Vitrage
Novilon
Muurverven

De kosten bedragen dan:
€ 18,50* per maand voor alleenwonenden en
€ 22,50* per maand voor samenwonenden.
*Prijspeil 2016

Informatie
0800 7233 437 (gratis nummer) op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Verf
Zonneschermen
Screens
Markiezen
Rolluiken

Vouwgordijnen

Rolgordijnen
Horizontale
jaloezieën
Verticalejaloezieën

Vakkundige
behangersen
vloerenleggers
beschikbaar

Paneelgordijnen
Plisséenduoplissé
Raam-endeurhorren

Ook voor alle reparaties aan binnen- en buitenzonwering

www.saffierderesidentie.nl

AlphonsDiepenbrockhof29-30•WinkelcentrumWaldeck
2551KGDenHaag•www.jellehomestyle.nl•070-4041585
advertorial

Alzheimer Café: Toegankelijk en informatief
InÊhetÊAlzheimerÊCafŽÊwordenÊ
alleÊaspectenÊvanÊhetÊlevenÊ
metÊdementieÊbesproken.ÊElkeÊ
maandÊlichtÊeenÊexpertÊerÊŽŽnÊ
onderwerpÊuit.ÊEnÊdoorÊdeÊ
kleinschaligeÊenÊgemoedelijkeÊ
sfeerÊontstaatÊerÊalsÊvanzelfÊ
eenÊopenÊgesprekÊtussenÊ
mantelzorgers,Êdementerenden,ÊmedewerkersÊenÊexperts.Ê
Iedereen wordt persoonlijk
welkom geheten en tussen het
inschenken van de koffie door
worden hier en daar mensen aan
elkaar voorgesteld die iets voor
elkaar kunnen betekenen. Zoals de
man van de thuiszorgorganisatie
die dat leuke stel achter in de
zaal misschien kan helpen bij hun
zoektocht naar hulp. Ook liggen
er overal boeken en folders.

Het belang van een goede
diagnose

Dementie heeft invloed op
meerdere functies van de hersenen.
Er zijn zelfs verschillende soorten
dementie, die elk hun eigen
aanpak vereisen. Alzheimer is
daar maar één van. Ook vasculaire
dementie, Lewy Body Dementie
en frontotemporale dementie,
zoals de ziekte van Pick, komen
geregeld voor. Voor zowel de
patiënt als voor zijn omgeving is
het belangrijk te weten wat er aan
de hand is en wat er gedaan kan
worden.

Maar hoe dementie ontstaat, is
nog niet bekend. Het is meestal
niet erfelijk en het wordt niet
veroorzaakt door een bacterie of
een virus. Vooral de huis-tuin-enkeukenmiddeltjes moeten we niet
vergeten, leren we.
Weinig beweging, veel stress,
Een-op-een met de expert
suikerziekte, roken, hoge bloedIn oktober sprak de heer Kamper- druk, aderverkalking en het niet
man, specialist ouderengeneeskun- actief gebruiken van de hersenen
de. Hij werkt al ruim dertig jaar
vergroten de kans op dementie.
met dementerenden, maar heeft
ook, niet onbelangrijk, ervaring
Kurkuma (geelwortel), eigenlijk
als mantelzorger.
alle kerries en curry’s, vitamine
C en D, alle koolsoorten (vooral
Hij vertelt hoe belangrijk het is
broccoli), beweging (zelfs passief
om onderscheid te maken tussen
door naar een wedstrijd te kijken),
normale vergeetachtigheid, door
appelsap, zonlicht en rode wijn
ouderdom en slijtage, en dementie. zijn juist gezond en kunnen de
En hij wijst op het belang van
symptomen wat verlichten.
onderzoek in een vroegtijdig
stadium. Want pas als er geen
Er ontstaat een levendig gesprek
lichamelijke oorzaak is, kan
over de mogelijkheden voor oudegekeken worden of het een vorm
ren om te sporten en het gebrek
van dementie is.
aan vrijwilligers. Langzaam loopt

Alzheimer Café
dat gesprek over in een discussie
over de kwaliteit van verpleeghuizen en de voor- en nadelen
van het zelf inhuren van hulp
aan huis.
Weten waar je de juiste hulp en
informatie vindt, daar gaat het
vanavond om. De heer Kamperman beantwoordt vragen en
neemt, zoals alle experts in het
Alzheimer Café, ook de tijd om
een-op-een met mensen te praten.
En dat is precies wat dit concept
uniek maakt.

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

Heeft u vragen over het ontmoetingscentrum 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

Ontmoetingscentrum
MARIAHOEVE

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

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

Programma van het
Alzheimer Café Loosduinen

Programma van het
Alzheimer Café Mariahoeve

Elke tweede donderdagavond van
de maand van
19.00 uur – 21.30 uur:

Elke tweede woensdagavond
van de maand van
19.00 uur – 21.30 uur:

10 november 2016
Hoe praat ik met iemand
met dementie?

9 november 2016
Hoe praat ik met iemand
met dementie?

8 december 2016
De rol van de huisarts.

14 december 2016
Gedragsveranderingen en
vormen van dementie.
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Tomas Ross: ‘Het Vondelpark? Zo’n klein grasveldje’
Tomas Ross (1944) is al meer dan dertig jaar een van de meest
toonaangevende thrillerauteurs in ons land: hij schreef tientallen
boeken en series. Veel van zijn verhalen spelen zich af in Den
Haag. Zijn lievelingsplek in de stad bevindt zich bij Mallemolen.
“Ik ben altijd heel jaloers op mijn
vrouw. Die heeft prachtig in haar
paspoort ‘s-Gravenhage als geboorteplaats staan. In het mijne staat een
evacuatieadres - ik werd buiten de stad
geboren omdat mijn ouders de stad
moesten verlaten vanwege het risico
op bombardementen.
Ik heb hele goede herinneringen aan
de kunstenaarskolonie in de Mallemolen en Schuddegeest. In die kleine
arbeidershuisjes vestigden zich na de
oorlog allemaal kunstenaars, waardoor
het de bijnaam ‘Klein Montmartre’
kreeg. Schilders, musici, schrijvers.
Overal klonk muziek, er waren allemaal cafeetjes. Het was een soort
commune, iedereen deed het met
elkaar. En verhalen over die tijd zijn
er genoeg: van de emmer zuurkool
die Jan Cremer in de winter buiten
hing tot de moord in 1970. De ex van
schrijver Hotz stak haar nieuwe vriend
dood, jazztrompettist Serein Pfeiffer.
Een van de meest geruchtmakende
Haagse moorden van na de oorlog.
Ik zat op een particulier rijkeluisschooltje aan de Sophialaan. De

Kleine Witte, in de Mallemolen, was
ons spijbelcafé. Daar belden wij de
school en gaven ons uit voor elkaars
vaders. Dan deden we een kopje
kofﬁe en gingen vervolgens naar de
bioscoop: om 10 uur de Rex aan de
Lange Poten, waar nu Paagman zit, en
dan om 12 uur naar de Apollo. Maar
‘Klein Montmartre’ trok ons ook: wij
gereformeerde jongetjes zagen dingen
die we niet voor mogelijk hielden. Al
joegen de kunstenaars ons vaak weg,
die hadden liever niet dat er van die
puberjongetjes rondliepen.
Het typisch Haagse gevoel associeer
ik verder met de jaren vijftig en zestig.
Scheveningen, uitgaan, rock ‘n roll. Je
moet niet oud en nostalgisch worden,
maar dat waren prachtige tijden. Den
Haag is ook Indië trouwens: de oude
toko’s zoals Garoeda, de stroom van
Molukkers die na de oorlog naar Den
Haag kwamen.
Den Haag is voor mij ook wijdsheid.
Mijn zoon woont nu in Amsterdam;
als hij bij ons langskomt, krijgt hij
acuut pleinvrees. Al die ruimte, al dat

Tomas Ross. Foto: Renske Derkx

groen tussen die rare lage huizen en
die kleine straatjes in het centrum. Het
is een van de weinige grote Europese
steden die direct aan zee ligt. Ik ﬁets
elke dag nog twee uur door de duinen,
of door Meijendel of Clingendael.
Heerlijk verdwalen. Amsterdammers
pochen zo graag met hun Vondelpark.
Dan denk ik altijd: jongens, hou nou
toch op zeg, waar hebben jullie het
over? Zo’n klein grasveldje!”

Dit artikel is onlangs gepubliceerd
op de site mijndenhaag.com.
De site is op zondag 23 oktober
gelanceerd. Het is een blog waarop
lezers kennis kunnen maken met
inspirerende Hagenaars en Hagenezen, en hun favoriete plek in de stad
Den Haag. Bekende geïnterviewden
zijn ADO Den Haag-speler Tom

Beugelsdijk, tv-presentatrice en
actrice Paula Udondek, cabaretier
Sjaak Bral, kleinkunstenaar Karel de
Rooij, AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis en nog vele anderen. Op deze
manier leren lezers de inwoners van
Den Haag kennen, maar ook nieuwe
plekken. Alle geïnterviewden zijn
ook op ‘hun plek’ op de foto gezet.

Word Blijmaker of Ontmoeter!
Of het nu gaat om een praatje, een spelletje of samen wandelen, het aantal mensen
dat uitkijkt naar echt contact neemt sterk toe. Met aandacht, hulp en activiteiten wil De
Volharding een steun in de rug zijn voor leden die zich eenzaam voelen èn helpen we
leden hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden.
WIE ZIJN DE BLIJMAKERS?
Leden van De Volharding die zich op vrijwillige
basis verdienstelijk willen maken door het
geven van oprechte aandacht aan leden die
hebben aangegeven daar behoefte aan te
hebben. De Blijmaker wordt altijd gescreend,
voordat we deze persoon aan een Ontmoeter
koppelen. Ook houden we rekening met
persoonlijke voorkeuren en achtergrond.
WAT DOEN DE BLIJMAKERS?
Op regelmatige basis wordt er afgesproken.
Er zijn Blijmakers in Den Haag, Zoetermeer en
Delft. De bezigheden waar zoal aan gedacht
kan worden zijn:
•
•
•
•

Doen van een boodschap
Helpen bij administratie
Voeren van een gesprek
Begeleiden van mensen naar bezoek aan
een specialist of ziekenhuis
• Samen wandelen of muziek maken
• Helpen bij een eenvoudige klus in huis

WORD BLIJMAKER
Heeft u interesse in mensen en kunt u zich
inleven in anderen? Wilt u een steentje
bijdragen? Neem dan snel contact met ons op
voor een gesprek over de mogelijkheden.
De Volharding geeft haar vrijwilligers een
onkostenvergoeding van € 4,50 per uur
met een maximum van € 764,- per jaar voor
mensen in de bijstand en tot maximaal
€ 1.500,- per jaar voor mensen in de WW of in
het bezit van een baan.
WORD ONTMOETER
Zou u graag in contact willen komen met
een van onze Blijmakers? Meldt u zich dan
nu aan. De kosten bedragen € 4,50 per uur.
Dit is de maximale onkostenvergoeding die
een vrijwilliger mag ontvangen. U krijgt elke
maand een factuur van De Volharding voor
de uren dat de Blijmaker bij u is geweest. Wij
keren dit volledig uit aan uw Blijmaker. Kunt u
dat bedrag echt niet missen en wilt u een lager
bedrag afspreken, dan helpen wij u toch.

We zijn er voor elkaar!

Bel voor vrijblijvende informatie of om u op te geven naar 070-221 05 82
of mail naar blijmaker@devolharding.nl

WWW.DEVOLHARDING.NL

De Volharding Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag
Tel. 070-221 05 82 | email: blijmaker@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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‘U kunt ook weer jaren vooruit met een nieuwe knie!’
Veel mensen zijn op enig moment in hun
leven toe aan een ‘nieuwe’ knie.
Een prothese helpt hen weer jaren vooruit.
Bij Kliniek Orthopedium kunt u snel terecht bij de
orthopeed die gespecialiseerd is in de behandeling
van uw klacht(en) aan knie, heup of schouder.
Slijtage aan het kniegewricht is een veelvoorkomende aandoening. Artrose is vaak de oorzaak,
ook een oude sportblessure kan op latere leeftijd vervelend opspelen en voor fysiek ongemak
zorgen. De orthopeden van Kliniek Orthopedium
in Delft staan internationaal bekend om hun grote
expertise op het gebied van knieletsel en de
behandeling daarvan. Velen kiezen daarom voor
Kliniek Orthopedium, zoals ook Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Beatrix recent deed. Zij kreeg
net als in 2005 een prothese in haar knie.
Dr. M.J.M. Driessen van Orthopedium, die samen
met collega dr. S. Breugem de behandeling uitvoerde in Ziekenhuis Vlietland in Schiedam: ,,Als de
uitvoering van de normale dagelijkse bewegingen
in het gedrang is, denk aan pijn, instabiliteit en/
of een beperking in beweging, en andere behandelingen niet werken, kan een prothese in de knie
uitkomst bieden. Het is een terechte wens om tot
op hoge leeftijd goed te kunnen blijven bewegen.
We worden steeds ouder, gelukkig is in veel gevallen behandeling mogelijk. Met – afhankelijk van de

Olof Palmestraat 20

ernst van de slijtage - een halve of hele knieprothese kunnen patiënten doorgaans weer vele
jaren vooruit. Blijf daarom vooral niet rondlopen met
chronisch knieletsel.’’
Dr. Driessen is oprichter van de Orthopedische
Kliniek Orthopedium en geldt binnen zijn vakgebied
als een vooraanstaand specialist.
Dr. Driessen maakt deel uit van een wereldwijd
select gezelschap van gerenommeerde knieorthopeden dat zijn kennis en ervaringen uitwisselt.
Hij wordt internationaal gewaardeerd als de arts
met grote ervaring in knieprotheses.
Een geplaatste knieprothese biedt de patiënt al
snel na de behandeling weer volop bewegingsvrijheid. Gemiddeld kan de patiënt 20 tot 30 jaar
nadat de prothese is aangebracht weer vooruit.
Middels revisie van de prothese is deze periode
ook daarna nog vele jaren rekbaar. ,,Wat voor
Kliniek Orthopedium voorop staat, is patiënten hun
kwaliteit van leven teruggeven.’’

2616 LS Delft

Telefoon: 088 - 00 88 444

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

info@orthopedium.nl

Nooit meer worstelen
met uw dekbedovertrek

Den Haag.

Het dekbedovertrek verwisselen is voor veel lezers niet
altijd een simpel karwei. Is het al een hele klus het dekbed
netjes in het dekbedovertrek te krijgen, na een nacht
slapen kan het gebeuren dat je weer van voren af aan
kunt beginnen. Sofiben heeft een handig en praktisch
dekbedovertrek ontwikkeld waardoor het verwisselen van
uw dekbedovertrek "een fluitje van een cent wordt".

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

Het Sofiben dekbedovertrek heeft vanaf circa 45 cm van
de bovenzijde een doorlopende rits over 3 zijden.
De rits heeft 2 runners waardoor je zelf kunt bepalen of
je de hoes langs één of langs beide zijden dicht wilt ritsen.
Je legt het dekbedovertrek op het schone onderlaken,
je ritst het dekbedovertrek open en sla het bovenste deel
van het overtrek naar het hoofdeinde. Leg het dekbed
op uw dekbedovertrek en rits hem dicht.
Kortom: een fluitje van een cent.

senioren- en
aanleunwoningen

Voor meer informatie: Kijk op onze website www.sofiben.com
of bezoek onze stand op een van de vele beurzen waar
Sofiben de komende maanden aanwezig is.
Wanneer u in de maand november een dekbedovertrek
bestelt via de website en u gebruikt de kortingscode
NOV2016 mo#2 ontvangt u een korting van 10% over uw
aankoopbedrag. De code is niet van toepassing op actieproducten.

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.

www.orthopedium.nl

tel. +31(0)164 68 60 71
email. contact@sofiben.com

Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 – 321 01 57.

Kijk voor meer
www.cato-wwz.nl
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