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Den Haag: stad van de vrede
E

ind 1800 heerste er tussen de Europese
grootmachten een gespannen sfeer. Ze
probeerden een precaire vrede in stand
te houden. Aan de andere kant bleven zij hun
legers uitbreiden en zich bewapenen met voor
die tijd de modernste wapens. Om deze gespannen sfeer enigszins uit de lucht te nemen
werd in 1899 op initiatief van tsaar Nicolaas II
van Rusland een vredesconferentie georganiseerd.
Deze eerste vredesconferentie
werd in Den Haag gepland. Nederland was een neutraal land en
koningin Wilhelmina stelde het
paleis Huis ten Bosch als vergaderruimte ter beschikking. Van de
conferentie die op 18 mei 1899
begon was Wilhelmina erevoorzitster. De oprichting van een Hof
van Arbitrage om het uitbreken
van een oorlog te voorkomen
was een van besluiten die toen
genomen werden.
De tweede conferentie vond
plaats op 15 juni 1907 in de
Ridderzaal. Ditmaal waren bijna
alle toenmalige staten vertegenwoordigd. President Roosevelt
van Amerika had zich bijzonder
ingespannen om deze conferentie

tot een succes te maken. Opnieuw
was een Russische minister voorzitter. De Nederlandse vertegenwoordiger De Beaufort werd zijn
plaatsvervanger. Vertegenwoordigers van 26 regeringen maakten afspraken - mocht er toch
onverhoopt een oorlog uitbreken
- over methoden van oorlogvoering, zowel ter land ter zee als in
de lucht. Onder meer werd het
verboden te bombarderen vanuit
luchtballonnen en vliegtuigen. Er
kwam een verbod op het gebruik
van gifgassen en andere chemische wapens. En het gebruik van
dumdumkogels werd eveneens
verboden. Een ander resultaat
was het besluit om de vrijwillige
arbitrage permanent in te voeren,
wat de aanleiding was tot de op-

Carnegieplein 2, het Vredespaleis, gezien vanaf het plein (circa 1915). Foto: collectie Haags Gemeentearchief

richting van het Permanent Hof
van Arbitrage - dat later gevestigd werd in het Vredespaleis in
Den Haag. Het uitbreken van een
oorlog moest voorkomen kunnen
worden.
Een derde conferentie die gepland werd voor de zomer van
1915 is niet doorgegaan, omdat
in 1914 de Eerste Wereldoorlog
was uitgebroken.

Een oorlog (1914-1918) waarin
alle overeenkomsten, afspraken en de daaraan verbonden
verboden door alle partijen op
grove wijze werden genegeerd en
geschonden.

Vredespaleis
Carnegieplein 2, Vredespaleis. Het hek is nog in aanbouw (circa 1913). Foto: C.J. de Gilde (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief

JOHAN WASSENAAR
VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

Prins Hendrikstraat 132
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

070 - 363 75 19

In 1900 kwam uit een discussie tussen een Amerikaanse

Uw huis verkopen?
Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!

070 - 324 55 66 ◆ www.rottgering.nl

en een Russische diplomaat de
wenselijkheid naar voren om
in Nederland een blijvende en
passende huisvesting te creëren
voor het Hof van Arbitrage dat
opgericht was tijdens de eerste
vredesconferentie in 1899 en tijdens de tweede permanent werd
verklaard.

De Amerikaanse diplomaat White
nam hierover contact op met
de weldoener en multimiljonair
Andrew Carnegie. In 1903 ging
Carnegie - na de toezegging dat er
ook ruimte voor een bibliotheek
voor internationaal recht in zou
worden gecreëerd - akkoord en
doneerde 3,7 miljoen gulden voor
de bouw van zo’n Vredespaleis.
De Carnegie Stichting die toen in
het leven werd geroepen, is nog

steeds verantwoordelijk voor het
beheer en de administratie van
het Vredespaleis.
In 1913 werd het paleis officieel geopend en verhuisde
het Hof van Arbitrage van de
Prinsegracht 71 - waar het in
1901 werd gehuisvest - naar het
Vredespaleis.

De taken en diensten van het Vredespaleis zijn momenteel onder
andere de Carnegie Stichting, het
Permanent Hof van Arbitrage en
de bibliotheek. Vanwege ruimtegebrek moet voor diverse tribunalen uitgeweken worden naar
andere locaties in Den Haag, zoals
voor het Joegoslavië-tribunaal.
Joop Arts
jwarts@casema.nl

Zorgeloos
samen
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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Oproepjes
Onthulling uitgesteld

De gemeente Den Haag heeft,
in overleg met ons, besloten om
de onthulling van het herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de
bombardementen in februari
1945 op het WSM-complex in

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat
binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere
lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nl

Loosduinen uit te stellen. Zoals
aan u bericht zou dit 4 mei as.
plaatsvinden. In het kader van
zorgvuldigheid wil de gemeente onderzoeken of de lijst
compleet is.
Piet van der Meer

De Amerongenstraat

Het lijkt Carla Corver, Marianne
Kleihorst, Marianne Hempenius, Han Rouwendal en mij leuk
met zoveel mogelijk straatgenoten herinneringen en anekdotes uit te wisselen. Vanaf
melkhandel Vlieger tot de Végé
van Rodijck. Interesse? Laat het
ons horen o.v.v. je (meisjes-)
naam, mailadres en huisnummer van toen, via nonki32@
hotmail.com.
Jenny Polman

Jan Heijnen

De Sportgids (Haagse Editie)

Als sportverzamelaar zoek je regelmatig naar het ontstaan van
in dit geval het blad De Sportgids. Rond 1950 moet iemand op
het idee gekomen zijn om dit blad te gaan uitgeven en aan de
man te brengen bij het stadion. Het verscheen niet alleen als
een Haagse editie, die bij thuiswedstrijden van SHS/Holland
Sport en ADO gekocht kon worden, maar er was ook een Rotterdamse editie (die bij Sparta en Feyenoord) werd verkocht
en zelfs moet er ook nog een Delftse editie zijn geweest in het
begin van de 60’er jaren bij DHC. Op bijgaande foto staat een
exemplaar van 18 augustus 1968 (19de seizoen, nr. 1) met Aad
Mansveld op de voorkant en wordt als administratie-adres
genoemd: Goeveneurlaan 428 te Den Haag. En redactie-adres:
W. Schild, Korte Molenstraat 19 te Den Haag. Voor advertenties
kon je terecht bij: J. Bergakker, Roemer Visscherstraat 132 te
Den Haag.

Eerder heb ik een oproep
geplaatst inzake de Anna van
Saksenstraat 10 waar mijn
ouders woonden gedurende de
oorlogsjaren. Tot mijn verbazing reageerde Jan Heijnen
hierop. Hij woonde toentertijd
ook in de portiekwoning Anna
van Saksenstraat 10 en kon me
meer informatie geven over de
andere bewoners.
Zo kende hij ook de familie Van
Betten die de begane grond
had; die waren toen met zijn
veertienen! Die familie en mijn
ouders kenden elkaar goed
en gingen na de oorlog nog
met elkaar om. Jan Heijnen,
zijn moeder en twee broers
woonden op de eerste etage

Gezocht: nazaten van
de weduwe TH. W.
Moerel

Onderstaande porseleinen
flessendop is onlangs gevonden in een berg steenpuin.
De vindster wil de dop graag
terugbezorgen bij de familie.
De dop was van een wijnhandel gevestigd op het adres
Van Leeuwenhoeksingel 51
te Delft, het Stationskoffiehuis, en dateert uit de jaren tussen 1920 en 1923. De weduwe
vertrok met haar vier kinderen naar Rotterdam, alwaar zij in
1935 overleed. Tussen 1936 en 1941 ging een kind naar Den
Haag, een kind naar Amsterdam, een kind naar Schipluiden en
een kind naar Meerssen (Limburg).
Wie heeft informatie over de nazaten, zodat de dop terug kan
naar de familie? De informatie kunt u kwijt via akromwijk@
rumaweb.nl.
en Jan mocht de zolderkamer
hebben - die ook werd gebruikt
als onderduik-schuilplaats door
mijn vader.
Theo Zwaaf
tntzwaaf@casema.nl

Jaarstukken 1914

In mijn bezit bevindt zich een
jaaroverzicht uit 1914 van de
AHOG (Algemene Handelmaatschappij Onroerend Goed)
met balans en V&W-overzicht

in guldens, centen en halve
centen. In mijn tijd dat ik er
werkzaam was, waren zij gevestigd in een statig pand aan
de Badhuisweg in Den Haag
(70’er jaren). Directeur was
toen Martin Rademakers. Wellicht dat er onder de lezers van
dit blad belangstelling is voor
dit jaarverslag, het kan gratis
bij mij worden opgehaald.
Th.J.v.d. Braak
thvdbraak@gmail.com

Regentesseplein

Met interesse heb ik in De Haagse Tijden
van 2 april het artikel over het Koningsplein en het Regentesseplein gelezen. Bij
laatstgenoemd plein mis ik echter een uiterst markant punt dat niet meer bestaat,
namelijk de Regentessekerk, waar mijn
ouders in 1924 zijn getrouwd. Bijgevoegd
stuur ik u een oude ansichtkaart uit 1914
die een fraai beeld geeft over de toenmalige situatie.

Wie kan mij meer over de geschiedenis van dit prachtige blad
vertellen en heeft misschien nog exemplaren liggen? En wie
weet of er ergens nog een archief van aanwezig is? Ik zie uit
naar reacties.

In de 60’er jaren kwam het in glanzend papier in krantenformaat uit en had het meestal zes bladzijden. De opstellingen
stonden erin en onder de namen de leeftijd van de spelers. En
stond het vol met zwart-witfoto’s van spelers/elftallen, voorbeschouwingen en andere artikelen. Rond 1975 verschenen de
laatste nummers.

Jan Vroegop
jvroegop@planet.nl

Willem F. Cupedo
w.fcupedo01@freeler.nl

Onafhankelijk en betrokken

Hoofdredacteur
Ivar Lingen
redactie@dehaagsetijden.nl
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

De Haagse Tijden is een ideële non-commerciële krant, zonder enige binding met de overheid of een organisatie. Alle kosten worden gedekt door de verkoop van advertenties. De lezers
en schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn onbezoldigd. De ingezonden artikelen kunnen ook gebruikt worden op de website en sociale media die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de uitgever. De Haagse Tijden heeft de moeite genomen om de rechtmatige eigenaar van de gepubliceerde foto’s te vinden.
Als u meent de publicatierechten te hebben, kunt u contact opnemen met de uitgever. Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten minste 64.000 exemplaren gratis te krijgen,
op circa 360 distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. 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 euro. Vanaf 1 juli 2019 kost een jaarabonnement in Nederland 59,95 euro en in het buitenland 89,95 euro. Het voordeligste is
het om de krant gratis als PDF te downloaden via de website: www.dehaagsetijden.nl.
Vaste auteurs
Hans Roodenburg
John Vroom

Uitgever
Constant Martini
uitgever@dehaagsetijden.nl
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Jan Vos jr.
www.dehaagsetijden.nl administratie@dehaagsetijden.nl

Helpdesk
Vragen of klachten over
De Haagse Tijden?
Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur.

Advertentieverkoop
Daphne Brückel en
Jolanda Kraanen
Brückel Reclame BV
Telefoon: 070-360 76 76
dehaagsetijden@bruckel.nl
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www.baasimmedia.nl
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M

ijn jeugd bracht ik vanaf 1940 ruim tien jaar door in de Maagdepalmstraat. We woonden er op nummer 28 twee hoog in
een portiekwoning met vader Frans J. Beekman, moeder Nel
Beekman-den Dulk, mijn jongere broer Wouter, en na de oorlog met
mijn zusje Els. Op nummer 38 woonden sinds eind 1942 de zwager en
zuster van mijn moeder met mijn neven Herman en Cor, en na de oorlog
Peter. Die oom Herman van der Waaij en tante Bep van der Waaij-den
Dulk waren noodgedwongen vertrokken uit de Banaanstraat, omdat
hun huis werd afgebroken in verband met de aanleg van de tankgracht.
De ons bekende straten lagen
binnen de rechthoek Copernicusstraat, Valkenboskade, Mient en
Kamperfoeliestraat. Dominant
stond aan het Kamperfoelieplein
de RK kerk van de Heilige Familie
en in de schaduw daarvan het
complex van RK-scholen aan de
2e Braamstraat. Het was een
buurt van ambtenaren, ambachtslieden en winkeliers. Mijn
vader was ambtenaar, onder ons
woonde het gezin van aannemer A. van Leeuwen en op de
begane grond dat van slager C.T.
Scholten. De straten waren ons
belangrijkste speelterrein, want
auto’s waren er nog niet.
Goed herinner ik mij de inslag
op 1 januari 1945 van een
V2-raket op de hoek Kamperfoeliestraat-Indigostraat op 500
meter van ons huis, waarbij 24
burgers om het leven kwamen.
In de puinhopen speelden wij
later. In de Hongerwinter was de
gaarkeuken in de gymzaal van
het scholencomplex aan de 2e
Braamstraat, waar je waterige
zure soep kon halen. Op zondag
29 april mochten wij vanaf het
balkon van ons huis met een
handdoek naar de overkomende
vliegtuigen zwaaien, die voedsel dropten boven vliegveld
Ypenburg. Van de bevrijding op 5
mei 1945 en de grote opluchting
onder de buurtbewoners herinner ik mij niets. Ook hossende
mensen staan mij niet voor de
geest.
Net als mijn neef Herman
zaten broer Wouter en ik op de
Openbare Kleuterschool aan de
Zonnebloemstraat, een afstand
van twee kilometer. Het naar
school gaan was als volgt geregeld. De moeders brachten ons
naar het Pomonaplein, waar zich
de ‘openbare kleuters’ verzamelden. Op een bewaard gebleven
foto zie ik ruim dertig kleuters
drie aan drie achter elkaar staan.
Dat heette ’t Rijtje. Onder leiding
van juffrouw Jo Schalken, met
de fiets aan haar hand, liep de
groep naar de Zonnebloemstraat,

waarbij we de ‘zeer gevaarlijke’
Laan van Meerdervoort moesten
oversteken.

Na de bevrijding was er op
maandag 21 mei 1945 de grote
overwinningsparade (Victory-parade) op de Laan van Meerdervoort van de stad tot ‘het Heitje’
bij het De Savornin Lohmanplein.
Alle zijstraten waren afgezet met
tanks. Deze zeer natte militaire
parade heb ik niet gezien. En dan
is er op zaterdag 16 juni 1945 het
Bevrijdingsfeest in onze buurt
tussen de Mient en de Copernicusstraat. Het is een misverstand
dat een dergelijk feest meteen
op 5 mei plaats vond. Er was
voorbereiding voor nodig. De datum 16 juni staat vermeld in het
kasboek van mijn vader. Er had
zich een comité gevormd, onder
leiding van een oud-padvinder
wiens naam ik niet ken.

Volksdansgroep zwaaiend met vlaggetjes voor het samengestroomd
publiek

Straatfeest
De herinnering aan dit grote
straatfeest is vooral zo levendig
door de vele foto’s die er toen
gemaakt zijn. De fotograaf was
volgens het stempel achterop
de foto’s: C. Sund, Maagdepalmstraat 33, Foto ‘Hallo’. Vele bewoners hadden zelf geen fototoestel
en konden afdrukken bestellen
en later ophalen en betalen in
een winkel aan de Mient. De
foto’s waren op ansichtkaartformaat. Eén ervan draagt nummer
111. Er zijn dus zeker meer dan
honderd foto’s gemaakt, waarvan
ik er slechts zeven uit de familie
ken. Uit het kasboek van mijn vader blijkt dat ze voor één gulden
per stuk te koop waren. Dat was
voor velen een behoorlijk bedrag,
te vergelijken met ruim vijf euro
nu. Uit deze foto’s is het volgende

op te maken.

Allereerst was er grote optocht
die werd geopend met een
versierde ‘praalwagen’ met een
paard ervoor. De voerman had
zich als boer verkleed met een
zwarte pet op het hoofd en een
lange pijp in de mond. Op zijn
wagen zat een groep vrouwen
met witte kapjes. Enkelen waren
als man verkleed met donker
boezeroen en geschminkte snor.
Er is een Zuid-Bevelandse kap te

Versierde wagen met vrolijke dansgroep Bevrijdingsfeest Maagdepalmstraat

het paard, opa kijkt de ongezadelde ruiter recht in de ogen. In
de stoet lopen lachende mensen
die zich hebben verkleed of een
hoedje scheef op het hoofd hebben gezet. Er is Scheveningse in
daagse dracht. De vrouwen dragen rokken, jurken of overgooiers. Ze hebben witte kniekousen
of sokken aan. Ondanks de

Afgespannen paard voor talrijk publiek Bevrijdingsfeest Maagdepalmstraat

zien. Aan de wagen is een lange
staak bevestigd met de Nederlandse vlag. Boven de straten
waren gekleurde vlaggetjes aan
touwen opgehangen. Deurposten
waren versierd en aan vele huizen hing de Nederlandse vlag.
Op een andere foto zien we het
afgespannen paard met dezelfde
voerman voor het toekijkend
publiek, dat rijen dik staat in
de Maagdepalmstraat hoek
Boksdoornstraat. Hieronder
bevinden zich ook mijn oma en
opa Beekman.
Mijn oma kijkt wat angstig naar

Hongerwinter zien de mensen er
niet vermagerd uit. Het was geen
optocht met vlaggen van verenigingen of politieke partijen.

Onder het toeziend oog van het
publiek wordt er door tientallen
vrouwen gevolksdanst en dat
moet vooraf zijn geoefend. Mijn
oom Herman begeleidde het
volksdansen op zijn viool samen
met andere muzikanten. Een
geluidinstallatie was er uiteraard
niet. De dansende vrouwen kwamen uit de Maagdepalmstraat,
Boksdoornstraat en Marestakstraat. Hoewel hun kinderen
op katholieke, protestante of

Volksdansgroep op straat. Nel Beekman en Bep van der Waaij als boer verkleed

openbare scholen zaten, was er
toen een grote saamhorigheid
in onze buurt. De dames van de
volksdansgroep poseren met
Nederlandse vlaggetjes voor de
toeschouwers. Iedereen lacht en
is vrolijk. Met veel verschillende mensen op de foto was het
natuurlijk ook aantrekkelijk voor
de verkoop door de fotograaf!
Er was ook een kinderoptocht.
Veel kinderen liepen mee in
een matrozenpak of zomerjurk.
Herman, Wouter en ik waren als
kabouters verkleed met rode
puntmuts en aangeplakte (kriebelende) watten baard en een
pofbroekje. Begeleid door onze
moeders liepen we achter een
met bloemen versierde kruiwagen. Een prijs(je) hebben we
helaas niet gekregen.

Het zoeken naar een verslag van
dit Bevrijdingsfeest in de dagbladen leverde niets op. De Haagsche Courant en Het Vaderland
hadden een verschijningsverbod
in verband meegaandheid met de
Duitse bezetter. Het Binnenhof
telde elke werkdag slechts vier
pagina’s met familieberichten
en advertenties. De kranten
leverden helaas niets op over het
straatfeest in onze buurt. Gratis
wijkkranten met buurtnieuws
waren er in die tijd helemaal niet.
Ik herinner mij de komst van De
Posthoorn in de jaren vijftig.
Voor zover ik weet is er geen
archief van het organiserend comité bewaard gebleven. De herinnering aan het Bevrijdingsfeest
zit in de hoofden van oudere
buurtbewoners en is vastgelegd
op vele foto’s in ansichtkaartformaat. Die zijn verspreid over
vele albums of bewaard in oude
schoenendozen.
Frans Beekman
frans.beekman@planet.nl
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BTR REIZEN

 055 - 5059500

All Inclusive Hotels Autovakanties
rting
65+ Ko

All Inclusive Wunderland Kalkar ***

All Inclusive Hotel Eperland ***

All Inclusive De Bonte Wever ****

Nieuw All Inclusive Hotel Zwilling ***

Kalkar / Niederrhein / Duitsland
279,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 279,-

Assen / Drenthe
229,- p.p.
4 dg. All Inclusive va. € 229,-

Nieuw

Good [old] Times | Zomerlessen

Voor iedere 55-plusser die
liever danst dan stil zit
Iedereen kan dansen, elk lichaam
heeft zijn eigen, unieke bewegingsmogelijkheden en expressiviteit.
En dit geldt zeker ook voor 55-plussers!
Ook dit jaar organiseert Holland Dance
Festival de Good [old] Times zomerlessen:
danslessen voor 55-plussers die deze
zomer graag dansend doorbrengt. Onder
leiding van verschillende professionele
dansdocenten gaat u als deelnemer aan
de slag met de basis van drie dansstijlen:
Lindy hop, Afrikaanse dans en Bollywood
dans. De lessen staan vooral in het
teken van samen dansen, met plezier als
grootste drive. Iedereen, met of zonder
danservaring, is dan ook van harte welkom.

Op 1 mei start de verkoop van de tickets
voor de danslessen. De zomerlessen vinden
dit jaar plaatst in de Holland Dance Festival
Studio (De Gheijnstraat 51) en het Korzo
Theater (Prinsestraat 42).

26 juli van 10:30 -12:00 — Lindy Hop, Korzo
16 aug van 10:30 -12:00 — Afrikaanse dans,

Holland Dance Festival Studio
30 aug van 10:30 -12:00 — Bollywood, Korzo

Prijs (per les)
Regulier: € 13,- Ooievaarspas: € 6,50

Tickets en info:
holland-dance.com

All Inclusive Hotel Royal Montana ***
Altenahr / Ahrdal / Eifel
156,- p.p.
3 dg. All Inclusive va. € 156,-

All Inclusive Hotel Vennendal ***
Nunspeet / Veluwe
269- p.p.
4 dg. All Inclusive va. € 269-

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel

Nieuw

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
al voor € 389,389,- p.p.

5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland
All Inclusive Hotel Altenahr ***
385,- p.p.
al voor € 385,-

Deze busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland
All Inclusive Hotel Gaasterland ***
389,- p.p.
al voor € 389,-

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg
All Inclusive Hotel Op de Boud ***
445,- p.p.
al voor € 445,-

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

VERHUIZ
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EN ONTR
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www.seniorenhulp.com

Dodenherdenking
in Rijswijk op
zaterdag 4 mei
met Wieteke van Dort &
verhaal van Emilie Straus
Begraafplaats Oud-Rijswijk
Wieteke van Dort

Sauerland / midweek € 249,249,216,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 216,-

Nieuw

Datum, tijd en locatie

�� �es�� ��

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Epen / ZuidZuid-Limburg
199,- p.p.
4 dg. All Inclusive va. € 199,-

All Inclusive Bus excursievakanties

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Nieuw

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
op te zadelen met hoge uitvaartkosten.
En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname
aan het Depositofonds van De Volharding
biedt hiervoor een passende oplossing.
U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 141,
hoek Prins Hendrikstraat.

Sir Winston Churchilllaan 233
T 070 396 1967

18.15 uur Begraafplaats Oud Rijswijk
Ontvangst, zang Wieteke van
Dort, kranslegging, Last Post
19.15 uur Herdenking Oude Kerk
(Herenstraat)
19.55 uur Park Hofrust. Kranslegging,
stilte, toespraak burgemeester

Gemeente Rijswijk
Oude Kerk & Park Hofrust

Word ook lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

T 070 326 16 41

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
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Indische Jongens in de jaren vijftig

Z

onder de meisjes te kort te willen
doen; aan de repatriërende Indische jongens die in de jaren vijftig
zowel Den Haag als mijn leven verrijkten,
bewaar ik de beste herinneringen en heb ik
nogal wat te danken.
Op het Geurt Volkers College waar wij vanzelf nog ouderwets
werden afgericht, van braaf
rondjes lopen in de pauze tot
het tijdens de les systematisch
opdreunen van jaartallen,
naamvallen en rijtjes - was zo’n
regime waarbij op de dansles

swing en jive taboe werden
verklaard, en wij de gymnastiekles keurig gescheiden van
de meisjes zouden beoefenden.
Kortom: de ideale voorbereiding van ons jongens tot
toekomstig uitgelezen kanonnenvoer. Natuurlijk had zo’n

Woutertje Pieterse en Femke

opvoeding ook zijn voordelen,
voor mij vooral dat ik nauwelijks huiswerk hoefde te maken.
Immers, wat ik echt weten
moest, was er klassikaal al lang
ingestampt. En dan verschijnen
er in een mum van tijd plots al
die Indische jongens; de meeste
van hen, zoals Henk Demoet
en Louis Clignett, wat ouder
dan wij, wat kwam door de
oorlogsomstandiheden in ons
voormalige, koloniale Nederlands-Indië, dat meteen na de
Japanse bezetting verwikkeld
was geraakt in een vrijheidsoorlog met de opstandige
inlandse bevolking. Doordat
deze Indische jongens niet
alleen wat ouder waren, maar
ook meer gerijpt door wat ze
hadden meegemaakt in dat onrustige, van merdeka (vrijheid)
vervulde Indië, blies hun komst
een tropisch briesje door onze
wat duffe schoollokalen heen.

Lang niet alle docenten en
leerlingen konden met dit
nieuwe fenomeen overweg.
Om te beginnen het vocabulair, met uitroepen als adoe
en soedah, een exotische taal,
waarin bijvoorbeeld ik werd
aangeduid als pandjang (lange),
en wat wij groot noemden, was
bij hun besar. Ook op sportief
gebied zorgden deze knapen
voor een ommezwaai, zoals met
een eigen softballclub VODO,
een sport waar ikzelf niet aan

deed, maar ook en vooral bij de
inmiddels opgedoekte voetbalclub Westerkwartier, ooit fraai
gehuisvest aan de toenmalige
Duinlaan. Met name Guus
Zeijdel, Jantje van de Graaf,
Rudi Rosier, Karel Dermout en
niet te vergeten Jopie Pattisilano kwamen ons geweldig
versterken, waardoor onze
jeugdelftallen zelfs de concurrentie van een club als ADO niet
hoefden te vrezen. Daarnaast
pikte ik met mijn beste Indische
vriend Eric, naast de verplichte
stukken uit de Max Havelaar,
het nodige op uit Multatuli’s
ideëen. Vooral diens talloze
bewijzen voor de stelling van
Pythogoras maakten op ons
alpha’s veel indruk. En over
diens Woutertje Pieterse waren
wij het helemaal volkomen
eens, wat een schrij�kunst, wat
een humor, wat een betoond genie hier voor de details. Ach, die
arme Kees de Jongen, tot kort
daarvoor nog een hele held, viel
hierbij volkomen in het niet, als
onaardig gezegd: een sentimente draak.

Logo hsv Westerkwartier

Ja, die Indische jongens, mede
door hen, kwam ik in aanraking
met die heerlijke nasi koening
en sateh ajam (jam jam jam),
als ook met de tweestrijd in
de novelle Oeroeg van Hella
Haasse. En natuurlijk ook met
echte ‘Indische’schrijvers als
Maria Dermoût, Jan Walraven,
P.A. Daum, Vincent Mahieu en
tenslotte met ‘natuurlijk’ de
niet te vergeten wereld van de
Tempo Doeloe.
In andere delen van Den Haag
werden deze Indische jongens
niet altijd even hartelijk benaderd. Vandaar scheldwoorden
als ‘blauwe’, Katjang en kreten
als ‘rot op naar je eigen land’.
Knokpartijen waren er nu en
dan het gevolg van.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl

Nasi kuning

Opstand 1918
Met belangstelling het verhaal ‘Den Haag in bange dagen in 1918’ van Kees de
Raadt gelezen. Wat hebben onze ouders veel meegemaakt. Het spektakel op
de Maliebaan van 18 november 1918 is door een ons onbekende groepering
aanleiding geweest om bij de fabriek van Petrus Regout een heel mooi bord
te laten maken. In ons boek ‘Vaderlandse Geschiedenis op Maastrichts Aardewerk’ staat daarover:
Op 11 november 1918 kwam
er een einde aan WO I, maar in
ons land was de politieke toestand verre van vredig. Op deze

wapenstilstandsdag roept de
socialist Pieter Jelles Troelstra
de revolutie uit met o.a. als doel
het Koningshuis af te schaffen.
Het gewone volk is het daar
volstrekt mee oneens en op
maandag 18 november kwam
het tot een massale betoging
op het Malieveld in Den Haag.
Op het hoogtepunt van deze
demonstratie verscheen onver-

wacht Koningin Wilhelmina in
een koets. Bij haar zat prinses
Juliana, toen 9 jaar oud (foto uit
de krant). Het publiek werd zo
enthousiast, dat ze de paarden
uitspanden om zelf de koets
over het Malieveld te trekken!
Op een Maastrichts bord wordt
deze gebeurtenis herdacht.
Het middenpatroon toont de

Nederlandse
leeuw met op
het banier ‘nov.
1918’. In de
rand met trotse
letters ‘Hou’en
trouw aan kroon
en troon’, omringd
door de onvermijdelijke appeltjes van Oranje.

In onze tekst staat dat het enthousiaste publiek bij aankomst
van de koets deze uitspande
en over het Malieveld trok. Dit
hadden we ‘ergens’ gelezen.
De Raadt schrijft echter, dat
gereedstaande militairen deze

klus uitvoerden en eerlijk
gezegd lijkt dit wat aannemelijker.
Willem en Anke Meershoek
0348-472857
w.meershoek@hetnet.nl
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9 mei 1945 in Den Haag
H
et onderstaande verhaal gaat over de laatste dagen rond de
bevrijding. De periode van 9 mei 1945 tot in juni 1945, werd
vastgelegd door mijn moeder in haar dagboek, over het bezette Den Haag/Scheveningen, en mijn Amerikaanse oom die ons bevrijdde en ook over deze zelfde periode schreef.

Woensdag 9 mei 1945

Germany, 11 mei 1945

Vandaag hebben we zoveel beleefd dat ik blij ben dat ik dat allemaal aan het papier kwijt kan.
Het is prachtweer en we werden
al met veel plannen wakker, we
wilden vroeg zijn en zoveel mogelijk zien. Piet en Albert, waren
al buiten want die missen niets
van alles wat er gebeurt.

Dear Father and Mother, wat ik
jullie moet vertellen in deze brief
en vele brieven hierna kan haast
niet verteld of geschreven worden maar ik zal mijn best doen,
dus hier komt het!

De jongens riepen: “Daar komt
een raar autootje aan.” Hij stopte
voor onze deur. Dat bezoek bleek
dus voor ons. We wisten niet wat
we zagen, er stapte een of�icier
uit in prachtig uniform, en toen
hij mij hartelijk kuste, wist ik: dat
is Peterboy.
We zaten in de salon. Hij sprak
gebroken Hollands, omdat Peterboy in Amerika is geboren, maar
zijn moeder wil dat de kinderen
het Hollands ook zouden spreken. “Tina”, zei hij: “ik heb een
beetje eten voor je meegebracht,
omdat ik wist dat hier zo’n honger was, maar als ik geweten had
dat het zo erg was had ik meer
meegebracht.” Ik kreeg twee busjes melk, heerlijke chocolade, een
kilo vlees in bus met vet, een zak
peulvruchten en meel en een zak
macaroni. Vader een doos �ijne
Raleigh-sigaretten en er werd
�link gerookt. Onze buren kregen
ook wat te roken en dat wás wat.
Toen ik dat eten zag waren we
weer voor een paar dagen klaar.
Zo aten wij vandaag erwtjes met
vlees en vet en we zijn verzadigd
tot en met.
Peterboy heeft de HBS bezocht
en de militaire academie. Hij is
nu 1ste luitenant zware artillerie. Hij ligt niet hier, maar
in Duitsland en heeft tot daar
gevochten. Hij heeft twee dagen
verlof gevraagd om zijn familie te
bezoeken en gaat morgen weer
naar Duitsland terug. Over een
paar maanden gaat hij naar Japan. Geve God dat hij gezond bij
zijn ouders mag terugkomen.
Peterboy komt morgenochtend
terug om een foto van ons te
maken voor zijn moeder in
Amerika. We gingen rijden, ik
dacht: hoe �ijn dat wij uit rijden
zijn met zo’n deftige of�icier.
Door iedereen werd Peterboy
toegejuicht en hij stak steeds zijn
keurig gehandschoende hand op
als dank. Piet en Albert voelden

IK WAS DE EERSE AMERIKAAN
DIE IN DEN HAAG, HOLLAND,
ARRIVEERDE NADAT DE
VREDE GETEKEND WAS!

zich wat, hoor. Zo had ik ook deel
aan de triomftocht. De mensen
zijn gewoon uitgelaten als ze een
bevrijder zien.

Peterboy moet nog een paar
maanden blijven in Duitsland,
daar hij alles regelen moet met
al die gevangenen. Hij zorgt
voor het eten en dat ieder weer
naar zijn eigen land terug kan
met leeftocht bij zich. We zullen
voorzichtig aan moeten doen met
eten. Daarom krijgen we elke
keer maar een beetje. Zojuist
hoorde ik dat we elk negen ons
Engelse biscuits krijgen, en elk
drie ons suiker, dus nu hebben we geen zorg meer. Toch is
voor velen de hulp nog te laat
gekomen.

Donderdag, 10 mei
1945, Hemelvaartsdag

Vijf jaar geleden waren we in
oorlog en alle ellende moest
toen nog beginnen. Nu zitten
we met één van onze bevrijders
een glaasje whisky te drinken.
Peterboy heeft woord gehouden
en kwam vandaag terug hoewel
hij erg door de familie werd
opgehouden. Hij bracht nog een
doosje honing mee en voor vader
drie doosjes echte sigaretten.
Die zijn per stuk zeker 70 gulden
waard.
Peterboy is hier twee dagen geweest en is bij elkaar
misschien twee uur op bed
geweest. Overal worden ze
binnengehaald. Ze hebben
gedanst tot ‘s morgens vijf
uur. Zomaar bij vreemde lui.
Die jongens worden overal
als eigen familie beschouwd.
Peterboy vond het jammer
dat hij weg moest. In Düsseldorf is alles puin en nog
eens puin.

Enige dagen geleden kregen we
te horen
dat de
vrede was
getekend
in Holland.
De oorlog
in Duitsland
woedde nog
voort. Zodra
ik hoorde
dat Holland
bevrijd was,
ging ik naar
de kolonel en
vroeg ik om
daar heen te
mogen gaan,
maar die zei dat hij eerst de
generaal moest vragen. Dus ging
ik naar de generaal en die zei
eerst nee, maar toen hij mijn
verhaal hoorde, hoe hongerig
mijn familie was en dat ik voedsel voor hen had, zei hij dat hij
er over zou nadenken. Toch bleef
het nee! Er waren daar teveel
ziekten, dus kon ik niet gaan. Ik
keerde teleurgesteld terug. Laat
in de avond ging de telefoon en
daar was de generaal aan de lijn.
Hij was van gedachten veranderd en zei dat ik kon gaan, drie
dagen.
Meteen maakte ik alles in orde
en pakte al het voedsel bijeen.
Dat was zondagavond 6 mei. Hij

zei dat ik dinsdagmorgen 8 mei
kon gaan. De hele maandag verzamelde ik worst, bacon, vlees,
soep in blik, honing, melk in blik,
snoep, sigaretten en whisky.
Terwijl ik dit allemaal in de Jeep
deed, hoorde ik maandagavond
ongeveer 7.00 p.m. dat Duitsland
zich overgegeven had en dinsdag
was V-E Day. Ik kon die avond
niet slapen. Na twaalf uur maandag middernacht stonden mijn
chauffeur en ik op en gingen naar
Holland. Afgeladen met allemaal
eten en drinken en rookwaar.
Ik kreeg speciale permissie om
rechtdoor naar Holland te gaan:
naar Den Haag, Scheveningen,
Leiden, Utrecht en Rotterdam.
Wat er op die reis door Holland

kijken. Toch moest ik als een gek
rijden om de eerste te zijn die in
Den Haag aankwam. De mensen
waren zo gelukkig, ze huilden
en schreeuwden en ik heb nooit
zoveel vlaggen gezien. Toen we
door een stadje reden, kwamen
de mensen aangerend om ons te
begroeten en de politie gaf ons
een speciaal motor�iets-escorte
door de stad.

en in Den Haag plaatsvond in
die drie dagen is nauwelijks te
beschrijven.

spuugden soms op
ze.

Toen het vrede was, werd er bij
Utrecht nog gevochten. Om 8.00
a.m. V-E Day (dinsdag 8 mei)
waren mijn chauffeur en ik al
in Utrecht en waren ze net met
vechten gestopt. Mijn Jeep was
volgeladen met voedsel met een
grote Amerikaanse vlag bovenop
en een grote Hollandse vlag,
rood-wit-blauw. We reden door
de Duitse linie in Utrecht en
verder naar Den Haag. Dus reden
we met de open Jeep en passeerden duizenden Canadese trucks
die snel naar Den Haag reden om
daar als eerste aan te komen.

Ik had mezelf beloofd dat
ik de eerste zou zijn die
Den Haag zou bereiken.
De duizenden Hollanders
die overal langs de wegen
in Holland stonden, is iets
dat ik nooit zal vergeten.
Jullie moeten weten dat wij
daar de enige Amerikanen
waren en toen de mensen
onze vlag zagen werden ze
wild. Ze strooiden zoveel
bloemen naar ons dat we
niet meer vooruit konden

Er waren duizenden Duitse
soldaten op de wegen. Toen ze
mijn Jeep zagen aankomen met
de vlag er op kwamen ze zelfs in
de houding en salueerden ons. Ze
waren nog niet eens gevangen;
ze liepen nog met hun geweren en munitie. De Hollanders

Toen we de buitenwijken van Den
Haag bereikten,
hadden de Duitsers op de weg
nog hun geweren
klaar voor actie.
Ze waren bang
om te schieten,
omdat ze hadden
gehoord dat het
allemaal voorbij
was voor hun,
maar ze waren
er niet zeker van. Hoe dan ook,
we reden ongeveer 70 mijl per
uur en arriveerden in Den Haag.

Wat we daar zagen, en het
welkom, was meer dan ik ooit
had kunnen dromen. Met grote
moeite kwamen we in de buurt
van de Bijenkorf en konden niet
verder, ik bedoel, de mensen
die zich verdrongen en ons niet
door lieten gaan. Toen we bij
de Bijenkorf aankwamen, in de
Wagenstraat bij de Jodenbuurt,
konden we niet meer verder. De
mensen zwermden over onze
Jeep en we moesten stoppen. De
kapitein van de Haagse politie
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Ik heb een ontelbaar aantal
handtekeningen gegeven. Ik kan
nu zeggen dat alle familieleden
nog leven. Ze wonen nog allemaal in Holland en de meesten
in Den Haag.

Cor Bal, Tina Bal-Kuiper, oom Peterboy, de tweeling Albert en Piet.

stond daar te wachten met een
grote Cadillac en we moesten uit
onze Jeep en met hem meegaan,
anders waren we compleet
verdrongen. Ze tilden mijn chauffeur en mij op hun schouders en
droegen ons, bedekt met theerozen en tulpen, door de stad. Ze
kwamen ons dus redden en we
reden mee in de Cadillac door de

stad. De politie
bewaakte onze
Jeep, terwijl we
door Den Haag
paradeerden.

Na een paar uur
vroeg ik ze of ze
konden helpen
mijn familie te
vinden. Toen namen ze me mee
naar hun bureau waar ik werd
begroet door een comité en ze
keken in hun archief en vonden

Arie Verhey (Mike’s broer) in
Wassenaar. Dus reden we daar
naartoe. Langs Huis Den Bosch,
en vonden spoedig het huis.
Met een speciaal politie-escort
kwamen we bij de deur. De
politie nam mijn Jeep en zette die
achter Arie’s huis om die veilig te
stellen tegen de menigte, want de
politie kon ze niet tegenhouden.

De mensen huilden, ze waren zo
blij om Amerikanen te zien - wij
waren de enige daar. Ze juichten
en zongen Hollandse liederen
en lang zal die leven. Arie vroeg
ons een paar dagen te blijven. De
mensen wachtten nog buiten en
juichten en zongen en er kwam
zelfs een band die voor Arie’s
deur voor ons speelden. Iedereen
nam foto’s van ons, en mensen
van de krant en de pers waren
in Arie’s huis om ons verhaal te
horen en hoe we daar kwamen.
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We waren dus in Den Haag aangekomen om 12,30 ‘s middags
op 8 mei. Om 2.30 p.m. verlieten
we Arie’s huis en gingen met een
speciaal escorte naar Tante Tine
(zijn moeder). We moesten weer
heel snel naar binnen omdat de
menigte weer zo groot was. Ik
heb nooit zoveel mensen zien
huilen van geluk. Ik haalde het
voedsel uit de Jeep en zette het
in tante Sien’s huis. We maakten
een lijst van familieleden om alle
tantes, ooms en nichten een deel
daarvan te geven. Toen reden we
weg met de Jeep, met Arie en z’n
vrouw en mijn chauffeur.

We gingen eerst naar Albert
van tante Eysje. Ze waren zo
blij me te zien dat ze sprakeloos waren. Ik gaf ze allemaal
goed voedsel. Pekelvlees, melk,
bloedworst, chocolade, sigaretten en wat whisky. Ik kan jullie
niet vertellen hoeveel honger al
deze mensen hadden. Ze hadden
tulpenbollen gegeten, nog twee
weken en ze zouden allemaal van
honger gestorven zijn. Ze waren
zo gelukkig dat tante Eysje zelfs
mijn handen kuste.
Hierna gingen we naar Tina en
Cor Bal. Ze hadden het net over
mij gehad. Het was zeer toevallig
dat ze juist over mij spraken toen
ik voorreed. Ze waren ook half
verhongerd, maar ze hadden een
mooi huis en mooie meubels en
twee kleine jongens.

Ik nam Tina Bal-Kuiper mee naar
Scheveningen. We reden op de
Scheveningseweg met de kap van
de Jeep neer en toen we aan de
rand van Scheveningen kwamen,
zag ik grote betonnen muren
met Duitse soldaten die nog
met geweren op wacht stonden.
Niemand mocht er in of uit. We
reden recht op de grote betonnen poort toe en
de Duitsers zagen
onze vlag en salueerden correct en
openden de poort
en wij reden naar
binnen. De Duitsers
keken en ze konden
niet begrijpen hoe
we daar kwamen.
Ik kan jullie niet vertellen wat
een grote voldoening het Tina
Bal-Kuiper gaf om langs die

Duitsers te kunnen gaan, met een
Amerikaan, en geen zorgen te
hoeven maken dat ze halt moesten houden. We waren zo ver
voor de oprukkende legers dat
die nog geen kans hadden al die
Duitsers gevangen te nemen. Alle
Duitse soldaten was verteld om
tot nader order op hun post te
blijven. We moesten wel lachen
om die moffen die we passeerden. In Amsterdam en Rotterdam
hadden de Duitsers nog ongeveer
100 mensen gedood, zelfs na de
overgave. Dus jullie begrijpen dat
het een hachelijke zaak was om
daar doorheen te rijden.

erg blij om mij te zien en ze wilden dat ik bleef. De Graef is een
goeie vent en jullie moesten eens
horen hoe hij die Duitsers te slim
af was. Hij is me er eentje, voor
niemand bang zoals de meeste
Hollanders. Zij is ook O.K. Ik
herkende ze meteen. Zij was erg
mager en ze hadden ook honger.
Hij wilde ook naar Amerika gaan.
Van de meeste familieleden kreeg
ik foto’s. Ik maakte ook vijf foto’s
die ik hier laat ontwikkelen.

weten dat de meeste van deze
mensen afgelopen winter door
Holland liepen, in de sneeuw
en kou zonder genoeg kleren
en bijna geen schoenen, alleen
om wat voedsel te krijgen. De
hartverscheurende dingen die ik
zag en hoorde toen ik daar was,
zal ik nooit vergeten. Ik kan niet
begrijpen hoe we al die jaren zo
gelukkig konden zijn. Ik zal nooit
meer klagen, want het is niet uit
te leggen wat ik allemaal gezien
heb en wat dat met mij deed. Er
is veel meer te vertellen, maar
jullie zullen dat allemaal horen
als ik thuis kom.

len, omdat ik gewoon de tijd niet
had om erheen te gaan. Toen ik in
Den Haag was, merkte ik dat de
Hollanders leken op Amerikanen.
In veel gevallen waren ze hetzelfde. Ik heb hier in zes maanden
meer geleerd over mensen dan
ooit tevoren in mijn leven.

Als jullie deze brief lezen, moet
je begrijpen dat er veel meer te
vertellen valt, maar ik kan het nu
niet allemaal schrijven. Je moet

Daarna ging ik naar de Fluwelen
Burgwal om de
dochter van
oom Willem te
bezoeken. Ze
hebben nog
steeds het
taxibedrijf en
hebben nog
maar twee taxi’s
over. De Duitsers pikten al hun
auto’s in. Ik bracht voedsel, chocolade en sigaretten voor ze mee.
Ze hebben een leuk dochtertje
van ongeveer 12 jaar. Ze waren

Alles bij elkaar vond ik deze
dagen heel bijzondere dagen in
mijn leven zover, en ik denk dat
we toch wel een beetje hebben
kunnen bijdragen. Ik was in de
gelegenheid om in Holland erg
veel families te bezoeken, maar
moest toch de meeste teleurstel-

Naast het feit dat ik weg was
van huis en moeilijke tijden heb
gehad, zou ik de periode die ik
doorbracht voor geen geld hebben willen missen.

Nu, ik hoop dat alles goed is bij
jullie, en ik hoop jullie spoedig
te zien. Wees voorzichtig en veel
geluk and love to you both, your
son Pat.
Piet Bal

P.S. Uit het verhaal van Peter
van Maastricht blijkt dat er
toen - rondom hem - veel pers/
fotografen aanwezig waren, maar
nergens heb ik foto’s of artikelen
kunnen vinden, dus ik vraag hier:
gaarne reacties naar Piet Bal,
Molenstraat 28, 4171 CP te Herwijnen, 0418-581403, pietbal@
upcmail.nl.
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MET GRATIS REDACTIE

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’.

11 juni in De Haagse Tijden:

Zorgspecial

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

OPLAGE 68.000 EXEMPLAREN!
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Erf- en schenkingsrecht

Uitsluiten van zoon
in testament
Ik wil onze zoon, schoondochter en kleinkinderen uitsluiten van onze nalatenschap.
Wij willen onze dochter en kleinzoon
tot erfgenaam maken. We hebben al een
testament uit 1991. Wat zijn de kosten
hiervan?

Op 11 juni verschijnt onze Zorgspecial.
In deze special besteden wij extra aandacht
aan de activiteiten gericht op de verbetering
van de gezondheid van de mensen.
Op 11 juni verschijnt onze Zorgspecial. In de
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Voor al uw verdere vragen en wensen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
kunt u contact opnemen met
Daphne of Jolanda: 070 - 360 76 76

Wat u precies wil, hoort in een wijziging
van het testament uit 1991. Neem daarover contact op met een notariskantoor.
De prijzen liggen tussen de 183 tot 619
euro. Afhankelijk wat u wenst. Laat ook
eerst een paar offertes uitbrengen in uw
regio. Als u géén contacten hebt in de notariswereld, bel dan eerst op: notaristelefoon 0900 346 9393 Van maandag tot en
met vrijdag van 09.00-14.00 uur. Kosten
€ 0,80 per minuut.
Overigens kunt u uw zoon niet helemaal
uitsluiten. Hij kan nog een beroep doen
op zijn legitieme portie, maar de meeste
kinderen, die niet helemaal te onterven
zijn, laten dat zitten vanwege de wil van
hun ouders. Pas als er enorme problemen
zijn tussen ouders en hun kind (bijvoorbeeld drugs), kán een kind nog een
beroep doen op zijn legitieme portie.
Kinderen uit tweede
huwelijk regelen het
Mijn vader is 93 jaar en ik ben zijn enige
dochter uit zijn eerste huwelijk. Ik heb
niet zo goed contact met hem meer. Uit
zijn tweede huwelijk, waarvan zijn vrouw
inmiddels is overleden, zijn nog eens vijf
kinderen voortgekomen. Die kinderen
heeft hij gemachtigd zijn financiële zaken
te regelen.
Dus ze kunnen zijn spaarrekening leeghalen. Ik besef dat dit ook de consequentie
is dat ik geen contact meer met hem heb.
Echter, hij heeft nog steeds wat zeer antieke spulletjes uit ons gezin van destijds.
Daarvan zou ik wel iets willen hebben om
het beschikbaar te stellen aan een museum. Hoe kan ik dat regelen?

U schetst een situatie waaraan weinig te
doen is. Uw vader mag bij leven schenken
aan wie hij wil en spullen geven aan wie
hij wil. Pas als hij is overleden, dan gaat
het erfrecht spelen en kunt u als zijn
enige biologische dochter (uit een eerder
huwelijk) uw (minimale) erfdeel claimen.
Ook zou u kunnen delen in zijn na te
laten huisraad als hij dat al niet heeft
vastgelegd in een codicil (of testament).
Wilt u toch bij zijn schenkingen en de
verdeling van zijn eventuele nalatenschap betrokken worden, dan is het
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Op 11 juni verschijnt onze Zorgspecial. In deze special besteden wij extra aandacht aan
de activiteiten gericht op de verbetering van de gezondheid van de mensen. Ook verhalen
van zorgcentra en vrijwilligers in de zorg komen aan bod. Gericht op ontzorgen, vitaliteit en activiteit.
Welzijn van de mens staat centraal in deze editie. Naast de papieren versie is de Zorgspecial ook online
te lezen via www.dehaagsetijden.nl met iedere maand 10.000 bezoekers. Bovendien ontvangt u bij
afname van een advertentie een redactioneel stuk geheel gratis.
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• Bij een 1/4 advertentiepagina krijgt u 1/4 pagina gratis redactie FC
€ 575,00
Welzijn van de mens staat centraal in deze editie. Naast de papieren versie is de Zorgspecial ook online
• Bij een 1/2 advertentiepagina krijgt u 1/3 pagina gratis redactie FC
€ 1.100,00
te lezen via www.dehaagsetijden.nl met iedere maand 10.000 bezoekers. Bovendien ontvangt u bij
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afname van een advertentie een redactioneel stuk geheel gratis.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
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Voor al uw verdere vragen en wensen kunt u contact opnemen met
• Bij een 1/2 advertentiepagina krijgt u 1/3 pagina gratis redactie FC
• Bij een 1/1 advertentiepagina krijgt u 1/3 pagina 
gratis redactie FC
D aphne of Jolanda: 
070 - 360 76 76
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

D e sluiting sdatum  voor het reserveren van advertentieruimte en redactie 
in deze special is uiterlijk 5 juni 2019.
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Behandeling
aan huis

raadzaam om deze kwestie open en eerlijk
aan uw vader voor te leggen. Wil hij u niet
tegemoetkomen dan heeft u alleen maar af
te wachten of er na zijn overlijden voor u nog
wat te halen is.
Samenlevingskwesties

Langstlevende bij
ongehuwde partners
Wij hebben een samenlevingscontract en een
testament op de langstlevende. Beiden hebben
ook kinderen uit een eerder huwelijk. Wij willen
dat als de langstlevende van ons is overleden
álle kinderen een gelijk deel erven. We hebben
dit bij een notaris vastgelegd. Is dat voldoende?
Inderdaad gaan een samenlevingscontract
en een testament op de langstlevende vrijwel
altijd samen. Bij ongehuwde partners geldt
namelijk niet het wettelijk erfrecht van
gehuwden dat bepaalt dat de langstlevende de
totale nalatenschap van de overleden partner
in beheer krijgt. Dat is bij een participatiecontract (wordt in de basisadministratie
opgenomen) iets anders. Laat dat maar aan
een notaris over. De vraag is natuurlijk wél
of sommige kinderen niet een beroep gaan
doen op hun legitieme portie van een van de
(biologische) ouders als dat méér is. Maar we

nemen aan dat het in principe goed is geregeld. Ook bij uw wederzijdse kinderen.

Voor al uw verdere vragen en wensen kunt u contact opnemen met
D aphne of Jolanda: 070 - 360 76 76

Voor al uw verdere vragen en wensen kunt u contact opnemen met
Een team van
prothesespecialisten
D aphne of Jolanda: 

Fiscale zaken

Voorheffing belasting
over alimentatie
Een vriendin van mij is gescheiden. Zij ontvangt
van haar ex per maand ongeveer €1000. Dat
komt bij haar inkomen. Zij heeft namelijk
een baantje van 20 uur per week. Over haar
alimentatie moet zij belasting betalen. Is het
mogelijk dat de belastingdienst dat maandelijks inhoudt zodat zij niet in de verleiding
komt om alles op te maken?
Er zijn voor uw kennis natuurlijk mogelijkheden om bij de Belastingdienst voorheffing
te vragen. Maar of dat financieel aantrekkelijk voor haar is, betwijfelen we zolang de
Belastingdienst niet zelf al met een voorlopige
aanslag komt. Zij kan beter zelf elke maand
een deel van het alimentatiebedrag dat ze
krijgt reserveren voor de belastingaanslag
die zij ongetwijfeld in een naheffing zal
krijgen. Wil zij niet in de verleiding komen al
het belastingdeel over de alimentatie op te
maken, dan moet zij contact opnemen met de
Belastingdienst.

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

za 11 mei

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO)
elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis
wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg
7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot
verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard?
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Het Binnenhof in Tweede Wereldoorlog

Op 2, 3, 4 en 6 mei organiseert ProDemos een
speciale rondleiding over het Binnenhof in de
Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetting
van Nederland had gevolgen voor de hele
samenleving, zo ook voor het leven op en
rond het Binnenhof. Wat gebeurde hier in de
jaren tussen 1940 en 1945? Waarom vluchtte
Koningin Wilhelmina naar Londen? Vergaderden de Eerste en Tweede Kamer tijdens deze
Fotograaf H.A.W. Douwes, collectie
jaren? En wat was bruine Prinsjesdag? Op deze
Haags Gemeentearchief
en meer vragen krijg je antwoord.
De middagrondleiding, onder leiding van een gids, brengt je langs tal van bekende en belangrijke plekken, waaronder Paleis Noordeinde, het Kabinet van de Koning en het Plein.
Inclusief bezoek aan de Ridderzaal.
Boek de rondleiding via prodemos.nl/wo2

Veilig bankieren

16 mei organiseert het Senioren Collectief Haaglanden een voorlichtingsmiddag over veilig
bankieren. Ook kunt u vragen stellen over andere vraagstukken betreffende contacten met de
bank. Speciale voorlichting zal worden gegeven
over PSD2, iets wat u regelmatig bij de voorlichtingsspotjes op de TV ziet verschijnen.
Met PSD2 heeft u het recht om nieuwe partijen toegang te geven tot uw betaalrekening.
PSD2: een nieuwe manier van bankieren met aanvullende veiligheidseisen . De voorlichting zal worden gegeven door medewerkers van de RABO bank, maar u behoeft geen
klant te zijn van de RABO bank.
De voorlichting vindt plaats op 16 mei 14.00 uur op de Marterrade 10.
Gaarne aanmelden als u wilt komen tel. 070 2002066 of per e-mail info@seniorencollectie�haaglanden.nl
De toegang is gratis. De Marterrade is bereikbaar met Randstad rail nr 4 halte De Rade
of bus 21 Halte Hertenrade . De toegang is gratis.

4 en 5 mei: Theater na de Dam: Over waar de boerderijen stonden

Jongeren uit Den Haag en omstreken hebben
zich de afgelopen maanden verdiept in de
geschiedenis van Escamp ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog. Onder leiding van
diverse theatermakers van Het Nationale
Theater spraken ze met ouderen over hoe het
was om jong te zijn in oorlogstijd.
Deze herinneringen en verhalen vormen de
basis van de voorstelling Over waar de boerderijen stonden. Over de liefde voor het platteland. Over vroeg opstaan, hard werken
en gesprekken aan de keukentafel. Over met je voeten in de aarde en rennen door een
weiland. Over hoe de oorlog alles veranderde. Over daar waar nu scholen, �latgebouwen
en winkels staan, maar ooit boerderijen stonden.
Deze voorstelling vindt plaats op twee dagen en op twee locaties. Op beide dagen wordt
er gestart in Theater Dakota aan de Zuiderlarenstraat 57 en wordt vervolgd in het
Zuiderparktheater aan de Henriëtte Roland Holstweg 100. Op 4 mei start de voorstelling
om 19:30 uur en is de herdenking een onderdeel van de voorstelling. Op 5 mei begint de
voorstelling om 13:00 uur.
Wilt u deze voorstelling bijwonen?
Kijk voor meer informatie op www.zuiderparktheater.nl

Paard: RESIDENTIE ORKEST MEETS CHARLIE CHAPLIN
In de reeks Symphonic Junction in het Haagse Paard ontmoet het
Residentie Orkest de koning van de stomme �ilm, Charlie Chaplin.
Bij de beelden van The Gold Rush uit 1925 speelt het orkest o.l.v.
Timothy Brock de muziek die Chaplin zelf componeerde voor
zijn klassieker. In The Gold Rush reist Chaplin naar Alaska in de
hoop goud te vinden. Tegelijkertijd probeert de vagebond de
mooie Georgina te verleiden. Een hoogtepunt is de scène waarin
de hongerige goudzoeker een schoen verorbert alsof het een
malse biefstuk is. Chaplin zei zelf: “Als er één �ilm is waarmee ik
herinnerd wil worden, dan is het deze.”
vr 17 mei

Zuiderstrandtheater: BRAHMS & BEETHOVEN
Filmisch, symfonisch, sprankelend. De muzikale vrienden
Hannes Minnaar en Jan Willem de Vriend ontmoeten elkaar in
de kleurrijke klankwereld van de nog jonge Johannes Brahms.
Op 25-jarige leeftijd wilde de Duitse componist een symfonie
schrijven, maar het resultaat was het meeslepende Pianoconcert nr. 1, geïnspireerd op Beethoven. Op het programma staan
verder Ludwig van Beethovens Zevende symfonie en Wesley
Troegers One Minute Symphony.
vr 24, za 25 & zo 26 mei:

MAHLER 5 in Amsterdam en Den Haag
In de reeks Masterclassics speelt het
Residentie Orkest o.l.v. Nicholas Collon
op 25 mei de Vijfde symfonie van Gustav
Mahler, waarvan het Adagietto wereldberoemd werd door Luchino Visconti’s
tragische speel�ilm Death in Venice. In
zijn meesterwerk, een van de grootste en
mooiste composities ooit, neemt Mahler
je mee op een epische tocht vanuit de
duisternis naar het stralende licht.

Ook op 24 mei, in het Amsterdamse Concertgebouw, en 26 mei, in het Haagse Zuiderstrandstrandtheater, is Mahler 5 te beluisteren, dan samen met Mozarts Vierde vioolconcert met soliste Rosanne Philippens.
Dodenherdenking 4 mei bij de Agneskerk aan de Beeklaan

Vanuit de Agneskerk aan de Beeklaan zullen de doden van de Tweede Wereldoorlog
worden herdacht. Het begin is om 19.30 uur en om 19.55 uur leggen we bloemen aan
de voet van de toren. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil onder de gedenksteen die
buiten in de kerktoren is ingemetseld.
Adres: Beeklaan 188, 2562 AP te Den Haag
Tijd: 19.30 u – 20.00 u
(Het is geen religieuze bijeenkomst maar een algemene herdenking voor de hele wijk).
Gezocht: mensenmens als vrijwilliger bij de Humanistische Begeleiding

Je werkzaamheden als vrijwilliger bestaan uit het bieden van een luisterend oor.
Hiertoe bouw je een vertrouwensrelatie op met de hulpvrager. Je begeleiding is er op
gericht betrokkene weer in staat te stellen een zinvolle invulling te geven aan zijn of
haar leven. Hulpvragen waarmee mensen zich tot je wenden spitsen zich toe op levensvragen, zingeving, ouderdom, ziekte of verlies.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Miriam ter Luun, coördinator
Humanistische Begeleiding Haaglanden. Bel 06-81937263 of
mail naar hbv@humanitischverbonddenhaag.nl

Loosduinsekade 175,
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

WORD
DONATEUR
O F KO M
IN ACTIE!

#samenvoordieren
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Haagse bevrijdingsaffiches
I
k heb een aantal maanden geleden een stuk of 25 ‘posters’ overgenomen van festiviteiten, die plaatsvonden na de bevrijding in
diverse straten in Den Haag.
Willem F. Cupedo
w.fcupedo01@freeler.nl
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Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen
die over Den Haag gaan. Het gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen. Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik
maken van deze digitale boekwinkel.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman met
twee gezichten
Cornelis M. Netten

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees

Op deze plek te staan, een rondgang door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema

Iwan Kriens (1871-1957)
groeide op in Den Haag. Na
enige omzwervingen door
Europa vestigde hij zich
rond 1900 als chef-kok in
Londen, waar hij aan de
wieg stond van de allereerste Engelse kookschool
voor professionals.

Een ongewenst kind van
een prostituee, opgevoed
door een dubieuze
peetmoeder, wordt in
een vijandige omgeving
geen prettig mens. De
vlucht naar een Fries
dorp verandert zijn leven
in positieve zin. Toch
wordt hij achterhaald
door zijn verleden. Laat
u zich door de afloop
van dit fictieve verhaal

30 gedichten die, samen met
de foto’s van Elvin Hage, lezen
als een ontdekkingstocht
langs Haagse locaties. Met
veel verwijzingen naar de
geschiedenis van de hofstad.
Den Haag wordt belicht
als stad aan zee, stad van
paleizen, van vrede en recht
en museumstad.
Een boekje voor wandelaars en mijmeraars.

€ 19,95

€ 14,50

Martinus Nijhoff n.v. (1853-2002).
In Martinus Nijhoff n.v.
(1853-2002). Opkomst,
bloei en ondergang van een
boekenimperium vertelt
oud-medewerker Bob Jongschaap nauwgezet, chronologisch en met een rijke
hoeveelheid beeldmateriaal
en anekdotes, het verhaal
van Martinus Nijhoff als
uitgever, boekhandel en
legendarisch antiquariaat.

Verkrijgbaar in de
boekhandel of via www.vantilt.nl

€ 12,50

€ 29,50

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Zojuist verschenen

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Bescherming, oorlog en wederopbouw

ISBN: 978-94-6010-087-1
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Redactie: Ivar Lingen
Aantal pagina’s: 112
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50
Taal: Nederlands

ISBN: 978-94-6010-086-4
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Auteur: Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans
Aantal pagina’s: 284
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 29,95
Taal: Nederlands

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming
van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse
bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde.
Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944
door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog.
Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op
Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de
verwoesting van delen van de stad.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw is geschreven door
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg en Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker
van het Haags Gemeentearchief.
Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door
De Nieuwe Haagsche. VOM-reeks 2019, nummer 1

ISBN 978-94-6010-087-1

9 789460 100871

Bescherming, oorlog en wederopbouw

Verhalen van de stad gebundeld

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers
geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Hongerwinter niet. Ook door
de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk
leed veroorzaakt.

10 jaar De Oud-Hagenaar

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar
woorden te vatten.

Oorlog in de lucht
Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw

26-03-19 09:58

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit gevoel te
ISBN 978-94-6010-086-4

beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen –
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten.

Henk Ambachtsheer
Corien Glaudemans

9 789460 100864

4812838 Omslag Luchtoorlog.indd Alle pagina's

18-03-19 09:20

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en

jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over uiteenlopende
Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van Scheveningen en de

V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed
veroorzaakt.

Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot uitgaan in Den Haag in de
jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit historisch perspectief of vanuit de
herinnering. Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar.

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Bureau voor Architectonische en
Decoratieve Kunst

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Peter van Dam

ISBN: 978-94-6010-084-0
Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met
illustraties
Winkelprijs: € 29,95
Peter van Dam

4809310 Omsl Louis de Wolf.indd 3

18-01-19 13:15

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld
verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en
scholen. Een heel bekend voorbeeld van zijn werk is de Salon de Rafraichissements
in 1903 gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende
maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in
de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog
boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse
bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Mislukte lanceringen van
V2-raketten en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor
de verwoesting van delen van de stad.
Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.
Deze rijk geïllustreerde publicatie is van de gemeente Den Haag, afdeling
Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door De Nieuwe Haagsche.
VOM-reeks 2019, nummer 1

(Wiener) Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel
Advertentie 240x255 april.indd 1

11-04-19 10:39
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Leerplichtig tijdens de mobilisatie en de bezetting

O
T

nlangs schreef ik voor mijn kleinzoon een briefje waarin ik
aan zijn schoolleiding verzocht om hem vooruitlopend op
zijn schoolvakantie één dag eerder verzuim toe te staan om
een familiebezoek in het buitenland mogelijk te maken. Zo’n briefje is
noodzakelijk in verband met de handhaving van de huidige leerplichtwet. Ik moest toen terugdenken aan de tijd dat ik zelf leerplichtig was.
Mijn leerplicht viel in een onrustige periode. Ook gold er toen een
andere leerplichtwet.
Ik wil hieronder proberen
een belangrijk aspect in mijn
persoonlijke leerplichttijd te
beschrijven. Ik wil daaraan geen
vergaande conclusies verbinden.

In de straat, waar ik in mijn jeugd
woonde, zijn twee lagere scholen: een Openbare Lagere school
en de toen zo genoemde Mr AE
Lismanschool, waar het lager onderwijs meer aan de religie werd
gerelateerd. Ik heb begrepen dat
beide scholen inmiddels een (andere) naam hebben. De openbare
lagere school heet tegenwoordig
de Vlierboom, terwijl de Lismanschool momenteel de Vliermeent
wordt genoemd. Ik herinner me
nog dat die schoolgebouwen
ter weerszijde stonden van een
braakliggend terrein. Op dat
terrein werd kort voor de oorlog
de rest van het Pomonaplein
voltooid.
Vanaf september 1937 ging ik
naar die openbare lagere school.
Maar mijn schoolgenootjes en
ikzelf hebben na juli 1939, toen
we grote vakantie kregen, dat
schoolgebouw slechts weinig
meer van binnen gezien.

Op 28 augustus 1939, drie
dagen voor koninginnedag en
vier dagen voor het begin van
het nieuwe schooljaar, werd
de mobilisatie afgekondigd. Er
werden in beide scholen in de
straat militairen gelegerd. De
gevolgen daarvan werden al vrij
direct merkbaar en als kind keek
ik daar met belangstelling naar.
Voor ons was het tevens een
meevaller dat de schoolvakantie
werd verlengd en dat de aanvang
van het nieuwe schooljaar dus
werd uitgesteld. In het sportveld
tussen de beide scholen werden
loopgraven gegraven. Dat was
vermoedelijk om in tijden van
gevaar het contact tussen de beide ‘militaire objecten’ te kunnen
onderhouden. In dat loopgravennetwerk werden enkele
mitrailleursnesten opgenomen
met uitzicht op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Op
de speelplaatsen van de scholen

verschenen houten overkappingen waaronder de veldkeukens
werden geïnstalleerd. Ook in de
klaslokalen werd alles voor een
langdurig verblijf van de soldaten
in gereedheid gebracht. Voor de
beide schoolgebouwen stonden
gewapende schildwachten. Ten
behoeve daarvan werden er
wachthuisjes geplaatst.
De hele sfeer veranderde.
Soldaten liepen af en aan en er
was meer verkeer in de straat.
Ook hoorden wij enkele malen
per dag hoorngeschal. Dat was
bedoeld om de soldaten
’s morgens tot opstaan op te
wekken, de etenstijd aan te kondigen of het eind van de dag aan
te geven. Na de avondmaaltijd
van de militairen, verzamelde
zich altijd een groepje beklagens-waardige personen bij de
poort van die geïmproviseerde
kazernes. Zij waren allen voorzien van een pannetje in de hoop
op wat resten uit de militaire
keukens.
De Lismanschool werd kennelijk gezien als een soort commandopost die verdedigd moest
worden. In begin mei 1940, toen
de werkelijke gevechten waren
uitgebroken, werd de voordeur
zwaar gebarricadeerd door
middel van een bouwsel van
stoeptegels die daarvoor uit het
trottoir werden gehaald. Het
paard van de commandant werd
ook ergens ondergebracht. Het
rijdier kwam regelmatig in actie.
Dan werd het door een oppasser stevig ‘in toom’ gehouden
terwijl de bevelhebber wat
stijfjes pogingen deed om het
te bestijgen. Als dat was gelukt
stelde de commandant zich fier
op aan het hoofd van de troep
en zij marcheerden vervolgens
gezamenlijk de schoolpoort uit.
Meestal werd in zuidwestelijke
richting gemarcheerd om dan op
een daartoe uitgekozen plaats
te gaan oefenen ter voorbereiding van de verdediging van het
Vaderland.

Soms liet de Majoor verstek gaan.

In dat geval werd de colonne
voorafgegaan door een eenzame tamboer/hoornblazer. Hij
produceerde in z’n eentje een
wat mager geroffel maar de militairen hielden er daardoor wel
stevig de pas in. Soms zo stevig
dat de trommelslager erdoor in
de verdrukking kwam. Voor ons,
kinderen, was het ook indrukwekkend wanneer de stoet werd
geopend door een militaire kapel
of een onderdeel daarvan (foto).
Als kind was je vooral onder de
indruk van de Turkse trom. In
een enkel geval werd de kok ook
bij de oefeningen betrokken. Dan
werden er paarden voor de keukenwagen gespannen. Achterop
was een zitje gemonteerd zodat
de kok al rijdend de soep kon
bereiden. Dat vonden wij kinderen heel ingenieus en efficiënt.
Als kind hebben wij maar niet
kunnen begrijpen waarom met
een dergelijk indrukwekkend en
krijgshaftig leger in de meidagen
van de Duitsers werd verloren.

De medische zorg voor de
soldaten was ook goed geregeld.
Op het middenpad in onze straat
stond regelmatig een hoogwielige handgeduwd brancardwagentje gereed. Een zieke of gewonde
militair werd hierin per brancard
onder een canvas-dak, voorzien
van een rood kruis, door twee
hospikken naar het Militair
Hospitaal aan de Muzenstraat
geduwd. Dat was zelfs voor infanteristen een hele tippel.
Inmiddels moest er wel voor ons,
schoolkinderen, een oplossing
worden gezocht. De beide schoolgebouwen waren bezet. Wij
konden daarin dus niet terecht
en we waren al enige tijd zonder
onderwijs. Voor ons, leerlingen
van die openbare school, werd
die oplossing gevonden door ons
in te kwartieren in het schoolgebouw in de Abeelstraat.
Twee scholen samengevoegd in
één schoolgebouw leidt natuurlijk tot overbevolking van dat
gebouw. Dat werd behendig
opgelost door voor alle kinderen

het onderwijs te halveren. Dus
halve dagen onderwijs: de ene
week ’s morgens (inclusief de
zaterdagochtend) en de andere
week ’s middags (exclusief de
zaterdagmiddag).

Na de capitulatie zwaaiden de
Nederlandse militairen af, maar
eerst nadat zij het trottoir voor
de Lismanschool, waar voor de
versterking van het ford de tegels
uit waren gehaald, keurig hadden
hersteld. Wij konden nu weer
gebruikmaken van onze eigen
school. Maar helaas niet voor
lang, want geleidelijk aan begonnen de problemen opnieuw
zonder dat er schijnbaar een
definitieve oplossing voor was.

Nu moesten er Duitse militairen
in scholen worden gehuisvest.
Bovendien viel een aantal
schoolgebouwen af, doordat deze
in het Sperrgebiet stonden en
werden afgebroken om plaats te
maken voor een tankgracht. De
gebouwennood nam dus toe en
er moest weer met wat scholen
worden geschoven. Voor ons betekende dit dat wij weer naar een
andere locatie werden gestuurd.

Of veel andere Haagse scholen
ook met diezelfde problemen
te maken hebben gehad, durf
ik niet te zeggen. Een feit is dat
onze school binnen een relatief
korte periode meerdere malen
naar een andere locatie werd
verwezen. Als je eenmaal gewend
was aan een locatie dan moest
je weer naar een andere school.
Zo heb ik in het verloop van mijn
hele lagere schooltijd welgeteld
op vijf verschillende locaties
onderwijs gekregen, mijn eigen
school niet meegerekend.
Daarnaast waren er ten koste
van het eigenlijke onderwijs ook
nog wel eens andere activiteiten.
Die moesten dan ook binnen de
toch al weinig gestructureerde

schooltijd worden voorbereid
en gedaan. Zo werden we eens
klassikaal naar het voetbalveld
aan de Schenkkade gevoerd om
daar vrolijke liedjes te zingen en
dansjes te maken. Naar verluidde
werden de filmbeelden daarvan
gebruikt om het Duitse volk te tonen hoe ‘gelukkig’ wij waren met
die Duitse bezetting. Ook moesten we op een zeker moment
massaal in de herfst in de Haagse
parken en bossen beukennootjes,
eikels en andere boomvruchten
verzamelen. Daarover ging het
gerucht dat die werden gebruikt
in de Duitse voedselindustrie.
Dus zoals wij later bloembollen
aten, aten die eikels eikels.
In de zes jaar mobilisatie en bezetting zullen dus een behoorlijk
aantal Haagse schoolkinderen
evident minder of minder goed
onderwijs hebben gekregen. Ook
is hun schooltijd door de voortdurende veranderingen onregelmatig en erg onrustig verlopen.

Met de opvattingen van nu kan
men zich afvragen welke invloed
dat op de intellectuele ontwikkeling van veel van deze kinderen
kan hebben gehad. In de huidige
tijd wordt het geringste schoolverzuim terecht erg hoog opgenomen en worden onregelmatigheid en onrust als schadelijke
invloeden op het leervermogen
opgevat. Ter controle zijn zelfs
leerplichtinspecteurs actief. Het
verbaast mij dan ook zeer dat die
ernstige inbreuk op de normale
gang van zaken bij het onderwijs,
die hierboven werd beschreven,
verder nooit aandacht heeft gekregen. Ook verwondert het mij
dat voor de juffen en meesters
van toen, die naar verhouding
nog minder verdienden dan de
huidige, nimmer een standbeeld
werd opgericht.
Gé C. Witmaar
gc.witmaar@gmail.com
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THUISZORGWINKEL

Moederdag Tips
•
•

Ni e u w

MULTIMOTION LIGHT DESIGNROLLATOR

Lichtgewicht rollator: sle
chts 6,9 kg
Opvouwbaar frame met in
hoogte
verstelbare handgrepen
• Voorzien van stevige
zitting en
comfortabele rugband
• Ergonomisch gevorm
de handvatten
• Standaard geleverd inc
lusief kleine,
gesloten tas en stokhoud
er

De MultiMotion Light is een lichtgewicht rollator van slechts 6,9 kg met een modern
design in de kleur champagne of antraciet grijs. Deze aluminium rollator is standaard
voorzien van handremmen met een parkeerrem, een stevige zitting en een rugband
waardoor u comfortabel even kunt zitten onderweg. De ergonomisch gevormde handvatten kunnen
eenvoudig in hoogte versteld worden. Standaard wordt deze rollator geleverd met een stokhouder
en een kleine, gesloten tas. De MultiMotion Light rollator is zeer eenvoudig in te klappen door de
zitting omhoog te trekken.

De Light Rollator wordt standaard geleverd met kleine, gesloten tas en een stokhouder. Handig voor
uw wandelstok, elleboogkruk of de paraplu. De bijbehorende afneembare tas is met klittenband
afsluitbaar en heeft een verstelbare schouderband. Optioneel bij te bestellen: een luxe, gesloten
boodschappentas met extra veel inhoud en een bijpassend dienblad.

BOODSCHAPPENTROLLEY
SCALA PLUS LILO

BOODSCHAPPENTROLLEY
ROYAL KIRA

Lichtgewicht boodschappentrolley van
slechts 2,1 kg. De Scala Plus trolley is
een ijzersterk, lichtgewicht aluminium
boodschappentrolley. Het frame is
inklapbaar en heeft aan de voorkant twee
haakjes waarmee u bijvoorbeeld een krat
kunt vervoeren en vasthaken. De tas is
regenbestendig, heeft een inhoud van 39
liter en is voorzien van een apart binnenvak
en parapluvak. De tas is leverbaar in twee
kleurvarianten: rood en zwart.

De boodschappentrolley Scala Shopper
Kira is een zeer praktische en sterke
boodschappentrolley.
De tas is regenbestendig, goed afsluitbaar
heeft een inhoud van 41 liter en een
apart koelvak. Verkrijgbaar in de kleuren:
donkerblauw, lichtgrijs, rood en donkergrijs.
De trolley kan tevens aan een winkelwagentje
worden gehangen.
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WANDELSTOK BLOEMEN –
OPVOUWBAAR

ANTI-SLIP
KEUKENSET

BBRAIN FAMILY D2
DEMENTIEKLOK

Opvouwbare aluminium wandelstok met
vrolijke bloemenprint, in hoogte verstelbaar.
Eenvoudig op te vouwen en op te bergen.

Handige 3-in-1 antislip
keukenset bestaand uit een
potopener, flesopener en
antislip-mat. Zorgen voor
een betere grip waardoor u
gemakkelijker flessen en potten
kunt openen. Vaatwasmachine
bestendig.

Met de deze nieuwe BBrain klok
kunnen kinderen, kleinkinderen
en verzorgers overal ter wereld
berichten, foto’s en agendapunten
naar de klok sturen. De
dementieklok is specifiek gericht op mensen die niet
meer in staat zijn om interactie te hebben met de klok.
Deze variant is zodanig ontwikkeld dat deze voor zo
weinig mogelijk prikkels zorgt bij de gebruiker. De klok
draagt bij aan een beter tijdsbesef, wat de gebruiker
meer grip op zijn dag geeft. De ervaring heeft geleerd
dat mensen met beginnende dementie baat hebben
bij deze klok, omdat het hen meer houvast en
zelfvertrouwen geeft.
Met de

• Met een houten handvat in T-vorm
• Maximaal gebruikersgewicht: 114 kg
• Lengtematen: 74 - 84 cm of 84 - 94 cm
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Hoi mam, ik kom om 3 uur langs
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15% KORTING

Word dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang
Op meer dan 1700 producten die zorgen voor een veilig en comfortabel ouder worden.
Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.

Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.
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Oorlog over Den Haag, begin mei 1940

R

onkende vliegtuigmotoren aan de vrieskoude ochtendhemel, waartegen zich dreigende wolkjes beginnen af te tekenen: Duitse valschermtroepen boven Ockenburg, Den Haag, 10 mei 1940. Als amper 4-jarige, op de arm van mijn moeder, op de hoek van de Amandelstraat
en de Thorbeckelaan, herinner ik mij voornamelijk de paniek, de angst, de
woede van de vele samendringende buurtgenoten om mij heen. En ook
nog iets van die hopeloze sfeer van onmacht en onzekerheid, welke als het
ware letterlijk op ons uit de lucht kwam vallen.
Alle andere verhalen over die
eerste oorlogsdagen hoorde ik
vanzelf pas later, zo niet veel
later, zoals de bekende mythe
over de vooravond van de Duitse inval, waarop onze toenmalige minister-president Colijn
ons op de radio geruststelde,

met de woorden dat we die
komende nacht ‘rustig konden
gaan slapen’. Onvergetelijk blijft
voor mij de vondst van een
gasmasker (snapte ik meteen
wel wat dat was?), waar ik op
avontuur met mijn vriendje
Robbie Grasman bij de opgang
van de Akeleistraat naar het
zogenaamde Heitje op stuitte.
‘Ongevaarlijk en van Hollandse makelei’, was het oordeel
mening een van mijn vele
zogenaamde ‘ooms’. Van hem
leerde ik toen voor eens en altijd de betekenis van het woord
oorlogssouvenir kennen. Deze
‘oom’ was er toen best mee in
zijn nopjes. Verder puttend uit
mijn vroege kleuter geheugen,
zie en hoor ik Duitse soldaten
langs marcheren, richting onze
duinen, richting onze Noorzee.
Enigszins slepend klinkt hun
gezang ‘Und wir fahren, und
wir fahren’, om dit steeds weer
te besluiten met een luid en
vastberaden: ‘Nach England.’
En menig jongetje, waaronder
ik, huppelde stoer een eindje
mee met zo’n colonne niet
eens zo onvriendelijk ogende
moffen, al dan niet het soldatenlied meeneuriënd zoals ik.

Door de oorlog werd het
contact met mijn vader, die net
in april ’40 in Genua op een
Shell-tanker was aangemonsterd, er door de inmiddels
ingestelde censuur niet gemakkelijker op. Brieven bereikten
ons in de eerste tijd nog wel

via Japan en Siberië of de U.S.A.
Later restte er slechts de tweejaarlijkse telegrampost via het
Rode Kruis. Door het beperkt
aantal woorden, kon je daarin
niet meer kwijt dan een levensteken, en daar moest je het in
die verdomde rottijd dan mee
doen. Onze goede bovenburen,
tante Lisa en oom Kurt, van wie
ik spijtig genoeg de achternaam
niet meer weet, droegen op
een kwade dag opeens ook zo’n
gele ster. Dat waren Jodenmensen, hoorde je als kind, maar
of je daar iets van begreep?
In ons buurtje woonden er
best veel van. Van die tante en
oom bewaar ik een paar foto’s,
waaronder die in de zomer
van 1940 op het Haagse stille
strand, nog onbezorgd met
elkaar in badpak. Oom Koert
was fotograaf, en staat ook zelf
rechts boven op de feestelijke
foto die hij schoot van, waarschijnlijk, hun afscheid van
onze buurt. Zij evacueerden
namelijk kort daarop naar Gouda, waar mijn moeder en ik hen
in ’41 nog een keer opzochten.
Zij hebben, als ons later bleek,
de oorlog niet overleefd. Verder
gravend in die ‘verloren tijd’,

herinner ik mij plots het woord
Sperrgebiet. Duinen en strand
waren niet meer toegangkelijk
voor ons. En er onstond schaarste. Mijn geliefde pindakaas
verdween van de ontbijtafel.
‘Zuinig aan’, werd het motto van
mijn moeder. Van mijn kleuterschooltijd in de Vlierboomstraat - welgeteld de enige
van al mijn scholen die nog als
zodanig in functie is - bleef er
niets kleven. Zelfs niet toen ik
er pas een keer langs liep en
er even stilhield, wilde zich
geen schim of schaduw uit die
twee jaar aan mij prijsgeven.
En dat lelijke litteken dan, op
mijn neus? Dat kwam domweg
doordat ik in de Appelstraat
met mijn step tegen een fiets
opbotste.
Het werd september 1942.
Naar mijn lagere school aan de
Hyacinthweg was het een stukje verder lopen. Van de paar
weken die ik daar doorbracht

herinner ik mij alleen de naam,
niet het gezicht, van een meisje,
genaamd Wilma de Belvedère.
Zes en een half jaar, en dan al
verliefd? Ik veronderstel nu dat
het vooral de naam was, die
nogal indruk op mij maakte,
maar helemaal zeker ben ik
daar niet van. Tijdens die eerste lagere schoolmaanden, viel
er bij ons thuis in de Amandelstraat 125, een bevelschrift
van B&W Den Haag op de mat
– binnen 9 dagen moesten wij
onze woning ontruimen, en
mochten wij ons alleen in een
aantal aangewezen provincies
proberen te huisvesten. Dat
werd, dankzij een behulpzaam
familielid, de provincie Utrecht,

in een weinig comfortabele zolderkamer op loopafstand van
paleis Soestdijk, in de gemeente Baarn.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl
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PERSONEELSADVERTENTIES

Bent u op zoek naar
personeel of
vrijwilligers nodig?

Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke
14 dagen ons blad. In De Haagse Tijden
kunt u uw wens en behoefte onder de
aandacht te brengen. Daarin kunt u uw
vacatures voor zowel betaald personeel
als vrijwillige medewerkers opgeven.
Voor meer informatie, bel Jolanda of
Daphne, tel. 070 - 360 76 76

UITZENDBUREAU
De enige plaats waar succes vóór
werk komt, is in het woordenboek.
Aureool is doorlopend op zoek naar
echt ouderwetse ambachtslieden!
Bel voor meer info, kijk op de
website of kom langs.

Leuke vrijwilligers met huisdier voor
bezoekjes aan speciale mensen
in Den Haag Locaties: Haagse Bluf,
Soendastraat en Pastoorswarande

Schrijf je in met je dier!

De koffie staat klaar.
Aureool Uitzendbureau
Vreeswijkstraat 537 • Den Haag
070-3465313 • www.aureool.com

DE VOLHARDING
LEDEN
HELPEN LEDEN

GEZOCHT!
Via de website www.zorgdier.nl
Of bel 06 – 10 59 22 12

Door de toenemende vraag naar hulp
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij
Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligersteam
De Blijmakers van De Volharding helpen leden die wij Ontmoeters noemen, voor
een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem maar
op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken, staan onze
leden voor u klaar.
Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag
ontvangen van maximum 1700,04 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u
bijstand heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator Blijmakers
Janna van Otterloo Mobiel 06-256 368 84.
E. janna@devolharding.nl Tijdens kantooruren 070- 221 05 82.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR | www.devolharding.nl

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels
• Bezemschoon opleveren
• Kleine verhuizingen
• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding
• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24
maandag - vrijdag 08.00 -17.00 uur

• Fahrenheitstraat 343
• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)
• Kerketuinenweg 21
• Leyweg 922J
• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Fiat 600D Multipla
H

erinnert u zich nog de schoolpleinspelletjes van toen? ‘Rood is de liefde,
zwart is de rouw, later wordt... Johnny
zijn vrouw’, etc. Gezamenlijk zingend in een
horizontale rij heen en terug lopend richting de
betreffende jongen of het meisje.
Ik weet niet meer hoe het precies
verder ging, maar uiteindelijk
stond Johnny met het betreffende
meisje met de ruggen tegen elkaar en als je dan allebei dezelfde
kant op keek moest je elkaar zoenen. En ja, hoor, met een beetje
smokkelen lukte het mij keer op
keer om ze te zoenen. Zóóó zoet,
maar té leuk! Dat herinner ik mij
nog van de Prinses Ireneschool
aan de Sillestraat. En wat dit te
maken heeft met de Fiat 600D
Multipla? Helemaal niks, maar
het was rond diezelfde tijd dat de
Multipla in het Haagse rondreed.
Tja, de Multipla is nooit kandidaat geweest voor een schoon-

heidsprijs, maar het was wel de
meest praktische mini-MPV die
de historie ooit gekend heeft. Een
MPV toen het woord nog niet
eens bestond. De basis was een
Fiat 600, waarvan de neus was
weggehaald en er in het midden
een stuk tussen was geplaatst en
achter het achterportier was het
gewoon weer een 600. Als je er
nu naar kijkt natuurlijk levensgevaarlijk, want zonder neus was
je als bestuurder en als passagier
voorin bij een frontale botsing al
snel richting begraafplaats Oud
Eik en Duinen, maar dat terzijde.
Uitgangspunt was natuurlijk een
ruime auto. Voorin het standaard
600-dashboard met rechts tegen

de voorkant het rechtopstaande
reservewiel. Voorin kon je met
drie personen zitten. Daarachter
twee opklapbare campingstoeltjes en daarachter op rij drie
nog twee soortgelijke stoeltjes
die omlaag geklapt een enorme
bagageruimte gaven. Uniek voor
die tijd. Achterin de motor met
763 cc, 32 pk en een topsnelheid
van rond de 100 kilometer. Hij
kostte in 1961 5.896 gulden
en bleef in productie tot 1966.
Fascinerend als je het dashboard
bekijkt vergeleken met nu. Een
wit stuur met twee spaken en
een zwarte drukcirkel in het midden als claxon. Niks meer en niks
minder. Daarachter een wat ovale
witte unit met de snelheidsmeter als klok en een benzine- en
watertemperatuurmeter met
een paar controlelampjes. Op
het metalen dashboard in het
midden een asbakje in Madurodam-formaat, met daaronder een

Samen aan alles gedacht!

• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• Uw uitvaartverzorger in regio
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

kon je natuurlijk ook wel raden.
Desalniettemin werden met dit
soort auto’s toch flinke vakantie-afstanden afgelegd. Hoewel
de gewone 600 al snel overging
van de ‘zelfmoord’-voorportieren
die aan de voorkant openden
naar de veiligere uitvoering, bleef
de Multipla ze houden tot 1966,
waarna het model van de markt
verdween. Een bijzondere auto!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

   
Borsal
i
Restaurant
Le Borsalino
no

• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze

chroomplaatje met in het midden
het contactslot en links en rechts
daarvan een metalen tuimelschakelaar voor de verlichting en de
ruitenwissers en dat was alles. O
ja, en onder aan het dashboard
nog een rubber drukknop voor
de ruitensproeiers. Achterin lag
het gewone 600 motortje en dat
was al geen sprinter met vier
personen aan boord, dus laat
staan hoe dat ging met zeven
personen aan boord. De wegligging van deze verlengde Multipla







 
Carola

Pim

Marcel

         
   

       
  
    
  

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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



 

NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM
DE BROMMOBIEL MET DE MAKKELIJKSTE INSTAP

KOM HET ZELF ERVAREN
PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!
U KUNT IN EEN
BROMMOBIEL RIJDEN
ZONDER AUTORIJBEWIJS

SHOWROOM & VERKOOP: ZICHTENBURGLAAN 76
070 - 329 70 51 • WWW.AUTOHOUTWIJK.NL
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Mijn tijd als noodwachtplichtige
in dienst bij de B.B.

M

ijn naam is Hans Veldhoven, geboren
1933 op Duindorp. Vanaf 1945 woonde ik in de Van Beverningkstraat, in
het Statenkwartier van Den Haag. Na het
behalen van het einddiploma HTS in 1957
moest ik alsnog mijn dienstplicht vervullen.
Voor deze dienstplicht had ik jaren uitstel
gekregen om mijn studie eerst af te kunnen
maken. Maar toen was het dan ook afgelopen met het geduld bij defensie en moest ik
er echt aan geloven.
In juni had ik mijn studie aan
het Academie van Beeldende
Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam beëindigd en op 7 augustus 1957
moest ik opkomen voor de
eerste oefening in Ossendrecht,
gelegen aan de Belgische grens,
in de Koningin Wilhelmina-kazerne. Ik werd ingedeeld bij de
Zware LuWa (Zware Luchtdoel-artillerie). Na mijn eerste
opleiding daar, kwam ik terecht
in Ede op de Luwa-school, in
de Koning Willem III-kazerne.
Na een opleiding hier werd ik
wachtmeester - stukscommandant en moest ik naar de parate
hap in Haarlem en kwam te
liggen in de Koudehorn-kazerne. Zo heb ik daar tot mei 1959
mijn dienstplicht vervuld onder
nummer 33.05.31.410.
Maar toen ik daarna als
dienstplichtige met ‘groot
verlof’ ging, had defensie nog
wat nieuws voor mij in petto.
Aangezien de dreiging uit
Oost-Europa verminderde en
het schieten met die oude 90
mm kanonnen uit de Tweede
Wereldoorlog, die overigens
meer stuk dan inzetbaar waren,
werd deze tak van de Zware
Luwa opgeheven en werden
de mannen met ‘groot verlof’
zonder mobilisatiebestemming,
verplicht noodwachter bij de
B.B. (Bescherming Bevolking).
Deze dienstwachtplicht werd
in 1952 ingevoerd en heeft
formeel tot 11 juni 1986 bestaan. Ik was dus de pineut en
werd als Hagenaar ingedeeld
bij de Bescherming Bevolking
van Den Haag. Pas toen ik eind
1969 verhuisde uit Den Haag
naar Alphen aan den Rijn,
moest ik mijn uniform inleveren in de Tollensstraat, zijstraat

van de Vondelstraat, en moest
ik mij melden bij de gemeente
Alphen aan den Rijn. Ik heb
daarna echter nooit meer iets
te horen gekregen met betrekking tot de B.B. Zo heb ik dus
actief deelgenomen aan de B.B.
in Den Haag vanaf augustus
1959 tot december 1969. Een
zeer lange tijd, maar ik heb
daar toch goede herinneringen
aan overgehouden.

Allereerst kregen we met
een mannetje of twintig een
opleiding in de oude Alexanderkazerne aan de Burgemeester Patijnlaan. Elke week, op
woensdagavond naar ik meen,
kregen we daar van een bouwkundige van de gemeente les
in bouwkunde van gebouwen
en dergelijke. De bedoeling
was om ons te laten weten hoe
huizen en gebouwen waren
opgetrokken en hoe ze na een
bombardement vaak waren te
benaderen. Wat waren veilige
plekken in huis en gebouwen.
Kortom, alles kwam aan bod
om ons als hulpverleners te
informeren wat we in noodgevallen als beste konden doen
en vooral moesten nalaten.
Ik vond het een zeer zinnige
opleiding en heb er zeker wat
van opgestoken als afgestudeerde werktuigbouwkundige.
De groep Hagenezen waarmee
ik deze opleiding diende te
volgen was zeer divers. Er
zaten winkelbediendes bij, een
sigarenwinkelier, arbeiders uit
allerlei vakgebieden, ambtenaren en nog andere beroepen
die ik niet meer zo in beeld heb.
Er was altijd veel rumoer en er
werd veel gelachen tijdens de
lessen en het viel de leraar niet
mee om de orde te handhaven. De meeste groepsleden

Leden van de B.B. (Bescherming Bevolking) op de Stadhouderslaan bij het Gemeentemuseum (4 april 1954).
Foto: Fotopersbureau Van den Heuvel, collectie Haags Gemeentearchief

voelden deze verplichting als
‘een vrije-avond bij moeders
thuis vandaan’. Af en toe kwam
er een toezichthouder, die
moest controleren of de lessen
ordentelijk verliepen en we
goede vorderingen maakten.
Voordien echter werden wij
door de leraar geïnformeerd
wanneer die controleur zou
komen. De groep reageerde
daar altijd zeer voorbeeldig op.
Was de controleur vertrokken,
dan volgde weer de ene mop na
de andere en werd er opnieuw
royaal gelachen. Zo ging dat
week in week uit.

Na de opleiding van enkele
maanden moesten we ook
examen doen. Nooit heb ik van
zo’n examen meer genoten dan
toen. De laatste les vóór dit examen werd het examen met ons
doorgenomen door de leraar,
die zich waarschijnlijk ook niet
kon permitteren dat er niet
veel terecht zou komen door
de deelnemers. Wellicht kwam
dat dan op zijn conto terecht!
De vragen werden één voor één
doorgenomen met daarbij wat
we als beantwoording dienden
op te schrijven. Dat de hele
groep ‘cum laude’ is geslaagd
behoeft geen betoog. Maar daar
was de kous nog niet mee af.
We kregen een grijs uniform
compleet met overhemden,
schoenen, kousen en een
hoofddeksel (de baret van de
B.B.’ers). Ik kreeg drie strepen
in V-vorm voor op mijn mouw
en ik weet nog steeds niet wat
dat voor mij te betekenen had.
In deze kledij moest er geoefend worden en dat geschiedde
in de polder Wieringerwerf in
Noord-Holland. Daar was voor

ons een onderkomen opgetrokken en een groot oefenterrein
beschikbaar. Op dat oefenterrein was een gebombardeerd
dorp nagebouwd waar wij
gewonden op brancards van
verschillende etages dienden
te evacueren en door muren
moesten breken om op bepaalde plaatsen uit te komen, etc.
Op donderdag in de namiddag
moesten we met een mannetje
of veertig ons verzamelen op
een bepaalde plaats in Den
Haag. We gingen dan met een
bus naar Wieringerwerf. Op
vrijdagavond zouden we dan
weer terug zijn in Den Haag. De
frequentie van die oefeningen
kan ik mij nu niet meer zo goed
herinneren. Ja, dat was echter
eigenlijk een groot feest voor
de hele groep. We waren dan
wel verplicht om op te komen
draven, maar eigenlijk vond
niemand dat vervelend. We
raakten ook nu weer snel aan
elkaar gewend en er waren een
paar echte lolbroeken bij die de
rest goed op sleeptouw konden
nemen. We waren dan ook al
snel in Wieringerwerf en het
eerste dat daar plaatsvond was
om ons een gage uit te keren.
Ik meen dat we ongeveer 68
gulden uitgereikt kregen, maar
zeker weet ik de hoogte van
dat bedrag niet meer. Wel weet
ik, dat dat zakcentje snel werd
omgezet in de kantine voor
kratten bier, gevulde koeken en
snoep. Dat alles werd meegenomen naar de kamers die
voor ons beschikbaar waren.
Vier man per kamer. Van slapen
kwam niet veel terecht. De
halve nacht was het feest op
die kamers. Een lekker avondje
verplicht van huis met een

groep kwajongens die allemaal
wel van een geintje hielden.
Met een paar grappenmakers
erbij kan je je indenken hoe
het er daar aan toeging. De
volgende ochtend was het om
8 uur appèl en dat viel voor
menigeen niet mee. Slap op de
benen stond de groep te kijken
naar de instructeurs die ons die
dag bij de hand dienden te nemen. Arme instructeurs! Maar
ik heb ze eigenlijk nooit horen
klagen. Ik denk dat ze ook wel
wisten wat ze met dat stel uit
Den Haag aan moesten. Zo
goed en kwaad als het ging, is
er toch geoefend. Van 12.00 tot
13.00 uur was het pauze voor
de lunch en daarna ging het oefenen weer door tot 4 uur. Om
5 uur vertrok de bus weer naar
Den Haag, waar we moe en
voldaan terugkeerden en uitgebreid van iedereen afscheid
namen om ieder een goede
tijd te wensen tot de volgende
ontmoeting. Het is maar goed
dat al die tijd er geen rampen
hebben plaatsgevonden.
Toch denk ik, dat als er werkelijk wat gebeurd zou zijn,
onze groep goed werk zou
hebben verricht. Ik ben er
van overtuigd dat als de nood
aan de man zou zijn gekomen
deze groep mannen stuk voor
stuk best wist hoe ze moesten
handelen. Ik denk nog vaak
aan de groep terug, maar kan
geen enkele naam mij meer
herinneren. Als er zijn die dit
lezen, wens ik ze het allerbeste.
Saluut, makkers.
Hans Veldhoven
jpveldhoven@planet.nl
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Raad het woord, stuur
uw antwoord op naar
puzzel@dehaagsetijden.nl en win! In de
volgende krant leest u
de juiste oplossing en
worden de prijswinnaars bekendgemaakt
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Horizontaal
1. stapelwolk;
7.23gebraden 24
ribstukje; 12. vlekkenwater;
13.
voor22
25
26 kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk
27
naamwoord;
17.
Keuring
van
Elektrotechnische
Materialen
Arnhem
(a�k.);
19.
rivier
in
Duitsland;
21. muzieknoot; 22.
28
29
30
31
32
dameskledingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst graan te schudden; 28. Amerikaanse staat; 30.
34
35 32. stof voor
36 hoeden; 33. onderdeel
37 van een soort; 35. oxidatie; 37. duivenhok;
tennisterm; 31.33plaats in Noord-Brabant;
38.38heilige39rivier in India; 41. visgerei;
42. deel
van etmaal; 44. god van
de liefde; 46. badplaats
in Frankrijk; 47. rap (vlug);
40
41
42
43
48. onbeschaafd mens; 49. uitroep van verbazing; 50. autoped; 52. goochelkunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van
44
46
melk en kaas; 58. door
water omringd 45
land; 61. slangvormige vis;
62. Germaanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig;
67.47gordijnstang; 68. Nederlandse48Aardolie Maatschappij (a�k.); 70. bloembed (tuinvak);
72. Duitse omroep; 73. plaats
49
in Zeeland; 76. schuine
kant
van
een
beitel;
77.
archi
epicopus
(a�k.);
78.
grauw
(�lets);
79.
Duits automerk; 81. boksterm
50
51
52
53
(a�k.); 82. laagte tussen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86. keeper; 87. literair product (poëzie).
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U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze
vakjes van de twee Sudoku’s. De vakjes staan
op willekeurige plekken in de diagrammen, de
cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken
voor uw inzending.
Sudoku A
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Verticaal 61
62
63
64
1. medisch specialist; 2. meterton (a�k.); 3. plaats aan het IJsselmeer; 4. aardig (schattig); 5. wielerterm; 6. wartaal
65
66
68
69
70
71
spreken;
7. kinderschaar; 8. pas of67 schrede; 9. roem; 10. laatstleden
(a�k.);
11. telwoord;
16. armoedige
woning; 18.
snijwerktuig;
20. titel (a�k.);7321. pasvorm; 23. boterton;
25. Engelse universiteitsstad;
26.
72
74
75
76 windrichting; 27. onbesuisd;
29.77boterhamstrooisel;
32. muziek�ilmpje; 34. Sociaal Economische
Raad (a�k.); 36.
gevoel van
bewondering (respect);
78
79
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37. zenuwtrek; 39. tijdelijke ademstilstand; 40. armoedig (karig); 42. welriekende gomhars; 43. gebergte in Europa; 45.
82 vochtig; 51. ogenblik;83
85 van gebit; 56. dierlijk voedsel;
vruchtennat; 46.
53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd84(oud); 55. deel
57.86militair voertuig; 59. plaats in Duitsland; 60. regenafvoer; 62.
onrustig draaien in bed; 63. verzorging van patiënten na
87
behandeling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjesnaam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74. schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbedekking; 82. lidwoord; 85. personal computer (a�k.).
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HAAGSE VLOERCENTER
NIEUWE VLOER NODIG? KEUZE UIT MEER DAN 500+ KLEUREN

LAMINAAT: € 15,95m²

GRATIS ONDERVLOER, PLINTEN, BEZORGEN EN LEGGEN
TRAPPENSTOFFENRING • TRAPPENRENOVATIE • LAMINAAT • PVC • VINYL • TAPIJT • EGALISEREN

WEIMARSTRAAT 212 • 2562 HP DEN HAAG • 070 - 369 56 90
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Veel puzzelplezier!
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fortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk
mailen, maar u mag deze ook bundelen in een enkel
bericht. U kunt de oplossing mailen naar puzzel@
dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk 10 mei. Wij
feliciteren de prijswinnaars:
1. O.M. van Es te Den Haag
2. Jan van der Vlies te Heenweg
3. Ton Tillekens te Rijswijk

RAAD HET WOORD
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Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de eerste puzzel wordt
u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de
tweede puzzel moet u de Sudoku-opgave oplossen. De
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de
juiste antwoorden van de vorige krant. Woordraadsel:
zwartkijker. Sudoku: 5-5. Kruiswoordpuzzel: tamme
kastanje.
Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, te besteden bij Com-
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Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin.

Voor al uw schilderwerk, timmerwerk, elektra, schuttingen plaatsen,
tuinonderhoud, tot het ophangen van lampen en schilderijen.

Vraag naar de mogelijkheden.
W: www.deontzorgcentrale.nl T: 0174-768888 E: info@deontzorgcentrale.nl
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

W W W.DEHOFPAS.NL

5X VOORDEEL OP JE
MUSEUMBEZOEK
MET DE HOFPAS

Ook genieten van de vele Haagse schatten in de regio? Ga er dan op uit
en breng een bezoek aan het museum. Cultureel, historisch, modern,
interactief; er is voor ieder wat wils. Bij onderstaande musea kan je
tevens terecht voor een leuk voordeel op vertoon van de Hofpas.

BEELDEN AAN ZEE HARTEVELTSTRAAT 1
Dit museum richt zich als enige in Nederland speciaal op moderne en hedendaagse, (inter)
nationale beeldhouwkunst. Er worden zo’n twaalf tentoonstellingen per jaar georganiseerd.
Hofpasvoordeel: GRATIS inlooprondleiding t.w.v. € 2,- om 13:30 uur (exclusief entreeprijs).

COMM, MUSEUM VOOR COMMUNICATIE ZEESTRAAT 82

HUMANITY HOUSE PRINSEGRACHT 8
Hoor, zie en beleef wat het met je doet als je op de vlucht bent. In het museum maak je een
intense ervaringsreis en kruip je in de huid van een vluchteling.
Hofpasvoordeel: De hele maand mei toegang voor slechts €1,- i.p.v. €9,50.

Via een mooie, uitdagende en interactieve tentoonstelling kun je ervaren dat communicatie een
aanzienlijk onderdeel is van wie je bent en hoe je wordt gezien.
Hofpasvoordeel: Een GRATIS warm drankje op vertoon van een gekochte entreeticket.

MUSEUM VAN KLEEF LANGE BEESTENMARKT 109

Gelegen aan de Hofvijver in een 18e-eeuws herenhuis, beleef je hier de privé collectie van
Abraham Bredius met o.a. schilderijen van Rembrandt, Jan Steen, van Neer, Hobbema en ‘d
Hoendecoeter.
Hofpasvoordeel: Toegangsbewijs voor €4,50 i.p.v. €6.

Van Kleef, opgericht in 1842, is het enige nog bestaande jenever– en likeurenhuis uit de Residentie. Ambacht, historie en kwaliteit komen hier in harmonie tezamen.
Hofpasvoordeel: Iedere gast ontvangt een GRATIS miniatuurflesje oranjebitter t.w.v. € 4,(vanaf 4 pers, reserveren via 070 345 22 73).

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
HOF VAN DUIVENVOORDE

WILLEMSVAART RONDVAART

INSIEME HAIR SALON

€2,50 korting op een volwassenen ticket en ieder 3e kind GRATIS (3
t/m 11 jaar). Reserveren via info@willemsvaart.nl of 06 19853280.
Den Haag en omgeving

25% korting op een knipbeurt. Aanbieding is geldig
van dinsdag t/m donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur.
Westeinde 45, Den Haag - Centrum

BRASSERIE MAURITSHUIS

TAXI HTMC

HUDSON ZOETERMEER

10% korting op de meterprijzen met een minimum ritprijs
van €8,35.
Den Haag en omgeving

10% korting op de lunchrekening (drankjes niet inbegrepen).
Hugo de Grootlaan 2, Zoetermeer - Oosterheem

CAFE DE BAYONNE

DE PANCHO BAR

DE JAVAAN

Een GRATIS glas bubbels bij een High Tea. Gaarne
24 uur van tevoren reserveren via 070-3030630.
Laan van Duivenvoorde 1A, Voorschoten - Wijk 00
Koffie/cappuccino/thee + Hollandse appeltaart
met slagroom voor €5,50.
Plein 29, Den Haag - Centrum
GRATIS pinchos bij een glas wijn.
Keizerstraat 124, Den Haag - Scheveningen

10% korting op de rekening.
Thomsonlaan 9, Den Haag - Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

GRATIS koffie/thee bij een warme maaltijd.
Aert van der Goesstraat 45, Den Haag - Statenkwartier

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
Disclaimer: aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Partners kunnen hun aanbieding tussentijds aanpassen.
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.
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