
In 2014 verscheen het boekje 

Puinruimen. Hierin worden 

de belevenissen van een 

Haags jongetje zowel tijdens 

de Tweede Wereldoorlog als 

enkele jaren erna beschre-

ven. Toen die oorlog begon, 

was het ventje drie jaar. Hij 

woonde in het Bezuidenhout 

en zat enkele jaren later in de 

De Sillestraat op school. Deze 

school werd in 1932 gebouwd 

en in 1948 werd de school 

vernoemd naar prinses Irene. 

In 1961 werd hij opgeheven. 

Deze foto is in 1948 genomen. 

We zien meester van der Wel 

samen met zijn leerlingen.

Voordat ik een klein deel van dit 

boekje overneem, nog even dit. In het 

voorwoord staat een zin die de be-

kende Amerikaanse schrijver Stephen 

King in een van zijn boeken heeft op-

geschreven. Omdat de voortschrijden-

de tijd valse herinneringen toevoegt 

en bestaande herinneringen aanpast. 

Hier heeft hij gelijk in. Dit geldt voor 

veel artikelen die in De Oud-Hagenaar 

verschijnen. In hoeverre kun je 

vertrouwen op je geheugen wanneer je 

verhalen van lang geleden opschrijft? 

Dit neemt overigens niet weg dat dit 

soort verhalen uiterst boeiend kunnen 

zijn en wat maakt het dan uit of ze 

geheel op waarheid berusten?

Ben ik wat je zou kunnen noemen 

een oorlogskind? Heeft deze periode 

van mijn leven een niet meer weg te 

denken invloed achtergelaten? Tot op 

zekere hoogte. Beelden, fragmenten, 

geluiden en geuren vormen mijn her-

inneringen. Van enige chronologische 

volgorde is geen sprake. Zo werkt het 

terugdenken aan het verleden immers 

niet. De hevigheid van indrukken en 

zeker ook het toeval spelen vaak een 

doorslaggevende rol. De smaak van 

suikerbietenkoekjes. Kleffe ronde 

mierzoete koekjes. Heerlijk! Mijn 

vader zorgde dat er altijd wel iets te 

eten was. Hoewel hij lichamelijk niet 

erg sterk was, was hij dat in andere 

opzichten des te meer. Zo bestond hij 

het om met een bakfiets met houten 
banden naar Twisk, een dorpje in 

Noord-Holland te rijden teneinde 

eten te gaan halen. Een oom van mij 

was daar het hoofd der school en die 

stugge boeren durfden de meester dit 

voedsel niet te weigeren. Ook heeft 

hij eens een kist met aardappelen 

laten versturen via een beurtschipper. 

Maanden later kreeg hij bericht dat 

hij de kist kon gaan halen op de Veen-

kade. Alle aardappelen zaten er nog in.

Geluiden dringen zich op. De hon-

derden en honderden vliegtuigen die 

meestal ‘s nachts richting Duitsland 

vlogen. Deze vluchten droegen de 

goedkeuring van mijn ouders en dat 

alleen al was een hele geruststelling. 

En wat dacht je van de V1 en de V2? 

Zolang het geluid hoorbaar was, was 

er niets aan de hand. Wel leek het 

even te stoppen wanneer het projectiel 

van schuin omhoog naar horizontaal 

omboog maar dan ging het geruststel-

lend weer door. Dit projectiel zou niet 

op onze stad vallen. Deze geluiden 

hadden nog iets goedmoedigs. Een 

combinatie van gieren en brommen. 

De dood leek niet dichtbij. Anders 

was het ratelen van een mitrailleur. De 

dood binnen gezichtsveld. Eigenlijk 

was de oorlog al afgelopen. Op het 

Stuyvesantplein had zich spontaan 

een groep mensen verzameld. Er werd 

druk gepraat, gezongen soms. Plotse-

ling scheurde een motor met zijspan 

het plein op. Voorop het zijspan stond 

een mitrailleur. Zonder aanwijsbare 

reden opende de soldaat het vuur op 

de menigte. Iemand greep me bij m’n 

arm en sleurde me een portiek op. 

Veel later, toen het geschreeuw in een 

doodse stilte was overgegaan, durfde 

ik naar huis te rennen.

Het Bezuidenhout was gebombar-

deerd. Zou ons huis er nog staan? 

Ja, zoals mijn vader de volgende 

dag kwam vertellen. We waren de 

nacht ervoor naar de Goeverneurlaan 

gevlucht. Daar woonde onze werk-

ster zoals je toen nog mocht zeggen. 

De wind was gedraaid en had de 

vlammen richting station gedreven. 

Het deel ten noorden van de Laan 

van Nieuw-Oost Indië was vrijwel 

intact gebleven. Mijn oma woonde 

in de Francois Valentijnstraat. Haar 

huis was gespaard gebleven, het huis 

ernaast niet. Jarenlang keek je aan de 

zijkant tegen een blinde muur aan. Op 

die muur kon je zien waar de kamers 

en trappen gezeten hadden.

Ik weet niet zoveel over het doen en 

laten van mijn vader. Daar was onze 

verstandhouding ook niet naar. Het 

aantal echte gesprekken tussen ons 

was gering. Hij behoorde zeker niet 

tot die groep van Nederlanders die hun 

heldenrol per aflevering aandikken. 
Vertelde hij wel iets, dan begaf hij 

zich op neutraal terrein. Zijn functie 

binnen de Gaarkeuken, de uitdeelpost 

in de Tullinghstraat en de leiding van 

de opvang van oorlogsslachtoffers 

en oorlogsmisdadigers direct na de 

oorlog in Groenesteijn, het voorma-

lige weeshuis aan de Loosduinseweg. 

Van de oorlog zijn juist de gezellige, 

intieme momenten blijven hangen.

‘s Avonds bij het licht van een kaars, 

de ramen verduisterd, spelletjes doen. 

Mijn vader was veel vaker thuis dan 

de jaren erna. Soms kroop ik aan het 

voeteneind in bed bij mijn ouders, 

omdat ik bang was, eerder voor enge 

mannen onder m’n bed en geheimzin-

nige schaduwen in de hoek van de 

kamer, dan voor bommen en soldaten 

in de straat. Honger en kou konden 

me niet veel schelen. In erge mate 

heb ik die dan ook niet gekend, al heb 

ook ik met mijn kop in zo’n melkbus 

gehangen om er de laatste etensrest-

jes uit te schrapen. Samen met mijn 

vader houtblokken pikken tussen de 

tramrails vandaan, want pikken mocht 

toen. Kijken hoe hij dat kacheltje 

aankreeg en er gezellig omheen zitten, 

terwijl er een heel klein pannetje met 

iets dat op soep leek op stond te prut-

telen. Voor niet al te veel geld kon je 

in een winkel op het Stuyvesantplein 

opklop kopen. Opgeklopte illusie met 

een smaakje. Met krantjes onder mijn 

jas naar de overkant lopen en ze aan 

een soort oom geven met een samen-

zweerderig gezicht. Goed en kwaad 

waren niet meer uit elkaar te houden. 

Toen de oorlog afgelopen was, waren 

de gewoonste zaken ineens verboden.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl
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Amateurtuindersvereniging

De Amateurtuindersvereniging Eigen 

Arbeid bestaat op 4 juli 2017 honderd 

jaar. Voor dit jubileum werk ik aan 

een artikel over de geschiedenis van 

deze vereniging. Ik ben op zoek naar 

foto’s van het complex, en de tuinders 

uit de jaren twintig, dertig, veertig en 

vijftig. Eigen Arbeid heeft getuinierd 

op de Viaductweg/hoek Fruitweg, 

de Schenkkade, de Binckhorst en 

Margarethaland. Wie heeft nog foto’s 

uit die tijd?

Toos van der Smit

aamvandersmit@kpnplanet.nl

Vliegtuigbouw in Den Haag

Met belangstelling las ik Uw beide ar-

tikelen over de vliegtuigbouw in Den 

Haag en met name bij Pander. Om het 

verhaal compleet te maken zou echter 

ook aandacht moeten worden besteed 

aan de minstens 3.381 zweefvliegtui-

gen van het type SG-38 Schulgleiter 

die de N.V. Vliegtuigbouw H. Pander 

tussen 1942 en 1944 heeft gebouwd 

(het hoogste aantal vliegtuigen dat van 

één type in Nederland is gebouwd) 

naast nog onderdelen voor andere 

Duitse vliegtuigen. Henk Pander was 

NSB’er en zeer “Deutschfreundlich” 

en heeft de bezetting aangegrepen om 

voor de Duitsers weer vliegtuigen, 

zij het dan kleine houten zweefvlieg-

tuigen, te bouwen. Het hele verhaal, 

inclusief de ruzies binnen de familie 

Pander (een neef Philip Pander is 

in 1945 als verzetsstrijder gefusil-

leerd), is in 2013 door Peter Grimm 

en ondergetekende beschreven in het 

blad LUCHTVAARTKENNIS van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging 

voor Luchtvaart (KNVvL) en in het 

Bulletin Air War van de Studiegroep 

Luchtoorlog (SGLO).

Harm J. Hazewinkel

hjhazewinkel@hetnet.nl

ADO swingde in 1967

Met veel plezier las ik het artikel van 

Jan Klijn over een van de ADO’ers 

van de jaren ‘60, Joop Jochems. Een 

halve eeuw geleden, in 1967, was Den 

Haag Neerlands beatstad nummer een. 

In de eveneens westelijke kuststad van 

dat andere continent, Amerika, groeide 

en bloeide de popcultuur ook als nooit 

tevoren. San Francisco was het Ameri-

kaanse equivalent van Den Haag.

Sportief gezien telde Den Haag dat 

jaar duidelijk mee. In de voorafgaande 

voetbalcompetitie werd een fraaie 

derde plaats behaald. Toen er midden 

in de zogeheten Summer of Love 

een voetbalcompetitie in Amerika 

opgestart moest worden, besloten de 

Amerikanen om het gehele team van 

ADO te inviteren. Zeven weken lang 

speelde de Haagse ploeg wedstrijden 

namens San Francisco onder de naam 

San Francisco Golden Gate Gales. Er 

werden de nodige successen behaald. 

Zo scoorde Lambert Maassen in de 

eerste wedstrijd al een hattrick en 

eindigde Henk Houwaart op de tweede 

plaats van de tops orersli st. e finale 
werd net gemist, maar met een tweede 

plek in de Western Division sloeg 

 eker geen sle ht figuur.

Wat mij verbaast, is dat er zo weinig 

gepubliceerd is over deze episode. 

Misschien een idee voor De Oud-

Hagenaar om hier de komende zomer, 

precies vijftig jaar na dato, aandacht 

aan te besteden. Er zullen vast nog wel 

spelers zijn die minstens zulke mooie 

verhalen als die van Joop Jochems 

kunnen oprakelen.

Peter van Waardenburg

petervanwaardenburg@hotmail.com

Tertia Gymnasium Hagensis

Mijn oudtante (93) zat op de middel-

bare school op een gymnasium vlakbij 

het Stokroosveld. Recht tegenover het 

huidige Segbroek College, gelegen 

aan de Sportlaan. De school moest in 

de oorlog dicht vanwege de Atlantik 

Wall.

Een paar maanden geleden sprak ik 

met haar over die school. Ze was 

toen al niet meer in staat om zich de 

naam te herinneren en vorige week 

is ze overleden. We hebben nog haar 

diploma, daarop staat vermeld: “tertia 

GYMNASIUM Hagensis”. Maar daar-

over kan ik niets vinden op internet.

Is de school misschien bij u bekend? 

Ik ben heel benieuwd.

Linda Welther

info@lindawelther.nl

Reünie Zeeheldenbuurt

Ik zou graag een oproep willen doen 

aan vriendinnen, vrienden en kennis-

sen wonende in de Zeeheldenbuurt 

en spe ifiek in de elmersstraat  
Roggeveenstraat, Tasmanstraat en van 

Diemenstraat. Geboren tussen 1946 

en 1960. Mogelijk dat we een leuke 

reünie kunnen gaan opzetten.

Hans Koolmees

j.koolmees@gmail.com

Verhuizing Haagse Markt

Het artikel over de verhuizing van de 

Haagse Markt bracht mij tot het schrij-

ven van het volgende stukje.

Vroeger zat dat allemaal in het hartje 

van Den Haag. Boeren met kaas en vis 

van de Scheveningse vissersvrouwen, 

het stond echt op de Grote Markt, 

althans dat was in het eerste stuk van 

de vorige eeuw. Langzamerhand werd 

vooral de Prinsengracht in gebruik 

genomen, maar de Brouwersgracht 

deed ook mee.

De Brouwersgracht ken ik het beste, 

omdat ik daar woonde. De twee mooie 

brede stoepen stonden vol met schar-

relaars van tweedehands spullen, oude 

meubels, gereedschap, kleding en alles 

wat je bedenken kan. Met mijn vader 

ben ik vele malen over die markt 

gelopen om te kijken of er iets van 

zijn gading te vinden was... De handel 

ging nog in handje-klap, dan was het 

de kunst om het apparaat zo goedkoop 

mogelijk te bemachtigen.

Ik herinner mij nog dat de markt daar 

verdween. Wel stond er halverwege 

nog een bouwseltje, wat deed herinne-

ren aan de markt: de pisbak, die heeft 

er nog jaren gestaan.

Riet van der Bol

r.vander.bol@hetnet.nl

Op zoek naar herinneringen

Bracht u vroeger uw spaarcentjes naar 

de Nutsspaarbank, heeft u er gewerkt 

of werkte uw ouders er? Heeft u nog 

een oude spaarpot, poster, puzzel of 

Nutsspaakbankstropdas? Fonds 1818 

is op zoek naar herinneringen aan de 

Nutsspaarbank. In 2018 is het 200 jaar 

geleden dat de bank werd opgericht. 

In het begin alleen met een kantoor 

in Den Haag maar door de jaren heen 

met kantoren door de hele regio. Ter 

gelegenheid van het jubileum zijn 

we op zoek naar verhalen, foto’s en 

memorabilia. We verzamelen alles 

op de website 200jaarnutsspaarbank-

fonds1818.nl. Deelt u uw herinnerin-

gen met ons?
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Rectificatie

In de vorige krant stond bovenaan het artikel van Jan Klijn per abuis de naam 

Joop Willems in de kop en in de onderschriften bij de foto’s.

De juiste achternaam van deze oud-ADO-speler is natuurlijk Joop Jochems.

Wie het artikel volledig heeft gelezen, heeft kunnen zien dat hier wel de 

juiste achternaam is vermeld.

Onze excuses voor deze fout.

Ivar Lingen

hoofdredacteur De Oud-Hagenaar

Een domme fout

Op het artikel ‘De bevrijdingsoptocht van 1955’ heb ik heel veel reacties 

gekregen. Door een van de lezers werd mij - terecht - duidelijk gemaakt dat 

er een fout in het artikel staat. Ik schreef dat de Dierentuin aan de Bezuiden-

houtseweg gelegen heeft en dat moet natuurlijk de Benoordenhoutseweg zijn. 

En dan te bedenken dat ik vele jaren in Benoordenhout gewoond heb. Overi-

gens zijn de begrippen ‘noord’ en ‘zuid’ verwarrend en dat geldt ook voor de 

benaming ‘Noordzee’. Vanuit onze stad gezien ligt de Benoordenhoutseweg 

eerder in het westen van dit hout en daarmee wordt uiteraard het Haagse Bos 

bedoeld. Mijn excuses voor de gemaakte fout.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

estland  el t  idden elfland  eids hendam
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 
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Ook de Bethelkerk aan de Händel-

laan wordt door de sloophamer 

bedreigd. De kerk is gebouwd in 

1938 en maakte deel uit van de grote 

stadsuitbreiding van Den Haag uit de 

jaren dertig van de vorige eeuw, waar 

ook de Componistenbuurt onderdeel 

van was. De kerk is een karakteris-

tiek voorbeeld van Haagse hervormde 

kerkbouw uit het interbellum - de 

periode tussen de twee Wereldoorlo-

gen - met traditionalistische vormge-

ving. De kerk is in 2013 gesloten en te 

koop gezet.

Het ontwerp voor de kerk werd 

gemaakt door de architect W. Ch. 

Kuyper uit Scheveningen. Hij maakte 

een ontwerp voor een zaalkerk van 

10 meter hoog met een kleine toren. 

Het gebruikte materiaal bestond uit 

oranjekleurige Waalhandvormsteen en 

blauwe Hollandse dakpannen. De tien 

ramen toonden Bijbelse afbeeldingen. 

Ook de prachtige lampen en kerkban-

ken zijn in stijl. Het orgel met 1316 

pijpen werd gebouwd door orgelbou-

wer Flentrop in Zaandam en is door 

die firma in  nog gerestaureerd.

De eerste steen werd gelegd op 2 

maart 1938 en op dinsdagavond 

20 december 1938 werd de kerk 

plechtig in gebruik genomen. De vele 

gemeenteleden hadden zich niet laten 

afschrikken door de felle kou, een 

‘ijsdag’ met 16 graden onder nul! De 

oudste predikant van de gemeente, 

ds. G. Venema, hield de eerste preek, 

waarvoor hij als tekst had gekozen 

‘Dit is niet dan een Huis Gods”, dat 

ook in de eerste steen in de vestibule 

gemetseld was (Genesis 28 : 17).

Dat de Bethelkerk toen nog eenzaam 

aan de uiterste rand van de stad stond, 

wordt geïllustreerd door het stukje uit 

Het Vaderland van 21 december 1938:

‘Voorloopig staat de nieuwe kerk in 

de woestijn. Achter haar ligt een stuk 

grond dat voor haar is gereserveerd 

voor den bouw te gelegener tijd van 

een wijkgebouw voor 350 personen 

— dat nog tot de toekomstmuziek be-

hoort— in deze buurt is alles muziek, 

want dat gebouw zal dan komen aan 

de Traviatastraat — achter de kerk lig-

gen de kwekerijen met hun schitteren-

de glasoppervlakten en er tegenover 

over de wetering staan een paar rijtjes 

huizen en voor de rest is het niets. 

Het is met recht een kerkgebouw met 

perspectief, met een toekomst, want 

behalve Kijkduin en de bewoners van 

het plan Bohemen zullen het inwoners 

van het oude Loosduinen moeten zijn, 

die ds F.K van Evert zijn gehoor zul-

len moeten verschaffen.’

Inmiddels is het stadsdeel volgebouwd 

met wijken als Nieuw-Waldeck, Wal-

deck en Kraayenstein en staat de kerk 

in het centrum van de bebouwing.

De kerk als buurtfunctie

In 2013 is de kerk gesloten en te koop 

aangeboden. Voor de plek ligt al een 

bouwplan voor hoogbouw met par-

keergarage klaar. Toen bewoners hier 

lucht van kregen, werd de actiegroep 

Bethel Blijft gevormd, inmiddels 

een stichting, die zich inzet om het 

gebouw en de functie van buurtcen-

trum te behouden. Het gebouw moet 

een ontmoetingsplek voor de wijk 

worden. Plannen zijn er onder meer 

voor een lunchroom, muziekschool en 

verschillende activiteiten op sociaal 

en cultureel gebied. Verder is er be-

langstelling bij onder meer Buurtzorg, 

wijkvereniging/wijkberaad Walbo-

duin, bridgeclubs, een koor, VvE’s 

en andere organisaties om ruimte te 

huren.

In de omliggende wijken Componis-

tenbuurt, Waldeck, Meer en Bos en 

Bohemen is, op het clubgebouw van 

Wings aan de Mozartlaan na, geen 

enkele buurt- of welzijnsvoorziening 

gesitueerd. Wel zijn er activiteiten 

vanuit de Buurthuizen van de Toe-

komst: sportverenigingen die ruimte 

verhuren en verzorgingshuizen die 

activiteiten organiseren voor vooral de 

eigen bewoners. En Wings wordt in 

2018 gesloopt. De Bethelkerk is dan 

nog de enige plek in de buurt voor een 

wijkvoorziening, voor jong en oud.

Veel buurtbewoners zijn lid geweest 

van de kerk, zijn er gedoopt of 

getrou d  en be aren fi ne herinne-

ringen aan de activiteiten die vanuit 

de kerk georganiseerd werden. Als 

beeldbepalend gebouw zijn ook niet-

kerkgangers gehecht aan de kerk.

Elly

Elly woont al 50 jaar pal naast de kerk 

en heeft een nauwe band met de kerk. 

In haar kinderjaren ging zij naar de 

Houtrustkerk, maar na een verhuizing 

van het gezin volgde zij van jongs af 

aan de preken in de Bethelkerk aan 

de Händellaan. Elly: “Dit stukje Den 

Haag is net een dorp. Veel mensen 

kennen elkaar, hebben bij elkaar 

op school gezeten of gingen naar 

dezelfde kerk. In de kerk was ook een 

kinderkoor waar mijn dochter in zong. 

Aan de achterkant van de kerk waren 

vroeger garages en op de oprit werden 

verjaardagsfeestjes georganiseerd. Na 

sloop van de garages kwam er op die 

plek een jeugdhonk, maar dit werd als 

gevolg van overlast al snel gesloten.”

“In de kerk was een sterk sociaal le-

ven. Dit was onder meer de verdienste 

van ds. Van den Berg en later koster 

Frederik Ekkelboom, als spil in de 

kerk. De diensten werden goed be-

zocht, de balkons zaten vaak helemaal 

vol. Dit kwam vooral ook door de 

mooie preken van ds. Riemersma.”

“Door buurtbewoners werd op initi-

atief en onder leiding van bewoner 

Wim Hühner, inmiddels overleden, 

door buurtbewoners de Amadeushof 

aangelegd. Bijzonder waren de tegels 

voor het pad. En bij de voordeur werd 

een bremstruik, afkomstig van de 

Etna geplant. ‘s Zomers, op vrijdag-

avond, konden buurtbewoners in de 

Amadeushof een drankje met elkaar 

drinken. Als de zon de kerk verlichtte 

kwamen de prachtige gebrandschil-

derde ramen schitterend uit. Dat is 

nog wel, maar binnen is het nu een 

rommeltje. De kerkbanken en de 

beroemde luchters zijn verwijderd. 

De kerk was in de beginperiode een 

baken. Van veraf stond zij in het nog 

ongebouwde land. Heel karakteristiek 

ook later voor de wijk.”

Irene

Buurtbewoonster Irene: “In 1965 

zijn mijn man en ik getrouwd. Na het 

burgerlijk huwelijk zijn wij naar de 

Bethelkerk aan de Mozartlaan gereden 

voor de ‘kerkelijke inzegening’, waar 

veel familieleden, vrienden en ken-

nissen aanwezig waren. Omdat wij 

beiden uit de wijk Bohemen komen en 

onze ouders daar toen nog woonden 

leek het ons wel zo aardig om in de 

Bethelkerk te trouwen. Wij studeerden 

beiden in een andere stad en daarom 

hebben wij een studentenpredikant, 

met wie wij veel contact hadden, ge-

vraagd om de dienst in de Bethelkerk 

te leiden.”

“De kerk is in 1938 gebouwd en in 

1965 is het gemeente-/wijkcentrum 

achter de kerk gebouwd. Wij konden 

dit nieuwe centrum gebruiken om de 

trouwreceptie te geven. Omdat het 

centrum net was opgeleverd was het 

nog erg kaal en onge ellig. e firma 
Onings, het tuincentrum schuin aan 

de overkant van de kerk, heeft toen de 

ruimte met allerlei planten en bloemen 

ingericht. De zaal zag er toen fantas-

tisch uit. Vanuit de keuken werden 

alle hapjes en drankjes geserveerd. 

Omdat mijn man in die jaren op Quick 

voetbalde - hij speelde vele jaren in 

het eerste elftal - waren de leden van 

die club in groten getale aanwezig. 

Ook veel leden van de tennisclub 

Lucky Stroke op Berg en Dal, waar 

we beiden speelden, waren aanwezig. 

Reken daarbij alle familieleden, vrien-

den, kennissen en studiegenoten, dan 

kun je je voorstellen dat er zeer veel 

mensen op de receptie waren.”

“Door toevallige omstandigheden kon-

den wij een baan in Den Haag krijgen 

en een huis in onze oude wijk Bohe-

men. Onze drie dochters zijn gedoopt 

in de Bethelkerk en zijn daar nog naar 

zondagschool gegaan. Wijzelf zijn 

actief geweest in het jeugdwerk bij 

ds. Langenbach en ds. Cohen Stuart. 

Zoals veel gemeenteleden zijn ook wij 

in de loop der jaren naar de periferie 

van de kerkelijke gemeente gedreven. 

Andere activiteiten kwamen daar voor 

in de plaats, bijv. sport in het weekend. 

Jarenlang heb ik yogalessen gehad in 

de grote zaal van het wijkcentrum.”

“Vele feestelijke, maar ook niet-feeste-

lijke gelegenheden in het centrum zijn 

door ons in de loop der jaren bezocht, 

tot ongeveer drie jaar geleden tot onze 

ontzetting de deuren dicht gingen. 

Ook de theetuin, de Amadeushof, waar 

wekelijks in de tuin gezellig thee werd 

geschonken door enkele vrijwilligers, 

moest gesloten worden. Het gebouw 

staat nu al meer dan drie jaar leeg, 

alle banken en keukeninventaris zijn 

er uit gehaald en de tuin er omheen 

is ernstig verwaarloosd. Jammer, dat 

zo’n bijzonder gebouw met prach-

tige gebrandschilderde ramen en het 

wijkcentrum, waar zo veel heeft plaats 

gevonden, zijn deuren moest sluiten. 

Maar …. er is hoop! Dankzij een zeer 

actieve groep wijkbewoners, die de 

Stichting Bethel Blijft heeft opge-

richt, wordt er hard gewerkt aan een 

nieuw plan en is er nu perspectief op 

voortzetting van zowel de maartschap-

pelijke als culturele activiteiten. Mede 

door bijdragen, giften en (toegezegde) 

leningen hoopt de Stichting dat er 

door de gemeente Den Haag een 

positief besluit tot voortzetting wordt 

genomen.”

Ingeborg en Wim

Ingeborg, wonend in de ‘schaduw’ van 

de kerk, heeft de volgende herinne-

ring: “Behalve het gezang dat wij in 

de zomer op zondagochtend in de tuin 

hoorden herkenden we de kerkgan-

gers die iedere week voorbijliepen. 

Ik heb ook wel aan yoga gedaan in 

de kerk en koster Frederik kwam dan 

altijd de thee brengen die we achteraf 

dronken en we kregen pepernoten met 

Sinterklaas.”

Wim Wieringa, bekend Haags beel-

dend kunstenaar: “Ik ben een nieuw-

komer in de wijk. Wij, mijn vrouw en 

ik, wonen in de Verdistraat en kijken 

via de tuin uit op de kerk, eigenlijk 

vooral op de toren. Persoonlijk vond 

ik het karakteristieke gebeier erbij 

horen. Mijn hervormde achtergrond 

zal daaraan niet vreemd zijn. Echt 

kennis maakte ik met de kerk toen de 

uitvaart van een te vroeg gestorven 

collega daar werd gehouden. Het 

interieur verraste mij, het balkon, het 

licht, de fraaie ramen en het orgel. Het 

was een mooie uitvaart. Nu staat de 

tuin er verwaarloosd bij. Jammer, want 

tuin en kerk kunnen een fraai geheel 

worden.”

Inge Camfferman

Bye Bye Bethelkerk?
In De Oud-Hagenaar van dinsdag 15 november 2016 stond een stukje over de kerk aan de Brandt-

straat in Transvaal die in 1981 gesloopt werd. Dit was het resultaat van het teruglopend aantal 

kerkgangers, een terugloop die al in de jaren ‘60 van de vorige eeuw in gang was gezet en ten 

slotte leidde tot het sluiten van verschillende kerken. Omdat de ontkerkelijking nog steeds gaan-

de is, moesten de afgelopen jaren opnieuw verschillende kerken in Den Haag hun deuren sluiten 

en staan ze op de nominatie om gesloopt te worden. Deze kerken zijn vaak beeldbepalend voor de 

wijk en de periode waarin kerkgebouw en wijk ontstaan zijn. Maar ook vervulden deze kerken een 

belangrijke sociale functie.
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T. 070 399 42 41 
W. www.utsvandergeest.nl 

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

MEDEN & PERZEN

perzische tapijten
Molenstraat 7 Den Haag

Tel. 070-310 69 75 (zijstr. Noordeinde)
www.meden-perzen.nl

Ziegler tapijten, Kashmir zijde , Kelims, 
Nain, Berbers, Moderne tapijten

tegen scherpe prijzen en een enorme keuze!

Vrĳstaande bungalows in de 
natuur. Wandel- en fietsomgeving.

Lang genieten korting tot 40%.

www.bosmeer.nl Tel. 0561-433 672

• Méér vermogen

• 16 inch velgen

• Schoner

• Nóg zuiniger dan

voorheen

• Nieuwe, volwassen 

uitstraling

• Nieuw chassis en 

meer gewicht voor 

een betere wegligging.

AIXAM is tevens de 

eerste brommobiel-

fabrikant die al aan de 

Europese regelgeving

van 2018 voldoet.

De nieuwe
AIXAM 
sensation

klaar voor 
een nieuwe 
generatie.

EINDELIJK 
VOLWASSEN! 

v.a. €11.248,- inclusief kosten rijklaar. 

Financiering behoort tot de mogelijkheden.

De heer / mevrouw:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

� Neem contact met mij op voor een gratis proefrit (evt. bij u thuis)

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:
AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

JA! Stuur mij de uitgebreide AIXAM brochure.

www.aixam.nl of bel 

gratis 0800-249 26 28

Eens per maand op zondagmiddag laten 

talenten van het Koninklijk Conservatorium 

tijdens de Radio West Concerten horen wat 

zij in huis hebben.

Radio West-presentator en muziekdocent 

Aad de Been vertelt over de achtergronden 

van de muziekstukken en componisten.

 

U geniet van een prachtig, meeslepend 

concert van een uur voor slechts €6, inclu-

sief een kopje koffie of thee. Dit alles in de 
sfeervolle ambiance van de Nieuwe Kerk. 

12-03   Ensemble celloklas o.l.v. hoofd 

vakdocent Larissa Groeneveld 

(Osiris Trio)

23-04   Kamermuziekfestival Haagse Hout

21-05   Concert met fagot in verschillende 

instrumentale combinaties

11-06   Jazztalent van het Koninklijk 

Conservatorium

 Radio West

CONCERTEN

Zondag 
16.00 uur

Nieuwe Kerk

Bestel uw kaarten via www.zuiderstrandtheater.nl of 070 88 00 333

 

 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

  

 Voor alle vakantiereizen  

laatste aanbiedingen  

brochures en reserveringen 

 Betaalbare Riviercruises 2017 met MS Lale Andersen ****   

Mooiste wijnstadjes langs de Mooiste wijnstadjes langs de   
Rijn en de Moezel  Rijn en de Moezel  Rijn en de Moezel     
van 15 t/m 22 mei 2017van 15 t/m 22 mei 2017van 15 t/m 22 mei 2017   

8 dg. nu al vanaf  8 dg. nu al vanaf  8 dg. nu al vanaf  € 621,€ 621,€ 621,---   p.p.p.p.p.p.   

  

Rijn, Moezel en Neckar cruiseRijn, Moezel en Neckar cruise  
naar Heidelberg naar Heidelberg naar Heidelberg    

van 5  t/m 11 juni 2017van 5  t/m 11 juni 2017van 5  t/m 11 juni 2017   

7 dg. nu al vanaf  7 dg. nu al vanaf  7 dg. nu al vanaf  € 610,€ 610,€ 610,---   p.p.p.p.p.p.   

  

LALE ANDERSEN 

En nog veel meer betaalbare cruises in 2017 met de Lale Andersen **** 
comfortabel - fijne sfeer - goed verzorgd - vertrek schip of bus Rotterdam 

 All Inclusive Hotels Auto & Busvakanties met korting! 

En nog veel meer gastvrije  
All Inclusive Hotels en Busreizen 

op de mooiste plekjes in  
Nederland & Duitsland 

 

30%30%  korting korting   
tot 31 okt.tot 31 okt. 

All Inclusive Bus excursiereisAll Inclusive Bus excursiereis   
Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,---      

5 dg. nu al vanaf  5 dg. nu al vanaf  5 dg. nu al vanaf  € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

  

Hotel Altastenberg AutoreisHotel Altastenberg Autoreis   
Altastenberg / Sauerland € 250,Altastenberg / Sauerland € 250,Altastenberg / Sauerland € 250,---   p.p.p.p.p.p.   

5 dg. nu al vanaf  5 dg. nu al vanaf  5 dg. nu al vanaf  € 175,€ 175,€ 175,---   p.p.p.p.p.p.   

  

  

 

 
 10%10%  korting korting   

Vergelijk het zelf en stap over via 
www.wise-energievergelijker.nl

ECHT 

GROENE STROOM?

Dit is een campagne van WISE

ondersteund door Stichting DOEN en 

Batavus.

Doe méér voor 

MOLENS

molenfonds.nl
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  Na vier weken op zee te hebben gevist, was er 

‘38 last haring’ gevangen. Schipper Piet van 

der Zwan (57) vond het welletjes en besloot 

met zijn 14-koppige bemanning huiswaarts te 

keren. Onderweg kwamen de eerste stormen al 

opzetten. Ofschoon de zuidwesterstorm heviger 

werd, had niemand kunnen bevroeden dat het zo 

ataal ou afl open. et de haven in i ht vond 
de ervaren Van der Zwan het die nacht beter om 

niet naar binnen te varen. Het manoeuvreren 

tussen de twee havenhoofden zou met de storm 

teveel risico’s met zich meebrengen. Hij koos 

het ruime sop en wachtte de volgende dag af.

     Kijkers 

Inmiddels waren heel wat Hagenaars komen 

kijken naar de onstuimige zee met de meters-

hoge golven die door de gierende storm werden 

aangewakkerd. Samen met andere dagjesmensen 

genoten ze van het schouwspel der natuur. Ook 

Scheveningers waren massaal uitgelopen. Niet 

zozeer om naar het razende weer te kijken, maar 

omdat ze de komst van enkele loggers verwacht-

ten met hun mannen en zonen aan boord! Voor 

de ogen van al die toeschouwers voltrok zich de 

dramatische ramp.

   Zondagmiddag 

Het was zondagmiddag 9 oktober 1938 om-

streeks één uur in de middag. Kapitein Piet 

van der Zwan was een oude rot in het vak. Hij 

besloot ondanks de hevige storm de haven 

uiteindelijk binnen te varen. Dat liep helemaal 

verkeerd af. Het schip maakte een halve draai en 

raakte de Noorderpier, waarop het lek sloeg. De 

puntige basaltbrokken zorgden voor de nodige 

averij en het schip dreef af om vervolgens 50 

meter verder te zinken. Vanaf de wal werd het 

tafereel met de nodige angst en beven gade ge-

slagen. De reddingsboot Zeemanshoop voer uit 

en probeerde het zinkende schip over de woeste 

golven te benaderen. De bemanning probeerde 

hun vege lijf te redden en klom deels in de mas-

ten en enkele anderen kozen voor de achterwant. 

Zij konden worden gered, maar de vissers die in 

het water sprongen in de hoop de wal te halen, 

moesten hun daad met de dood bekomen. Nadat 

de reddingsboot elf man aan land had gebracht, 

voer het wederom richting het zinkende schip 

om de achtergeblevenen te zoeken. Hulpdien-

sten en familieleden ontfermden zich over de 

slachtoffers, die met kletsnatte gescheurde kle-

ren wezenloos voor zich uitkeken. Na onderzoek 

in het Zuidwalziekenhuis konden ze weer veilig 

huiswaarts keren. Terwijl Scheveningen in rouw 

was gedompeld, stelde de Raad voor de Scheep-

vaart een onderzoek in naar het voorval.

   Onderzoek 

Schipper Van der Zwan koos ervoor om de 

haven binnen te varen en toen begonnen de 

problemen.

  De logger met een motor van 100 PK was niet 

opgewassen tegen de sterke stroming die er vóór 

hoger water ontstaat.

    Dit in combinatie met de storm had Van der 

Zwan, die al vanaf zijn kinderjaren op zee rond-

vaart, moeten doen beseffen dat hij die tour de 

force niet mocht wagen, oordeelde de Raad voor 

de Scheepvaart.   

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.

 Ramp SCH 102 dompelde Scheveningen in rouw   
  Uiteindelijk vielen er drie doden bij de scheepsramp in 1938 te betreuren. 

Daarvan kwamen er twee uit het gezin Bruin uit de Datheenstraat, dat zowel de 

47-jarige vader als de 14-jarige zoon Cor verloor. Cor maakte zijn eerste reis met 

de logger SCH 102, Maarten genaamd. De andere overledene was de 16-jarige 

Henk Roeleveld wiens ontzielde lichaam later aan het Wassenaarse strand werd 

gevonden.  

  Tijdens die periode was ik leerling op de lagere school, de 

Koningin Emmaschool in de Schalk Burgerstraat 383 in 

Den Haag.

    In september 1943 kwam ik in de zevende klas terecht. Dat 

was een zgn. tussenklas voor leerlingen die niet door-

stroomden naar mulo, HBS en dergelijke.

    Ondanks mijn goede resultaten in alle zes klassen was 

besloten (door wie; ouders, schoolleiding?) dat ik naar 

de ambachtsschool zou gaan om een vak te leren. Ik had 

gekozen om meubelmaker te worden en zodoende werd 

ik ingeschreven op de Tweede Ambachtsschool aan de La 

Reyweg en Steynlaan in Den Haag. Er waren toen nog 

maart- en septemberscholen en deze ambachtsschool was 

een maartschool. Zodoende moest ik nog een halfjaar op de 

lagere school blijven in een uitgedunde zevende klas.

    n de e evende klas hadden i  als meester  arius 
Borstlap. Het was een strenge christelijke school en de 

‘meesters’ en ‘juffrouwen’ in de vorige klassen waren zeker 

niet geliefd bij de leerlingen. Bij meester Borstlap voelde je 

je wat vrijer en het was een verademing om bij hem in de 

klas te zitten.

     ‘Dona Nobis Pacem’ 

i ns in iens is in die ti d meester arius orstlap met 
zingen begonnen. Zeker zullen wij het nooit weten maar in 

die klas werd heel veel gezonden. De zes leerjaren waren 

immers achter de rug en zo herinner ik mij nog als de dag 

van gisteren dat wij de canon ‘Dona Nobis Pacem’ veelvul-

dig hebben gerepeteerd en uit volle borst zongen. Hij had er 

plezier in en alle leerlingen ook!

  Als ik nu op YouTube deze canon hoor dan denk ik met 

weemoed terug aan die tijd!

    i n rapportenboek e van de lagere s hool heb ik nog in 
mijn bezit. Bijgaand stuur ik een afdruk van de cijferlijst 

van de zevende klas met daarop duidelijk de handtekening 

van arius orstlap.

     Jan van der Hoeven

jjvdh@kabelfoon.nl  

 Marius Borstlap   
  In voorgaande edities van De Oud-Hagenaar is al het een en ander geschreven over de heer Borst-

lap. Ik wil hier graag nog mijn herinneringen aan toevoegen en daarvoor moet ik meer dan zeventig 

jaar teruggaan naar de periode september 1937 tot en met maart 1944. 
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13 mrt. t/m 
17 mrt. 2017

Klaverjasreis 
naar Ootmarsum 

€ 345,00 p.p.

26 mei t/m 
4 juni 2017

10 daagse reis 
naar Italië 

€ 595,00 p.p. 

18 aug. t/m 
22 aug. 2017

5 daagse reis 
naar Kamp 
Bornhofen 
€ 295,00 p.p.

Voor meer informatie:

Zoetermeerse 

Dagtochten Specialist

www.zdstouringcars.nl

079 - 316 83 95

Touringcarreizen in 2017

Kĳk voor meer informatie op www.denhaag.nl

Gemeente steunt  
activiteiten voor ouderen

De gemeente verstrekte in 2016 

ruim 245 subsidies ten behoeve 

van activiteiten voor Haagse 

ouderen. Hiermee werden 

activiteiten    georganiseerd zoals 

zang, sport, bridge en biljart. 

Er geldt wel een aantal voor-

waarden voor deze subsidie.  

Er moeten bĳvoorbeeld mini-

maal vĳftien 55-plussers mee 

doen aan de activiteit. Educatie 

en/of recreatie van ouderen staat 

daarbĳ centraal. De activiteit is 

niet éénmalig, maar wordt regel-

matig gehouden, ten minste 

éénmaal per veertien dagen. 

Hagenaars en ouderenorgani-

saties die voor dit doel al subsidie 

krĳgen uit andere regelingen, 

komen niet in aanmerking.

Meer informatie over de 

subsidie regeling en alle 

voorwaarden    staan op de 

website    www.denhaag.nl.  

Zoek op subsidie ouderen 

sociëteiten. Het aanvraag-

formulier is ook verkrĳgbaar  

via het secretariaat van de Dienst 

Onderwĳs, Cultuur en Welzĳn/

Participatie, telefoonnummer 

(070) 353 90 90. Het indienen 

van een aanvraag kan tot en met 

30 september 2017.

De gemeente Den Haag geeft ook in 2017 weer een subsidie van 

maximaal 250 euro aan Hagenaars die activiteiten voor ouderen 

organiseren (ouderen sociëteiten). De gemeente vindt het belangrĳk 

dat ouderen zo lang mogelĳk actief en betrokken blĳven. Met deze 

subsidie wordt dit gestimuleerd.

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

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS

Open nu een deposito 
spaarrekening bij De Volharding en 

ontvang direct € 250,-

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS

WAAROM DEELNEMEN AAN HET DEPOSITOFONDS VAN DE VOLHARDING?

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.

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m 

al bezocht, 

geliked en 

gedeeld?
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 herin-

neringen van vroeger te delen.



Op 24 oktober 1917 verdreven de de 

Russische communisten - die zich 

Bolsjewiki noemden - de Voorlopige 

regering van Kerenski. Die regering 

had geen einde weten te maken aan 

de oorlog en de honger in dit land met 

ongeveer 150 miljoen inwoners.

De Bolsjewiki brachten ‘Alle Macht 

Aan De Sovjets’. De sovjets waren 

raden of comités van arbeiders, boeren 

en soldaten. Alle grond kwam aan 

de boeren en alle fabrieken werden 

eigendom van de arbeiders. Minstens 

zo belangrijk was het stopzetten van 

de oorlog door een vredesverdrag met 

de Duitsers.

De Oktoberrevolutie verliep nog ta-

melijk geweldloos. In Petrograd vielen 

‘slechts’ 12 doden. Maar de burger-

oorlog die daarop volgde eiste weer 

miljoenen slachtoffers. De aanvoer-

ders van de Oktoberrevolutie, Lenin 

en Trotski, hadden gehoopt op steun 

van revolutionairen in West-Europa.

In plaats daarvan stuurden twaalf 

landen militairen om de oude grond- 

en fabrieksbezitters te helpen weer 

aan de macht te komen. In de strijd 

tussen deze ‘Witten’ en de bolsjewis-

tische ‘Roden’ vielen misschien wel 

6 miljoen doden. In 1922 kwamen 

de Roden als overwinnaars uit de 

stri d en erd de ov et nie o fi ieel 
opgericht.

Een inkijkje

Hoe stonden de zaken ervoor in Den 

Haag in die tijd? Om te beginnen: 

Nederland deed niet mee aan de 

Eerste Wereldoorlog. Nederland bleef 

neutraal. De regering zetelde in Den 

Haag en werd in 1917 geleid door een 

liberaal, Cort van der Linden.

en flinke vinger in de regeringspap 
had de toenmalige koningin Wilhelmi-

na. Met Rusland werden diplomatieke 

relaties onderhouden. Het Russische 

gezantschap zat aan de Kneuterdijk 6 

en later aan de Koningskade 8.

In 1913 werd daar als 2e secretaris 

aangesteld Paul Poustochkine en 

over hem, zijn familie en vrienden 

heeft Angela Dekker een aardig boek 

geschreven. Mede op basis van zijn 

memoires schreef zij ‘Diplomaat 

van de Tsaar - De ballingen van de 

Russische Revolutie’ (Atlas Contact 

2013). Dit boek geeft een inkijkje in 

de belevingswereld van de Russen in 

Den Haag ten tijde van de Oktober-

revolutie.

Kind aan paleis

Net als in Rusland waren in Nederland 

de Russen verdeeld in meerdere kam-

pen, vóór of tegen de Tsaar, vóór of te-

gen de Bolsjewiki, enzovoorts. Bij het 

gezantschap vinden we vanzelfspre-

kend de aanhangers van de Tsaar. Paul 

Poustochkine c.s. hadden geen goed 

woord over voor de communisten.

De diplomaten omschreven de Bol-

sjewiki o.a. als “ellendelingen, rode 

microben, misdadigers, dieven en 

beesten, monsterachtig en heetgeba-

kerd boeventuig”. In veel gevallen 

zelf afkomstig uit de adel zagen zij 

hun familie en vrienden onteigend en 

vervolgd worden.

Overigens werd Poustochkine van 

harte bijgevallen door Nederlandse 

‘aanzienlijken’. Zo betitelde de 

minister van Buitenlandse Zaken Van 

Karnebeek de sovjets als “kerels en 

vrouwen met moordenaarsgezichten”.

En Nederland zou pas in 1942 tijdens 

de Tweede Wereldoorlog overgaan tot 

erkenning van de Sovjet Unie. Onder-

tussen waren Poustochkine c.s. kind 

aan paleis bij koningin Wilhelmina en 

haar gade prins Hendrik.

Tegenstellingen

Poustochkine kwam niets tekort. Ook 

na de Oktoberrevolutie woonde hij 

riant en genoot hij een inkomen van 

800 gulden per maand. Daarvan kon 

een Nederlands arbeidersgezin van 

vijf personen ruim een jaar rondkomen 

in die dagen.

In een ander opzicht genoot hij 

eveneens. Samen met collega De Bach 

ontvluchtte hij regelmatig ‘het dooie 

Den Haag’ om in Amsterdam ‘de bloe-

metjes buiten te zetten’ en De Bach 

verkeerde dan ‘in prettig gezelschap’. 

Om te hoeren en te snoeren dus.

Op hetzelfde moment verkeerden hon-

derden Russen in Nederland in minder 

prettige omstandigheden.

Russen die uit Duitse krijgsgevan-

genschap waren gevlucht werden in 

kampen opgevangen. Zoals in ‘De 

hel van Bergen’ waar 3 Russen cellen 

moesten delen die eigenlijk voor één 

persoon geschikt waren.

Om de stroom vluchtelingen uit Duitse 

kampen tegen te houden werd in 

Oldenzaal zelfs een bataljon infanterie 

paraat gehouden. Niets nieuws onder 

de zon!

Vermenging

Onder die vluchtelingen waren wél 

aanhangers van het Bolsjewisme te 

vinden. Dagblad Het Volk schreef op 

20 mei 1918 over demonstraties en 

opstootjes door revolutionaire Russen 

voor het consulaat in Den Haag. Waar-

schijnlijk werden zij gesteund door 

Nederlandse communisten.

Het communistische dagblad De 

Tribune had immers al eerder de 

Russen met hun Oktoberrevolutie 

gefeliciteerd. De hoofdredacteur van 

De Tribune, David Wijnkoop, werd 

zelfs enige tijd door Lenin benoemd 

als ambassadeur van de Sovjet Unie, 

toen erkenning door de Nederlandse 

regering almaar uitbleef.

Zo ontstond in Den Haag enige 

vermenging van Russische en Neder-

landse politiek.

Ook op ander vlak ontstond vermen-

ging. Zo trouwde gezant-collega De 

Bach met Antoinette van Loon uit 

Amsterdam en stapte de gevluchte Ge-

org Dudewski in het huwelijksbootje 

met de heveningse ko fie u rou  
Martina Toet. Of zij hun huwelijken 

hebben laten inzegenen bij de Rus-

sisch Orthodoxe Maria Magdalena 

Kerk aan de Obrechtstraat 9 alhier is 

niet bekend.

Inmiddels zijn alle hoofdpersonen 

uit deze geschiedenis overleden. De 

Sovjet Unie bestaat niet meer.Maar 

het kerkje aan de Obrechtstraat is er 

nog wel.

Net als de tegenstelling tussen arm en 

rijk die ooit aanleiding was voor die 

stormachtige Oktoberrevolutie, waar-

van de windvlagen tot in Den Haag 

voelbaar waren.

Rob Lubbersen

roblubbersen@ziggo.nl

Den Haag tijdens de 

Oktoberrevolutie van 1917
Honderd jaar geleden stormde het in Rusland. In 1917 vocht het 

land al drie jaar met Duitsland in de Eerste Wereldoorlog (1914-

1918). Bijna twee miljoen jonge Russen sneuvelden als soldaat. 

Het land was gedompeld in rouw, honger en gebrek. Dagelijks 

waren er opstootjes, opstanden en plunderingen. In februari 

werd de feodale Tsaar Nicolaas II afgezet. De liberaal Lvov 

nam de macht over. In de zomer werd die weer vervangen door 

de socialist Kerenski. En in oktober kwamen de communisten 

aan het bewind. In Den Haag bevond zich een kleine Russische 

gemeenschap. Hier stond immers het consulaat. Maar behalve 

diplomaten waren er ook Russische vluchtelingen in de stad. Het 

stormde in Rusland - woei het ook in Den Haag?
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DEZE WEEK OP 

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 (foto).

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

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

20.00 dagelijks wisselend programma

maandag t/m vrijdag

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

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

15.15 Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films. 

17.00  maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport   

 waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles.  

                  dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel (foto).

 woensdag: Nog lang niet versleten Fred Zuiderwijk   

 ontmoet kwieke ouderen.  

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte  

 lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: Trots! Johan Overdevest geeft mensen de kans   

 hun trots over iemand anders uit te spreken.  

17.30  TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.

17.45 Bereik! Een overzicht van geplande wegwerkzaamheden.

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

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

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

Mis niks! 
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laat-
ste nieuws en kijk en luister naar de program-
ma’s: download nu de gratis Omroep West 
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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Het echte Den Haag ook 
in het andere Den Haag!

Ervaring en geheugen terug in de Tweede Kamer

Gerrit Jan van Otterloo 

Nr. 5 van lijst 11

De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar is goed voor iedereen

Koopkrachtbehoud voor de gepensioneerden

Goede ouderenzorg en ondersteuning van mantelzorgers

Geen marktwerking in de zorg maar vast werk

Minder eigen bijdragen en eigen risico in de zorg

Meer 50-plussers aan het werk in plaats van in de bijstand

Wij willen een duurzame en leefbare samenleving nalaten 

Kijk voor meer informatie op: 

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

UIT!
Ieder weekend  op Radio West

Iedere zaterdag- en zondagmorgen zet Rogier van der Zanden 
alle uittips voor dat weekend op een rijtje in UIT!
In UIT! hoor je de beste uittips, kun je kaartjes winnen voor ten-
toonstellingen en voorstellingen én doe je inspiratie op voor een 
leuk weekend. 

UIT! is elke zaterdagochtend van 9.00-12.00 uur en elke zon-

dagochtend van 10.00-12.00 uur te horen op 89.3 Radio West. 

Sociaal Beheerders (vrijwilligers) 24-28 uur per week

voor onze Buurthuizen van de Toekomst

De spin in het web (in samenwerking met de filiaalleider)

met een groot probleemoplossend vermogen

Per direct zijn wij op zoek naar enthousiaste en ondernemende vrijwilligers, voor onze huidige 

en toekomstige locaties van het Buurthuis van de Toekomst. In 2017 richten wij ons op de wijken 

Segbroek, Centrum, Escamp (2x) en Scheveningen.

Floreer jij in een omgeving die volop in ontwikkeling is, en zijn samenwerken, mensen ontmoe-

ten en inspireren jouw kwaliteiten? Ben je bekend en/of ervaren met kringloopwinkels en breek 

je een lans voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan is deze baan 

iets voor jou!

Wij zijn Schroeder

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven is dé organisatie voor maatschappelijke opvang en 

ondersteuning in Den Haag. We leveren maatschappelijke zorg en zorgpreventie als alternatief voor 

"verzekerde" zorg. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij laagdrempelige 

individuele trajectbegeleiding en arbeidsmatige dagbesteding.

Vrijwilligers, buren, mantelzorgers en vrienden vormen het kloppend hart van ons netwerk, en 

indien nodig kunnen wij ook een beroep doen op professionele zorgverleners.

Dit ga je doen

Het Buurthuis van de Toekomst is een moderne toegankelijke voorziening voor wijkbewoners in de 

buurt, 7 dagen per week geopend, ook in de avonduren.

Als Sociaal Beheerder ben je medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Je werkt 

nauw samen met ons team Opvang & Begeleiding en de filiaalleider die verantwoordelijk is voor de 

programmering.

Samen met wijkbewoners, vrijwilligers, collega’s en samenwerkingspartners laten jullie het Buurt-

huis een plek zijn waar mensen samenwerken en ontmoeten. Jullie creëren voor bezoekers de gele-

genheid om hun netwerk te vergroten en de inspiratie om iets voor elkaar te betekenen. Je coördi-

neert de open inloop door contact te leggen met bezoekers en ondersteunt hen bij hun vragen en 

wensen.

Je houdt toezicht op de sociale veiligheid en coacht de vrijwilligers en uitvoerende organisaties. Je 

zorgt voor een schone en prettige omgeving. Met het team Opvang & Begeleiding ontwikkel je nut-

tige dagbesteding en geeft hier mede uitvoering aan.

De eerste locatie Weimarstraat 364 (Segbroek) is op 8 februari geopend. Daarvoor zoeken wij op 

korte termijn de juiste kandidaat, vervolgens zoeken wij kandidaten voor eerder genoemde wijken.

 

Is dit jouw profiel?

• Een leergierige, enthousiaste, ondernemende en initiatiefrijke buurtbewoner, die een   

 bijdrage wil leveren aan zijn of haar buurt. 

• Een vriendelijke en hartelijke persoonlijkheid met gevoel voor humor.

• Een gemotiveerde enthousiaste vrijwilliger, die altijd op zoek is naar "beter" in het sociaal   

 domein.

• Iemand die begrijpt wat er nodig is om de zelfredzaamheid van mensen te versterken.

• Een luisterend oor.

• Een buurtbewoner die de weg kent in de (nabije) samenleving, om begeleidingsvraagstuk - 

 ken op te kunnen vangen.

• Een flexibel mens, die ook tegen de stroom in durft te zwemmen.

• Een klantgerichte, gastvrije persoonlijkheid, maar daadkrachtig optredend indien nodig.

• Een wakend oog op de financiën en doelmatigheid van geboden activiteiten.

Het hebben van een sociaal-maatschappelijke achtergrond, is een pré. Het overleggen van een 

geldige VOG verplicht. (De kosten hiervan worden vergoed.)

Wij bieden onze vrijwilligers 

• Goede begeleiding en inwerking

• Deelname aan georganiseerde personeelsuitjes, feestelijke momenten en maaltijden

• Kortingen op aankopen in onze kringloopwinkels

• Aansprakelijkheidsverzekering

• Scholing

• Gratis koffie en thee

 

Wil je meer informatie of heb je vragen?

www.schroeder.nl

Mevr. Marlotte Norder, filiaalleider Weimarstraat (Segbroek)

06 - 572 300 29

Mevr. Annet Dittmar, Personeelszaken/Coördinatie vrijwilligers

06 - 242 124 57

Reacties op deze vacature

Deze kun je richten aan info@schroeder.nl, met als onderwerp "Vacature Sociaal Beheerder". Doe dit 

per omgaande voor het Buurthuis van de Toekomst Weimarstraat. Reacties voor de toekomstige 

locaties, vóór 18 maart 2017.

Buurthuis van de Toekomst
s���������� �� �n�m�e��� �� �i��� ����

wij geven mensen en spullen een tweede kans • www.schroeder.nl



De Doublets kwamen uit de Zuide-

lijke Nederlanden. Medio zestiende 

eeuw verhuisde Jan Doublet naar Den 

Haag om er procureur bij het Hof van 

Holland te worden. Zijn zoon Philips 

I wordt zelfs ontvanger-generaal van 

de Republiek en bekleedt daarmee het 

hoogste finan i le ambt in het land. 
Nog voor zijn dood in 1650 koopt hij 

een stuk grond, waar de buitenplaats 

Clingendael zal worden aangelegd. 

Zijn zoon Philips II is niet alleen net 

als zijn vader ontvanger-generaal, 

maar ook stadssecretaris van Den 

Haag, rentmeester van de opbrengsten 

uit onbeheerde boedels en strandjut-

terij en tot slot ook nog wagenmeester-

generaal van de Republiek. Weldra 

gebruikt hij voor zijn buitenplaats 

de naam St. Annalands-Clingendael, 

zo genoemd naar de op het Zeeuwse 

eiland Tholen gelegen heerlijkheid St. 

Annaland.

Clingendael

De laatste particuliere bewoonster van 

Clingendael, freule Marguérite Mary 

(Daisy) van Brienen (1871-1939), 

was een uitzonderlijk ondernemende 

persoonlijkheid. Niet alleen nam zij in 

1903 het initiatief tot de aanleg van de 

beroemde Japanse Tuin op haar land-

goed, maar ook opent zij in 1923 de 

eerste 18-holes golfbaan in Nederland. 

De baan bestond uit de oude 9 holes 

van Clingendael, gecombineerd met 9 

holes op een aangekocht terrein van de 

familie Van Bylandt aan de Waalsdor-

perweg. De familienaam Van Brienen 

is inmiddels uitgestorven, maar de 

naam leeft voort in de Van Brienen-

oordbrug, die zo genoemd is omdat de 

Van Brienens in 1847 een concessie 

verwierven op de diepvisserij naar 

steur en zalm in de Nieuwe Maas ten 

oosten van Rotterdam.

René W. Chr. Dessing

Deze en nog vele andere bijzon-

derheden over buitenplaatsen in de 

Haagse regio staan beschreven in het 

recent verschenen boek ‘Haagse en 

Leidse buitenplaatsen, Over landelijke 

genoegens van adel en burgerij’ van 

de hand van de kunsthistoricus René 

W. Chr. Dessing. De auteur zet zich al 

vele jaren in voor het behoud van de 

Nederlandse historische buitenplaatsen 

en heeft over dit onderwerp al tal van 

publicaties op zijn naam staan.

In Zuid-Holland resteren nog zo’n 

zestig buitenplaatsen, van de vele 

honderden die de provincie ooit geteld 

moet hebben. Hiervan bevindt zich 

slechts een klein aantal op Haags 

grondgebied, maar een daarvan is 

wel het absolute pronkstuk: Huis Ten 

Bosch. De geschiedenis van deze bui-

tenplaats, die tegenwoordig als paleis 

wordt aangeduid, gaat terug tot 1645.

HAVO

In verband met de verslechterende 

gezondheidstoestand van stadhouder 

Frederik Hendrik lijkt het zijn vrouw 

Amalia van Solms verstandig om dicht 

bij Den Haag een buitenverblijf te 

hebben. De Republiek schenkt Amalia 

16 ha land ten noordoosten van Den 

Haag en op voorstel van Constantijn 

Huijgens wordt Pieter Post als archi-

tect aangezocht, die echter allesbe-

halve de vrije hand krijgt. Amalia van 

olms bli kt vastomli nde idee n over 
het nieuwe buiten te hebben. Over de 

buitenplaats is in de loop der jaren 

veel gepubliceerd. Minder bekend is 

dat tegelijkertijd het park is aangelegd 

en dat daar de initialen van Frederik 

Hendrik en Amalia in buxushagen 

zijn aangebracht. Die vormen de let-

ters HAVO: Hendrik en Amalia Van 

Oranje.

In dezelfde periode werd een andere 

belangrijke buitenplaats in Den Haag 

tot stand gebracht: het Catshuis, 

althans zo staat de buitenplaats tegen-

woordig bekend. Maar de eerste be-

woner, de staatsman en dichter Jacob 

Cats, noemde zijn buiten Sorghvliet. 

De aanleg van het landgoed begint 

in 1644, langs de drukke zandweg 

naar Scheveningen. Cats brengt het 

duingebied (30 ha) geleidelijk aan tot 

ontwikkeling en begint pas in 1651 

met de bouw van een huis. Beter 

gezegd: hij verbouwt een boerderij tot 

een relatief eenvoudig landhuis met 

twee dwarsvleugels.

In 1660 overlijdt Cats en laat het 

enorme bedrag van 2.500.000 gulden 

na plus een huis aan de Kneuterdijk, 

Sorghvliet en talrijke andere landerijen 

in de gewesten Holland en Zeeland. 

De volgende eigenaar Hans Willem 

Bentinck, een vertrouweling van 

koning-stadhouder Willem III, laat een 

volledig nieuwe tuin aanleggen, die 

volgens beschrijvingen uit die tijd tot 

de mooiste van het land moet worden 

gerekend. En nog steeds is het park 

Zorgvliet - zoals het tegenwoordig 

heet - een bezoek meer dan waard. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij 

de VVV.

Ockenburgh

Een derde belangrijke Haagse 

buitenplaats is Ockenburgh, dat in 

1651 gesticht werd door de arts Jacob 

Westerbaen. Bijzonder is dat Wester-

baen het hele jaar door op Ockenburgh 

verbleef en niet, zoals de meeste eige-

naren van buitenplaatsen, ‘s winters 

een comfortabeler stadwoning betrekt. 

Geldgebrek kan geen rol hebben ge-

speeld, want Westerbaen was dankzij 

een finan ieel voordelig hu eli k eer 
vermogend. Hij laat bij zijn dood in 

1670 echter een grote schuld achter. 

Na jaren van verval wordt momenteel 

het hoofdgebouw (Villa Ockenburgh) 

gerestaureerd, dankzij het initiatief 

van een enthousiaste groep particu-

lieren.

Het boek beschrijft ook nog een 

tweetal andere Haagse buitenplaatsen, 

die veel minder bekend zijn. Zeerust 

ligt aan de Westvlietweg en is als van 

de weinige buitenplaatsen die vanaf 

de zeventiende eeuw aan de Vliet 

werden gebouwd bewaard gebleven. 

Het gebouw dateert uit 1889, maar 

al een eeuw eerder bevond zich op 

ongeveer dezelfde plaats een buiten 

met de naam Zeerust. Tegenwoordig is 

de buitenplaats in gebruik bij de stich-

ting Anton Constandse. Aan de Jan 

Thijssenweg - direct naast Drievliet 

- bevindt zich Vredenoord, waarvan de 

geschiedenis teruggaat tot 1550. Twee 

eeuwen lang was Vredenoord niet 

meer dan een boerderij met omlig-

gende landerijen, maar vanaf 1738 

is het een echte buitenplaats. Nadat 

een brand het huis verwoest heeft, is 

in 1913 door de toenmalige eigenaar 

opdracht gegeven tot nieuwbouw. In 

2004 kopen de huidige eigenaren de 

sterk vervallen buitenplaats. Nadat 

duidelijk werd dat gemeentelijke plan-

nen om op deze plek een industrie-

terrein aan te leggen geen doorgang 

vonden, werd pas in 2010 met de alge-

hele restauratie begonnen. Vredenoord 

wordt particulier bewoond en huis en 

tuin zijn niet toegankelijk.

René Dessing heeft met zijn fraai 

geïllustreerde boek een boeiend beeld 

geschetst van bijna veertig Haagse en 

Leidse buitenplaatsen. Cultuurgoed 

dat het waard is in stand te houden, 

waarvoor tal van organisaties en parti-

culieren zich dagelijks inspannen.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

Rijke historie van Haagse buitenplaatsen
Wie de huidige reputatie van de Doubletstraat in het centrum 

van Den Haag ook maar enigszins kent, zal zich er wellicht over 

verbazen dat deze straat vernoemd is naar een zeer vooraan-

staande en gerespecteerde Haagse familie die vanaf het midden 

van de zestiende eeuw een belangrijke rol speelde in de op-

komst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
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Helaas kende het fraaie verhaal een 

valse start, de namen zijn verwisseld. 

‘Kees Bulk en Cor Mulder’ moet zijn 

‘Kees Mulder en Cor Bulk’. En Kees 

was niet de vrijgezel, dat was ome Cor 

Bulk. Om misverstanden te voorko-

men, hier de familieverhoudingen!

Boerenmilieu

De familie kwam uit het boerenmilieu 

en zijn in de stad een melkhandel 

begonnen, dat gebeurde indertijd 

meer. Kees was ooit een boer en bleef 

zich ook zodanig gedragen, hij was 

getrouwd met de zuster van Ome Cor, 

samen hadden zij twee kinderen, een 

dochter en een zoon. De dochter was 

aanmerkelijk ouder dan haar broertje, 

toen ik over de vloer kwam bij de 

familie begin jaren vijftig was de 

dochter al getrouwd en had samen met 

haar man op de Zoutkeetsingel een 

groentehandel, naar ik me herinner 

genaamd ‘van Houwelingen’ of iets 

dergelijks, deze naam stond in een 

boog geschilderd op de etalageruit. 

De zoon was iets ouder dan ikzelf, 

zijn naam was Jan Mulder maar werd 

vrijwel door iedereen ‘Jantje Bulk’ 

genoemd. Ook zijn moeder, mevrouw 

Mulder, werd aangesproken met 

mevrouw Bulk.

Jan

Jantje was door de polio gehandicapt, 

zat eerst in een wagentje en daarna 

met een been in een metalen rechte 

beugel vanuit zijn lies tot onder zijn 

hoge schoen. De handicap was voor 

Jantje geen belemmering bij het 

buitenspelen, cowboytje, indiaantje, 

soldaatje, het ging er heftig aan toe en 

het wagentje werd goed afgeragd. Jan 

is later een gezonde Hollandse jongen 

geworden, ging samen met zijn vader 

en een vriendje jagen op de woens-

dagmiddagen. Ook ik heb dat mogen 

beleven: tijgeren in het weiland door 

een koeienvlaai, met de polsstok de 

overkant van de sloot niet halen.

Eenden plukken

Als jongen van ongeveer acht tot 

twaalf jaar heb ik Ome Cor vaak mo-

gen helpen in diens melkwijk, en niet 

vergeten bij regen de deksel van de 

melkbus openzetten (pure winst). Voor 

Kees Mulder plukte ik na schooltijd 

nog weleens de geschoten eenden, een 

kwartje per eend.

Tijdens de laatste jaren in hun 

melkwinkel is Kees samen met Jan 

varkens gaan fokken. Toen ik zelf 

niet meer in Den Haag woonde, is de 

familie verhuisd naar Bergschenhoek, 

een vrijstaande woning met op het 

perceel een grote varkensschuur voor 

het fokken en mesten van varkens. 

Begin jaren tachtig heb ik ze daar nog 

eens opgezocht, ze waren in mineur: 

Ome Cor was overleden en ze waren 

gestopt met de varkens i.v.m. de 

regelgeving (deze stond niet meer toe 

dat de varkens gevoerd werden met de 

etensresten welke zij ophaalden bij de 

restaurants). Ook waren ze een beetje 

jaloers op collega/concurrent Jansen 

uit de Schaarsbergenstraat, deze had 

zijn winkel verbouwd en verdiende er 

een goede boterham, dat hadden wij 

eigenlijk ook moeten doen, verzucht-

ten zij.

Cees Borsboom

cees@borsboommak.nl

Kees Mulder en Cor Bulk
Vanaf mijn tweede jaar tot en met mijn tweeëntwintigste jaar (1948-1968) woonde ik in de Uddel-

straat vrijwel op de hoek met de Soestdijksekade. Na enkele jaren gewoond te hebben in Oud- Rijs-

wijk, ben ik in 1974 verhuisd naar Krimpen aan den IJssel. De Oud-Hagenaar krijg ik trouw van mijn 

schoonzusje, die deze voor mij spaart en bij gelegenheid aan mij geeft. Het blijft altijd leuk om over 

gebeurtenissen, zaken, scholen etc. te lezen uit de omgeving waar je bent opgegroeid en zeker als 

het dichtbij komt en je de genoemde namen en personen kent. Van de week was het weer zover, in 

de uitgave van 24 januari zelfs een hele pagina, smullen.



Tijdens de dienstplicht was mijn 

vader, Sweitze Hoekema, sergeant bij 

de grenadiers geworden en daarom 

werd hij bij de mobilisatie opgeroe-

pen. Hij lag op de Waalsdorpervlakte, 

maar kon vaak gewoon thuis in de 

Velpsestraat slapen. Hij werd bevriend 

met iemand uit zijn onderdeel, die in 

Holten woonde en daar bij de Coöpe-

ratie werkte. Deze man nodigde hem 

bij zich thuis uit en zei ook dat, als er 

oorlog kwam, Sweitze bij hem eten 

zou kunnen krijgen. Dat kwam later 

goed uit.

Tijdens de gevechten de eerste dagen 

van de oorlog, kwamen de Duitsers, 

die op Valkenburg geland waren, 

langs de Waalsdorpervlakte naar Den 

Haag en dus raakte Sweitze met zijn 

onderdeel bij de gevechten betrokken. 

Helaas heeft daarbij één soldaat het le-

ven verloren en Sweitze moest dat aan 

de ouders vertellen. Hij vond dat een 

van de moeilijkste taken in zijn leven.

Na de gevechten konden de militairen 

naar huis en Sweitze werkte toen in 

het ziekenhuis Zuidwal op de admi-

nistratie, maar hij werd ook technische 

noodhulp genoemd. Daarom hoefde 

hij niet naar Duitsland om te werken 

en kon hij gewoon thuis blijven. Mijn 

ouders zaten niet in het verzet, maar 

ze kenden wel iemand die er iets mee 

te maken had, diegene hielp met het 

vervalsen van persoonskaarten. Daar-

om werd aan mijn ouders verzocht om 

wapentjes uit te knippen, die op zo’n 

kaart voorkwamen.

Voedseltekort

Rond 1938 hadden ze een hond, 

Bobby, gekregen van een jood, die op 

tijd de problemen zag aankomen en 

emigreerde. Een paar jaar hadden ze 

veel plezier van deze hond. Maar zoals 

iedereen zal weten, kwam al gauw het 

voedsel op de bon en was er steeds 

minder eten, vooral in de grote steden 

zoals Den Haag. Daardoor hadden ze 

geen eten meer voor Bobby en hebben 

ze hem naar de slager moeten brengen, 

waar ze alleen bedongen dat ze zelf 

geen vlees van deze hond zouden 

eten. Het was dus een groot geluk dat 

Sweitze in Holten eten kon halen. Hij 

kon daar een tijd met de trein komen. 

Zijn vriend, die bij de coöperatie 

werkte, bleek echter toch niet gemak-

kelijk aan eten te kunnen komen, want 

de Duitsers hielden daar goed controle 

over. Maar hij kende wel veel boeren 

in de buurt, die wilden helpen. Op een 

keer had Sweitze niet-schoongemaakte 

hanen meegekregen, welke gingen 

stinken, waardoor de andere pas-

sagiers in de trein steeds vies naar hem 

gingen kijken en dus wisselde hij dan 

telkens van coupé. Een andere keer 

was er geen aansluiting van de trein 

en heeft hij onderweg in een hotelletje 

geslapen. Toen hij wegging, vroeg 

de herbergier of hij eten bij zich had. 

Hij ontkende dat natuurlijk. Maar de 

man zei: “Ik denk toch dat je eten bij 

hebt, pas op, ga niet rechtdoor, want 

daar wordt gecontroleerd door de 

Duitsers, maar loop om”. En hij wees 

hem de weg. Want je mocht geen eten 

smokkelen.

Sweitze is ook een keer wél gepakt. 

De NSB’er die hem meenam naar het 

bureau en daar tegen hem tekeer ging, 

werd weggeroepen en tijdelijk vervan-

gen door een Nederlandse agent. Deze 

agent las waarom Sweitze daar was. 

Dat was voor eieren, maar Sweitze 

had ook nog een worst en een stuk 

kaas bij zich. Toen zei de Nederlandse 

agent: “Je zit hier voor eieren hè? Heb 

je bezwaar dat ik de rest meeneem 

voor mijn gezin?”. Sweitze zei van 

niet, want hij was toch alles kwijt. 

Toen heeft die agent hem geholpen 

weg te komen.

Razzia’s

Zoals boven vermeld, hoefde Sweitze 

niet naar Duitsland om te werken. Hij 

had daar een bewijs voor en ook had 

hij een bewijs voor het behouden van 

i n fiets. aar toen de uitsers ar-
beidskrachten te kort kwamen, werden 

er razzia’s gehouden om onderduikers 

te vinden en dan zouden ze hem ook 

meenemen. Daarom dook hij onder. 

Dat kon in het benedenhuis onder hen. 

Daar woonde een alleenstaande man, 

Spaan geheten, die kromme voeten 

had. Die hoefde dus niet bang te zijn 

dat de Duitsers hem meenamen. Hij 

kon gewoon thuis blijven. Sweitze en 

een vriend van de overkant gingen dan 

onder de vloer door een luik in een 

kast en Spaan legde zijn bijzondere 

schoenen op het luik.

Hierbij een tekening van Bram Tig-

gelman, zoals de situatie ongeveer 

was. Als de Duitsers kwamen zoeken, 

dan wisten ze dat er toch mensen ver-

borgen konden zijn. Daarom schoten 

ze vaak door de grond om reactie uit 

te lokken. Gelukkig is dat altijd goed 

afgelopen. Tijdens de razzia’s deden 

de Duitsers de elektriciteit aan, om 

goed te kunnen kijken waar iemand 

of iets verstopt zat. Omdat er verder 

nooit elektriciteit was, gingen veel 

vrouwen dan strijken.

Op een keer bleven de Duitsers lang 

in de buurt hangen en Sweitzes vrouw, 

die erboven woonde, heeft toen een 

roggebrood naar beneden in de beslo-

ten achtertuin gegooid, want beneden 

was het eten op en zij had nog wat. 

Ook kon Spaan zich rustig op straat 

begeven en zo te weten komen of de 

Duitsers al uit de buurt weg waren.

Kerst 1944

Op Kerst 1944 werd ik (Anje) geboren 

in het Ziekenhuis Zuidwal, waar 

Sweitze werkte. Hij sliep daar toen 

onder zijn bureau. Ik ben ‘s morgens 

om half 6 geboren, toen de zusters 

kerstliederen zongen.

Sweitze ging die middag dat goede 

nieuws aan zijn schoonzus vertellen. 

Daar hadden ze voor de Kerst een 

paar aardappeltjes bewaard om samen 

feestelijk op te eten en die stonden 

op de kachel om te warmen. Sweitze 

heeft toen gedachteloos van die aard-

appeltjes zitten eten en zei daarna dat 

hij weg moest om in het ziekenhuis te 

gaan eten! Zijn vrouw moest vanwege 

een aderontsteking wat langer in het 

ziekenhuis blijven, waar ze ook te eten 

kreeg.

Maar ook het ziekenhuis zat wat later 

zonder eten en Sweitze moest naar 

Groningen om aardappelen en erw-

tenbloem te halen. Daarvoor had het 

ziekenhuis een auto op gas, zie foto.

Onderweg stond ergens een man op 

de weg, die hen liet stoppen. Hij zei: 

“Wil je dood?” Nou, dat wilden ze 

niet en dus moesten ze van de man 

anders rijden, want op die weg werd 

geschoten.

Bezuidenhout

Ze zijn goed thuis gekomen. Na de 

bombardementen op het Bezuiden-

hout, waar zijn ouders woonden, 

kwamen die nog tijdelijk bij hen in 

wonen, maar de hele familie heeft de 

bevrijding gehaald.

Anje Hoekema

anjetig@gmail.com

De Tweede Wereldoorlog
Ik ben in uw blad al veel boeiende verhalen tegengekomen over de oorlog. Hoewel ik de oorlog niet 

bewust heb meegemaakt, werd er bij ons thuis over gesproken en daarbij zijn verhalen die ik nog 

niet eerder ben tegengekomen, dus daarom het volgende.
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Ginds ligt de Spoordijk waar een 

lange goederentrein, met een enorme 

witte rookwolken uitstotende stoom-

locomotief ervoor, zich langzaam 

omhoogwerkt naar het viaduct over 

het Hofpleinspoor bij de Mariahoeve. 

Enige jaren later zal het afgelopen 

zijn met de stoom, want in ‘57 

wordt de laatste loc afgevoerd. Als 

modelbouwstoomloc-liefhebber ben ik 

blij dat ik die herinneringen heb! Ook 

het proefdraaien van straaljagers op 

Ypenburg. Als de wind uit het Zuid-

Oosten kwam, kon je dat bij ons op de 

hoek van de Van Heutszstraat en de 

IJsclubweg horen. We woonden in een 

vrij rustige uithoek van Den Haag. De 

Nieuwe Veenmolen gaf de grens van 

de stad en het begin van de weilanden 

aan, die doorliepen tot aan Leiden. Bij 

heel helder weer kon je aan de horizon 

de torens ervan ontwaren. Aan die-

zelfde horizon, maar dan wat minder 

veraf, stond een rij bomen waarach-

ter je het stroomlijnmaterieel naar 

Scheveningen kon zien rijden. Met 

mijn vader mocht ik een keer mee, van 

station Laan van NOI naar het oude 

station in Scheveningen. Spannend 

om eerst over het Marlotviaduct te 

gaan en dan langs de paar haltes met 

de spe ifieke gebou en in 
de duinen terecht te komen. Langs de 

Waalsdorpervlakte en kazerne en dan 

naar beneden, door een soort kloof. En 

dan langs de Alkemadelaan omhoog 

naar de halte Pompstationsweg (dat er 

nog staat!) en door langs de rangeer-

sporen naar het eindstation met de 

grote hal. Ook mocht ik mee naar mijn 

vader’s kleermaker in Rotterdam. 

Dat was natuurlijk nog vanwege zijn 

Schiedamse periode. Wederom via 

station Laan van NOI, maar dan niet 

met de ‘Muizenkop’ maar met de 

‘Blokkendozen’, ook wel ‘stofzuigers’ 

genoemd naar hun typerende gierende 

geluid. Van het Rotterdam van toen 

herinner ik mij nog wel dat we langs 

een vlakte liepen voor het stadhuis, 

waar helikopters stonden. Er landde 

toen net een Sikorsky van Sabena. 

Voor mij als jochie van acht of zo, een 

machtig gezicht!

In mijn herinnering ga ik verder 

naar mijn jeugd. Zomerse geluiden 

door het open raam; de talloze kleine 

neringdoenden die door de straat 

voorbijtrokken; de Blikslager en de 

Scharensliep, Jan de Olieman uit 

Voorburg, de Bakker met zijn kar 

waarop ik soms mocht meerijden, de 

Melkman, Piet de Lorreman, met zijn 

deuntje “Lorren, oude lorren! Wie 

heeft er oude lorren?”, de Kolenboer. 

Als die kwam werd de route voordeur-

gang-halletje-keuken helemaal 

afgedekt met oude kranten waarna een 

of twee grote kerels met zakken kolen 

op de schouders via de tuin naar het 

schuurtje liepen om daar hun kolen 

achter de planken neer te storten. 

Soms kwamen venters aan de deur. 

Mijn moeder was op een gegeven mo-

ment gechoqueerd toen ze een van die 

venters om de hoek in een Mercedes 

had zien stappen. Een eigen auto was 

sowieso in die tijd al bijzonder. Ik 

kan weer helemaal rondkijken in onze 

eetkamer die aan de tuin grensde. Met 

het potkacheltje dat snorde in de win-

ter. Dan stond het wasrek eromheen. 

Op de hete deksel kon je spugen, dan 

sisten en dansten de druppels. Naast 

de piano een tafeltje met de oude radio 

erop, het modernste apparaat in huis. 

Zaterdags tijdens de lunch onverbre-

kelijk verbonden met “Cor Steijn met 

zijn magische orgel”. Zondagsavonds 

met zijn allen ernaast, ingespannen 

luisterend naar hoorspelen als Paulus 

de Boskabouter, ‘Paul Vlaanderen’ 

of ‘Testbemanning’ van de Hagenaar 

Carl Lans met de spannende geluidsef-

fecten. Wij hadden maar een klein 

tuintje - want hoewel het hoekhuis 

groot was, was de tuin natuurlijk een 

taartpuntje. Toch was het een tuin, 

met een sering die op mijn verjaardag 

bloeide, een grote boom in de punt, 

een klein gereedschaps-/kolenschuur-

tje en gras met madeliefjes. Op de 

hoek van de IJsclubweg woonden mijn 

speelkameraadjes; Jan-Bart en Marja 

Hertrois (hun vader won later twee 

keer achter elkaar de Staatsloterij), 

Jelle Dijk (zijn vader was kolonel. 

Later kwam daar de familie Zeldenrust 

te wonen en werd Dick een van mijn 

beste vrienden. Die is later met een 

politieagente getrouwd. Hoe zou het 

nu met hem zijn?), Wieske Barkmeyer 

(haar vader was uitvinder), Jan en 

Gerharda Barelds. Op het volgende 

portiek, op de Schenkkade, woonden 

de heer en mevrouw Schrikkel. Ik 

geloof dat dat kunstenaars waren en 

mijn moeder was een beetje bevriend 

met haar. De heer Schrikkel had, zo 

wist mijn moeder daardoor, ook de 

kazerne aan de Waalsdorpervlakte van 

schutkleuren mogen voorzien. Dat 

leek mij een goed idee voor als het 

weer oorlog zou worden!

Even verder in het hoekhuis bij de 

Pijnacker Hordijkstraat (Wimpie van 

der Holst, Pietje Pieterse) woonde 

een familie met een Citroen Trac-

tion en een aap. Ik weet niet wat ik 

spannender vond. Die aap woonde 

in een achterkamer (die erg stonk. Ik 

was er weleens uitgenodigd). Op een 

keer was hij ontsnapt. Mijn moeder 

stond naar buiten te kijken in de tuin 

en slaakte opeens een kreet… Er zat 

een grote aap in de seringenboom! 

Ongeloof, consternatie en opwin-

ding! Met een net is hij uiteindelijk 

gevangen, maar ik mocht er niet bij; 

“Te gevaarlijk!” De oudste zoon, ik 

dacht dat die Willem heette, was een 

knappe jongen en heeft begin ‘60 

nog zelfmoord gepleegd door zich in 

het Haagse Bos aan een boom op te 

hangen. Op de Carel Reinierszkade, 

de ‘Rand van Den Haag’, woonde 

mijn vriendje Menno Pieters met een 

waarlijk fantastisch uitzicht over de 

weilanden en sloten.

Bezuidenhout 1950 tot 1965 Terug-

denkend aan mijn langzaam uitbrei-

dend bewustzijn dat zich letterlijk ook 

steeds meer uitstrekte over Bezuiden-

hout, zie ik de straten vóór mij. Aller-

eerst het plein voor ons huis. Groot ge-

noeg om ‘s avonds tikkertje te spelen 

rond de drie bomen en de paal in het 

midden. Aan de overkant de sigaren-

zaak van de familie Havenaar. Ronald 

zat bij mij in de klas en kon goed 

leren. Zijn broertje Luc was bevriend 

met mijn latere broertje. Samen waren 

ze Dinky Toy-liefhebbers. Op de hoek 

van de Juliana van Stolberglaan zat 

kruidenier Haatsma. Schuin tegenover 

ons at in de an euts straat een fiet-
senmaker en op de hoek van de Van 

Reesstraat zat de groenteboer. Rich-

ting Roosenboomstraat, in een oude 

garage, zat een (aardige) schoenmaker 

die het kennelijk goed deed, want 

hij had een van de eerste auto’s in de 

straat; een Heinkel met een voorkant 

die open kon klappen. Op de hoek de 

winkel van Van Alsem, waar je mui-

zen en ander snoep kon kopen voor 

een paar cent. Op het binnenplaatsje 

tussen i n inkel en de fietsenmaker 
hield hij een paard dat ook wel op het 

veldje naast de school graasde, naast 

het schooldeel van de broeders van 

het Westeinde. Daar ging ik naar de 

lagere school. Op de bovenste etage 

zat ik in de klas aan het raam en omdat 

ik veel naar buiten keek zag ik heel in 

de verte de vliegtuigen op Ypenburg 

landen. Het paard heeft nog een koliek 

gekregen en moest van het binnen-

plaatsje worden gesleept. Tussen de 

broeders zaten heel aardige types, ook 

heel creatieve. Een van hen schreef 

operettes die op het Westeinde in de 

grote gymzaal werden uitgevoerd. Ik 

herinner mij ‘De Wonderkast’, waarbij 

ik een duiveltje speelde. Ik kon hele-

maal niet (goed) zingen maar dat viel 

gelukkig niet zo op in het spektakel. 

Wilbert Verberne speelde de prinses, 

met een soort tulband op.

Tijdens mijn zwerftochten, eerst op de 

step en later meestal te voet, breidde 

je je cirkels uit: van het pleintje en de 

kleuterschool in het houten gebouw 

aan de Van der Wijckstraat naar de 

Laan van Nieuw Oost Indië en daar-

buiten. Ik zie nog voor mij: het Stuy-

vesandplein met het later verplaatste 

monument van Louise de Coligny met 

haar zonen en de leeuwen, eindpunt 

van tram 6 met de open balkonnetjes. 

De Pahudstraat met op de hoek een 

fantastisch speelgoedwinkeltje. Dáár 

kocht ik op mijn vijftiende mijn eerste 

stoomlocomotief van Fleischmann 

voor vijftig gulden. Een heel groot 

bedrag, zeker in die tijd. Ook mijn 

kartonnen bouwplatenverzameling is 

daar gestart (ik ben nog steeds op zoek 

naar het Vredespaleis). Over de Laan 

van NOI kwam je in het ‘puin’. Een 

gebied van ondergelopen kelderres-

tanten met kikkers en salamanders, 

aan het eind begrensd door het wel 

overeind gebleven deel van de wijk 

tegen het Staatsspoor aan. Daar kon je 

oude kranten verkopen, ik dacht in de 

van Diemenstraat. Ik vond die wijk al-

tijd heel spannend en heb nu wel spijt 

dat ik daar niet wat vaker naartoe ben 

geweest met mijn eerste Agfa boxje. 

Wauw, hoe meer ik terugkijk naar deze 

tijd, hoe meer herinneringen komen 

bovendrijven. Maar voor nu houd ik 

het er even bij.

Rob Stappers

rob.stappers@oriste.dds.nl

Herinneringen aan het Bezuidenhout
Geboren en opgegroeid in het Bezuidenhout is een van mijn eerste herinneringen dat ik door de 

voordeur uitkijk over een immens, zonovergoten plein aan het eind van de Juliana van Stolberglaan 

terwijl uit de radio in de woonkamer liedjes als ‘Mister Sandman’ klinken. Of Vera Lynn met ‘We’ll 

meet again’. De na-oorlogse jaren, het zal 1952-1953 zijn geweest. Het is hoogzomer en ik voel me 

heel stoer dat ik zómaar in mijn hemdje mag rondlopen en zelfs voor de deur op straat mag spelen 

onder het toeziend oog van mijn oudere broer. En in gezelschap van de schare kinderen van de fami-

lie Nauta die op de trap naast ons woonden.
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toerisme en ook bij BTR Reizen veel 

verandert. Vroeger ging men met de 

bus een dagje uit met een zingende 

buschauffeur naar Zandvoort aan Zee 

en namen e ko fie en koek es mee  o  
maakten ze een reisje langs de Rijn. U 

kent de liedjes van vroeger vast nog 

wel!

BTR Reizen heeft deze veranderingen 

allemaal meegemaakt en hee t i h  
met de komst van het digitale ti dperk  
ontwikkeld tot een moderne reisorga-

nisatie  aarbi  het internet niet meer 
weg te denken is.

Maar met het oogpunt richting 

de senioren  erkt  ei en 
nog steeds met vakantiefolders en 

reisbrochures die gratis aangevraagd 

kunnen worden. BTR Reizen wordt 

erg gewaardeerd vanwege de goede 

telefonisch informaties en boekings-

mogelijkheden.

BTR Reizen heeft een eigen hotel-

formule ‘All Inclusive’ Hotels met 

Autovakanties en Bus-excursiereizen. 

Daarnaast zijn er nog mogelijkhe-

den voor een Riviercruise over de 

uropa s mooiste rivieren  ltra 
All Inclusive vakanties en speciale 

Groepsreizen. Al deze goed verzorgde 

vakantierei en  die regelmatig als ast 
Minute of Speciale Acties worden 

aangeboden  vallen bi  velen van u 

bijzonder goed in de smaak.

Lale Andersen****

Om aan de wensen van haar klanten te 

voldoen heeft BTR Reizen voor meer-

dere weken het comfortabele **** 

rivier ruises hip de ale ndersen 
gecharterd. Deze neemt u mee in een 

gezellige sfeer voor een goed ver-

zorgde cruisevakantie over Duitslands 

mooiste rivieren  de i n en oe el  
maar ook voor een cruise langs ‘Het 

mooiste van Nederland’.

en prettige bi komstigheid  de ale 
Andersen vertrekt ook met enkele 

cruises uit Rotterdam.

Vorig jaar waren de eerste All-ln Bus 

excursievakanties naar de verschil-

lende All Inclusive Hotels een enorm 

su es  vandaar dat i  u dit aar 
een uitgebreider programma kunnen 

aanbieden naar meerdere gastvrije 

ll n lusive otels  maar ook naar 
het Oostenrijkse Westendorf in het 

Tiroolse Brixental.

Naast de luxe touringcars met vriende-

lijke chauffeurs en de uitstekende ver-

orging in de gastvri e hotels  orden 
de vertrektijden tussen 09.00 en 11.00 

uur uit de verschillende instapplaatsen 

erg gewaardeerd.

Gratis reisbrochures

Heeft u vakantieplannen en wilt u er 

goed ver orgd en betaalbaar op uit  
bezoek onze internetsite www.btrrei-

zen.nl of bel 055-5059500 voor alle 

informatie en gratis reisbrochures.

BTR Reizen, al jaren de vertrouwde reisorganisa-
tie bij lezers van De Oud-Hagenaar
Net als vele lezers, is BTR 

Reizen al jaren verbonden 

met De Oud-Hagenaar, dat er 

toe geleid heeft dat BTR Rei-

zen speciale vakantiereizen 

organiseert voor deze lezers.

In de loop der jaren is er in het 
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Hans Roodenburg spreekt over 12 

miljard die het CPB verwacht als 

extra kosten. Die 12 miljard is echter 

niet nu maar over 43 jaar nodig! Pas 

in 2060 verwacht het CPB dat bij 

een welvaartsvaste AOW de kosten 

12 miljard meer kunnen zijn dan het 

CPB verwacht bij een AOW-leeftijd 

van dan  aar. ergeleken bi  de 
cadeautjes van soms 10 miljard die nu 

op korte termijn aan belastingverla-

ging voor werkenden wordt beloofd is 

dat zelfs een bescheiden bedrag.

De kosten van AOW terug naar 65 

jaar in plaats van 67 jaar lopen op tot 

mogeli k  mil ard in  . 
 il  op  e hter ook 

voor de jongeren. Daarom is in de 

finan i le plannen nu al ruimte vri ge-

maakt om in 2060 ‘AOW 65’ mogelijk 

te maken in plaats van  op .

De dekking wordt gevonden door nu 

een groot deel van de extra inkomsten 

als gevolg van groei te reserveren voor 

de kostenverhogingen tot aan  

in plaats van direct de groei direct 

te verjubelen aan dure cadeautjes 

voor werkenden. “Sparen” voor de 

toekomst.

Dat is op de korte termijn al goed 

nieuws voor de mensen die nu al niet 

meer werkend de AOW-leeftijd halen: 

nog maar een kwart van de mensen is 

nu bij de nieuwe AOW-leeftijd nog in 

loondienst . oed nieu s dus 
voor mijn generatiegenoten die vaak 

al op hun vijftiende zijn gaan werken. 

Maar het is ook goed nieuws voor 

ongeren met hun fle ibele ontra ten  
p status  einig erk ekerheid die 

nauwelijks aan het opbouwen van 

pensioen toekomen.

Ook in 2060 nog ‘AOW 65’ betekent 

dat de jongeren die geboren in 1995 in 

2060 ook op 65ste AOW kunnen krij-

gen. Tot aan 2060 kunnen in het totaal 

dan  mil oen  mensen met  
op hun 65ste. De meerderheid van de 

Nederlanders wil dit en dat is nu zo 

ook betaalbaar zonder aan de hoogte 

van de AOW te sleutelen.

Er was de nodige verwarring rond het 

rapport van de Tilburgse hoogleraar 

Harrij Verbon over de kosten. Hij heeft 

gekeken of de voorspellingen van het 

CPB wel kloppen met het verleden. 

p grond van de ont koppelings et 
en de historische cijfers zouden de 

kosten niet 12 miljard maar bij AOW 

 aar el s  mil ard minder  i n 
dan het bedrag dat het CPB voorspelt 

bij een uitkering bij AOW-leeftijd bij 

. ortom  in het totaal  mil ard 
minder dan de hoge voorspelling van 

het CPB.

mdat  kiest voor een el-
vaartsvaste  hebben i  er des-

ondanks voor gekozen toch dekking 

te vinden voor de hoge raming. Dan is 

er geen excuus meer om de AOW niet 

welvaartsvast te houden. Dat is ook 

goed nieuws voor alle AOW’ers!

Maar hoe zit het dan met meer AOW-

ers en minder erkenden  vraagt u 
zich misschien af? Want die zouden 

to h niet meer betaald kunnen orden  
omdat iedereen ouder wordt? Het 

argument is dan dat er minder werken-

den op 65-plussers zullen zijn.

Wat er werkelijk toe doet is de totale 

verhouding werkenden ten opzichte 

van niet-werkenden. In de jaren 

tachtig was die verhouding werkenden 

ten opzichte van niet-werkenden echt 

slechter dan nu het geval is. Men moet 

niet alleen naar aantallen AOW’ers 

ki ken als het om solidariteit gaat  
maar naar de gehele samenleving. De 

toen voorspelde rampen met de uitga-

ven  hebben daarom nog steeds  
niet plaatsgevonden. En wat als grijze 

druk wordt aangeduid is gedaald in 

plaats van gestegen! Mijn boodschap: 

ki k naar de gehele samenleving. i k 
naar solidariteit tussen alle generaties!

Als men in onze jeugd zo naar jon-

geren had gekeken als men nu naar 

ouderen ki kt  dan had ik persoonli k 
niet zo ver kunnen komen. Het pro-

bleem van steeds meer kinderen was 

dan opgelost door elk kind maar halve 

dagen naar school te laten gaan: de 

ene groep in de ochtend en de andere 

in de middag  inderen i n duur 
duurder dan ouderen . e kinderbi -

slag ou vri el geheel i n a ges ha t  
omdat die onbetaalbaar dreigde te 

worden. Gelukkig is dat toen allemaal 

niet gebeurd.

Het ging toen en het gaat nu over de 

gehele samenleving die samen voor 

elkaar blijft zorgen. Daarom is AOW 

terug naar het 65e jaar goed voor oud 

en jong.

Gerrit Jan van Otterloo

contact@gerritjanvanotterloo.nl

AOW naar 65: betaalbaar en goed voor oud en jong
In de rubriek Rechten & Plichten in de vorige De Oud-Hagenaar 

werden helaas onjuiste zaken geschreven over (de onbetaalbaar-

heid van) AOW terug naar 65. Ik kan mij wel voorstellen dat wan-

neer de schrijver slechts kijkt naar de media, diegene inderdaad 

denkt dat het onbetaalbaar zou zijn. Maar als kandidaat-Tweede 

Kamerlid voor 50PLUS moet ik mij baseren op cijfers en niet op 

verkeerde beeldvorming of onjuiste cijfers.

Gerrit Jan van Otterloo. Foto: 50PLUS
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32e Kunst op Eieren Expositie te Den Haag-Wassenaar

Tijdens de 32e Kunst op Eieren Expo-
sitie te Den Haag-Wassenaar ervaart 
men een werkelijke nostalgische 
Paasbeleving in een wandeling langs 
de tafels met honderden stukken 
miniatuurkunst op eieren, die geëxpo-
seerd worden door de kunstenaars. 
Dit zijn werkelijk de top-exposanten 
die ieder hun eigen techniek hebben, 
waarvan vooral de Farbergé-stijl. 
Beschilderingen zijn bewerkt met 
fimoklei en vooral ook de Russische Iconen. Zoals oude meesters Rembrandt van Rijn, Klimt, 
Vermeer, maar er zijn ook portretten beschilderd met olieverf van leden van het Koningshuis, en 
zelfs van oude trams uit Den Haag en Scheveningen. Meer info: www.randstadeierbeurs.nl.

Wanneer 25 en 26 maart 2017

Locatie Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar

Adres Zijdeweg 54, Den Haag

Openingstijden zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00 uur

Toegang 5 euro p.p. kinderen tot 10 jaar onder begeleiding gratis

Tentoonstelling uit collectie van Harry Wich

Zaterdag 11 maart tot en met zondag 9 april. Tentoonstelling: een selectie van werken uit eigen 
collectie van decorontwerper schilder Harry Wich (1927-2002)

Ter gelegenheid van Harry Wich’s negentigste geboortejaar opent er in 
Galerie Adorable te Den Haag een verkooptentoonstelling van zijn schil-
derijen, voornamelijk uit eigen collectie van WICH&DEVOS.

Schilderijen horen aan de wand te hangen! Na de dood van de schilder leeft hij voort in zijn 
werk. Een schilderij wordt dan een teken aan de wand: een teken van leven.

Voordat Harry Wich zich begin jaren negentig ging wijden aan de schilderkunst, was hij 
werkzaam als decor- en kostuumontwerper. Eerst bij De Nederlandse Opera, later in dienst bij 
De Haagse Comedie. Vanaf 1990 richtte Harry Wich zich geheel op het schilderen. De sobere, 
ietwat ongrijpbare stillevens (of stillevende landschappen) van Harry Wich maken een bezoek 
aan de galerie waard. In zijn schilderijen bleef het theater een grote rol spelen: de inktpot, het 
wolkje, het vel papier, de appel en de peer, de vazen, de stoelen, het huis, ze worden alle ten 
tonele gevoerd. Soms ook backstage. Ook schilderde hij het toneel zelf, de theaterzaal en de 
mensen in de loge. Vanaf 1993 exposeerde Wich regelmatig in binnen - en buitenland. In Den 
Haag eerst bij de galerie Kadans, van Hermance Schaepman en later bij Smelik & Stokking Gal-
leries. Landelijk verder bij Galerie het Blauwhuis, in Zutphen, Galerie Lieven de Key te Haarlem, 
Museum van der Togt te Amstelveen. In Frankrijk bij Galerie Chevilly, Avalon en in de Kunst-
raum van Jan en Mieke Teunen in Schloss Johannisberg in Duitsland.

Opening zaterdag 11 maart en zondag 12 maart om 15.00 uur (met thee en taart)

Openingstijden donderdag tot en met zondag van 13.30 tot 19.00 uur (tevens kunt u bellen 
voor het maken van een afspraak)

Adres galerie Adoráble ART+DESIGN, Banstraat 9, 2517 GH, Den Haag (galerie is gevestigd 
op de eerste etage, via makkelijke trap)

Mobiel 06 54 69 72 96

Mail galerie@adorable.nl

Website www.adorable.nl

Bereikbaarheid overdag gratis, na 18:00 betaald parkeren. Of met het openbaar vervoer, 
bus 24 van Den Haag CS, richting Kijkduin, halte Banstraat.

Gratis miniworkshop Veilig over Straat

Voel jij je wel eens onveilig of onzeker op straat? Sommige mensen durven niet naar buiten of weten 
niet goed hoe te handelen als er iets gebeurt waar men zich onveilig bij voelt, zoals ongewenst gedrag 
op straat, straatroof of babbeltrucs. Kom voor tips en informatie naar de workshop ‘Veilig over Straat’ 
van het Haagse Rode Kruis.

Je bent welkom op:

Woensdag 15 maart
Locatie Schroeder van der Kolk, Loosduinsekade 156, van 10.30 tot 11.30 uur

Donderdag 30 maart
Locatie Schroeder van der Kolk, Westduinweg 196, van 10.30 tot 11.30 uur

De koffie staat klaar!

Voor meer informatie
Telefoon 070-3599688

Mail info@rodekruisdenhaag.nl

Website www.rodekruis.nl/denhaag

Herdenking Jom Hasjoa op 23 april in de Kloosterkerk

Zondag 23 april 2017 om 16.00 uur herdenken wij de zes miljoen vermoorde Joden. Deze herdenking, 
die zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, staat in het teken van een zin 
uit het lied ‘Japie Groen’ van Paul van Vliet: ‘Een wereldbeeld dat nooit meer klopt, door de kampen 
en de treinen’. Paul van Vliet zal een toespraak houden, en de kroniek wordt gelezen door Leonie 
Cramwinckel-Bloch.

Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en een voor de gelegenheid samenge-
steld octet. Ook leerlingen van onder andere het Gymnasium Sorghvliet zullen een bijdrage leveren aan 
de bijeenkomst.

Rabbijn Maarsenplein
Na afloop van de samenkomst zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het 
Rabbijn Maarsenplein.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadsgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij 
te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen zijn blijven 
herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie en een contactformulier treft u aan 
op:

Website jomhasjoadenhaag.weebly.com/

Facebook www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

Gratis taxatiedag voor kunst, curiosa, goud, zilver, etc.

Munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten.

Laat uw verzameling deskundig en gratis beoordelen, elke woensdag van 10.00 tot 16.00 
uur.
Bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.
Aansluitend desgewenst advies over verkoop of verzekering.

Bel naar 030-6063944 of bezoek onze website www.mpo.nl.

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

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
 Postbus 26046,  2502 GA Den Haag

Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.

Geef eens een Oud Hagenaar abonnement. Leuk voor alle 

Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen 

zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Een abonnement voor Nederland kost € 50,00

In de EU kost het € 65

In het VERRE buitenland kost het i.v.m. de verzendkosten € 80.

Ook voor u is er een kadootje 

(op is op)

Als gever ontvangt u het inmiddels be-

kende boek van Casper Postmaa “Napels 

zien “

Leuk om weg te geven...



Flip(je). Kleurcartoon: Wim Hoogerdijk
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Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, ik 

vroeg mij af hoe het met hem zou zijn 

na al die jaren. Het liet mij niet meer 

los en het idee groeide om de jeugd-

held op te gaan zoeken en een verhaal 

te wijden aan zijn huidige levensfase. 

Had hij de tand des tijds doorstaan, of 

... Maar hoe en waar zou ik hem kun-

nen vinden ?

Een eerste poging daartoe liep al 

meteen spaak. e firma e etu e  
in Tiel bestond als zodanig niet meer, 

was opgegaan in het veel grotere 

Heroconcern. Maar eenmaal daarheen 

gebeld kwam ik ook niet verder. Op 

mijn vraag naar Flipje, of ik hem 

wellicht kon spreken, werd ik door 

een of andere jamtrut al meteen het 

bos in gestuurd. “Daar doen wij geen 

mededelingen over mijnheer” was het 

antwoord en wat ik ook probeerde 

ik kwam niet verder, alsof ik een 

onzedelijk voorstel deed. Flipje werd 

kennelijk nogal afgeschermd. Wat nu? 

Al peinzende schoot mij een naam te 

binnen: baron Hop, van de Haagsche 

Hopjes! Allang overleden natuurlijk, 

maar een van zijn nazaten kende ik 

ook, jonkheer Hop. Via internet was 

hij snel gevonden en het contact ge-

legd en toen ik hem mijn plan vertelde 

wist hij na enig nadenken wel een 

mogelijkheid mij met de Flip-van-nú 

kennis te laten maken. Er bleek een 

jaarlijkse reünie te bestaan voor oud-

mascottes en soortgelijken, gehouden 

in een soosgebouw, waarvan de naam 

en het adres voor buitenstaanders 

zorgvuldig geheim werd gehouden. 

Normaal zou het mij dan ook niet luk-

ken dat te vinden, laat staan er binnen 

te komen, maar met een introductie 

van niemand minder dan een telg uit 

de Hop-familie moest dat te doen zijn. 

Er werd mij op het hart gedrukt het 

adres niet verder te vertellen.

Geen leuke oude dag

Om kort te gaan, het plan lukte en 

op een late zondagmiddag vervoeg-

den jonkheer en ik ons bij genoemd 

soosgebouw. Een breedgeschou-

derde uitsmijter liet ons pas door na 

bestudering van mijn identiteitskaart 

en ruggespraak met de leiding, maar 

daarna konden we dan toch de ruimte 

binnengaan. We betraden een nogal 

rumoerige ruimte, waar het sterk naar 

bessenjenever rook en het blauw van 

de rook zag. Er bleek her en der stevig 

aan sigaretten en bolknakken gelurkt 

te worden en door het beperkte zicht 

duurde het dan ook even voor we 

tussen de andere aanwezigen ons doel 

ontdekten. Maar op een gegeven ogen-

blik stond ik dan toch oog in oog met 

Flipje, het fruitbaasje. Nou ja, Flipje... 

hier stond een wat broos ogende en 

volwassen mascotte voor me, die niet 

veel meer op het fruitbaasje van vroe-

ger leek. Met zijn wankele gestalte en 

rimpelig gezicht, de ooit zo hagelwitte 

muts nu groezelig en verfomfaaid op 

een oor hangend, was zijn uitstraling 

van toen nu ver te zoeken.

Jonkheer Hop stelde mij voor en 

vertelde de reden van mijn bezoek, 

waarna hij verder zijn gang ging. 

Mijn ter begroeting uitgestoken hand 

erd van lip s kant met een kle  

en slap handje beantwoord en liet 

nog vlekken na ook, zag ik tot mijn 

afschuw. Ik stak meteen maar van wal. 

Op mijn vraag waarom er in de pers 

nog steeds jeugdige afbeeldingen van 

hem worden gebruikt, antwoordde 

hij wat geïrriteerd dat dat op last van 

de huidige directie was, hij had daar 

geen stem meer in. “Maar het zijn 

allemaal néppers, meneer”, zei hij, 

“Er was ooit maar één Flipje en dat 

was ik!” Hij keek er wat droevig bij, 

voor hem hoefde al die belangstelling 

trouwens niet, maar het werd allemaal 

door de fabriek in leven gehouden, hij 

had daarin allang geen stem meer. Hij 

moest zelfs elke maand een botoxbe-

handeling voor zijn bessen ondergaan 

en zich insmeren met olie om deze 

toonbaar te houden. “Nee meneer, 

geen leuke oude dag”. In stilte ver-

vloekte hi  eigenli k n bedenker van 
toen. Ooit was het leuk om populair 

te zijn, maar nu moesten ze hem maar 

eens met rust laten.

Miss Blanche en Chiep Whip

Ik schaamde mij een beetje nu ikzelf 

aan deze onrust meedeed en omdat 

ik de indruk had dat het gesprek hem 

vermoeide, nam ik met welgemeende 

dank maar afscheid van Flip. Om me 

heenkijkend zag ik trouwens meer 

interessante figuren in de soos en ik 
besloot ook daar een praatje mee aan 

te gaan knopen, mijn verhaal daarmee 

breder te maken dan alleen over 

Flip. Mijn oog viel als eerste op een 

nogal gevulde dame, met een bekend 

voorkomen. En meteen daarop wist 

ik het weer. Het rode jasje, de zwarte 

bolle hoed, dat moest toch Miss 

lan he i n  onge  at as e dik 
geworden, haar kleding spande om 

haar heen, en wat een áchterwerk… 

Ze zat daar trouwens niet alleen, want 

door de rook starend ontwaarde ik 

een eertijds andere bekendheid, Chief 

Whip! Met vlinderdas en monocle, 

p ieders lip  luidde arenlang de 

re lame. iss lan he en hie  hip  
samen in een wat krap bemeten cra-

peautje, wie had dat kunnen bedenken. 

eiden pa ten er lustig op los en had-

den het zo te merken erg naar hun zin. 

Ze kregen door dat ik hen zo stond te 

beki ken en iss lan he bood met 
met een brede lach, waardoor haar 

inmiddels saffraangele rokerstanden 

i htbaar erden  mi  ook een sa fie 
aan. Ook Chief Whip hield mij een 

zilverkleurige sigarettenkoker voor, 

maar ik bedankte beiden vriendelijk. 

“Een tevreden roker is geen onruststo-

ker,” zeiden ze nog, waarna beiden in 

een rochelende hoestlach schoten.

Ik nam een glas bessenjenever van een 

van de bladen die mij werden voorge-

houden. Dat werd hier, geheel in stijl, 

in ruime mate verstrekt. Mij verder 

door de ruimte begevend ontmoette ik 

even verder een eveneens stevig ro-

kend heerschap die zich voorstelde als 

Dr. Dushkind. Natuurlijk, in de geest 

van toen eveneens een heel bekende 

naam op rookgebied. De doktor had 

het hier maar matig naar zijn zin zei 

hij, hij merkte op dat het gezelschap 

naar zijn smaak van weinig niveau 

as. i  miste het intelle t  oals hi  
het noemde, mensen van gelijke snit 

zogezegd. Maar gelukkig voor hem 

verwachtte hij zodadelijk Dr. Oetker 

met wie hij ongetwijfeld een boom op 

gelijke hoogte kon gaan opzetten.

Jonkheer

In een van de hoeken van de soos zat 

vervolgens op een grote driezitsbank 

een heer van zo te zien minstens 

gelijke kaste, maar dan met een 

wat vriendelijker uitstraling. Naast 

hem stond een witgehandschoende 

bediende, de handen decent voor de 

buik gekruisd en de blik omlaag. De 

heer op de bank stelde zich voor als 

Jonker Fris. Ach, dat had ik kunnen 

weten, zoals hij daar zat, in nog immer 

dezelfde kledij van zijn hoogtijdagen. 

Joviaal noodde hij mij naast zich 

en voor ik het wist waren we in een 

geanimeerd gesprek verwikkeld. Zo 

vertelde hij me dat zijn benaming 

maar een nickname was, slechts 

bedoeld voor de commercie. Zijn 

werkelijke, adellijke naam was 

onkheer ris  van ollenbroe k 

tot attedi e  stammend uit een eer 
oud conservengeslacht. Nou ja, zolang 

als er conserven bestaan dan. Maar 

o n naam leent i h natuurli k niet 
voor blikken en potten en het bekt  
vanzelfsprekend ook niet lekker.

De jonker nam nog eens een teug 

van zijn glaasje bessen en zei dat het 

in de huidige ti d maar aanklooien  
was met de adel. En dat het bijna 

onmogelijk was om volk te vinden 

dat serieus voor je wilde werken. En 

had je dan met veel moeite eenmaal 

iemand gevonden, dan verlangde 

o n personage nog een behoorli ke 
geldelijke vergoeding ook! De bru-

taliteit! Dat was eertijds wel anders, 

toen was het als eenvoudig individu 

alleen al een éér om voor lieden van 

zijn stand te mogen werken Waar was 

de beschaving gebleven, jongeman? 

Ik knikte maar eens begrijpend en zag 

op m n horloge dat het al laat begon 
te worden. Ik wilde nu liever naar huis 

om hetgeen zich in mijn hoofd had 

opgeslagen snel op schrift te zetten, nu 

alles nog fris in het geheugen lag.

Ik belde een taxi en ging van een ieder 

afscheid nemen, in het bijzonder van 

Flip, die tenslotte de aanleiding tot 

dit alles was geweest. Ik denk niet dat 

hij me nog herkende want met zijn 

wangen zo rood als zijn bessen maakte 

hij een nogal benevelde indruk, terwijl 

hij wankel met zijn glas zwaaide. Ten-

slotte liep ik nog een figuurt e tegen 
het lijf die ik maar niet scherp op mijn 

netvlies kon krijgen. Dat moest Arretje 

Nof zijn, alleen goed te zien met een 

speciale bril met een groen en een 

rood glas, maar dan wel in 3D. Een 

bril die ik zomaar niet paraat had.

Voor ik in de gearriveerde taxi stapte, 

zag ik vanuit een ooghoek nog net 

iss lan he en haar hie  nu in 
een innige omstrengeling. Tja, Chief 

Whip. Wip...

Wim Hoogerdijk

whopictures@hotmail.com

Oude Flip
Een poos geleden zag ik bij een kringloopwinkel in Den Haag een oud boekje met verhaaltjes van 

Flipje uit Tiel, destijds heel populair van de jampotten. Toevallig had even daarvoor een artikel over 

hem in de Haagse Courant gestaan, waarin aandacht werd geschonken aan het feit dat hij inmid-

dels de leeftijd van zeventig jaar gepasseerd was. Ik nam het boekje mee en begon er thuis in te 

bladeren. En als vanzelf voerden mijn gedachten mij naar de tijd van toen, toen bijna ieder kind wel 

een boekje of ‘filmstrook’ (zoals de lange stroken papier met zijn avonturen wel werden genoemd) 

van deze vrolijke fruitbaas bezat. Ik verzonk in nostalgisch gepeins.
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Toen er met bonnen werd gewerkt 

maakte hij van de wachtende klanten 

twee rijen buiten, de goede klanten aan 

de ene kant en de foute klanten aan de 

andere kant van de winkel (De foute 

klanten hadden recht om met voorrang 

geholpen te worden). Iedereen kon 

dan zien wie er fout was. Mijn vader 

deed dan twee goeie en één foute. Wat 

ik mij ook kan herinneren is dat wij 

tijdens een razzia in de woonkamer 

zaten, ik zat bij mijn vader op schoot, 

toen de Duitsers binnenkwamen. Later 

hoorde ik dat er bij ons tien mensen 

onder de grond zaten ondergedoken. 

Vlak voor de razzia kwam meneer 

de Vreugd met zijn zoon in paniek 

om te vragen of ze ook onder de 

grond mochten en dat is ook gebeurd. 

Tijdens de eerste Springfontein-reünie 

in 1999 die we hadden kwam een zoon 

mij bedanken. We waren na de oorlog 

ook regelmatig op het Kaapseplein aan 

het spelen tussen de Canadian Fords 

van de Canadezen, daar ben ik wel 

eens achterop geklommen en stiekem 

meegereden de Hoefkade op, bij het 

Veluweplein ben ik eraf gevallen. Ik 

ben thuisgebracht maar weet niet meer 

door wie.

Als de boom op het plein kon praten, 

dan was De Oud-Hagenaar gauw ge-

vuld. We hadden hutten in de boom en 

klommen er in. Aan het einde van de 

oorlog (Hongerwinter) is geprobeerd 

de boom te kappen voor het stookhout 

en daar werd letterlijk een stokje voor 

gestoken door de bewoners: werd er 

een soort burgerwacht gevormd. Later 

is de boom helaas alsnog gesneuveld 

en werden de boosdoeners verjaagd 

zonder het hout mee te nemen. Het 

hout is toen verdeeld onder de bewo-

ners van de Springfonteinstraat. In die 

tijd waren de mensen erg loyaal en er 

was meer saamhorigheid. De school 

in de Delagoastraat was helemaal van 

het hout gestript, niets was er over 

en i  konden daar fi n verstoppert e 
spelen. Later speelden we daar tik-

kertje maar dan mochten we niet op de 

straat komen, dan gingen we het hele 

blok in de rondte over de daken van 

de Delagoastraat, Vaalrivierstraat, Vil-

joenstraat, Pieterburgstraat (het schil-

lenstraatje) en dan weer terug naar de 

Delagoastraat. De 1e Pieterburgstraat 

kreeg als bijnaam ‘Schillenstraatje’, 

omdat de Schillenboeren daar hun 

opgehaalde schillen brachten (verza-

melplaats) en doorverkocht werden 

aan de boeren. Daar was de achterkant 

van het Huis van Onbehuisden en 

klommen we langs de regenpijp zo’n 

15 meter naar boven. Echter konden 

we niet het dak op, want de dakgoot 

was te breed. Gelukkig is er nooit wat 

gebeurd.

Vissen en slagbal

In Laak gingen we vissen bij de brug, 

we vroegen een viskop bij de visboer 

die daar stond, dan haalden we er 

kleine stukjes af en deden die aan de 

haak, daar vingen we goed mee. De 

hengel maakten we zelf van een mooie 

rechte tak, een draad garen en een 

dobber van kurk. Als haak gebruikten 

wij een kromme speld. Als we weer 

naar huis liepen, kwamen we langs 

Binnerts (de bakker) en deden we als 

kattenkwaad de deur open. Het duurde 

altijd lang voordat ze naar voren kwa-

men, maar als ze dan kwamen gingen 

er een paar vissen naar binnen, de rest 

as voor de kat. at fi n as  is dat 
er zo weinig auto’s waren, waardoor 

er veel ruimte was en zo konden we 

lekker op straat spelen. We mochten 

alleen niet voetballen, want dan werd 

de bal ingepikt door een agent. En als 

het weer gebeurde nam hij je mee naar 

het politiebureau in de Van der Ven-

nestraat. Daar lieten mijn ouders mij 

heel de dag zitten en dan moest die 

agent mij weer terugbrengen, lopend 

naast i n fiets. e speelden in de 
straat slagbal en als honken gebruik-

ten we de putdeksels. Ook gingen we 

op woensdag en zaterdag naar het 

sportveld in de Beijerstraat en deden 

we allerlei sporten onder begeleiding. 

Met Mario Santucci organiseerde ik 

voetbaltoernooien tegen andere straten 

uit de buurt en dat gebeurde op de 

speelweide in het Zuiderpark, ook 

het wielrennen op de rondweg in het 

Zuiderpark. In de straat waren het hele 

toernooien met stoepbal, lijnbal, ten-

nissen, volleybal enz. en natuurlijk het 

verstoppertje en het bussenschappertje 

niet te vergeten.

Tijdens het verstoppertje spelen 

probeerde ik een sigaretje te draaien 

van de peuken die er na een verjaardag 

waren uitgedrukt. Vroeg in de ochtend 

liep ik dan de asbakken na en nam 

de peuken mee, haalde de goeie shag 

eruit en maakte van krantenpapier 

vloeitjes. Het resultaat was dat ik me 

rot hoestte en waarschijnlijk daarom 

nooit ben gaan roken. Het was feest 

als ik met mijn vader mee mocht naar 

ADO, voetbal heb ik daar weinig 

gezien, want ik was altijd onder de 

tribunes te vinden en er werd altijd 

wel iets gevonden. De Mars-actie was 

het mooiste, als je 5 wikkels had dan 

leverde je ze de volgende dag in bij 

een kruidenierswinkel en kreeg je een 

nieuwe Mars, ik heb er wat gegeten.

Dan denk je ook aan het Veluweplein 

waar het eindpunt van lijn 13 was en 

wij gratis meereden achterop de stoot-

beugel tot aan de eerste halte, de Ju-

lianakerk. Daar was ook mijn school, 

de Comeniusschool in de Kempstraat, 

die heb ik overigens nooit afgemaakt, 

mijn ouders hebben mij er afgehaald. 

Ik had zo’n hekel aan mijn leraar van 

de 5e klas de heer Feenstra. Ik had al-

tijd strafwerk en hij bewaarde dat met 

al mijn huiswerk en repetities, waar hij 

de tijd op schreef die ik er over deed. 

Dat werd vervolgens op mijn ver-

jaardag bij mijn ouders thuisbezorgd. 

Het was een Christelijke school en je 

moest in het weekend psalmversjes le-

ren en ‘s maandags werd je overhoord. 

Dan stond hij met zijn viool voor de 

klas en speelde de psalm. Als je dan 

niet meezong, kreeg je de beurt om 

het op te zeggen. Gelukkig belandde 

ik op de Viljoenschool en heb daar in 

de vi de en esde klas nog een fi ne 
tijd gehad.

Dozen paardepoep

Onze hangplek was de ijssalon van 

Santucci op de hoek van de Schalkbur-

gerstraat. Maria deed met haar moeder 

de verkoop. Mario verhuurde daar zijn 

ijswagens, daar ging zo’n grote staaf 

ijs in om alles lang koud te houden en 

wij brachten de bakken ijs rond in Den 

aag. e moest hard ri den op e fiets  
anders was het gesmolten voordat 

je er aan kwam. Als je terugkwam 

kreeg je een ijsje. Zijn standplaatsen 

waren (wat ik me kan herinneren) 

het Veluweplein, de Boulevard, het 

Binnenhof en de brug bij de Hokij. In 

die tijd was de winter strenger dan nu 

en de sneeuw bleef langer liggen, de 

bewoners moesten hun straat voor hun 

eigen huis schoonmaken en de sneeuw 

werd naar de stoeprand geveegd. De 

asla werd geledigd op de stoep om 

het wat minder glad te maken. Als de 

sneeuw bevroren was, staken we er 

ijsblokken van en bouwden we ijshut-

ten. We haalden ook wel rotstreken uit 

in de Spring. Bij Paalvast werd een 

doos met gebak gebracht en die lege 

doos hadden we gevuld met paarden-

poep, boven ging het raam open en hij 

kwam weer met veel snelheid terug, 

gevolgd met een hoop GVD’s. Het 

deurtje vastbinden, was ook een vaste 

bezigheid. Je deed op een portiek een 

touw om de knop van de deur daar 

tegenover aan de trekbel. Dat deed je 

ook andersom en wij stonden onder 

aan de trap te luisteren of je belde aan 

op 2 hoog en vroeg of daar de fam. 

van Onderen woonde, wat natuur-

lijk niet zo was. Dan gooide je een 

straatsteen naar boven en schreeuwde 

je; “Zal ik een steen naar beneden 

laten donderen”. Natuurlijk ook nooit 

te vergeten de Kerstbomenjacht. De 

bomen kwamen overal vandaan of 

werden veroverd, ze gingen dan boven 

op het dak en voor de show lagen er 

een paar beneden bij Mario en werden 

door anderen en politie weggehaald. 

Toen mijn vader een paard en wagen 

had, mochten we in de vakantie om de 

beurt mee naar de veiling in Kwints-

heul, handel kopen. Op de hoek in 

Wateringen waar we langskwamen 

had je een café met een halve deur 

daar kregen we chocolademelk met 

een koek en gingen dan verder. Dat 

vergeet je nooit meer.

Nolke Dijkstra is een jaar geleden 

overgekomen uit Canada en toen zijn 

e met de s ho fies van die ti d een 
rondje gaan maken door de wijk, ook 

hebben we het badhuis in de Spion-

kopstraat bezocht. We mochten van 

de eigenaar in de kelder kijken en dan 

komen de verhalen vanzelf. Toen de 

badmeester langsliep voor controle en 

hij voorbij je hokje liep dan deed je de 

deur zachtjes open en zette je de klok 

5 minuten naar voren. Ja, we waren 

s ho fies maar at i n het to h mooie 
herinneringen. Op zo’n reünie komt 

alles weer naar boven en geniet je 

maandenlang omdat je je oude maten 

en vriendinnen weer hebt ontmoet.

Komt u uit de Springfonteinstraat 

of uit die buurt en wilt u de reünie 

bijwonen, neem dan contact op met 

Jan Groenestein.

De bedoeling is om dit jaar in septem-

ber weer een reünie te organiseren.

Jan Groenestein

jgr@caiway.nl

070-3689096 of 06-15000878 

De schoffies van de Springfonteinstraat
Achteraf was het een mooie tijd, het was wel oorlog, maar we 

konden daar toch van alles doen. Een straat, maar meer een 

plein met een grote boom in het midden en geklemd tussen de 

Kaapstraat en de Schalkburgerstraat. De oorlogstijd was span-

nend voor ons en we begrepen er maar weinig van. Mijn vader 

had een groentewinkel en werkte hard, we hadden het daarom 

misschien wat makkelijker dan anderen. Hij ruilde aardappels en 

groente voor brood en zuivel.
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Mario Santucci met zijn vader op het Binnenhof.

Van links naar rechts: P. Bolleman, T. Kettmann, P. Dijkstra, D. Pittana, N. Dijkstra (Canada), J. Groe-
nestein, C. Lanza, P. Groenestein, K. Houweling.
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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’.

Erf- en schenkingsrecht

Curator beslist alles

over dementerende

Mijn (onze) moeder is dementerend 

en wordt verpleegd in een verzor-

gingshuis. Haar man, mijn stiefvader, 

is achtergebleven en woont ‘zelfstan-

dig’. Zij zijn destijds gehuwd onder 

huwelijkse voorwaarden. Mijn moeder 

heeft mij in haar testament aangewe-

zen als executeur testamentair. Omdat 

er onenigheid is met mijn stiefvader is 

een externe bewindvoerder aan-

gesteld. Mijn stiefvader heeft deze 

bewindvoerder te kennen gegeven dat 

bij overlijden van mijn moeder onze 

aanwezigheid niet is gewenst. Als 

onze moeder komt te overlijden stopt 

zijn bewind. Wij gaan ervanuit dat hij 

gedechargeerd zal worden en dat de 

afhandeling van de begrafenis en an-

dere zaken worden overgedragen aan 

mij, als executeur testamentair. Wat 

zijn mijn bevoegdheden? En kan mijn 

stiefvader zich inderdaad nog mengen 

in bepaalde zaken, bijvoorbeeld dat 

hij ons niet wenst op de begrafenis van 

mijn/onze moeder?

Een lastige zaak! Wij nemen aan 

dat het in het geval van uw zwaar 

dementerende moeder gaat om een 

curator die alles over haar beslist. 

Een ‘executeur testamentair’ heet 

sinds 2003 een executeur.

De eerste vraag is of de door de 

rechtbank aangestelde externe 

curator zich aan haar oorspronkelijke 

testament houdt. Een curator kan 

daar namelijk heel andere gedachten 

over hebben. Uw moeder is niet 

meer wilsbekwaam, dus dan kan zij 

ook niet meer opdraven om haar tes-

tament, waarin u bent benoemd als 

executeur, te ‘verdedigen’. De door 

de rechtbank aangestelde curator 

heeft in deze behoorlijk wat ‘macht’, 

maar moet altijd wél terugkoppelen 

naar de rechtbank.

We nemen aan dat uw stiefvader niet 

kan bepalen wie bij de eventuele 

begrafenis van uw moeder aanwezig 

is. Hij kan natuurlijk wel zelf bepa-

len niet te komen. Het enige advies 

dat wij u kunnen geven over deze 

kwestie, is contact te zoeken met een 

notaris. Hij of zij weet misschien 

van de hoed en de rand. Of gewoon 

de zaken afwachten. Ik neem aan dat 

u wel in de gaten houdt wanneer uw 

moeder zal overlijden, want dan gaat 

ook het oorspronkelijke testament 

(van uw dementerende moeder!) een 

bepaalde rol spelen.

Aangenomen kind

is ‘eigen’ kind

Een kennis van mij heeft een zoon van 

haar overleden man uit zijn eerdere 

huwelijk al twaalf jaar opgevoed. Zij 

heeft nooit eigen kinderen gehad. Nu 

is hij volwassen en kan voor zichzelf 

zorgen. Hij wil nu al een deel van haar 

nalatenschap bij leven krijgen. Hoe 

zit dat?

We nemen aan dat als zij al twaalf 

jaar voor hem (als kind) heeft 

gezorgd zij ook dat kind heeft geac-

cepteerd. Er is dan sprake van oor-

spronkelijke adoptie en dat betekent 

dat geadopteerde kinderen gelijk 

zijn aan eigen kinderen. Natuurlijk 

is er pas sprake van erfrechten als 

zij is overleden. Dus hij kan niet nu 

al claimen dat hij bij voorbaat een 

deel van de erfenis krijgt. Zij kan in 

een testament laten vastleggen dat 

hij alleen het legitieme portie krijgt. 

Of zij kan proberen zoveel mogelijk 

op te maken zodat hij achter het net 

vist.

Fiscale zaken

Hoge belastinginhouding

voor biertje in kroeg

Als ik een biertje in de kroeg neem, 

dan betaal ik uiteindelijk toch meer 

dan de helft van mijn bruto-inkomen 

aan belasting?

Dat is inderdaad het geval als u 

alle belastingen, zoals btw en over 

inkomsten, optelt. Voor een biertje 

zit er sowieso al 21 procent btw 

erop. Stel dat u een belastbaar 

inkomen hebt van meer dan 20.000 

euro en jonger bent dan 65 jaar dan 

betaalt u opgeteld over het biertje ten 

opzichte van uw bruto-inkomen al 

 pro ent aan de fis us. enminste 
als de kroegeigenaar een deel niet 

zwart opgeeft en u uw belastingaan-

gifte keurig netjes invult. Dat geldt 

overigens ook voor andere aankopen 

met een hoog btw-tarief.

AOW en pensioen

Dekkingsgraad is

aanname toekomst

Ik begrijp niks van het beleid van 

pensioenfondsen. Ze klagen steeds dat 

de dekkingsgraad niet klopt. Maar er 

zit genoeg in kas om de aanvullende 

pensioenen jaarlijks te kunnen betalen. 

Hoe kan dat?

U snijdt een onderwerp aan waar-

over politiek veel te doen is.

De dekkingsgraden zijn een aan-

name, gebaseerd op de huidige 

lage rente, waarmee in de toekomst 

wordt gekeken of degenen die dan 

met pensioen gaan ook nog hun 

opgebouwde rechten kunnen krijgen. 

Dus u kunt wel zeggen dat er nu 

genoeg geld is om de aanvullende 

pensioenen te verhogen, maar dat 

trekt mogelijk wél een wissel op de 

toekomst.

Met een typisch vrouwenoog be-

schrijft de historica in deze boeiende 

biografie de vrou  die als koningin 
ons land regeerde van 1948 tot 1980. 

Mijn nieuwsgierigheid naar het leven 

van deze dame werd gewekt, omdat 

ik haar persoonlijk heb ontmoet en 

gesproken. Dat kwam zo.

Op 1 juli 1987 werd de jongste zoon 

van Prinses Christina, Nicolas Guil-

lermo, 8 jaar. Hij zat in de tweede klas 

van de Kievietschool in Wassenaar, 

waarvan ik zijn meester was. Ik 

ontving een uitnodiging om op zijn 

verjaardag op Eikenhorst te komen. 

oevallig as het oensdag en dus 
een vrije middag.

n o fietste ik om .  uur in de 

middag op deze warme zomerdag naar 

het woonhuis van mijn koninklijke 

leerling. Met mijn zwembroek die ik 

niet moest vergeten onder mijn baga-

gedrager  fietste ik de lange opri laan 
af. Bij het gesloten toegangshek moest 

ik bellen en mij door de intercom legi-

timeren, waarna het hek automatisch 

werd geopend. Iets verderop kwam 

ik aan de voorkant van het landhuis 

met het bordes en de entree. Maar ik 

hoorde stemmen op het achterterras. 

k ette mi n fiets tegen de i muur  
waar nu in een uitbouw de serre 

van de tegenwoordige bewoners is 

gevestigd, en liep het ruime terras op. 

Daar stelde ik mij voor aan de onder 

grote parasols gezeten verjaarsvisite: 

vader Jorge Guillermo, diens moeder 

mevrouw Guillermo, dus oma van de 

jarige en een vriend van Jorge, wiens 

kinderen met de mijne uit de klas van 

Nico ergens in de tuin door Prinses 

Christina werden beziggehouden met 

een speurtocht. De voertaal op het 

terras was Engels en de Filipijnse 

dienstertjes verwenden mij met een 

zalige rode wijn in een groot glas en 

heerlijke hapjes.

Omdat ik de gesprekken toch niet 

goed kon volgen, stond ik op om eens 

om me heen te kijken, want deze kans 

kreeg ik natuurlijk nooit meer. Ik zag 

in de benedenzalen, die zon-verduis-

terd waren, grote geschilderde portret-

ten hangen. Waarschijnlijk koninklijke 

voorvaderen. Hier was de ontvangst-

ruimte. Het leek wel een museum. De 

deur van de enorme vierkante keuken 

stond open. De meisjes waren er druk 

bezig met de hapjes en merkten mij 

gelukkig niet op. Het woongedeelte 

was dus op de bovenverdieping. De 

prinses kwam met de kinderen naar de 

keuken gelopen. Zij kregen daar een 

verfrissing en mochten aan een aan de 

muur gevestigde zak trekken, waaruit 

de cadeautjes voor de kinderen rolden. 

Dat scheen een typisch Amerikaanse 

gewoonte te zijn. Intussen kon ik ein-

delijk mijn komst aan de prinses mee-

delen. Ze zei dat ik mijn zwembroek 

moest aantrekken, want het was nu 

zwemmen in hun privé-bad geblazen!

Nu begreep ik mijn uitnodiging: in het 

water toezicht houden op de kinderen, 

die dit in het Wassenaarse Sportfond-

sen Bad van mij gewend waren bij 

het vrij zwemmen na de les. Nou, van 

toezicht kwam niets. Ik moest met alle 

macht mijn hoofd boven water zien te 

houden, want ik werd aan alle kanten 

besprongen door de uitgelaten boeven. 

Gelukkig haalde de prinses de meute 

na een half uurtje uit het water voor 

weer een andere activiteit. Zou ze mijn 

geworstel gezien hebben? Nu had ik 

het bad alleen voor mij zelf. Heerlijk!

Opeens stond er een oudere dame in 

een bloemetjesjurk, leunend op een 

stok en rokend aan een sigaret aan de 

rand van het bad. Ze wenkte me uit 

het water en zo stond ik even later 

druipend en in mijn badslip voor de 

intussen gearriveerde andere oma van 

Nico: Prinses Juliana! Zij wilde alles 

weten over haar kleinzoon betreffende 

zijn schoolleven en het milieu van 

de ouders, waarop zij concludeerde 

dat Nico op een echte kakschool zat! 

Daar moesten wij hartelijk om lachen. 

Maar toen ik vertelde dat na iedere 

kerstvakantie de slachtoffertjes van de 

wintersport door de mannelijke leer-

krachten de trappen van het school-

bordes opgedragen moesten worden, 

raakte zij geïrriteerd en zei, dat als het 

haar kroost zou zijn, zij ze direct van 

school zou halen! Zo voelde zij mee 

met gehandicapte kinderen, waarvan 

zij er immers ook een had. Zo kletsten 

we zeker een halfuurtje daar aan de 

rand van het zwembad in de heerlijke 

zomerwarmte. Ik moest haar gewoon 

met “mevrouw” aanspreken, wat het 

gesprek vergemakkelijkte. Ik was nu 

lekker opgedroogd en ging mij in het 

badhok aankleden, terwijl de oude 

prinses zich bij de visite ging voegen.

Dat deed ik dus ook en dronk nog eens 

van de goddelijke, door Guillermo 

uitgeko en i n. oen ik opstond om 
de terugtocht te aanvaarden, kreeg ook 

ik een cadeautje van Prinses Christina 

mee  een per e t ittend shirt. n een 
eu oris he stemming fietste ik naar 
huis.

Een middag om nooit te vergeten...

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl

Verjaarsvisite op Eikenhorst
Onlangs las ik met veel interesse de dikke pil van de schrijfster 

Jolande Withuis: ‘Juliana, Vorstin in een mannenwereld’. Een 

uitgave van De Bezige Bij. 

Eikenhorst.

Christina en Jorge.



  De Oud-Hagenaar -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 7 maart 2017    pagina 18   

Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Het was altijd op zondag. Kennissen 

en vrienden, maar ook de ouders van 

beide kanten werden beurtelings - 

maar nooit allemaal tegelijk - uitge-

nodigd om de middag gezellig met 

elkaar door te brengen. Een enkele 

keer zat daar zelfs een eigengemaakt 

thuisdinertje aan vast. Alles natuur-

lijk wel onder de onuitgesproken 

voorwaarde, dat daar binnen niet al 

te lange tijd een uitnodiging voor een 

tegenbezoek uit zou voortvloeien. En 

als zo’n uitnodiging wat al te lang op 

zich liet wachten sprak het vanzelf, 

dat de uitnodiging die dáár dan weer 

op volgde, ook wat langer op zich 

wachten liet.

    Het luisterde allemaal nogal precies. 

Mijn moeder was dagen vóór zo’n 

bezoek al zenuwachtig in de weer om 

ons fl at e aan de limopstraat door 
een ringetje te halen. Stiekem werd 

telefonisch geïnformeerd naar de 

eet- en drinkvoorkeuren van de andere 

echtgenoot. Opdat men niet voor 

verrassingen zou komen te staan. De 

kinderen dienden echter te eten wat de 

pot schaftte. En wee ons gebeente als 

we restjes op ons bord achter lieten. 

Want dat getuigde niet alleen van 

slechte manieren, maar vooral ook van 

het onvermogen van de opvoeders om 

goede manieren bij te brengen.

     Een glaasje Vermouth 

Zo werden oom Jan en tante An 

met hun kinderen Gerard en Oedine 

regelmatig bij ons uitgenodigd voor 

een ondags kop e ko fi e en at later 
op de middag een glaasje Vermouth en 

ranja met een rietje voor de kinderen. 

En op onze beurt togen wij dan weer 

met enige regelmaat naar de Eerste 

van den Boschstraat in het Bezuiden-

hout waar oom Jan en tante An er, 

op hun fl at e op de eerste verdieping 
speciaal voor dat soort gelegenheden 

een ‘zondagse kamer’ op na hielden. 

In dit geval een voorkamer die deel 

uitmaakte van een kamer ‘en suite’.

  Dat hadden wij niet, een zondagse 

kamer. Vooral mijn moeder had dat 

graag anders gezien. Maar om de 

schijn hoog te houden, betoogde ze 

tegen iedereen die het maar horen 

wilde (behalve tegen oom Jan en 

tante An natuurlijk), dat een zondagse 

kamer eigenlijk ‘geheel uit de tijd’ was 

en slechts in stand gehouden werd om 

buitensporige aandacht te verwerven.

    Als wij bij tante An en oom Jan op 

bezoek waren, was het de kinderen 

trouwens verboden de zondagse 

kamer te betreden. Tenzij we onze 

schoenen uit deden. En die schoenen? 

Welke anders dan mijn pasgepoetste, 

glimmende leren molières, die precies 

bij onze zondagse kleren behoorden. 

En waarmee we uiteraard niet buiten 

mochten voetballen als onze ouders 

binnen aan de Vermouth zaten.

    Maar dat deden we toch, natuurlijk. 

Op de afbraak achter de Eerste van 

den Boschstraat. Tussen de ruïnes die 

daar toen nog restten van het Engelse 

bombardement op het Bezuidenhout 

dat daar per ongeluk had plaatsge-

vonden. De chaos en de branden die 

daarop volgden waren precies opge-

houden achter de huizen van de Eerste 

van den Boschstraat. Maar de was, 

die tante An op dat moment buiten het 

balkon had hangen was wel geheel in 

vlammen opgegaan, zo werd me keer 

op keer verteld. Daar voetbalden we 

dus. Waar nu de Utrechtsebaan loopt.

     De reis erheen 

Ik herinner me van die zondagse be-

zoeken vooral de reis erheen en terug. 

Dat ging per tram. Eén keer overstap-

pen. Onder het Schenkviaduct stapten 

we uit om het laatste eindje te lopen. 

Maar soms, als het mooi weer was, 

legden we het laatste stuk - dat we dus 

doorgaans per tram deden - te voet af.

  Soms ging het via de Hofvijfer, een 

andere keer weer via de Hoefkade. 

De wereld was, voor iemand van nog 

geen tien, op zondag op die manier 

een stuk groter, dan doordeweeks.

    En dat het indruk op me heeft gemaakt 

is wel zeker. Want nog steeds, ruim 

zestig jaar later, word ik af en toe wak-

ker uit een benarde droom waarin ik 

weer eens verdwaald ben in Den Haag 

en absoluut niet weet hoe ik thuis 

moet komen.

    Ook tante Koos en oom Herman en 

hun zoons Bert en Frans bezochten 

we regelmatig op zondag en vice 

versa. e oonden in een fl at op de 
eerste verdieping in de Werkhoven-

straat in Leyenburg. We wandelden 

er altijd heen. Want het was maar een 

halfuurtje lopen. Daar nam je toen dus 

geen tram of bus voor. Zelfs niet als 

het regende. Het ging via de Laan van 

Eik en Duinen, tussen de begraafplaats 

door, langs de Soestdijksekade naar de 

Werkhovenstraat.

    Raar. Maar op de een of andere 

manier verdwaal ik daar zelfs in mijn 

dromen niet. Misschien omdat er in 

die toenmalige buitenwijken van Den 

Haag altijd wel een gemoedelijke sfeer 

heerste. Er was eigenlijk nooit iets 

bijzonders. En hopelijk is dat geluk 

daar nu nog steeds heel gewoon.

     Mevrouw Groskamp ten Have 

Bij tante Koos en oom Herman ging 

het wat gemoedelijker toe. Ze hadden 

geen zondagse kamer. En aan de 

drang van mijn moeder, om toch mijn 

zondagse kleren aan te doen naar het 

bezoek, kon ik weldra weerstaan. 

Niet in de laatste plaats omdat Bert 

en Frans, naar mijn weten, niet eens 

zondagse kleren hadden.

  Tijdens het bezoek kwamen diverse 

zaken op het gebied van etiquette aan 

de orde. Zoals correct converseren, het 

op de juiste manier nuttigen van asper-

ges en een onberispelijke tafelschik-

king. Kortom: alles waar mevrouw 

Amy Groskamp ten Have indertijd 

warm voor liep.

    En als het regende hingen Bert, Frans, 

mijn zusje en ik maar wat rond en 

vingen fl arden van die dis ussies 
op. Nooit zal ik vergeten, dat oom 

Herman ineens genoeg kreeg van al 

die normen en waarden en luidop ver-

kondigde: “Die mevrouw Kotskramp 

ten Grave kan wat mij betreft het dak 

op!”.

    Verschrikt keek iedereen op om zich 

ervan te vergewissen of de kinderen 

dat ook hadden gehoord. Wij deden 

echter alsof de uitbarsting van oom 

Herman op de een of andere manier 

langs ons heen was gegaan. En zo 

kwam alles gelukkig weer goed.

    Een enkele keer mocht ik bij tante 

Koos en oom Herman logeren. Dat 

was bijvoorbeeld vlak voor Luilak. 

Luilak is een ritueel om langslapers 

de zaterdag voor Pinksteren zeer 

vroegtijdig te wekken en werd in Den 

Haag toen nauwelijks gevierd, behalve 

in sommige straten in Leyenburg. En 

dan moest ik natuurlijk ook vroeg 

op. Om om vijf uur ‘s ochtends met 

andere jongens op de deuren en ramen 

te timmeren en keihard: “Luilak, bed-

denzak” te roepen.

    Daar wilde ik graag aan meedoen. Dat 

was nog eens wat anders dan je schoe-

nen uitdoen voordat je de zondagse 

kamer mocht betreden.

    Ook gebukt gegaan onder de formele 

normen en waarden van weleer? Mail 

voor medeleven naar

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

 Op visite in een zondagse kamer   
  Ruim een halve eeuw geleden vereerde men elkaar regelmatig met een bezoek. Dat ging niet zelden 

gepaard met een uiterst ingewikkeld systeem van voorafgaande afspraken en vaststaande rituelen. 

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.

 Laan van Eik en Duinen. Foto: htmfoto.net   

“Wij zijn er
 

 voor u”
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 en Sylvia vd Burg uitvaart-

verzorgers in regio Den Haag e.o.  

Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars



De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 7 maart 2017 pagina 19

Een heerlijk, lief ogend mini model 

auto, dat in Italië bedoeld was voor 

arbeidersgezinnen die tot dan toe ge-

bruik maakten van scooters. Duide-

lijk dat beredeneerd werd vanuit de 

thuismarkt, want Italianen hadden in 

de jaren ‘50/’60 inderdaad de lengte 

van Willy Alberti. Als ik nu een 

500’tje tegenkom met een Hollander 

achter het stuur, ziet het er echt be-

angstigend uit. Grote man in een heel 

klein autootje. Lange tijd stond hij in 

mijn jonge jaren op mijn verlanglijst, 

maar het is er niet van gekomen. 

Soms denk ik: ‘Zal ik er nog eentje 

kopen?’ Maar ja, het blijft nu natuur-

lijk toch ouwe meuk en daar kan ik 

eigenlijk niet tegen, dus dan maar 

liever de emotionele herinnering. Ik 

denk dat iedereen hem leuk vindt om 

te zien. Toen en nu nog steeds. Mo-

torisch gezien was het destijds ook al 

minimaal en nu bijna onverantwoord. 

Een 2 cilinder luchtgekoelde motor 

met 594 cc en slechts 18 pk met een 

topsnelheid van 95 kilometer. Om 

vanuit stilstand op de 80 kilometer te 

komen moest je 25 tellen wachten en 

zeker geen tegenwind hebben of een 

vrachtwagen naast je. Met zijwind 

was je natuurlijk helemaal jarig. 

Daarom hadden veel 500-rijders een 

zak zand in de bagageruimte onder 

de ‘motorkap’. Het interieur (nou 

ja, interieur) was natuurlijk ook echt 

Spartaans. Het dashboard was van 

metaal, in dezelfde kleur gespoten als 

de buitenkant met aan de onderkant 

een zwarte, wat opgevulde stootrand. 

Recht voor je de snelheidsmeter met 

de optimistisch afgebeelde snelheid 

van 120 km. Vier controlelampjes 

en adviesafbeeldingen om bij 30 

naar 2, 50 naar 3 en bij 80 naar 4 te 

schakelen. Links en rechts daarvan 

een controlelampje voor de knipper-

lichten en de verlichting. Het leukst 

was, dat je die lampjes kon draaien 

waardoor zij sterker of minder sterk 

straalden. Een soort dimbare dash-

boardverlichting dus. In het midden 

het contactslot met links en rechts 

daarvan een tuimelschakelaar voor 

de verlichting en de ruitenwissers, 

met daarboven een asbakje. Achter 

het stuur links twee hendels achter 

elkaar geplaatst. De langste voor 

dimlicht en grootlicht, de kleinere 

voor de richtingaanwijzers. Links en 

rechts van de versnellingspook zaten 

twee omhoog-trekhendeltjes. Eén 

was de choke en de rechter de starter. 

Een grote fun-factor destijds was 

het standaard open vouwdak. Plastic 

hendeltje omlaag en hup naar achter 

vouwen. Té leuk! Het meubilair was 

naar de maatstaven van toen ook 

al erg Spartaans. Een dun met skai 

bekleed stalen stoeltje dat je in zijn 

geheel naar voren moest klappen 

voor de in- en uitstap naar achteren. 

Voor de rest niets verstelbaar. Handig 

en ook heel inbraakgevoelig waren 

de zogenaamde tochtraampjes die je 

in het voorportier kon openzetten. 

Sturen ging natuurlijk vederlicht en 

dat gold ook voor de bediening van 

de koppeling. Het gaspedaal was een 

soort van lepeltje dat bevestigd was 

aan het middenconsole, welke je naar 

achteren moest trappen. Het rempe-

daal moest e flink naar a htertrappen 
om de trommelremmen hun werk te 

laten doen. Schakelen deed deze 500 

plezierig en dat was prettig, want om 

hem lekker op snelheid te houden 

moest dat veelvuldig gebeuren en 

dat was nou echt autorijden. Zoals 

u weet heb ik een voorliefde voor 

Italiaanse auto’s door het design en 

het rijgedrag. Ik vind het dan ook 

fantastisch dat het 500 design geher-

introduceerd is in de huidige Fiat 500 

en dat het zo’n succes is. Top!

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Fiat 500D
Heel mijn jeugd en tie-

nerjaren was daar de Fiat 

500. Vreemd genoeg heb ik 

er nooit een gehad, maar 

ik heb wel vaak achter 

het stuur gezeten in de 

showroom van Fiat dealer 

Swart in de Parkstraat in 

Den Haag en er later mee 

proefgereden.

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

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige 

plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. 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 21 februari vond u 

ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen 

veel goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing luidde de vorige keer: 

5-6-3-1.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de vol-

gende inzenders:

• P.A.G. van der Geest, te Waddinxveen

• N. Dam, te Den Haag

• Mathieu Smeets, te Den Haag

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 vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op: vrijdag 17 maart.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 5’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

2
3 7 1

4 3 6 5
4 8 3

6
1 9 4 8

2
5 9 7
6 8 7

4 5
3 8 2 1

1 9 6 4
5 8

8 2 3 9
7 2
4 6 5 7

6 4 3 9
1 4

9
9 6 4

3 4 8 1
8 4 6

9 8 5 3
7

8 3 1
6 5

5 1 7 8

1 5 7
7 8 5 1
8 7 2

6 9
5 1 6 3

2 3
6 5 9

1 9 4 7
8 7 3
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THUISZORGWINKEL

NOG GEEN LID?NOG GEEN LID?
 

 

 

 

         Bel en bestel 070-22 10 581

Onze prijs vanaf € 3,95

Voor leden 

  3,15

Speelkaarten met grote opdruk

Voor leden

59,95
Onze prijs € 74,95

Bel

070-221 05 81
en wordt  nu 

gratis  lid !

Vergrootglas, opvouwbaar

Onze prijs € 27,95

Voor leden

  22,35

Lite-Touch Reuma-pen

Voor leden 

    7, 15

Onze prijs  € 8,95

Staande loeplamp met LED-
verlichting

Voor leden 

  111,20

Onze prijs  € 139,00

Bureau loeplamp

Onze prijs € 44,95

Voor leden 

  35,95

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.

 Zo maak je lezen leuk! 

Verstelbaar bedtafeltje

Nederlands sprekende klok

Voor leden 

  22,35

Onze prijs € 27,95

TL-buis daglichtkleur. 

Vergroot 2.25 keer.

Normaal formaat met extra grote opdruk. Met ledverlichting. Vergroot 2 keer

LED verlicht uitvergroten tot 2,25 keer.

Spraak instelbaar: Elk heel uur of na het 

drukken van de grote rode knop.

Ideaal voor lezen en schrijven in bed.

Met deze pen hoeft u maar weinig druk 

uit te oefenen



Klein is wethouder Stedelijke Eco-

nomie, Zorg en Havens (SEZH). Om 

oplossingen te kunnen bieden voor 

problemen in de zorgsector, combi-

neert hij zijn zorgportefeuille met zijn 

economische portefeuille. Klein: “Zo 

hebben we laatst een hackathon ge-

daan. Tijdens mijn buitenlandse reizen 

naar India had ik een aantal mensen 

ontmoet waarvan ik dacht: die zijn 

interessant. Jonge gasten - whizzkids - 

die goed in programmeren zijn en die 

echt out of the box kunnen denken. 

Die hebben we over laten komen naar 

Nederland. Zij hebben een week lang 

met Haagse zorgaanbieders gekeken 

wat innovaties zijn in de zorg: wat zou 

je praktisch kunnen toepassen?”

“Daar is een winnaar uitgekomen”, 

vertelt Klein enthousiast. “De win-

naar had een virtual reality-bril, een 

VR-bril, onder concept ontwikkeld. 

Daarmee kunnen ouderen teruggaan 

in de tijd en ouderen kunnen worden 

geholpen als ze beginnend demente-

rend zijn, zoals herinnerd worden aan 

de afspraak bij de dokter. Je kan die 

dingen simuleren. In de toekomst is 

het, denk ik, heel goed mogelijk dat 

we FaceTime gebruiken in de virtual 

reality-bril, waardoor het lijkt alsof je 

ook echt bij iemand in de woonkamer 

bent.” Het is de bedoeling dat de VR-

bril op grotere schaal wordt toegepast.

AH Loosduinen

Een ander voorbeeld van een innovatie 

in de zorg, is de Albert Heijn in Loos-

duinen. “Men zag dat ouderen lang in 

de ko fiehoek bleven o  elke dag daar 
weer terugkwamen, mensen die een-

zijdig boodschappen doen of mensen 

die hun pincode vaak vergeten. Dat 

kan allemaal duiden op mogelijke an-

dere problemen. Dat zijn zaken die je 

als caissière of vakkenvuller opvallen, 

als je met die mensen te maken hebt. 

De medewerkers van Albert Heijn 

liepen daarmee rond: ‘Wat moeten en 

kunnen we daarmee?’

Albert Heijn sloot vervolgens een 

samenwerking met zorgaanbieders 

en het welzijn. Nu is er een project 

opgestart om die mensen te verbinden 

aan welzijn en zorg. Albert Heijn-

medewerkers kunnen nu dus meteen 

schakelen met de oudereninstellingen 

in de stad. Zo wordt diegene gekop-

peld aan een ouderenadviseur.” Vol-

gens Klein zijn dit innovaties die ‘heel 

nuttig zijn’ in de praktijk. “Zoveel 

mensen zien ouderen in de dagelijkse 

praktijk. Die mensen zetten we ook in 

als extra ogen en oren om ouderen in 

de gaten te houden.”

“Ik ben vanuit de gemeente ver-

antwoordelijk voor de zorg. Wij 

leveren goede traditionele zorg. Dat 

betekent: goede huishoudelijke hulp, 

woningaanpassingen en vervoers-

voorzieningen. Eigenlijk alles dat wij 

eigenlijk vanuit de wet maatschap-

pelijke ondersteuning (wmo) doen. 

We hebben de afgelopen jaren een 

grote taak gehad om dat goed op peil 

te houden. Maar nu dat allemaal goed 

en stabiel is, moeten we ons richten 

op die stap vooruit: de toekomst. Want 

mensen zullen langer thuis blijven 

wonen en daar is nog niet alles op in-

gericht en dat kun je ook niet allemaal 

met geld oplossen. We hebben goede 

zorg - die willen we garanderen - maar 

we willen wel mensen ondersteunen, 

zodat ze prettig en veilig thuis kunnen 

blijven wonen.”

Slimme rookmelders

“Als mensen vergeetachtig dreigen te 

worden of ze zijn minder mobiel, dan 

heb je daar oplossingen voor nodig. 

De oplossing is tegenwoordig niet 

meer dat mensen naar een verzor-

gingshuis of een verpleeghuis kunnen. 

Althans, het is niet meer zo makkelijk 

of laagdrempelig zoals dat vroeger 

was. Dus zul je meer moeten inrichten 

in de thuisomgeving.”

Daarbij moet worden gedacht aan 

superslimme rookmelders. Klein: 

“Rookmelders die automatisch zeggen 

dat iets aanbrandt, dan wordt het gas 

afgesloten. Aan dat soort zaken moet 

je dan denken. Dat zijn wel nieuwe 

toepassingen die ouderen niet kennen. 

Als dat succesvol is, gaan we dat ook 

deels vanuit de gemeente verstrek-

ken.” Nu worden al bijvoorbeeld 

verhoogde toiletpotten en instaploze 

baden deels gesubsidieerd door de 

gemeente.

Zorginnovatiebijeenkomsten

Om innovaties in de zorg aan te jagen, 

organiseert de gemeente ook zorgin-

novatiebijeenkomsten. Inmiddels is 

de vierde zorginnovatiebijeenkomst 

achter de rug. “Het fenomeen zorgcor-

poratie stond daar centraal. Dus: hoe 

kun je als burgers zelf zorg organise-

ren? Dat kan op heel kleine schaal, 

bijvoorbeeld dat je als straat bepaalde 

zorg inkoopt of dat je de handen ineen 

slaat. Er zijn veel ouderen die het heft 

in eigen handen willen nemen en niet 

zozeer afhankelijk willen zijn van wat 

de gemeente hen toevallig biedt.”

“Verder zijn we zijn aan het kijken hoe 

we welzijnsorganisaties in Den Haag 

veel meer ten dienst kunnen laten 

werken van mensen in de wijk. Dan 

hoeven wij niet op het stadhuis te be-

palen wat er bijvoorbeeld in Segbroek 

aan welzijn nodig is, maar dat wijken 

meer zelf gaan bepalen wat nodig is. 

Zij krijgen meer zeggenschap over wat 

professionals in de wijk doen.”

Dat mensen steeds meer hun eigen 

zorg willen of moeten regelen, vindt 

Klein een goede ontwikkeling. “Dat 

is zelfredzaamheid. Je hebt wel 

een basis: huishoudelijke hulp en 

vervoersvoorzieningen. Daar zullen 

we zelf de regie op houden. Het is iets 

schaars, dus dat kun je niet onbeperkt 

weggeven. Het moet daar terechtko-

men waar het het hardste nodig is. 

Maar onze welzijnsbudgetten kun je 

ook maar een keer uitgeven. Maar als 

burgers weten: dit is het dan. Ik denk 

dat zij dat beter kunnen, dan dat wij 

dat kunnen.”

Ivar Lingen

hoofdredacteur De Oud-Hagenaar

Wethouder Klein: ‘We moeten ons richten op de toekomst’
In deze special van De Oud-Hagenaar leest u over de veranderin-

gen in de zorg. Waarom veranderingen nodig zijn. Wat de veran-

deringen zijn. En wat dit voor u kan betekenen. Een exclusief 

interview met de Haagse wethouder Karsten Klein (CDA) over 

innovaties in de zorg.
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Maandagmiddag geopend.

(medisch) pedicure heeft ruimte

voor nieuwe clienten.

8,7
373 recensies

VOETKLACHTEN?

Gratis consult bij

registerpodoloog!

Bel 070-3099058.

BETERLOPENWINKEL

Laan van Wateringseveld 73

2548 BK  Den Haag

070 - 309 9058

www.denhaag-beterlopenwinkel.nl

PRAKTIJK HANS VERROEN 

De Savornin Lohmanlaan 202

2566 AW Den Haag

www.prakti jkverroen.nl
06 10258671

info@prakti jkverroen.nl

PRAKTIJK HAROLD TER HOEVEN

Zonnebloemstraat 383

2565 RW Den Haag

www.fysio-terhoeven.nl

06 15075900

info@fysio-terhoeven.nl

Hans Verroen

Praktijk voor Fysiotherapie
gericht op ouderen

TWEE SAMENWERKENDE

PRAKTIJKEN FYSIOTHERAPIE:

� Fysiotherapie voor ouderen

• Valpreventi e
� Behandeling ook  aan huis

• Revalidati e na operati es
� Parkinson 

� COPD

� CVA, MS, ALS

� Vaatproblemen

H
a
n
s V

Pra
ktij

k v
oor F

geric
ht

Heupslijtage?

Maandag 10 april

18:00 - 20:00 uur

www.orthopedium.nl

Meer informatie of aanmelden? 

Bel 088-00 88 444 of ga naar
Orthopedisch chirurg 

dr. S. Breugem

Kom naar onze informatieavond!
Tijdens deze avond nemen orthopedisch chirurgen dr Stefan 

Breugem en Erik Zwart u stap voor stap mee in het traject dat 

wordt doorlopen bij de plaatsing van een heupprothese.  

Uw deelname is gratis, u bent van harte welkom!

Olof Palmestraat 20, Delft

Orthopedisch chirurg 

E. Zwart



Blijmaker Lila is samen met mevrouw 

Aarssen (rechts) de honderdste Blijma-

ker van De Volharding.

Het is wel duidelijk. De Volharding Steun en 
Toeverlaat voorziet in een enorme behoefte 
om mensen waar nodig, uit hun isolement te 
halen en eventueel weer mee te laten doen. 
Ook met activiteiten die georganiseerd wor-
den door De Volharding.

Onze vrijwillige blijmakers van de Volharding 
Steun en Toeverlaat bezoeken mensen, 
ontmoeters, om gezelschap te houden, voor 
een praatje, een spelletje, kleine hand- en 
spandiensten zoals de post uit de brievenbus 
halen, of samen een ziekenhuis te bezoe-
ken. Als mensen echte sociale of andere 
problemen hebben weet de blijmaker ook de 
weg naar hulp binnen de Volharding of naar 
professionele hulp te vinden. Mensen helpen 
mensen. Daar gaat het om.

Mevrouw Aarssen (80 jaar) is de 100ste Ont-
moeter. Zij heeft als blijmaker de sympathieke 
Lila die duidelijk met veel plezier haar werk 
doet. Zij bezoekt mevrouw Aarssen nu twee 
maanden en beide zeggen ‘het getroffen te 
hebben met elkaar, en dat er direct een klik 
was’. Dat is ook het doel, dat mensen elkaar 
begrijpen en bereid zijn iets voor elkaar te 
doen.

“Blijmaker zijn is werk waar ik echt blij van 
wordt”, zegt Lila (links op de foto). “We hebben 
al hele gesprekken gevoerd over van alles en 
nog wat en echt niet alleen maar over pro-

blemen, ook over leuke dingen”, lacht zij, “het 
werk vraagt dat je aandacht geeft waar dat 
nodig is. Niet opdringerig zijn maar dienst-
baar, en luisteren waar mensen behoefte aan 
hebben of wat ze willen en verwachten van 
jou. Het kost tijd om elkaar te leren kennen 
om maximaal profijt te hebben van ons werk. 
ik kom nu bij meer mensen over de vloer en 
dat gaat allemaal uitstekend. Ik kan andere 
aanraden blijmaker te worden, want als je 
andere blijmaakt word je dat zelf ook.”

Lijkt u het ook mooi om blijmaker te worden? 
U kunt u aanmelden als vrijwilliger via tele-
foonnummer 070-221 05 82 of per mail via 
blijmaker@devolharding.nl.

Onze coördinator neemt dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op.

Honderdste Blijmaker

Blijmaker Lila is samen met mevrouw Aarssen (rechts) de 
honderdste Blijmaker van De Volharding.

In Nederland hebben naar schatting 

meer dan 300.000 mensen boven de 50 

jaar MD; een oogaandoening waarbij 

de gezichtsscherpte afneemt. Door 

deze oogaandoening zien patiënten 

continue een wazige vlek.

Mevrouw Schenk heeft MD en durft niet meer 
alleen op straat te lopen. Beter Zien in Den 
Haag heeft haar ogen getest en mevrouw 
binnen en buiten laten kijken met E-scoop 
glazen. Mevrouw Schenk zag direct de verbe-
tering; zij zag meer details en contrast.

Mevrouw Schenk zegt hierover “Wat kijkt dit 
rustig. De waas is veel minder en ik zie de 
stoepranden weer. Het emotioneert mij wat ik 
allemaal ineens weer kan zien. Eerst zag ik 

nog een grijze vlek, maar toen ik de glazen 
voorhield zag ik dat die grijze vlek een fietser 
was.”

Mevrouw Schenk heeft de E-scoop glazen in 
haar eigen brilmontuur laten plaatsen. Door-
dat zij nu weer beter ziet, durft zij weer alleen 
de straat op en haar boodschappen te doen. 
Ook herkent zij weer gezichten op straat.

Voor meer informatie over E-soop bij Beter 
Zien: 070 - 364 24 04

Beter zien met Maculadegeneratie

De Oud-Hagenaar - Zorgspecial 2016 Dinsdag 7 maart 2017 pagina 23

2 maanden van hard werken, 

verbouwen, vloer coaten, pla-

fond erin zetten, voorraad op 

orde krijgen en schoonmaken 

is het dan eindelijk helemaal 

af. Op de Turfschipper heb-

ben Manuela en Marco met 

heel veel hulp van vrienden 

en familie heel wat uurtjes 

doorgebracht om de uitbrei-

ding van de Zorghulpmiddelen 

Outlet in januari helemaal 

klaar te hebben. Nu ziet alles 

er dan ook spik en span uit 

en is het een overzichtelijk 

en goed ingerichte showroom 

geworden.

In 2015 begonnen zij met 150 m2 
aan ruimte met allerlei soorten 
hulpmiddelen welke vooral voor de 
senioren het functioneren vaak een 
stuk aangenamer kan maken. Nu 
zijn er nog eens 300 m2 bijkomen, 
in een mooi opgeknapte en over-
zichtelijke hal.

Producten

Sta-op stoelen, rollators, scoot-
mobielen, verpleegbedden (hoog/
laag), hulpmiddelen voor op het 
toilet en onder de douche, (elektri-

sche) rolstoelen, fietstrainers, (el-
leboog) krukken, wandelstokken, 
looprekjes, trippel-stoel allemaal 
verkrijgbaar bij de Zorghulpmidde-
len Outlet. En de meeste produc-
ten kunnen direct (op voorraad) 
worden meegenomen of bezorgd 
worden (uitzonderingen daar 
gelaten).

Sinds kort zijn zij ook 100% Gemi-
no dealer. Gemino is de Mercedes 
onder de rollators. Ook werken zij 
onder andere met de merken: Ver-
meiren, Excel, Travellux en Excel 
Care (de nummer 1 leverancier van 
Nederland en België).

De Zorghulpmiddelen Outlet 
verkoopt niet alleen 2e hands 
maar ook veel nieuwe producten. 
De rollators die zijn altijd nieuw. 
Dit is een weloverwogen keuze, in 
verband met de veiligheid hiervan.

De sta-op stoelen zijn over het 
algemeen van het merk Fitform. Dit 
zijn stoelen die geheel afgesteld 
kunnen worden op de maten van 
het lichaam. Dik, dun, lang en kort, 
de stoelen van Fitform zorgen voor 
een comfortabele zithouding.

Werkplaats in huis

Tijdens de verbouwing is er ook 
ruimte vrijgehouden voor een 
werkplaats waar de onderhoud 
en reparatie aan bijvoorbeeld 
scootmobielen ‘in huis’ kan worden 
gedaan. Dus geen lange wacht-
tijden omdat het voor reparatie 
teruggestuurd moet worden.

Service, kwaliteit en goed advies 
staan hoog in het vaandel bij Ma-
nuela en Marco. Zelfs de bezorg-

service is in eigen beheer zodat u 
het snel in huis kan hebben. Vaak 
nog dezelfde dag!

Nieuwsgierig geworden?

De Zorghulpmiddelen Outlet is te 
vinden aan de Turfschipper 5 in 
Wateringen. Bereikbaar via open-
baar vervoer eindhalte lijn 16 en 
17. De openingstijden 
zijn ma. 12.00-17.00 
uur, di. t/m vr. van 
10.00-17.00 uur en 

zat. van 10.00-16.00 uur. Buiten de 
openingstijden kan er een afspraak 
worden gemaakt. Tel. 0174-621544 
of mail naar info@zorghulpmid-
delenoutlet.nl. Gratis en voldoende 
parkeerplaatsen voor de deur. 
Kijk voor meer informatie op www.
zorghulpmiddelenoutlet.nl

Uitbreiding assortiment bij Zorghulpmiddelen Outlet Wateringen
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Dat is verleden tijd. 
Met een Sofiben dekbedovertrek hoeft
u niet meer te worstelen.
Lees het redactioneel stuk hier in de krant.

Gebruik de code VJ2017OH en krijg 10% korting op uw dekbedovertrek.
Niet geldig op actieproducten.
Of vraag naar de brochure en gebruik het bestelformulier.
U kunt deze via de telefoon 0164 686 071 aanvragen.

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

Heeft u ook
zoveel moeite
om het
dekbedovertrek
in de hoes
te krijgen? 

HUISHOUDELIJKE HULP

■ Via de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) of particulier

■ Vaste teams, dus weinig verschillende 

medewerkers over de vloer

THUISZORG/WIJKVERPLEGING

■ Professionele zorgverlening

■ Advies en ondersteuning 

■ Aan- en uitkleden, douchen, 

wondverzorging, etc.

CASEMANAGERS DEMENTIE

■ Informatie en advies voor cliënt en betrokkenen

■ Intensieve begeleiding en ondersteuning

■ Ontlasten van de mantelzorger(s)

■ Vast aanspreekpunt binnen de zorg

TEVENS VOOR CLIËNTEN IN DE WIJK:
■ Volledig Pakket Thuis

■ Persoonsalarmering

■ Ontmoetingscentrum Segbroek

■ ZekerThuis abonnement

■ Dagverzorging

Stichting Eykenburg is een gastvrije organisatie die, naast zorg op de locaties 

Huize Eykenburg en Het Zamen, ook diverse mogelijkheden van zorg en 

dienstverlening biedt, waardoor mensen langer en comfortabel thuis kunnen 

blijven. Een gevoel van veiligheid en geborgenheid en de wetenschap dat er in 

geval van nood adequaat wordt gehandeld, is daarbij cruciaal.

Met Stichting Eykenburg langer comfortabel thuis

Meer informatie 070 - 750 70 00       www.eykenburg.nlhartstichting.nl



Als oud-burgemeester van Madurodam 

heeft Noah van Meekeren (17) de eer 

om vertrekkend burgemeester van Den 

Haag, Jozias van Aartsen, toe te spre-

ken. Zijn favoriete plek in Den Haag: 

het Indisch Monument.

Het Indisch Monument doet Noah herinneren 
aan zijn Indische roots. “Mijn opa komt van 
Celebes, Sulawesi zoals dat nu heet. Ik ben 
eigenlijk opgevoed op de Nederlandse en 
Indische manier”, zegt de oud-burgemeester 
van Madurodam.

Op twee momenten in het jaar laat de 
Indische gemeenschap in Den Haag zich in 
groten getale zien: de Tong Tong Fair (eind 
mei, begin juni) en de herdenking bij het 
Indisch Monument (15 augustus). Noah is 
nog niet bij de herdenkingen bij het Indisch 
Monument aanwezig geweest. “Wel ben ik 
hier een aantal keren langs geweest met mijn 
opa en mijn moeder. Maar dat was vooral op 
rustige dagen.” Op de Tong Tong Fair, het fes-
tival dat voornamelijk draait om de Indische 
cultuur, komt hij van kleins af aan. “Daar kom 
ik al vanaf mijn geboorte. Eerst werkte mijn 
moeder daar. Toen ik zes weken oud was, 
moest ik naar de crèche die daar was, terwijl 
mijn moeder daar dag en nacht aan het 
werk was. Toen moest mijn moeder ermee 
stoppen, omdat zij een andere baan kreeg 
en nam mijn opa het van haar over. Zeven 
jaar geleden ging hij met pensioen. Vorig jaar 
ben ik er ook gaan werken. Bij de garderobe, 

maar ook als hulp.”

De voormalig jongste burgemeester van 
het land ziet culturele verschillen tussen de 
Nederlanders en Indische Nederlanders. 
“Eten is sowieso een heel groot verschil. Dat 
is voor Indische mensen heel belangrijk. De 
Indische kant van mijn familie kookt gewoon 
heel de dag door. Er is altijd wel lekker eten. 
En Indische mensen zijn meer gastvrij, vind ik 
zelf: er kan altijd wel iemand blijven eten. Ook 
zijn ze heel gemanierd: niet wijzen, mensen 
met ‘u’ aanspreken, enzovoorts.”

Dit artikel is gepubliceerd op de web-

site mijndenhaag.com. Meer verhalen 

lezen van bekende Hagenaars? Bezoek 

de site! En volg ons via Facebook: 

facebook.com/mijndenhaagpuntcom.

Noah van Meekeren

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”.

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 dekbedover-
trek 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.

tel. +31(0)164 68 60 71
email. contact@sofiben.com
Voor meer informatie: kijk op onze website 
www.sofiben.com

Nooit meer worstelen met uw 
dekbedovertrek
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We zijn er voor elkaar!

WWW.DEVOLHARDING.NL

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.

Bel voor vrijblijvende informatie of om u op te geven naar 070-221 05 82

of mail naar blijmaker@devolharding.nl

Word Blijmaker of Ontmoeter!

De Volharding Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag

Tel. 070-221 05 82 | email: blijmaker@devolharding.nl | www.devolharding.nl

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.



Het is een eenvoudige constate-
ring dat ouderen het liefst zo lang 
mogelijk in hun eigen vertrouwde 
omgeving willen blijven wonen. Zo 
wonen op dit moment maar liefst 
zes van de zeven 80-plussers 
thuis. Natuurlijk zijn er omstandig-
heden waardoor thuis wonen echt 
niet meer kan. Maar de bevolking 
wordt wél steeds ouder en de 
komende jaren moeten gemeentes 
op zoek gaan naar gerichte ant-
woorden op de vraag hoe senioren 
zo lang mogelijk vitaal en zelfstan-
dig thuis kunnen wonen.

Project iZi Gezond Lang Thuis

Xtra neemt deel aan het project 
iZi Gezond Lang Thuis. Een 
samenwerkingsproject vanuit de 
gemeente Den Haag met woning-
corporatie Haag Wonen, zorgin-
stellingen en leveranciers waarbij 
de bewoners centraal staan. Het 
project richt zich op de bewoner 
om hem/haar te helpen prettig, 
veilig, gezond en zelfstandig in 
hun eigen huis te blijven wonen. In 
de zomer van 2016 zijn een kleine 
honderd bewoners aan de Steen-
houwersgaarde (een complex van 

Haag Wonen) geïnterviewd voor 
een leefwereldonderzoek. Uit deze 
interviews is duidelijk geworden 
welke behoeften er (gaan) leven 
op het gebied van gezondheid, 
materiële situatie, sociale contac-
ten en dagbesteding. Samen met 
leveranciers is vervolgens gekeken 
of die behoeften met technologie 
en hulpmiddelen vervult kunnen 
worden. Bijvoorbeeld met be-
hulp van nieuwe alarmering, een 
valsensor, een participatie app en 
spraakgestuurde afstandsbedie-
ning. Heel ‘iteratief’, dat wil zeggen 
dat de aanpak en uitgangspunten 
continu bijgesteld kan worden op 
basis van informatie en ervaringen 
van de bewoners. Binnenkort start 
de testfase waarbij het voor de be-
woners fijn is om de technologie in 
hun eigen vertrouwde omgeving uit 
te proberen. Daarnaast is er in een 
van de vijf seniorencomplexen een 
‘ervaarwoning’ ingericht. In deze 
woning kunnen bewoners een 
rondleiding krijgen en de toege-
paste technologie en hulpmiddelen 
bekijken en uit proberen. Met deze 
aanpak hopen we technologische 
oplossingen te vinden die aanslui-

ten bij de behoeften van senioren, 
zodat de oplossingen ook daad-
werkelijk worden gebruikt. Mijn rol 
bij dit project (samen met andere 
projectleden) is onder andere 
gericht op de ‘community building’: 
met bewoners in contact komen, 
bewoners onderling met elkaar en 
met het iZi project verbinden.

Geïnteresseerde mensen die 
graag een keer in de iZi-ervaarwo-
ning willen komen kijken, kun-
nen contact opnemen met Loes 
Hulsebosch (06-54218143 en 
iziwoning@gmail.com).

Welzijn op Recept

“Vanuit Xtra zijn al wat langer 
bezig met ‘Welzijn op Recept’. Dat 
is een intensieve relatie tussen de 
huisartspraktijk en welzijn. Veel 
mensen komen bij de huisarts met 
problemen rondom het sociaal 
of psychische vlak. Vragen over 
een mogelijke daginvulling, hoe 
weer zin in het leven te krijgen. De 
huisarts heeft niet altijd een pas-
send antwoord op hoe eenzaam-
heid of verveling tegen te gaan. 
Welzijnswerk weet daar juist heel 

goed een antwoord op. Zo werken 
er bij ons welzijnscoaches. Zij gaan 
samen met de cliënt in gesprek en 
op zoek naar wat ze nodig hebben 
of willen gaan doen, zodat zij zich 
beter kunnen gaan voelen. Zoals 
samen koken of eten met elkaar, 
vrijwilligerswerk of buurtinitiatieven 
waar mensen naar toe kunnen 
gaan.” Een doorverwijzing naar 
welzijnswerk vanuit de huisarts 
gaat gepaard met een handteke-
ning van de patiënt voor akkoord 
dat de huisarts overlegt met de 
welzijnswerkers over het welbe-
vinden van de patiënt. “Door die 
toestemming tot samenwerking, 
werken we veel nauwer samen 
met de huisarts. We fungeren 
echt als een brug tussen psychi-
sche en somatisch klachten. Wij 
koppelen terug aan de huisarts 
wat er gebeurt met de patiënt, en 
wij hebben op onze beurt in kaart 
welke patiënten welzijnswerk nodig 
hebben.”

Scootmobieluitleenpunt
“Sinds vorig jaar is een scootmo-
bieluitleenpunt in Wijkcentrum 
Mariahoeve. Via het Servicepunt 
XL kunnen mensen voor een dag 
of een dagdeel een scootmobiel 
lenen. Indien nodig, is er ook een 
haal- en brengservice. Er bestaan 

plannen om dit initiatief in heel Den 
Haag uit te rollen.”

Huisbezoeken

Elke inwoner van Den Haag 
ontvangt elk kroonjaar - dus in het 
75e jaar, 80e, 85e, etc. - levensjaar 
een brief met het aanbod voor 
een huisbezoek. Vanuit Xtra (St. 
MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra) 
verzorgen wij deze huisbezoeken 
al een aantal jaren. Doel van het 
huisbezoek is om senioren te infor-
meren over diensten in de wijk en 
kennis te nemen van hoe het met 
hen gaat. De vernieuwing bij deze 
huisbezoeken vanaf dit jaar is om 
nog meer de focus op wensen en 
verlangens van senioren te leggen 
die kansen voor hun welbevinden 
en leefplezier kunnen bieden.

Nieuwe initiatieven in de Haagse welzijnssector
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Margo van der Salm (Stichting MOOI).
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n T 070 205 4444 n info@agaatweetraad.nl n www.agaatweetraad.nl

n AGAAT richt in

n AGAAT verhuist

n AGAAT klust

n AGAAT administreert

n AGAAT maakt schoon

‘WE ZAGEN ENORM TEGEN DE 
VERBOUWING OP... AGAAT 
NAM DIE ZORG VOLLEDIG WEG’

AGAAT biedt één aanspreekpunt 

bij verhuizing, handymandiensten,

schoonmaak en woninginrichting. 

We hebben een ruime keuze 

aan behang, verf, vloeren, 

gordijnen, inbetweens, vitrages, 

binnenzonwering en horren. 

Wij regelen voor u de woning-

inrichting van A tot Z, met 

eigen vakmensen. 

Laat u ook ontzorgen!
AGAAT weet raad!

ÉÉN CONTACTPERSOON 
VOOR AL UW 

VRAGEN!

Beter Zien gaat door waar uw opticien stopt 

en maakt speciale brillen voor het lezen en 

televisiekijken. Wij geven u een uitgebreid 

advies op gebied van bijzonder optische 

brillen en verlichting | www.beterzien.info

Expertisecentrum

brillen en verlichting | 

‘Door mijn maculadegeneratie 

kon ik niet meer lezen en nu 

met de bril hoef ik mijn man 

niet meer te vragen wat er 

staat. Echt fantastisch!’

W O R D T U W  

Z I C H T O O K  

S T E E D S M I N D E R  

E N H E L P T U W

B R I L N I E T  
M E E R ?

Beter Zien • Zeestraat 100 • Den Haag • T 070 364 24 04

De wereld om ons heen verandert. En ook welzijnsorganisaties veranderen mee. Wat werkt wel en 

wat werkt niet? Ouderenconsulent Margo van der Salm van Stichting MOOI (onderdeel van Xtra) zet 

voor De Oud-Hagenaar enkele nieuwe initiatieven in de welzijnssector op een rij.



Veel burgers ervaren drempels in de toegang tot 
maatschappelijke ondersteuning. Het melden 
van behoefte aan ondersteuning bij de gemeente 
is te ingewikkeld. Een deel van de mensen wordt 
voor dat ze zich kunnen melden al afgewezen. 
De gemeente (verantwoordelijk wethouder Kar-
sten Klein) onderzoekt daarnaast onvoldoende 
of er naast de gevraagde hulp nog andere pro-
blemen spelen. Den Haag mist daardoor kansen 
om kosten te besparen en burgers moeten soms 
verschillende aanvragen doen.

Maatschappelijke ondersteuning omvat sinds 1 
januari 2015 een breed pakket aan voorzienin-
gen, zoals begeleiding thuis, woningaanpassin-
gen, vervoersmiddelen, opvang en beschermd 
wonen. Iedere burger die zich bij de gemeente 
meldt voor ondersteuning, heeft volgens de 
Wmo 2015 recht op een zorgvuldig, integraal en 
domeinoverstijgend onderzoek. Dit onderzoek 
moet volgens de wet voor iedereen beschikbaar 
zijn, daarom moet de melding zo eenvoudig 
mogelijk zijn en door de burger op elke gewenste 
manier gedaan kunnen worden. Telefonisch, aan 
de balie, schriftelijk of via internet.

Den Haag verplicht iedereen een uitgebreid di-
gitaal formulier, met circa 90 vragen, in te vullen 

voordat een melding kan worden gedaan. Maar 
de uitkomst kan ook zijn dat iemand zich niet 
kan melden. Het formulier is daarmee een vorm 
van selectie en een drempel voor de toegang. 
Den Haag komt niet aan de opzet van de wet te-
gemoet en respecteert niet altijd de rechten van 
burgers. Het digitale formulier is daarnaast voor 
veel burgers te ingewikkeld; in bijna 60% van de 
gevallen wordt het invullen van het formulier niet 
afgerond. De gemeente weet niet in hoeverre het 
deze mensen daarna nog gelukt is om alsnog 
een melding te doen.

In het onderzoek naar de hulpvraag, dat volgt 
op de melding, kijkt de gemeente te weinig naar 
alle andere problemen die iemand kan hebben 
en is er geen afstemming van de hulpverlening 
met andere partijen zoals onderwijs en werk- en 
inkomen. Mensen met een hulpvraag krijgen 
hierdoor niet een integraal hulpaanbod voor alle 
problemen waar ze mee te maken hebben en 
moeten voor verschillende problemen apart bij 
de gemeente een aanvraag doen. Meldingen 
voor hulp in het huishouden worden automatisch 
afgedaan. De gemeente gaat met deze mensen 
niet in gesprek. De gemeente mist de kans om 
kosten te besparen met een vroegtijdige aanpak 
van problemen.

‘Gemeente werpt drempels op’

Bent u van plan om op een prettige 

en vitale manier ouder te worden?

Ga groepswonen!

In Den Haag bestaan al ruim dertig 
projecten voor “groepswonen door oude-
ren”. Het is een woonconcept dat enorm 
actueel en in beweging is. Groepswo-
nen blijkt in een enorme behoefte te 
voorzien, niet alleen bij alleenstaanden. 
Er zijn ook veel echtparen die voor deze 
woonvorm kiezen.

Als u meer wil weten over dit concept, 
ga nu uw licht opsteken bij het Cen-

trum Groepswonen (tel. 070-8877183) 
of kijk op de website van het GDO, de 
vereniging Groepswonen door Oude-
ren (gdo-denhaag.nl) . Het Centrum 
Groepswonen organiseert regelmatig 
informatiebijeenkomsten. U bent van 
harte welkom. Informatie: info@centrum-
groepswonen.nl

Groepswonen - iets voor u?
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Bij wonen, verhuizen of renovatie 

horen veel klussen. U heeft daar 

misschien niet altijd tijd voor of 

handigheid in, of u ziet op tegen de 

rompslomp. Daarbij gaat de maat-

schappij steeds meer uit van eigen 

kracht. Maar wat als u wél hulp 

nodig heeft? AGAAT weet raad!

Met AGAAT legt u het hele traject van 
woninginrichting, verhuizing, handyman- 
of schoonmaakwerk in één hand. Dat 
geeft rust, schept helderheid en is vaak 
kostenbesparend.
Met ‘AGAAT richt in’ bieden we een ruime 
keuze aan behang, verf, vloeren, gordij-
nen, inbetweens, vitrages en binnenzon-
wering. Samen met u zoeken we de juiste 
materialen en meten gratis in. Wij regelen 
voor u de woninginrichting van A tot Z, 
met eigen mensen. Daarin maakt AGAAT 
het verschil!

AGAAT hulppas

De AGAAT hulppas kent drie abonne-
menten, al vanaf 10 euro per maand. U 
kunt dan dag en nacht contact met ons 
opnemen. AGAAT regelt voor u warme 
maaltijden, een taxi of simpelweg een 
boodschap. En voor handymanklussen 
hebben we onze AGAAT strippenkaart. U 

bent dan altijd verzekerd van een handy-
man en krijgt 10% korting.

Ervaring in de zorg

AGAAT heeft daarnaast ruime ervaring in 
transities binnen de zorg. Bij alles wat we 
doen stellen wij het welzijn van de klant 
centraal.

AGAAT loopt voorop in deze nieuwe, com-
plete vorm van dienstverlening. Voor ons 
geldt ‘afspraak is afspraak’. AGAAT weet 
raad! is ons motto en daar staan wij voor. 
Eén contact, één aanspreekpunt: T 070 
205 4444 (www.agaatweetraad.nl).

Compleet ontzorgd met 

AGAAT weet raad!

SPECIAL 2017
De Rekenkamer Den Haag heeft onderzocht of de toegang tot de maatschappelijke 

ondersteuning in de gemeente Den Haag voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige 

vereisten en uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). 

Burgers die behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning wordt in Den Haag 

onvoldoende rechtszekerheid geboden en de gemeente mist kansen om beoogde doelen 

uit de Wmo te realiseren.

Door de overheid worden mensen steeds meer 
en meer gestimuleerd langer thuis te blijven wo-
nen in hun eigen omgeving. Uiteraard is dat een 
mooi uitgangspunt, maar voorwaarde daarbij is 
wel dat dit op een veilige en comfortabele wijze 
mogelijk is. Helaas blijkt het voor mensen soms 
nog een heel gepuzzel om helder te krijgen wat 
de mogelijkheden zijn of raken zij de weg kwijt 
binnen de vele regelingen, aanbieders en voor-
waarden van de verschillende verzekeraars. Juis-
te en heldere informatie is hierbij onontbeerlijk.

Stichting Eykenburg faciliteert diverse mogelijk-
heden van zorg en dienstverlening, maar biedt 
cliënten vooral ook informatie, begeleiding en 
ondersteuning bij het maken van keuzes en helpt 

graag bij het inzichtelijk maken van de hulpvraag. 
Een belangrijke pijler daarbij is om mensen 
zoveel mogelijk de regie te laten houden over 
hun leven en daarmee een waardevol bestaan te 
kunnen leiden.

Meer informatie over Stichting Eykenburg vindt u 
op www.eykenburg.nl of bel naar 070-7507000.

 

Langer comfortabel thuis
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Zelfs mensen met vloerverwarming in nieuwbouw-

woningen merken op dat de Thermoskussens 

een opmerkelijk eff ect hebben: “de vloer wordt nu 

warm op plekken waar deze voorheen helemaal 

niet warm werd”. Het woon comfort stijgt daarmee 

aanzienlijk. En het gasverbruik wordt beduidend 

minder. Bij woningen met radiatoren scheelt de 

energiebesparing gemiddeld 15 tot 20% en bij 

woningen met vloerverwarming tot wel 40%.

Minder vochtproblemen

Deze Bodemfolie stopt de verdamping van 

vocht waardoor er geen vocht uit de bodem kan 

doordringen tot in de woning. De warmere vloer 

en lagere vochtigheid geven schimmels en huis-

stofmijten nauwelijks kans en de muff e geur uit 

de kruipruimte verdwijnt voorgoed. Het resultaat 

van deze gecombineerde aanpak is een com-

fortabele, energiezuinige en gezonde woning.

Meer informatie of een vrijblijvende off erte? 

Kijk snel op tonzon.nl

I: tonzon.nl   E: info@tonzon.nl   T: 0900 - 28 66 966 (0,10 p/min)

“Wij merken 

echt een verschil: 

een warmere vloer en 

minder vocht.”

“Dankzij 
een andere, 

betere 
isolatie-

techniek.”

De illustratie geeft weer hoe TONZON Thermos-

kussens en Bodemfolie zijn aangebracht onder 

de vloer. Het Thermos kussen is een revolutionair 

isolatie materiaal dat in 1980 in Nederland werd 

ontwikkeld en isoleert als een thermosfl es. 

TONZON Thermoskussens

TONZON Bodemfolie

TONZON Vloerisolatie
Warmere vloer door beter isolerend effect

TONZON Thermoskussens isoleren op een effec tievere manier dan andere vloer-

isolaties. De Thermoskussens blokkeren de warmte straling door de vloer waardoor 

bestaande vloeren warmer worden dan de lucht boven de vloer. 

Koude grond 
oorzaak koude vloer 

De grond om ons huis is in-

middels fl ink afgekoeld en via 

de funderingsmuren wordt de 

warmte uit de kruipruimte ge-

zogen. Dit maakt de vloer koud 

en zorgt voor een koude zone 

onderin de woning zoals te zien 

is op deze infraroodfoto.

Deze koude zone koelt onze 

onderbenen af waardoor dikke 

sokken en pantoff els vaak 

onvoldoende zijn om koude 

voeten te voorkomen. Bodem-

isolatie en gewone vloerisolatie 

beschermen de vloer niet of 

onvoldoende tegen de afkoeling 

naar de koude funderingsmuren 

omdat ze permanent warmte 

blijven uitstralen. Daarom zijn 

vloeren in nieuwbouwwoningen 

zonder vloerverwarming ondanks 

de vloerisolatie nog steeds te 

koud, tenzij je de CV fl ink hoger 

zet. Het TONZON Thermoskussen 

is een unieke Nederlandse uit-

vinding die als enige de warmte-

uitstraling van de vloer wel vrijwel 

volledig elimineert. Daardoor 

komen vloeren eindelijk op 

kamertemperatuur zoals te zien 

is op deze infraroodfoto.

Nieuwe woningen, woningen met 

purschuim en woningen met 

bodemisolatie kunnen allemaal 

nog profi teren van deze uitvinding.

Heeft u een woning van 50 m2 

dan krijgt u al een droge kruip-

ruimte en de warmste vloer voor 

slechts € 1.850,-. Deze advies-

richtprijs in inclusief materiaal, 

montage, btw en een woning 

gebonden TONZON certifi caat.

HEEL BETAALBAAR

TONZON Vloerisolatie: een klasse apart

VOOR

NA


