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Bijna doof maar verzot op muziektheater 
Carel Birnie kreeg zijn Danstheater maar het Operagebouw kwam er niet  

Dankzij Carel Birnie 
(1926-1995) heeft Den 
Haag een eigen zaal 
voor dans en ballet  ge-
kregen: het Dansthea-
ter aan het Spui. Op 9 
september 1995 was 
de feestelijke opening 
met drie gloednieuwe 
balletten. Helaas was 
de grote initiator van 
dit heugelijke gebeu-
ren niet aanwezig: hij 
was enige tijd eer-
der gestorven na een 
langdurige ziekte. Wie 
was deze eigenzinnige 
man? 

Carel Birnie kwam bijna doof ter wereld 
en zou zijn hele leven aan allerlei kwalen 
lijden. Misschien kwam daar zijn doorzet-
tingsvermogen en zijn vasthoudendheid 
vandaan. Voor zijn tegenstanders een 
moeilijk mens, voor zijn medewerkers een 
aimabel man. 
Zijn vader was arts en dat moest Carel ook 
worden. Zeven jaar lang studeerde hij me-
dicijnen. In die jaren zong hij in Utrecht in 
het koor van Hans Brands Buijs, hoewel hij 
later in een interview zei, dat hij zo vals als 
een kraai zong. Maar al gauw zat hij in het 
bestuur van die club en iets later in dat van 
het Studentenkoor en –orkest van Utrecht. 
Zijn bestuurlijke en organiserende talenten 
waren dus al vroeg ontdekt.

Directeur van het NDT
Toen Carel Birnie in 1949 een maand lang 
in Keulen bivakkeerde, ging hij elke avond 
naar de Opera aldaar en raakte hij, zoals hij 
zei, verslingerd aan het muziektheater. Dat 
zou altijd zijn grote liefde blijven. 
Het lukte hem in 1951 een operagezelschap 
op te richten: de Utrechtse Opera, dat later 
de Nederlandse Reisopera zou worden. So-
nia Gaskell, de leidster van het Nederlands 
Ballet, nam hem in dienst als administra-
teur. Maar de verstandhouding met deze 
gevreesde dame was niet al te best. Met 
een groepje rebellerende dansers verliet 
hij de hoofdstad, om in 1959 in Den Haag 
het Nederlands Danstheater op te richten. 
Birnie werd de zakelijk directeur.

Men repeteerde in een oud schoolgebouw 
en trad op in diverse theaters. Gestreefd 
werd naar een eigen onderkomen. Om kort 
te gaan, na 30 jaar “gezeur, gezanik en 
gezeik”, lukte het Birnie een eigen thuisha-
ven te creëren voor zijn balletgezelschap, 
voorzien van alle benodigde faciliteiten: het 
Danstheater aan het Spui. Zonder subsidie! 

Onverdroten vooruit
Intussen was hij bezig met een volgend pro-
ject: een theater speciaal voor operavoor-
stellingen. Daarvoor was het Danstheater 
eigenlijk te klein qua accommodatie en de 
andere Haagse theaters kwamen helemaal 
niet in aanmerking. Na lang zoeken viel 

zijn oog op de parkeergarage tussen de 
Amsterdamse Veerkade en het Bezemplein, 
dat nu het Rabbijn Maarsenplein heet. Die 
garage zou toch worden afgebroken. Het 
plein zou een extra uitstraling krijgen en het 
theater zou een belangrijk element toevoe-
gen aan de concentratie van theaters aan en 
om het Spui. Birnie vroeg de architecten 
Onno Greier en Martien van Goor zijn 
plannen uit te werken. De zaal zou lijken op 
die van de Scala van Milaan, met 5 balkons 
en vanaf alle 1800 zitplaatsen goede zicht-
lijnen op het podium. Vanaf 1998 konden 
er 250 voorstellingen per seizoen gegeven 
worden. Birnie had zelfs de programmering 
voor de eerste jaren op papier al rond.

Er was 45 miljoen nodig
In september 1994 werd het plan aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Na lang beraad 
werd het afgekeurd. De raad had al andere 
plannen voor die locatie. Een enorme 
smoes, want anno 2012 is die garage daar 
nog altijd! Het zullen wel de hoge kosten 
(45 miljoen gulden) zijn geweest. Wat moet 
de teleurstelling voor Birnie groot zijn ge-
weest. Het zal zijn toch al broze gezondheid 
geen goed hebben gedaan, want hij over-
leed niet lang daarna, op 10 maart 1995. 
Hiermee waren de plannen nog niet 
van tafel. Een groep sympathisanten en 

kunstminnaars richtten de “Stichting Opera 
aan het Spui” op. Nu de vorige locatie 
onhaalbaar was, zocht en vond de stichting 
een geweldig alternatief: 

Logement van Amsterdam 
Aan het Plein nr. 23 stond het vroegere 
Logement van Amsterdam al geruime tijd 
leeg. Gebouwd in 1741 als onderkomen 
voor de Amsterdamse afgevaardigden van 
de Staten Generaal. In de 19 de eeuw woon-
den er de toenmalige kroonprins Willem 
111 met zijn gemalin prinses Sophie van 
Wurtemberg. Het paleisje was statig en rijk 
geornamenteerd. In de leegstandperiode heb 
ik er een rondleiding meegemaakt en het 
stucwerk in de ruime zalen bewonderd. En 
ook het erachter liggende gebouw, waarin 
destijds het Algemeen Rijksarchief was ge-
vestigd. Daar liep ik over de metalen paden 
langs de nu lege stellingen. Wel een beetje 
eng. Op deze plek zou het theatergebouw 
komen te staan, terwijl het paleisje zelf zeer 
geschikt leek voor de entree, de foyers, de 
garderobe en het buffet. Met op de boven-
verdieping de kantoren. Een parkeergarage 
bevond zich al onder het Plein 

Directeur RGD lag dwars 
Dezelfde twee architecten maakten het 
ontwerp, dat niet veel verschilde met het 

vorige. Dit leek dus wel de ideale locatie. 
Waarom ging echter ook dit feest niet door? 
De grote dwarsligger bleek de heer Evers, 
directeur van de Rijksgebouwendienst. 
Hij was faliekant tegen de sloop van het 
Rijksarchief, omdat het gebouw waar de 
theaterzaal was gepland, van onschatbare 
waarde zou zijn. Vooral met de volgens 
hem unieke stellingen daar in. Maar dit 
gebouw werd al 10 jaar niet meer gebruikt! 
Het hele complex werd toen ijlings op de 
lijst van beschermde monumenten gezet, 
zodat van sloop en verbouwingen geen 
sprake meer kon zijn…Zo ging weer een 
unieke kans voor een kunstobject voor Den 
Haag verloren! 
Het wrange van deze kwestie is, dat toen 
de Tweede Kamer in deze twee gebouwen 
trok, verbouwingen wel werden getrof-
fen en in het archiefgebouw de stellingen 
verwijderd moesten worden om ruimte te 
maken voor de parlementaire enquêtes die 
hier plaats vinden: de z.g. Derde Kamer. 
Intussen heeft onze stad nog steeds geen 
Operagebouw en zal dat met de heden-
daagse bezuinigingen wel nooit krijgen. 
Gelukkig is deze ellende Carel Birnie 
bespaard gebleven…

Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl

-   Koningin Beatrix , een zeer groot liefhebber van het Nederlands Danstheater, hangt Carel Birnie in 1993 de eremedaille om
voor ‘Voortvarendheid en Vernuft, een bijzondere huisorde van de familie Van Oranje. (Historisch archief ANP). -
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De Burcht en Hoogerheide
Dit is een oproep aan de jongelui  die 
omstreeks 19 5 de vrijdagavondsoos 
bezochten in het clubgebouw De 
Burcht aan de Retiefstraat en de feest-
jes van de familie Hoogerheide op de 
Paul Krugerlaan (het Sumatraantje). 
Namen als Joop, rans en Gerda Hoo-
gerheide, Ria Bot, Nelly Kouwen-
houven, Johan van der Spek, Peter 
Luiten, Jan Ketting, Jan Makkinje, 
Henk van Hooij, Theo Heimans, Hans 
en Joop Draaijer, enzovoorts. Reageer 
als jullie het ook leuk vinden om 
elkaar weer eens te ontmoeten!

Ella, Els, Corrie en Janny
ellade aaf@ a e a.nl

ie an inde en@ a e a.nl
----------------------------------------------
Biscuits van 1945
Na de voedseldroppings in 1945 
peddelden oudere jongens met hun 
boten  gemaakt van grote verpak-

kingsblikken met in het midden de 
halve blikken. Zo zaten zij op de rand 
met hun benen in de kuip . Ze ped-
delden met bezemstelen waaraan de 
ronde deksels waren bevestigd.
Vanuit het witte huis op de Conrad-
kade nummer 13 had ik een mooi 
uitzicht op de vloot  in het Verver-
singskanaal, knabbelend op de platte 
vierkante Engelse biscuits die in de 
blikken hadden gezeten. Graag wilde 
ik de speci eke reuk, smaak en bite  
nog eens ervaren. Wie weet waar ik 
deze smaakherinnering, of iets wat er 
het qua beleving het
dichtst bijkomt, kan kopen?

Henk J. Kamphorst
a p t. en @ ail.

----------------------------------------------
School . de Baenstraat
Mijn meisjesnaam is Annie Goes. Ik 
zou willen weten of er nog lezers zijn 
die zo ongeveer tussen 1931 en 193  
de meisjesschool hebben bezocht aan 
de Jan de Baenstraat. Zo ja, dan zou 
ik graag per e-mail met hen in contact 
willen komen.

A.M. Verbaan - Goes
a pe e aan@ t ail.

----------------------------------------------
Opa oos ersteeg
Mijn grootvader J.A.J. (Koos) 
Versteeg heeft van 10 tot 15 mei 
gevochten op penburg en maakte 
deel uit van het derde regiment, IIe 
bataljon Grenadiers. Tevens heeft hij 
in 1943 gehoor gegeven aan het bevel 
om zich te melden in Amersfoort. Via 
Amersfoort is hij via Altengrabow in 
M hlberg a d Elbe en Torgau terecht 
gekomen. Vanuit daar is hij naar een 

arbeitskommando in Knippelsdorf 
overgeplaatst om daar te gaan werken 
op een boerderij.
Ik ben op zoek naar de mannen die 
samen met mijn opa in krijgsgevan-
genschap hebben gezeten, of familie 
van hen.
Zelf ben ik in het bezit van veel 
informatie en ik zou deze graag willen 
delen en aanvullen.
Er komen veel namen in mijn opa s 
geschriften voor, vaak met de plaats 
waar zij vandaan kwamen: Joop 
Nak, Joop Zandvliet, Herman Mol, 
Jack Tromp, Harry van Dijk, alias 
Tul , H. Mos, M. Eversdijk en Philip 

van Praag (allen uit Den Haag), M. 
Veer (Loosduinen), Joop Boekhout, 
J. Kooyman, W. van der Kamp, 
A.G.J. Oudejans en J. van Es (allen 
uit Rotterdam), A. Pijpers en P.A. 
Enden (beiden Schiedam), Albert 
Borgelt (Barneveld), Henk okker 

(Hilversum), A. Burki (Nijmegen), D. 
Borgams (Odoorn),  H. Schipper, D.E. 
Wijnja en Willem Schouten (alledrie 
uit Amsterdam), . Melis (Nijmegen), 
A.J. Koning (Heemstede), Martin van 
Dungen (Eindhoven), P. van Haperen 
(Breda), Meike Jansma (Appingedam) 
en tenslotte zonder wiinplaats Wim 
van Kan, Rinus van Veen, Jules van 
Dam, Piet Puik, Sjors van der Waard, 
Jo de Groot, Joop Harderwijk
Verder ben ik ook nog op zoek naar 
familie van  personen die werkzaam 
zijn geweest bij de Nieuwe Of Litte-
raire Sociëteit de Witte in Den Haag, 
waar mijn opa 25 jaar werkzaam is 
geweest. C.J. Le Noble, Dhr. Bulsing, 
Cornelis Berrevoets, Aalbert van 
Schutterhoef, dhr. Baggerman en J. 
van Rijkhuizen.
Op mijn website http: wennutjuh.
wordpress.com staan nog veel meer 
namen, o.a. Van het gehele 3e regi-

ment, 2e bataljon Grenadiers uit 1940.
Alle hulp is welkom.

Wendy Versteeg

e tee . @ ail.
----------------------------------------------

ap  vertel s
Op mijn verjaardag kreeg ik van mijn 
zoon het boek Pap, vertel s!  van 
Elma van Vliet.
Ik was al van plan om de geschiedenis 
van mijn familie op schrift te stellen, 
maar dit boek heeft mij in dat voor-
nemen gesterkt. Het biedt namelijk 
een goede structuur om er een goed 
lopend verhaal van te maken. Uiter-
aard ben ik gaan nadenken wat over 
mijn leven het vermelden voor het na-
geslacht waard zou zijn en daar hoort 
vanzelfsprekend mijn jeugd en tiener-
tijd bij. Ik ben geboren in 1948 en heb 
vanaf mijn geboorte tot 1957 in de 

Miquelstraat 3 gewoond. Van 1957 tot 
1974 heb ik gewoond in de Linnaeus-
straat 2 . Ik heb in de Miquelstraat-
periode op de lagere school gezeten in 
de Draaistraat en daarna op de lagere 
school (1957 – 19 0) en aansluitend 
de MULO (van 19 0 tot 19 5) aan 
de Paets van Troostwijkstraat. Als er 
mensen zijn, die zich mij herinneren 
en wellicht uit die periode nog leuke 
verhalen of anekdotes weten, neem 
dan contact met mij op.
Daarnaast wil ik graag nadere infor-
matie over een dancing, waar ik in 
de jaren 0 vaak naar toe ging. Het 
heette De(n) Hout en zat boven een 
restaurant op de hoek van de Rijn-
straat tegenover het Centraal Station, 
waar nu een liaal van de ABN-AM-
RO-bank is gevestigd.
Ik ging daar regelmatig op vrijdag, 
zaterdag- en of zondagavond naartoe.
Er speelde daar een bandje, waarin 

n meisje speelde. Voor zover ik me 
kan herinneren was dit de dochter van 
de eigenaar van het etablissement. Bij 
de ingang zat haar moeder, die het 
entreegeld inde. Weet iemand nog hoe 
dat bandje heette en eventueel andere 
informatie over deze periode. Op 
internet kan ik er niets over vinden.

Jan de Bes
ande e @ e e .nl

----------------------------------------------
eter van Lier

Ik ben benieuwd hoe het met mijn 
jeugdvriend Peter van Lier gaat. Hij 
zal momenteel ongeveer 71 jaar zijn. 
Wij verloren elkaar uit het oog toen ik 
in militaire dienst ging. Toen ik met 
hem bevriend was, woonde hij met 
zijn moeder en zus in de Beijersstraat 
in Den Haag. Midden jaren zestig 
woonde hij in een zijstraat van de 
Weimarstraat. Mogelijk was dat de 

ranklinstraat. Tips zijn erg welkom. 

Wim van de Zandt
i ande andt@ ail.

www.ouderenfonds.nl

Eén miljoen ouderen voelt zich eenzaam, 

vooral als zij in de vakantietijd alleen

achterblijven. Het Nationaal Ouderenfonds

helpt hen. Helpt u mee?

Vergeet-ze-niet!

Is oma helemaal alleen als weop vakantie zijn?
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O ROE ES EN BR E EN
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. U kunt uw oproepje ook eenvoudig zelf plaatsen op onze website deoud-hagenaar.nl  Met onmiddelijke publicatie!
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl

irst Royal Telecom BV 
Postbus 2 04 ,  2502 GA Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097  (do. 10.00 - 14.00 uur)

ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met 
De Oud-Rotterdammer (oplage 120.000), De 
Oud-Amsterdammer (120.000) en De Oud-
Utrechter (oplage 50.000). Er zijn aantrekke-
lijke advertentiecombinaties mogelijk.

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking wil-
len komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl

acebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties info is-acquisitie.com  0  - 23700323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 4.000 exemplaren, 
via circa 320 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur  directeur
rans M. Hoynck van Papendrecht

hoynck deoud-hagenaar.nl
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e ena  oop van a den or h 
ndustrieel oop van Caldenborgh ( 1) is de grootste particuliere kunstverzamelaar van 

Nederland. Hij heeft nu in Wassenaar het landgoed oorlinden gekocht en wil daar  op zijn 
kosten  een prachtmuseum laten verrijzen om zijn enorme collectie met het publiek te delen. 
Wat hem betreft kan het in 2 14 al klaar zijn.

Ik ontmoette Joop van Caldenborgh 
in 1985, op het kantoor van zijn 
bedrijf Caldic Chemie aan de West-
blaak in Rotterdam, toen ik werkte 
aan de research van een 13-delige 
televisieserie voor Veronica, samen 
met mijn vrienden Maarten de 
Kroon en Olivier Koning. Met Pas-
sies  wonnen we in 198  trouwens 
ons tweede Gouden Kalf, maar zeer 
tegen de zin van Veronicabaas Rob 
Out, die het maar VPRO-achtige rot-
zooi vond wat we hadden gemaakt. 
In de serie kwamen veel verzame-
laars voor, vandaar de afspraak met 
Van Caldenborgh, een vlotte maar 
zeer aparte man.

Gekke verzamelaar
Het eerste wat opviel was dat er op 
zijn glazen bureau geen papier te 
vinden was. Als je stukken ging zit-
ten lezen als ondernemer was je ver-
keerd bezig, vond hij. Hij was toen 
al heel rijk. De beste slag die hij had 
geslagen, als ik mij goed herinner, 
was een exclusief contract met de 
Chinese overheid voor de levering 
van remleidingolie  voor vrachtwa-
gens daar. Een simpel product, maar 
met een mega-afzet. 
Behalve moderne kunst, toen ook 
al ruim aanwezig op zijn kantoor, 
verzamelde Van Caldenborgh nog 

twee rare dingen, die hij stelselmatig 
ontvreemde in de vele hotels overal 
ter wereld waar hij op zakenreis 
naar toe ging. Ten eerste scheurde 
hij overal uit de Gouden Gidsen 
de yellow pages met de letter C 
van chemie en nam ze mee naar 
huis. Handig voor het zakendoen. 
Ten tweede vergat  hij meestal de 
sleutels van zijn kamer, met zo n 
zware hanger, bij het uitchecken in 
te leveren. Gewoon omdat hij dat 
leuke hebbedingen vond. Thuis bij 
de bar aan het zwembad hing hij ze 
op aan van die haakjes, als bij een 
hotelreceptie.

ount Everest
Ik herinner mij dat ik als laatste 

vroeg waar zijn volgende reis naar 
toe zou gaan. Naar Nepal zei hij, 
samen met zijn dochter, als verjaar-
dagscadeautje. Zij was gefascineerd 
door de Mount Everest en wilde 
daar graag op. Omdat ongetraind 
bergbeklimmen geen goed idee was 
en te veel tijd zou vergen had hij 
wat geregeld. Een helikopter die 
ze eventjes  heen en weer naar het 
hoogst bereikbare kamp onder de 
top zou brengen. Al ruim dertig jaar 
geleden zag Joop de dingen in breed 
perspectief. Hij zag z n geld toen al 
in de eerste plaats als iets om mooie 
dingen mee te doen.

rans Hoynck van Papendrecht
n @de d a enaa .nl

- mpressie van het ingetogen museumontwerp door architect Dirk an Postel. -
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Meneer Bennik

Na de eerste papieren editie in decem-
ber van dit jaar, gaat de wijkenkrant 
online verder. Wie zet zijn of haar wijk 
op de kaart? Bibliotheek Zoetermeer 
roept via de Schrijversschool Zoeter-
meer inwoners van de stad op om de 
eigen wijk op de kaart te zetten. Dat 
kan met een geschreven bijdrage voor 
de eenmalige papieren wijkenkrant, 
maar het kan ook door een mooie foto 
in te leveren.

eedoen
De precieze voorwaarden voor wijk-
journalisten en fotojournalisten staan 
op www.schrijversschoolzoetermeer.
nl. In de bibliotheek kan men ook een 
folder halen waarin de voorwaarden 
staan beschreven.
Het CKC, dat ook deel uitmaakt van 
de Schrijversschool Zoetermeer, biedt 
een korte cursus journalistiek schrij-
ven aan. Hier kunnen deelnemers aan 

de wedstrijd professionele adviezen 
krijgen van journalist Dolf Dukker.
De schrijf- en fotowedstrijd Over 
Mijn Wijk!  start op 1  april. Inzen-
dingen in tekst of beeld kunnen tot 
uiterlijk 11 juni 2012 geplaatst worden 
op www.verzinzoetermeer.nl. De korte 
cursus journalistiek schrijven begint 
ook op 1  april 2012.

Schrijversschool oetermeer zoekt journalistiek schrijf- en fotografietalent in alle wijken van de 
stad. De beste inzenders die meedoen aan de wedstrijd Over ijn Wijk  worden tijdelijk redac-
tielid van de huis-aan-huis wijkenkrant: Over ijn Wijk  Een krant vol rapportages  nieuwtjes  
interviews  columns  foto s  recepten en misschien zelfs gedichten.

oetermeer zoekt naar
journa i tiek ijkta ent  

Grote erk:  op  april

Nacht van 
de Hoop

in in een Nacht vol verhalen  
verwondering  beleving en be-
weging? Ga dan naar de derde 
editie van de Nacht van de 
Hoop. Laat u in de paasnacht 
verrassen door een programma 
van muziek  dans  theater  
kunst en woord en de ontmoe-
ting met andere hoopvolle en 
inspirerende mensen.

In het voorprogramma o.a. Laura van 
Dolron (stand-up losoof en actrice 
Nationaal Toneel). Het thema dit jaar is 
lichtgevende stad . U wordt uitgedaagd 

om met een andere blik naar de stad te 
kijken. Waar ervaar je hoop  waar zie je 
licht? En waar ontbreekt hoop  waar (en 
hoe) zou je licht willen geven? 
Kijk op www.nachtvandehoop.nl voor 
meer informatie over het programma, 
voor twitteren en facebook. Begin om 
22:00 uur (deuren open om 21:30 uur), 
tot 7:00 uur. De toegang is gratis. Voor 10 
euro kunt je een heerlijk ontbijt mee-eten, 
reserveer hiervoor via de website. Maar u 
kunt ook bellen via 070 318 1  50  of  0  
2345 8 123

Burenhulp-
centrale in 

ogelwijk
Op dinsdag 1  april is er van 
2 .   21.  uur een voorlich-
tingsavond over de Burenhulp-
centrale in de antine van het 
HALO-gebouw  Laan van oot 
6  te Den Haag. De buren-

hulpcentrale gaat binnenkort 
van start in de ogelwijk en 
is een project van de Haagse 
welzijnsorganisaties en de Ge-
meente Den Haag. De wijkver-
eniging De ogelwijk  is nauw 
betrokken bij dit initiatief.  

De burenhulpcentrale is een slimme 
telefooncentrale die mensen uit de buurt 
eenvoudig en vrijblijvend met elkaar 
in contact brengt als er iets nodig is. 
Bijvoorbeeld u bent ziek en kunt geen 
boodschappen doen of de hond moet 
worden uitgelaten, u kunt hulp of advies 
gebruiken bij een klus in huis of tuin, u 
wilt samen met iemand iets ondernemen 
(b.v. theater-of concertbezoek), u heeft 
behoefte aan een praatje of u heeft ver-
voer nodig naar het ziekenhuis etc. 
De burenhulpcentrale werkt al in verschil-
lende gemeenten in Nederland en deze 
burenhulpcentrale valt onder het aanbod 
van Voor Welzijn. Voor meer informatie 
en voor aanmelding voor de voorlich-
tingsavond kunt u contact opnemen 
Sandra Menken, Co rdinator Burenhulp-
centrale, telefoon 070-3 00237 of Buren-
hulpcentraleSegbroek voorwelzijn.nl. 
Zie ook www.voorwelzijn.nl

De muurreclame met blauwe ach-
tergrond, afgewisseld met geel en 
ingevuld met witte letters strekt zich 
uit over twee verdiepingen en beslaat 
vrijwel de gehele breedte van de muur. 

Te lezen zijn reclames voor het “Het 
Goedkoopste Groote Dagblad”, dat 
dagelijks verschijnt voor de prijs van 
twee gulden vijftig per kwartaal. Daar-
onder is een reclame te bespeuren voor 

“Vino Vermouth”van ratelli Cora en 
voor Scotch Whisky.
U kunt zich op de digitale nieuwsbrief 
van de SHIE abonneren via http:
www.shie.nl nieuws nieuwsbrief

Bij de sloop van een aantal 
panden aan de Stationsweg 
is een enorm grote muurre-
clame aan het licht gekomen  
zo bericht de Stichting Haags 
Cultureel Erfgoed in zijn laatste 
nieuwsbrief. 

et oedkoop te roote 
a ad  

 Ter vermindering van het aantal 
valpartijen, voor meer zelfvertrouwen 
en stelt in staat mogelijke gevaren beter 
te herkennen en hier beter mee om te 
gaan. De cursus bestaat uit 4 lessen 

en de totale kosten bedragen   12,50 
inclusief cursusboek. Inschrijven kan 
tot uiterlijk 10 april 2012. Meer info: 
070 – 350 0  94.

Natuurlijk kunt u ook genieten van een 
kopje kof e met een Woudse plak. Als 
u iets koopt is dat niet alleen goed voor 
het milieu, maar ook voor de kerk. Het 
geld dat de kringloopmarkt opbrengt 
wordt gebruikt voor de restauratie van 

de kerk. De kringloopmarkt duurt van 
11.00 tot 15.00 en is in en rondom de 
Dorpskerk te Schipluiden, Dorpsstraat 
3 2 3  CB

Cursus valpreventie
n Wijkcentrum Het Couv ehuis aan de rins auritslaan 49  

start op vrijdag 2  april van 1 .   15.  uur de cursus  in 
Balans  voor 55-plussers.

ringloopmarkt Schipluiden
Op zaterdag 14 april is er weer een kringloopmarkt.  kunt dan 
rustig rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen.  
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de 

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

 activiteiten en cursussen
 3 wijkrestaurants
 1 0.000 maaltijden per jaar
 400 plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

 525 medewerkers
 zorghotel wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker Thuis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

  i er e immerwerken 
 en onderhoud
  He  en n keuken
  en o  m  m ken
  He  e en n hou en oeren
  He  m ken n ond

Harfa Bouw is een éénmanszaak. 
Dus als u mij belt heeft u mij 
meteen aan de lijn. Omdat ik 
een eigen werkruimte heb zijn 
de kosten niet zo hoog. 
Daardoor kan ik voor een 
redelijk tarief werken. 
Is er rondom of aan uw huis on-
derhoud nodig, dan kom ik geheel 
vrijblijvend bij u langs voor een 
prijsopgave.

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

H rr  n der 
n reden ur hwe   

   Ri wi k

Te    
m i  

h rr nder m i om

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.kof e  en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en  of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

eeft u dieetwen en  ok daar houden wi  
rekening mee. aarnaa t kunt u ook bi  on  
terecht oor bridge en familie weekend e  
en al  u iet  te ieren hebt.

akantie in het         van Brabant

erstarrangement 24 december tot 1 januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  usretour   iddagto t es en toeristen elasting

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog meer aangeboden!

oor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met% 0 -  
of be oek on e web ite www.hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 50 2TM Oisterwijk.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.kof e  en of thee.
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maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-
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De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en  of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

eeft u dieetwen en  ok daar houden wi  
rekening mee. aarnaa t kunt u ook bi  on  
terecht oor bridge en familie weekend e  
en al  u iet  te ieren hebt.

akantie in het         van Brabant

erstarrangement 24 december tot 1 januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  usretour   iddagto t es en toeristen elasting

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog meer aangeboden!

oor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met% 0 -  
of be oek on e web ite www.hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 50 2TM Oisterwijk.

Alle kamers begane grond 
met eigen terras, douche, 
toilet, tv, telefoon, u hoeft  
geen trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heerlijk toch!

Voor 2 pers. op één kamer 
geldt een korti ng van € 30,00 p.p.

Opstapplaats vanaf 13.00 uur: 
CS Den Haag platf orm, 

Mozartlaan/hoek, Diepenbrockhof.

Arrangement speciaal voor Senioren
4 tot 11 mei / 29 juni tot 6 juli 

27 juli tot 3 augustus / 7 tot 14 september

7 dagen v.a. € 650,00 p.p.
incl. busretour/ 4 bustochtjes en 

toeristenbelasti ng, met gezellige avonden. 

Mode
die bij 
u past

mode in maat 38 t m 52
De Jong Damesmode

Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3  12)
25 3 AW Den Haag  Tel: 070 3 3 01 03

maandag- en koopavond gesloten



In de zomer van 1957 stond er een 
advertentie in de krant van de brood-
fabriek Hus die een administratief 
medewerker zocht. Zo kwam ik op 
een morgen bij de heer Van Es van 
de personeelsafdeling terecht. Zijn 
kantoor was in de van Ostadestraat, 
tegenover de eigenlijke fabriek, op de 
eerste etage boven een magazijn. Hij 
stelde wat vragen en bepaalde vanuit 
een boekje mijn salaris.
De hoogte van het salaris weet ik 
niet meer, wel hoorde ik later hoorde 
was dat Hus vergeleken met andere 
bedrijven niet al te best betaalde. Op 
de centrale administratie was nog 
plaats voor mij en later begreep ik 
ook wel waarom. Het betrof een zaal 
waar mensen de hele dag bezig waren 
met lijsten van de bezorgers en van de 
winkels. Op mechanische telmachi-
nes werd uitgerekend wat er 
 nancieel werd gepresteerd. 

Heel simpel en saai werk. Na 
enkele dagen liet ik weten dat 
dit mij niet lag en dat ik graag 
ergens anders wilde werken. 
Tot mijn verassing was er een 
plaats op de administratie van het 
fabriekje in de Binckhorststraat 
in het Bezuidenhout. Daar werd, 
meen ik, alleen brood gebakken 
en alles was veel kleinschaliger 
dan in de Jacob Catsstraat. Na 
korte tijd werd mij gevraagd of ik 
op de afdeling-verkoop-winkels  
wilde werken. Het was een heel 
kleine afdeling met een secreta-
resse, een chef, de heer Hartog, en 
een souschef, de heer de Mos, later 
vervangen door de heer Ladesteijn. 
Zo n zelfde afdeling was er trouwens 
ook voor de bezorgers, onder leiding 
van de heer Kortekaas.

Onze bazen
In die tijd waren er meer dan honderd 
winkels, van Loosduinen tot Was-
senaar en van Scheveningen tot Leid-
schendam. Ook waren er rayonchefs 
die verantwoordelijk waren voor een 
aantal van die winkels, maar die ook 
vaak op kantoor langskwamen of 
er intensief telefonisch contact mee 
onderhielden.
De werkplek was op de eerste etage 
van het hoofdgebouw met uitzicht op 
de van Ostadestraat. Veel tijd om naar 
buiten te kijken was er niet, de heer 
Hartog, die was opgeklommen van 
broodbezorger tot chef over alle win-
kels, was een harde baas die van zijn 
personeel volledige inzet verwachtte. 
Vaak liep de conversatie met zijn 
ondergeschikten uit op een woorden-
wisseling waar de honden geen brood 
van lustten.
Algemeen directeur van Hus was de 
heer Belterman, een wat afstande-
lijke man die, als hij door de gang 

liep, duidelijk herkenbaar was aan 
zijn rustige, zware voetstap. Ook 
waren er twee directeuren waarvan 
niemand precies wist wat hun functies 
eigenlijk inhielden. Het waren de 
heren Kuiper en de Ruiter, uiterst 
vriendelijke heren. Als zij in de Jacob 
Catsstraat aankwamen legden zij hun 
autosleutels bij de portier neer en die 
mocht dan voor de auto s binnen een 
plekje zoeken. Verder was er ook nog 
een vierde directeur, de heer Kraan, 
die het achterste kantoor op de gang 
in bezit had. Hij werd door velen met 
een schuin oog bekeken omdat hij er 
weinig was en kennelijk een nogal 
 amboyant leven leidde. Maar de 

familie Kraan deed zijn naam wel eer 
aan, het was namelijk de familie met 
de geldkraan, waar het bedrijf veel 
aan te danken had. De enkele keer dat 

ik bij hem in zijn kantoor was bleek 
het dat hij een zeer inschikkelijke 
man was. De directie werd bijgestaan 
de mevrouw Morks als secretaresse, 
men zei dat zij een zuster was van 
Jan Morks, klarinettist bij de Dutch 
Swing College Band, zelf sprak zij 
daar liever niet over. 

Heel apart werk
Op de afdeling verkoop, waar ik dus 
werkte en die werd geleid door de 
heer Hartog, waren dikwijls bijzon-
dere dingen te doen. Vaak moesten er 

nieuwe soorten koekjes en cakes 
worden gekeurd en geproefd. 
Ook werd in die tijd druk 
gewerkt aan de samenstelling 
van het nieuwe Tio-Top-brood 
en King-Corn-brood  en aan 
de verpakking daarvan. Het 
was wonderlijk dat slechts 
een klein groepje mensen be-
paalde wat de klanten in groot 
den Haag er van moesten vinden.
Het kwam regelmatig voor dat er 
een prijsverandering van een artikel 
was en dat moest onmiddellijk aan 
de winkels worden doorgegeven. 
De zich op een Kaptein Mobylette 
verplaatsende rayonleiders werden 
dan opgetrommeld en moesten de 
winkels waarschuwen. Als dat niet 
lukte dan moest ik dat telefonisch 
doen en daardoor kende ik bijna alle 

telefoonnummers en alle namen 
van de winkelleidsters uit mijn hoofd. 
Soms ging de heer Hartog, ook op 
zijn Mobylette langs de winkels om 
te kijken of alles naar wens verliep. 
Hij had wel de beschikking over een 
dienstauto doch geen rijbewijs… van-
daar zijn brommer, met zijtassen. 
Iedere morgen moest de interne post 
worden rondgebracht en dat was 
eveneens mijn taak. Zo kwam ik op 
alle afdelingen en kende alle chefs en 
veel van de medewerkers.

De algemene leiding op de begane 
grond had de heer Schenk en de chef 
van de banketbakkerij was de heer 
Klaas Edelman. Het transport werd 
geregeld door de heer Krullaars, een 
drukke man die altijd zenuwachtig 
rondliep bij de uitgang. Ook was er 
de heer Mos die op zijn brom  ets de 
winkels langsging als er ergens een 
technische storing was. 

et de bakfiets
De meeste bezorgers werkten eerst 
s morgens in de bakkerij en gingen 

daarna naar hun wijk. De meeste 
met de bak  ets waarvan sommigen 
waren voorzien van een motortje 
boven het achterwiel. Er waren ook 
enkele Spijkstaal winkelwagentjes, 
elektrisch aangedreven, speciaal voor 
de bezorgers met een wat grotere 
wijk. E n bezorger reed een Volkswa-
gen busje, die had kennelijk een grote 
wijk of moest ver weg.
Ook werd in die periode de beschuit 
op een nieuwe manier verpakt. Er 
was een zeer ingewikkelde Zwitserse 
machine, bediend door Zwitsers 
personeel dat al die nieuwigheid op 
gang moest brengen. Tot dan was de 
beschuit verpakt in een soort kraak-
papier, maar nu was er een ribbelbe-
scherming omheen. Het ging wel ten 
koste van n beschuit per rol.
De reclameborden voor de winkels 
werden niet gedrukt, maar met de 
hand en stuk voor stuk gemaakt door 
Coen Altewischer, die hier heel kun-
dig mee was. Op een klein kamertje 
op de zolderverdieping zat hij de hele 
dag te schilderen. Ook was hij een be-
genadigd saxofoonspeler en kon daar-

door zijn magere salaris aanvullen 
door s avonds en in de week- einden 
op bruiloften en partijen te spelen.
Ook de telefonistes zaten op zolder 
en hadden alleen dakramen om dag-
licht naar binnen te laten komen. De 
gehele dag was het: met Hus brood-
fabrieken… ik verbind u door…!   
En dan de gehele dag via stekkers 
mensen met elkaar doorverbinden.
De afdeling correspondentie ofwel 
de typekamer was ook boven. Hier 
werden, onder leiding van een wat 
oudere dame met uitbundig aan-
gebrachte lippenstift, de uitgaande 
brieven getypt en ook was daar de 
mogelijkheid tot stencilen.

Lensvelt Nicola
De technische dienst, de afdeling 
waar al het rollend materiaal werd 
onderhouden, was in de Rochussen-
straat en hier was de heer Verboom 
verantwoordelijk. Er was een kantoor 
waar de heren Blok, Korving en ie-
mand van het indertijd overgenomen 
Lensvelt Nicola werkten. Misschien 
mede doordat de heer Verboom over-
dag zelden aanwezig was gebeurde 
het wel eens dat de lunchpauze van 
de heren Korving en Blok uitliep op 
een klein feestje. Van werken kwam 
op zo n middag dan niet veel terecht 
en het leek meer op een cabaretvoor-
stelling. Zoals de Snip en Revue die 
we eens in Kunsten en Wetenschap-
pen bezochten met de personeelsver-
eniging.

odern orgenstond
Ook was er een zeer moderne fabriek 
in de wijk Morgenstond. Hier kwam 
aan het fabriceren van brood bijna 
geen mensenhand meer te pas. Alles 
was volledig geautomatiseerd. Het 
afgewogen deeg maakte in bakjes 
een ronde door de hallen en kwam 
uiteindelijk als brood ergens terecht 
om ingepakt te worden. Dat zal ook 
wel automatisch zijn gegaan. En in 
de Weimarstraat was eveneens een 
broodfabriek. Later is in dat pand een 
automobielbedrijf gevestigd. Op de 
Rijswijkseweg was zelfs een winkel 
waar door de bezorgers en vanuit de 
winkels retourgebrachte artikelen, 
behoorlijk afgeprijsd, konden worden 
gekocht. 

Tom Siebel
fa ie el@ lte net.nl

Broodfabrieken de eeuw B. Hus  zoals de offici le naam was  was vroeger een grote speler in de 
keten van de voedselvoorziening van groot den Haag. Door middel van bezorgers en winkels werden 
heel veel mensen bereikt met brood  gebak  koekjes en vele andere producten. Het was een tijd van 
hard werken  maar dan wel met veel onderlinge  sociale contacten. De filiaaldames in de winkels 
en de bezorgers wisten vaak beter wat er speelde in de gezinnen in hun buurt dan familie of buren. 
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- Huswinkel op de hoek van de Hoefkade en de acob Catsstraat in de jaren .-

Bekende namen van men en uit mijn tijd 
ij u  eind jaren  

- en voor die tijd erg modern en blits bestelwagentje van Hus in 19 ..-

- Keurig verpakt komt het ip op brood uit de machine rollen.-

- De dames in de  lialen wisten goed wat er speelde in de buurt.-
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HTMC

HTMC

070 - 3907722
www.htmc.nl - info@htmc.nl

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

HTMC
TAXICENTRALE H.T.M.C. EEN BEGRIP IN DE HAAGSE REGIO SINDS 1987.

65 plussers geven wij 10% korting 

Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland.
 Uiteraard verzorgen wij ook al uw vervoer naar o.a.:

Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag

een handje. Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 10% korting,
kunt u deze aanvragen via: 

ook te vinden op uw smartphone

HTMC (adv 2012) 133x124 mm oud-hagenaar.indd   1 04-01-2012   11:34:38
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Wij bieden de beste servi e en alle maten ijn uit 
voorraad leverbaar  Veel keus in herenmode 
artikelen oals  stropdassen  riemen sokken  

petten  bretels  man hetknopen  en  
ortom te veel om op te noemen  wat  niet iet  

vraag ernaar en bel ons op  0 0 0 00 0 
e oek ook eens on e website  

www hetpantalonhuis tk 
ot iens op het lmeloplein
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55 jaar

VERHUIZEN                                               
HUIS LEEGRUIMEN

IETS GROOTS VERVOEREN

Bus met chauffeur te huur voor 

35,00 per uur

Verder geen andere kosten
Bel gerust voor informatie of afspraak

06-13034326  Jacques
BEWAAR DEZE ADVERTENTIE

aat u  elasting aangi te  
geen elasting  voor u i n

o pleet ver orgd tegen eer vriendeli e 
tarieven vana  0 --

Oo  uis e oe  tegen toeslag is ogeli  voor eer in or atie   

surf naar www.deryas.nl of 
www.invullenbelastingaangifte.nl 

a spraa  a en  el  0 0- 23

      Wij helpen uw 
           vereniging de                      
              crisis door ... 


In deze fi nancieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het 

hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een 

vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken. 

De Volharding kan u daarbij helpen:

Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat is ons € 50 waard: 

wanneer een lid van uw vereniging zich inschrijft bij De Volharding, dan staat daar dus een storting 

van € 50 in uw verenigingskas tegenover! 

Kans maken op een pakket inschrijfformulieren die per stuk € 50 waard zijn? Stuur deze coupon dan  

zonder postzegel naar: De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

Voorletter(s):  Achternaam:      m     v

Vereniging of sportclub:          

Vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Waarom moeten wij juist uw vereniging of sportclub steunen?

... ontvang € 50  per 
   aangebracht lid!

DO. 12/04 T/M 

WO. 18/04*

19.30 UUR

Voorjaars

ontwaken 2012

Dansevent 

voor ontluikend 

choreografi etalent

Korzo laat iedere lente 

frisse lucht door het theater 

stromen en opent de deuren 

voor talentvolle dansmakers. 

De meest opmerkelijke stukken worden 

gebundeld tot een gevarieerd programma. 

GET CLOSE TO TALENT!

Prinsestraat 42  •  2513 CE Den Haag 

070 – 3637540  •  www.korzo.nl
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Gebr.’s van der De l Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

De Boerenbonthal, 
al meer dan 50 jaar “Voor al uw stoffen”:

Hollandse folklore stoffen, Interieurstoffen, Modestoffen, Technische stoffen, 

Ongebleekt katoen, Feest- en Carnavalsstoffen, Theaterstoffen, Brandwerende 

stoffen, Gordijnstoffen, Meubelbekleding, Decoratiestoffen, Brabants bont, 

Buitenstoffen, Baby- en Kinderstoffen, Quiltstoffen, Imitatiebont, 

...en nog zo veel meer

Wij leveren graag service en hebben altijd scherpe prijzen! Ook maken wij uw 

gordijnen, kussens, lakens, tafelkleden, servetten e.d. en bekleden uw bank op 

vakkundige wijze. Kunt u de stoffen niet zelf ophalen? Wij versturen uw stoffen 

naar ieder adres.

De Boerenbonthalstoffen
Papestraat 29, 2513 AV Den Haag, 070 - 3628186

Alle dagen geopend, www.boerenbonthal.nl, denhaag@boerenbonthal.nl

MeubeltoonkamersMODERN
Paasshow op 2e paasdag van 11.00 tot 16.00 uur
Vele aanbiedingen in bankstellen, kasten, dressoirs, eethoeken, 
opstap- en relaxfauteuils en slaapkamers

Parkeren kan bij ons voor de deur!

Zaterdag zijn wij geopend van 10.00 - 17.00 uur

Meubeltoonkamers Modern

Buitenhavenweg 132, Schiedam
Tel. 010 - 426 88 15

Kijk ook op www.meubeltoonkamers.nl
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Opinie     nformatie

Bij gehuwde partners was het vroe-
ger heel gebruikelijk dat het kind de 
achternaam van de vader kreeg. Hele 
stambomen, die teruggaan tot soms aan 
de middeleeuwen, gaan meestal uit van 
de mannelijke geslachtslijnen. In de 
toekomst komt daar waarschijnlijk ook 
meer de vrouwelijke afkomst in voor.
Tegenwoordig kunnen gehuwde ouders 
bij de geboorte van hun kind kiezen of 
het de achternaam van de vader of moe-
der krijgt. Dat wordt wel eens vergeten. 
Het kan ook pijnlijke situaties tot gevolg 
hebben. Ouderwetse opa s en oma s 
vinden dat de achternaam van de vader 
moet worden gevolgd. Anderzijds zullen 
sommige opa s en oma s van de dochter 
het prachtig vinden als het kleinkind hun 
achternaam krijgt. Het mag eigenlijk 
geen rol spelen, maar we kennen mensen 
die in hun schenkingsbeleid aan de klein-
kinderen er rekening mee houden welke 
voor- en achternaam ze hebben.
De gehuwde ouders mogen bij kinderen 

niet kiezen voor een combinatie van 
achternamen van hen. De keuze van de 
achternaam voor het eerste kind geldt 
ook voor de volgende kinderen. Om 
deze keuze of  cieel te maken, moeten de 
ouders samen naar de ambtenaar van de 
burgerlijke stand bij voorkeur in hun ei-
gen gemeente. Het mag niet schriftelijk.
Als de ouders niet v r of bij de aangifte 
van de geboorte samen een verklaring 
hebben afgelegd, krijgt het kind de 
achternaam van de vader. Wanneer de 
ouders kiezen voor de achternaam van 
de vader is het dus niet nodig dat zij ge-
zamenlijk naar de basisadministratie van 

de gemeente gaan. Het kiezen van een 
voornaam staat hen natuurlijk vrij binnen 
de ruime wettelijke regels hiervoor.

Samenwonend
Ouders die niet getrouwd zijn, maar 
samenwonend, kunnen kiezen voor de 
achternaam van de moeder f de vader.
Deze keuze vindt plaats bij de erken-
ning door de vader. Kiezen zij voor de 
achternaam van de vader, dan leggen 
zij hierover samen een verklaring af 
voor de burgerlijke stand. Z nder deze 
verklaring krijgt het kind de achternaam 
van de moeder. Wanneer een kind bij 

erkenning 1  jaar of 
ouder is, kan het zelf 
nog de achternaam veranderen.
Als er n (alleenstaande) ouder is, ligt 
de situatie heel eenvoudig. Het kind 
krijgt de achternaam van de moeder.
Een paar (ook homo s en lesbo s), dat 
in Nederland een kind adopteert, kiest 
voor het kind de achternaam van een 
van hen. Voorwaarde is wel, dat het hun 
eerste kind is. Als dat niet het geval is, 
krijgt het kind dezelfde naam als de 
andere kinderen. De naamkeuze vindt 
plaats ter gelegenheid van de adoptie bij 
de rechter.

Anders per land
Elk land heeft zijn eigen regels van 
naamrecht en soms ook van naamkeuze. 
Tussen die regels bestaan grote verschil-
len. Elk land heeft bovendien zijn eigen 
regels die bepalen welk recht in een 
internationaal geval van toepassing is op 
de naam.

Er zijn twee situaties waarin kinderen 
zelf direct te maken hebben met naam-
keuze. Dat is bij adoptie of erkenning n 
als het kind meerderjarig wordt. Wan-
neer een kind bij de adoptie of erkenning 
1  jaar of ouder is, kiest het zelf de 
achternaam. Een kind dat meerderjarig 
wordt, heeft nmaal de mogelijkheid 
de eerdere naamkeuze van de ouders 
te herzien. Het gaat dan echter om een 
naamswijziging, het is geen naamkeuze. 
Voor het wijzigen van de achternaam 
moet het kind dan een verzoek indienen 
bij het ministerie van justitie.Aan zo n 
verzoek zijn ook kosten verbonden.
Al met al kunnen opa s en oma s niet 
meer bepalen wat de achternaam van het 
kleinkind wordt. Natuurlijk kunnen ze 
wel enige invloed of druk uitoefenen. 

ie de p li atie e e e an de
a te naa p . i e eid.nl

Een onderwerp van vreugde in de familie is vaak de komst van een kleinkind. Wat de voornaam moet zijn, is een keuze van de toekomstige ouders van het kind. Opa’s en oma’s mogen zich 

daarmee feitelijk niet bemoeien. Bij het kiezen van de achternaam spelen ze misschien wel een rol. Vandaar in deze informatierubriek de wettelijke mogelijkheden.

Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

hternaam van k einkind 
Naar mag worden aangenomen zijn de meeste opa s en oma s boven de 4  jaar als zij kleinkinderen krijgen. Het 
zal bij de meesten geen rol spelen  maar toch is vaak aan de orde welke achternaam het kleinkind moet krigen. Als 
het om een alleenstaandse (vaak) dochter of zoon gaat is het geen enkel probleem. Het kleinkind krijgt de familie-
naam van de vrouw die de bab  baart. Dus tegelijkertijd die van haar ouders. aak is dat de naam van opa.

Erf- en schenkingsrecht

Schenken aan
nicht op papier

lee aa e en en p papie . e
aat dat in i n e et e daa
naa de n ta i an e eel ni ten en
ne en a e te eli in n aa en en
en at i dan et a i ed a nde
e f ela tin te eten etalen

De vrijstelling voor schenkbelasting per 
begiftigde is dit jaar (voor nichten en ne-
ven) 2012 euro (per persoon dus). Dat be-
drag kunt u sowieso overmaken of contant 
overhandigen. U hoeft het niet op te geven 
aan de Belastingdienst. Pas als daarover 
nadere vragen worden gesteld, geeft u aan 
(en kunt u bewijzen) dat het niet meer is 
geweest dan deze schenking.

Wilt u op papier  schenken dan is er 
inderdaad een notaris nodig om een akte 
te maken. Het lijkt ons in uw geval niet 
zo handig en te kostbaar. Meestal doen 
mensen dat als er veel vermogen is om 
de erfbelasting aan kinderen na hun 
overlijden terug te brengen. De (jaarlijkse) 
schenking wordt ook niet daadwerkelijk 
overgemaakt, maar in feite opgespaard en 
de schenker kan er nog over beschikken. 
Er zitten voor beide partijen ook nog 
aspecten aan voor de inkomstenbelasting 
in box 3.

Rustig slapen en ga
weg met de caravan

i n en i a en n af
f et n di i dat i n al iet e elen

et e al n eli ti di iet n dl t
ti e t dat n e inde en dit
nnen af andelen et an te eden en

p li en die it e ee d eten den.
i i n eel p e et de a a an. e
an e t dat alleen et een e f e t e
la in de te eden den i e e en.
dat et aat e t niet eel eld.

e e en alt e niet .

De kans dat niet te achterhalen is wie als 
eerste is overleden, is zeer klein. Per bank 
en per rekening hangt het ervan af of na-
bestaanden c.q. erfgenamen meteen over 
het saldo kunnen beschikken. Inderdaad 
zijn er banken die om een verklaring van 
executele  of een verklaring van erfrecht  
vragen. De kosten daarvan hoeven niet 
hoog te zijn als uw nabestaandensituatie 
eenvoudig is en snel duidelijk. Ons advies: 
als er niet veel te erven valt, laat het maar 
op zijn beloop en ga vooral rustig slapen 
en trek er veel met de caravan op uit!

amilierecht

E  van vroeger heeft
het nu stukken beter

en in e eiden. i n e i nt
n een eel ed pen i en te e en. i

nt a en et ie and die een ed
in en eeft. e i l i alle eind e aan
el aa et n pen en ndan i
die na eli an nd en. i il i
niet e en. l i e li dt i i dan
n na e taandenpen i en an e

Allereerst: de situatie voor het betalen van 
een eventuele alimentatie en verevening 
van pensioenrechten wordt altijd bepaald 
op of tijdens de periode van echtscheiding. 
Alle inkomsten die uw ex daarna verwerft, 
hebben dus niets meer te maken met uw 
huwelijkse periode.
In het echtscheidingsconvenant kunt u 
ongetwijfeld terugvinden in hoeverre 
uw ex direct na de scheiding al dan niet 
alimentatie aan u verschuldigd is geweest 
of dat er eventueel pensioenverevening 
had moeten plaatsvinden. Wij vrezen voor 
u dat er niks meer te halen is.

inanci le zaken

Betalen voor iets
wat men zelf kan
n e en i een le en anne
apitaal e e e in af e l ten. e e
le en e e e in t n i . te
n li t dat et ed a an . niet
in n ee dt it e ee d aa e
i f aa . ie et d een t
enpe n een a antie ant een
ffe te den aan e aa d. lle aal
een p lee . te de e dien ten

a en i . i den et alle aal
elf nnen aa dat a niet an de e
e e aa . i il dat i een t enpe n
in a elen. at eten e d en

Vreemd! Welke verzekeringsmaatschap-
pij is het? Als u het zelf kunt afhandelen, 
moet u dat zeker doen. De verzekeraar 
mag hooguit wat administratiekosten in 
rekening brengen. Ook schandalig dat het 
assurantiekantoor voor dit advies een re-
kening wil indienen van 350 euro. Voor dit 
soort klusjes werden assurantiekantoren 
tot voor kort betaald door de verzekerings-
maatschappij (provisie).
Zoals u het stelt is het inderdaad een  uitje 
van een cent om zelf de paperassen voor 
expiratie  in te vullen. Neem contact op 

met de verzekeraar en vertel hen dat u echt 
niet van plan bent met een tussenpersoon 
in zee te gaan. Houd ook haar offerte in 
de gaten opdat zij niet teveel kosten in 
rekening brengen.
Overigens is het waarschijnlijk een 
lijfrente-uitkering en die mag meestal niet 
in n keer uitbetaald worden, wat trou-
wens om  scale redenen ook onaantrek-
kelijk kan zijn.

Termijndepositie niet
tussentijds stoppen

e een te i ndep it an t ee aa
die i il etten naa n aa en il
e i en nan ie in an een aan
te pen i . e nan i le in tellin

il daa aan niet ee e en. e
i e ede land e an p elde in
e aa d e de et aa eid an de
in tellin . ie eeft pa ti lie en e te

n inf atie. at et i d en

Mensen moeten niet zonder meer in zee 
gaan met vooral wat minder bekende 
banken en of tussenpersonen zonder zich 
eerst heel goed op de hoogte te stellen van 
het product en de voorwaarden. Overigens 
is een termijndeposito bijna altijd aan de 
termijn  gebonden. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen kun je die tussentijds gebruiken 
voor  nanciering van een huis of voor 
afkoop (waarin je ontzettend gesneden 
wordt). Nooit geeft men de mogelijkheid 
om tussentijds over te stappen op een 
kortere termijn en hogere rente!
Als de  nanciële instelling onder vergun-
ning van De Nederlandse Bank valt, zijn 
spaargelden tot 100.000 euro gegaran-
deerd.

Overigens wat is een termijn van twee 
jaar in de  nanciële wereld? Die valt altijd 
met onderpand van de termijndepositie te 
overbruggen met een andere lening en ook 
heel goedkoop als je daarnaast nog een 
huis als onderpand biedt! Met beleggingen 
(zoals staatsleningen) loop je meer ri-
sico s. U mag blij zijn dat u niet in Grieks 
schuldenpapier zit!

Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen  onsumenten aken  re hten oals erfre ht  belastingen en andere finan iële aken  w vragen worden 
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail nl of naar ostbus 0  50   Den Haag  raag met vermelding van rubriek e hten en li hten’

Vergeet-ze-niet!

www.ouderenfonds.nl

oe aatoma ei enlijk naa  e winkel?
405.000 ouderen kunnen moeilijk zelfstandig de deur uit. Het Nationaal 

Ouderenfonds helpt hen met de BoodschappenPlusBus. Helpt u mee?
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De prachtige bronzen ma uette van De erdwenen Haagse oodse Buurt  verdient een veel prominentere plek in het Haagse staduis

eer re pe t voor de oden van en aa
roeger heette de oodse buurt gewoon De Buurt . erscholen in het atrium van het Haagse Stadhuis staat een fraaie bronzen ma uette 

van dit vooroorlogse woongebied van de Hoogduitse oden. Het wordt tijd dat de ma uette een meer respectvolle plaats krijgt. Wie kent de 
herinneringsplek eigenlijk? Na Amsterdam is in Den Haag in de periode augustus 1942 tot september 194  het grootst aantal oden weg-
gevoerd  Eerst naar Westerbork en daarna naar de kampen in het oosten  waar ze vermoord werden. Onder hen ruim 1  Haagse kinderen. 
Den Haag heeft de ereplicht haar oodse geschiedenis beter en blijvend te memoreren. 
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- a uette van De Buurt, die een betere plek verdient in het Haagse stadhuis. -

- uli 19 1  de s nagoge aan de agenstraat 
wordt beklad met hakenkruizen en leuzen. . -

volk, paarden, wagens, kleine nering
met gotspe, mazzel, maar ook ontbering
ten leste onteerd, haar ziel gemold
tot stille leegte uitgehold      

it et edi t e t an eet e
.d. a t

Amsterdam
In De Oud Hagenaar  van 21 februari 
2012 schreef Hans Rodenburg een 
mooi artikel over de ruim 19.000 
weggevoerde Nederlandse Joodse, 
Sinti en Roma kinderen, van wie er 
bijna 18.000 in concentratiekampen 
zijn vermoord. Guus Luijters schreef 
er een bijzonder boek over. Hij heeft 
door onderzoek ongeveer 3000 kinderen 
een gezicht teruggegeven. Ze zijn nu 
bekend door hun foto. Maar van de 
meeste kinderen blijft hun korte leven 
onzichtbaar en dus onbekend.
In de koude Portugese synagoge in 
Amsterdam was ik op 9 februari jl. 
aanwezig bij het ten doop houden van 
het boek over de kinderen  de sfeer en 
de toespraken waren indrukwekkend. 
Na de bijeenkomst waren we met velen 
in het Amsterdamse Stadsarchief in de 
Vijzelstraat. Daar liepen we langs twee 
rijen vitrines, waarop de foto s van 3000 
kinderen waren te zien. De foto s van 
Anne en Margot rank hingen er ook 

tussen. Zoveel foto s, dat is een rij van 
150 meter. Onschuldige kinderen.

Twee wijken
Den Haag kende vanaf de 17e eeuw 
een ontwikkeling van twee Joodse 
wijken. De eerste Joden die neerstreken, 
waren de Spaans Portugese of 
Sefardische Joden. Door discriminatie 
en onderdrukking waren zij eind van de 
15e eeuw uit hun land gevlucht, naar het 

noorden, ook naar de steden Antwerpen 
en Amsterdam. Het politieke klimaat 
was voor de Joden na de tachtigjarige 
oorlog in onze gebieden redelijk 
tolerant, alhoewel zij in de stad niet tot 
een beroepsgilde mochten toetreden. 
Wel mochten ze lid worden van het St. 
Nicolaasgilde van winkeliers en het St. 
Maartensgilde van de klerenhandelaars. 
Velen waren dus aangewezen op de 
straathandel of werkten als knecht of 
arbeider in de vele werkplaatsen en 
fabriekjes.
De Sefardische Joden waren veelal van 
goede afkomst en woonden in de wijk 
Voorhout, rond de Denneweg en in de 
straten tot aan de Prinsessegracht. In 
de Jan Evertstraat staat nog steeds de 
fraaie Portugese synagoge - in 1725 
ontworpen door de gevluchte ranse 
Hugenoot Daniël Marot - en thans 
in gebruik door de Liberaal Joodse 
Gemeente. Ook vanuit Oost- Europa 
kwamen in de loop van de 17e eeuw 
Joden naar onze Republiek en streken 
ook neer in onze stad. Het waren 
de Hoogduitse of de Asjkenazische 
Joden. Ze spraken Jiddisch en kwamen 
voornamelijk uit Duitsland en Polen 
en de reden van hun vlucht was ook 
hier discriminatie en vervolging. 
Ze waren in het algemeen arm en 
woonden in het vochtige veengebied 
in de binnenstad, begrensd door het 
Spui, Spuistraat, Paviljoensgracht en 
Bierkade. De Grote Marktstraat bestond 
nog niet. Andere belangrijke straten in 
het gebied waren de Wagenstraat, de 
Veerkades en de Voldersgracht, de straat 
tussen de huidige Hema en C A. De 
leefomstandigheden in De Buurt waren 
al in de 19e eeuw erbarmelijk. Maar de 
bewoners waren er zeer aan gehecht. 
Verhuizing eind 19e eeuw naar een 
nieuwe wijk in de Schilderswijk, de 
Ostadehofjes, werd geen succes.

eel bedrijvigheid
Rond 1 75 kwam Z sskind Pos als 
Poolse vluchteling naar Den Haag. 
Daar heette hij later 
Alexander Polak. Hij had 
een katoen- en zijdewinkel 
en woonde op de hoek van 
het Spui en de Gedempte 
Gracht. Hij kocht later 
een stuk grond aan het 
begin van de Scheveningse 
Weg en stichtte daar 
het Joodse kerkhof. In 
1 9  woonde aan de St. 
Jacobstraat de rijke en 
bekende Poolse familie Boas. 

Hun huissynagoge heette Salomo s 
Tempel. Tobias Boas bouwde een 
bankiersimperium op en verstrekte 
leningen aan de groten der aarden , ook 
aan de stadhouder van de Republiek. 
Boas en andere vermogende Joden 
zetten zich sterk in voor de verbetering 
van de leefomstandigheden van de 
vele armen in die buurt van sloppen en 
stegen. 
Er was veel bedrijvigheid in De Buurt: 
levendige winkels, werkplaatsen, 
fabriekjes en straathandel. 
Vertier was er in de 
Wagenstraat. Daar 
stonden theater Scala en 
bioscoop lora, op de 
hoek van de Gedempte 
Gracht de American 
Bar . Joodse kinderen 
bezochten de Sjoel 
voor gebedsdiensten 
en onderricht en later 
gingen ze naar de school 
A aan de Bezemstraat. 
De eerste synagoge stond op de plek van 
het souterrain onder het huidige C A. 
In 1844 werd deze vervangen door de 
Grote Synagoge in de Wagenstraat, 
wel verplicht achter de rooilijn van de 
straat. De voorkant heeft de uitstraling 
van een Griekse tempel en er naast 

stond de Mikwe, de rituele baden die 
bij bijzondere gelegenheden werden 
gebruikt. Andere synagogen in De Buurt 
stonden aan de Voldersgracht, de Stille 
Veerkade en in de Nieuwe Molstraat. 
De voor de Pesach (het Joodse Pasen) 
benodigde matses werden gebakken in 
een fabriekje in de St. Jacobstraat. Tot 
nog lang na de oorlog was de Joodse 
kruidenier Mouwes – op de hoek 
Gedempte Gracht en Voldersgracht – 
een begrip.

In De Buurt stond ook de Nieuwe 
Kerk aan het Spui uit 1 5 . Op het 
kerkhof werd in 1 77 de bekende 
 losoof Baruch Spinoza begraven, 

zoon van Portugese emigranten. 
In de tuin van de kerk staat zijn 
herdenkingsmonument.

illa Windekind
Vanaf 1933 werd het leven voor de 
Joden in Duitsland zwaar. De nazi s 
maakten hen door de Neurenberger 
wetten van 1935 rechteloos. Duitse 
en ook Poolse en Russische Joden, 
de Oost-Joden, trokken naar veiliger 
oorden. In Den Haag betrokken ze in 
193  hun eigen synagoge aan de Stille 
Veerkade. Toen de oorlog in 1940 ook 
ons land trof, begon sluipend doch 

trefzeker de 
anti-Joodse 
politiek van 
de bezetter 
gestalte te 
krijgen. Den 
Haag kreeg 
de NSB er Westra als burgemeester. 
Voor de Joden werd het de politiek van 
Registreren, Isoleren en Deporteren . 

Dit werd, onder leiding van de nazi 
ranz isher, vanuit villa Windekind 

aan de Nieuwe 
Parklaan georganiseerd. 
Hier bevonden zich 
de kaartenbakken 
met de namen en de 
adressen van de Joden. 
Ambtenaren en de 
Haagsche Joodsche 
Raad, gevestigd in de 
Hartogstraat, hielden de 
persoonsgegevens keurig 
op orde. Dan werden 
de Joodse gezinnen 
opgehaald en onderduikers 
opgespoord. De Haagse 

politie hielp ruimhartig. Strikte 
maatregelen volgden elkaar snel op: 
in november 1940 werden Joden uit 
overheidsdienst ontslagen. In januari 
1941 volgde het registreren. Vanaf 
schooljaar 41-42 werd het Joodsch 
Lyceum in gebruik genomen en moesten 
alle Joodse kinderen naar de Joodsche 
Lagere School in de Bezemstraat. In mei 
1942 werd de Jodenster ingevoerd voor 
personen vanaf 7 jaar en mochten Joden 
niet meer vrij reizen. In de zomer van 
1942 zijn veel plaatsen in de stad voor 
Joden verboden . Al in juli 1940 werden 
ruiten van Joodse panden ingegooid 
en daarna volgden bekladdingen met 
hakenkruizen en leuzen, ook op de 
Sjoel aan de Wagenstraat en werd in het 

- erste feest in de s nagoge in 19  met uit de concen-

tratiekampen bevrijdde kinderen. ( oto  riezer). -

- Bewoners van de Voldersgracht en Gedempte gracht, omstreeks 19 . -

- Deel van een gravure uit 1  van het interieur van de 

Portugese s nagoge  aan het Korte Voorhout. .   -



gebedshuis ook brand gesticht. Verbale 
agressie las men in het blad De Anti-
Semiet . De Haagse bevolking keek 
weg. Geen protesten vanuit Den Haag.
Dr. Gabriel Italië, docent Klassieke 

Talen en zijn 
leerlinge Edith van 
Hessen hebben in 
hun dagboeken 
de herinneringen 
nauwkeurig 
beschreven. In 
de nazomer van 
1941 schrijft Edith 
dat ze naar het 
Joodsch Lyceum 
in de isherstraat 
moet. Ze vindt het 
een mistroostig 

en smerig gebouw. Dr. Italië schrijft 
op 18 augustus 1942: Vannacht om 
1 uur moet het eerste grote transport 
van Joden naar het oosten . En op 21 
februari 1943: ….werden die avond 
alle rusthuizen leeggehaald, hetgeen 
een vangst van 700 Joden opleverde. 
Om 1.45u kwam een overvalwagen 
ons allemaal halen. Het ging regelrecht 
naar het Staatsspoor . Zowel Dr. Italië 
als Edith van Hessen overleven de 
oorlog.

Deportatie
In Den Haag en omgeving woonden 
in die tijd ongeveer 17.000 Joden. Ze 
verloren hun rechten en gingen hun 
noodlot tegemoet, maar realiseerden 
zich dat nauwelijks. Van massamoord  
had niemand een vermoeden. 
Aanvankelijk was de strafgevangenis 
in Scheveningen, het Oranjehotel , 
de verzamelplaats van de Haagse 
Joden. Later werd dat het pand aan 
de Paviljoensgracht 27a, het Joodsch 
Tehuis. Daar wachtten de Joden, na 
de razzia s, op hun transport. Vanaf 
het station Staatsspoor, het huidige 
Centraal Station, verlieten ze Den 
Haag, richting Durchgangslager 
Westerbork . Wat het huis aan de 
Paviljoensgracht voor Den Haag was, 
was de Hollandse Schouwburg voor 
de Amsterdamse Joden. In Westerbork 
groeide de onzekerheid, de angst, 
de gelatenheid. Elke week vervloog 
voor velen de hoop om te blijven, 
als de nieuwe transportlijsten bekend 

waren. De Joden werden naar het 
oosten gedeporteerd. Elke dinsdag 
om 11 uur vertrok de trein, meestal 
bestaande uit goederenwagons, met 
vele honderden mannen, vrouwen en 
kinderen. Eindbestemming waren de 
kampen Auschwitz, Bergen-Belsen, 
Sobibor en Theresienstadt. Tussen 
15 juli 1942 en 13 september 1944 
vertrokken in totaal 93 treinen. In 
de Nacht der Girondijnen  (1957) 
schreef J. Presser: De trein. De trein 
rijdt altijd. De trein is de duivel . In 
de vernietigingskampen gebeurde het 
onvoorstelbare. De getallen zijn rond: 
van de 14.000 gedeporteerde Haagse 
Joden werden er 12.000 vermoord.  In 
heel Nederland werden ruim 107.000 
Joden op transport gesteld. Ongeveer 
5.500 hebben het overleefd. Wat zijn 
getallen?

De kinderen
Rond 1850 leefden er ongeveer 2500 
Joden in De Buurt. Het leven was 
zwaar en ongezond. Door slechte 
woonomstandigheden in de sloppen 
en stegen en door een slechte hygiëne 
brak regelmatig de cholera uit. 1849 
en 18 5 waren  beruchte jaren. Veel 
kinderen werden vroegtijdig wees. 
Rond 1850 richtte de toenmalige 
opperrabbijn Berisch Berenstein - met 
zijn bijnaam Rebbe Beer - op de Stille 
Veerkade een klein weeshuis op voor 

11 kinderen. Koning Willem III deed 
een donatie van 500 gulden, waardoor 
de slaapzaal voor de kinderen later kon 
worden uitgebreid. In 1880 werd in de 
Raamstraat een groter pand betrokken 
voor 35 weeskinderen en in 1932 werd 
de nieuwbouw in de Pletterijstraat 

 geopend. Vanaf 1933 werden 
ook Duits-Joodse weeskinderen 
opgenomen. Het onheil kon niet 
uitblijven: in de avond van 5 maart 
1943 werden de weeskinderen, de 
personeelsleden en directeur Ullmann 
met zijn gezin in vrachtwagens 
afgevoerd. Ruim een week later waren 
de meeste in Sobibor vermoord. 
In totaal kwamen er meer dan 1700 
Haagse Joodse kinderen om het 
leven. Hun monument staat op het 
Rabbijn Maarsenplein, waar vroeger 
de Joodse school stond. Het bestaat uit 
roestvrijstalen stoelen die samen een 

trap naar de hemel symboliseren. Op 
de stoelen staan de namen gegraveerd 
van 400 van de omgekomen 
kinderen. Levende kinderen hebben 
de namen geschreven. In de tekst 
staat: Verdwenen is de Joodse buurt. 
Verdwenen zijn de kinderen …  

Haagse monumenten
De Buurt is niet meer, Chinatown is er 
voor in de plaats gekomen. Zo werkt 
de golfslag van de geschiedenis en die 
dynamiek van en in een buurt is ook 
niet erg. Van een Portugees Joodse 
buurt is ook geen sprake meer. Na de 
oorlog was De Buurt erg ontvolkt en 
verpauperde ze daarna snel. Jacob Levi 
Lassen beijverde zich de sfeer van De 
Verdwenen Buurt enigszins terug te 
brengen door de ontwikkeling van het 
markt- en winkelbedrijf (Markthof) 
ter plekke te stimuleren. De 
buurt krabbelde op, maar 
werd praktisch volledig 
gesloopt. Nu markeren hier 
en daar roodbruine borden 
met opschriften de markante 
plekken van De Buurt van 
toen. Het kindermonument, 
het reliëf van de Jodenster 
aan de muur van de Gedempte 
Gracht en het muurmonument 
van de eerste Synagoge aan 

de Voldersgracht springen er uit. 
En net als de maquette is dat laatste 
monument verstopt , in het souterrain 
van C A. Vroeger lag in het magazijn 
van het oude gebouw een gedenksteen 
op de plek van de Ark des Verbonds 
in de oude Sjoel. Die steen ligt niet 
meer in de nieuwbouw en waar deze 
nu is?  Maar los van deze belangrijke 
herinneringsplekken bestaat er geen 
zichtbaar en samenhangend historisch 
beeld van of een verhaal over 
de Haagse Joodse geschiedenis. 
Geen museum, geen centrale 
herdenkings- of bezinningsplaats, 
geen herinneringsfoto s van De 
Buurt. En dus is deze beladen Haagse 
historie voor velen min of meer een 
blinde vlek. 

Na 6 -  jaar   
Na de oorlog werd ons land weer 
opgebouwd  er was werk aan de 

winkel en we moesten vooral 
vooruitkijken. We hadden 
vreselijke jaren achter de rug 
en in het westen was er ook nog 
de Hongerwinter geweest. En 
de Joden? We wisten het wel: ze 
waren weggevoerd en ze waren 
verdwenen. Hun huizen waren al 
lang weer door anderen bewoond. 
We kregen weinig informatie 
van onze ouders. Mijn moeder 
vertelde me later eens dat ze Joodse 
buren had, met een vrachtwagen 

weggevoerd en een koffertje of 
doos met spullen op een schuurtje 
achterlatend. Daarna hadden mijn 
ouders weer gauw nieuwe buren. Zelfs 
in Joodse families werd de tragedie, 
de Holocaust, teveel verzwegen. En 
ondanks talloze documentaires over 
de oorlog en de tv-optredens van Lou 
de Jong, die ik in mijn jonge jaren 
volgde, lijkt het alsof het Joodse drama 
in de loop van de decennia min of 
meer was weggedrukt. In de prachtige 
herdenkingsboeken (19 0) van de 
Erelijst van Gevallenen 1940-1945  

in de oude entreehal van de Tweede 
Kamer, Binnenhof 1a, komen geen 
namen van Joodse slachtoffers voor. 
De laatste jaren echter dringt het 
tragische lot van zoveel Joden in 
volle heftigheid tot ons door, na 0 

-70 jaar! Schindlers List, De Pianist, 
S skind en de Hollandse Schouwburg, 
het Westerborkpad, De vermoorde 
Joodse, Roma en Sinti kinderen, de 
wandelingen in De Stad Geschonden  
in Den Haag. En het is nooit te laat. 
Onlangs hoorde ik het iemand mooi en 
treffend zeggen: Het boek is te lang 
en te vaak dicht gebleven .

Stolpersteine
Zo kon het dus gebeuren en is het 
gebeurd. Ook in Den Haag. 
Als ik zo nu en dan ge nteresseerden 
een rondleiding geef in De Buurt, 
start ik met een bijzonder gedicht 
bij de bronzen maquette van J. de 
Leeuwe, voorstellend dat oude Joodse 
woongebied in het centrum van Den 
Haag. Maar de maquette is helaas 
weggestopt op de eerste etage van 
het Atrium van het Stadhuis. Deze 
tragische geschiedenis verstopt? Ik 
vond dat daar verandering in moest 
komen. Afgelopen oktober heb ik het 
initiatief genomen om de Gemeente 
Den Haag te bewegen, dit bijzondere 
monument een meer respectvolle 
plaats te geven, in het Atrium of in 
De Verdwenen Buurt zelf. En onlangs 
heeft de Haagse politiek mijn initiatief 
omgezet in een aantal schriftelijke 
vragen aan B W. Tevens heb ik 
voorgesteld, in navolging van veel 
Europese en tientallen Nederlandse 
steden, om op bepaalde plekken in 
de stad Struikelstenen  te plaatsen 
( Stolpersteine  van de Duitse 
kunstenaar Gunter Gemnig). Het zijn 
koperen stenen  van 10x10 cm en 
markeren in het trottoir de huizen 
waar Joodse gezinnen woonden, 
gedeporteerd werden en daarna zijn 
vermoord. Op de plek van de stenen 
struikel je in je hoofd en in je hart. Op 
internet onder Maquette Joodse Buurt 
Den Haag  en Stolpersteine  leest u 
hierover meer.

Martin Driessen
.d ie en @ pnplanet.nl
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De prachtige bronzen ma uette van De erdwenen Haagse oodse Buurt  verdient een veel prominentere plek in het Haagse staduis

eer re pe t voor de oden van en aaeer re pe t voor de oden van en aa
- en voorbeeld van struikelstenen, hier bij het oods weeshuis in trecht. -

- en bord op een treinwagon met de aanduiding van het traject dat werd gereden. -

- n 19  al werd brand gesticht in de s na-
goge aan de agenstraat..-

- erste feest in de s nagoge in 19  met uit de concen-

tratiekampen bevrijdde kinderen. ( oto  riezer). -

- Het grafmonument van pinoza bij de Nieuwe 

Kerk in Den Haag.-

- en pla uette in het souterrain van C A herinnert aan de 
eerste Haagse s nagoge, die hier stond van 1 3 tot 1 .-

- Op de stoelen van het kindermonument aan het aarsen-

plein staan de namen van  kinderen gegraveerd die niet 

meer terugkwamen..-
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r op uitr op uit
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstel-
lingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. De agenda wordt samengesteld door het Centraal 
nformatiepunt Ouderen (C PO). Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda 
op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met arco Daane via ( ) 3  3  1.

‘Mr. & Mrs. Rock 'n Roll DVD
‘Oorlogswinter’ DVD

Ga naar www.ikwordlidvanmax.nl
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Stuur deze bon 

in een envelop

zonder postzegel

op naar:‘The Twelve Irish Tenors’ CD
‘Onvergetelijke jaren ‘50’ CD

Welkomstgeschenken ( 1 geschenk aankruizen welke u graag ontvangt ):

Vul nu de antwoordkaart in of bel 0900 - 55 55 000 
(tijdens kantooruren € 0,10 pm) of ga naar www.ikwordlidvanmax.nl

Ik meld mij aan als lid van Omroep MAX:
Achternaam dhr/mw: 

Voorletters:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Geboortedatum: Telefoon:

E-mailadres:

Hierbij machtig ik Omroep MAX per kalenderjaar € 5,72 van mijn 
rekening af te schrijven van rekeningnummer:

Ik geef de voorkeur aan een acceptgiro.

Plaats:

Datum:                            Handtekening:

Ste
un ons en word lid!

MAX is ook uw omroep

Om de politici in Den Haag te overtuigen dat 

u het belangrijk vindt dat MAX blijft bestaan en 

haar programma op radio en tv kan blijven 

uitzenden, is het noodzaak dat we meer leden 

krijgen. Uw steun is nu heel hard nodig!

Word nu lid van MAX en maak het verschil 

met ons. Met uw steun kunnen we al onze 

programma’s blijven maken en kan de politiek

niet meer om ons heen!

voor slechts 

per jaar5,72€

W

ORD LID!
en ontvang 
een geweldig

WELKOMST-
GESCHENK!

✁

t m 14 april
estival ertigo

Literair Theater Branoul wordt door het Haagse 

toneelschrijfhuis De Kosmonaut omgebouwd tot 

Vertigo, een stad die ‘een vlucht uit de werkelijkheid’ 

biedt. Tijdens festival Vertigo gaat iedere week een 

nieuwe voorstelling in première. Daarnaast biedt 

het een masterclass toneelschrijven, filmavonden 

en meer activiteiten. De Kosmonaut is opgericht 

door vier jonge toneelschrijvers. Theater Branoul, 

Maliestraat 12, 20.00-22.00 uur. Meer informatie: 

www.dekosmonaut.nl.

Woensdag 4 april
aasmenu

De vrijwillige koks van de Wéreldtafel van Woej 

verzorgen een heerlijk paasmenu voor 55+’ers. Het 

voorgerecht bestaat uit gevulde eieren en tomaten, 

het hoofdgerecht is naar keuze lekkere gamba’s of 

varkenshaas met peentjes, doperwten en gepofte 

aardappel, als toetje een verrukkelijke advocaatver-

rassing. Wijk- en dienstencentrum Noord, Duiven-

voorde 262, Leidschendam, 12.00-13.30 uur, kosten 

€ 6,50 incl. koffie/thee en drankje. Reserveren: het 

Wijkservicepunt, tel. 301 87 84, tussen 10.00 en 

12.00 uur.

aasstukje maken
Het ouderenwerk van Vóór Welzijn verzorgt een 

workshop bloemschikken. De deelnemers maken 

tijdens deze maandelijkse activiteit dit keer een 

paasstuk onder leiding van een professionele docent. 

U dient zelf een mesje of snoeischaartje mee te 

nemen. Buurtcentrum de Lijsterbes, Lijsterbesstraat 

61, aanvang 14.00 uur, deelnamekosten € 15,50. 

Opgeven en direct betalen kan bij het buurtcentrum, 

tel. 360 02 37.

rijdag 6 april
itwalken HAAG Atletiek

Vanaf 6 april kunt u bij HAAG Atletiek overdag in 

groepen fitwalken, op dinsdag- en vrijdagmorgen. Er 

wordt gewandeld door de duinen, Ockenburg, Bosjes 

van Pex, Meer en Bosch en richting Schevenin-

gen. Ook beginnende fitwalkers, oftewel sportief 

wandelaars, zijn welkom. De begeleiding is in handen 

van ervaren trainers (m/v). Start bij het clubgebouw 

op de Atletiekbaan aan de Laan van Poot, 10.00 uur, 

eindtijd ca. 11.30 uur. De eerste maand kunt u op 

proef meetrainen. Vervolgens kunt u lid worden van 

HAAG Atletiek. Zie daarvoor www.haagatletiek.nl.

Wilt u even voor mij buigen?
‘Wilt u even voor mij buigen?’ vormt de afronding 

van een samenwerkingsproject van Het Koorenhuis 

met zorginstelling Florence onder de noemer ‘De 

Schatkamer’. Vijf bewoners van de afdeling Hun-

tington hebben met hun familie of medewerkers van 

Florence onder leiding van twee Koorenhuisdocenten 

gespeeld, gedanst, ideeën verzameld en vormgege-

ven. Met als resultaat een ontroerende voorstelling. 

Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 1, 19.30 uur, 

toegang gratis, reserveren is niet nodig.

aandag 9 april
Opa en Oma in de Schouwburg
Frank Groothof en popband De Kift brengen op Twee-

de Paasdag het beroemde boek ‘Kees de Jongen’ van 

Theo Thijssen op geheel eigen wijze tot leven; hét 

boek over de lagere schooltijd, liefde en vriendschap-

pen van een jongen aan het begin van zijn pubertijd. 

Rond de matineevoorstelling is de Schouwburg een 

paradijs voor opa’s, oma’s en kleinkinderen, met 

Oudhollandse spelen, pannenkoeken en limonade. 

Na de voorstelling mag iedereen met Frank Groothof 

op de foto. Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout, 

14.00 uur. Kaarten à € 20,- (met Uitpas € 18,50) zijn 

te bestellen via 0900-3456789 (€ 0,10 p.min., di t/m 

do 12.00-18.00 uur) of via www.ks.nl.

Dinsdag 1  april
Alzheimer Caf
Het Alzheimer Café is er voor iedereen die meer wil 

weten over dementie, een ingrijpende aandoening voor 

patiënten en hun naasten. Zij vinden er ondersteuning 

in een informele sfeer. Met elke maand een deskundige 

over een thema, en gelegenheid vragen te stellen en 

ervaringen uit te wisselen. Vanavond als thema: ‘Eutha-

nasie en dementie.’ Dit in de media veelbesproken on-

derwerp werpt vaak veel vragen en discussiepunten op. 

Tot welk moment kan iemand kiezen voor euthanasie? 

Welke rol speelt de familie? Het Nutshuis, Riviervis-

markt 5, 19.30-21.30 uur, toegang gratis, aanmelden 

niet nodig, consumpties matig geprijsd.

aterdag 14 april
robeer een instrument

Het Koorenhuis organiseert oriëntatieworkshops 

‘Muziek in 2½ uur’. Elke zaterdag (behalve tijdens 

schoolvakanties) kunt u kennismaken met een 

bepaald instrument. Vandaag: trombone, piano, 

mondharmonica en hoorn. Koorenhuis Centrum, 

Prinsegracht 27, 13.00-15.30 uur, deelnamekosten € 

12,50 per workshop. Aanmelden: mail uw naam, adres, 

telefoonnummer(s), geboortedatum en de workshop 

waaraan u wilt deelnemen naar jackvanderhulst@

koorenhuis.nl. Inlichtingen: www.koorenhuis.nl.

ondag 15 april
Literaire salon Regentenkamer
Een nieuwe literaire salon met een nieuwe formule. 

Eenmaal in de twee maanden wordt op een ochtend 

een schrijver centraal gesteld, met een brunch.  Voor  

het programma wordt samengewerkt met steeds een 

andere kunstinstelling in Den Haag. Dit keer zal Ellen 

Fernhout van de Haagse Kunstkring de presentatie op 

zich nemen. Het programma draait deze eerste keer om 

de schrijver Anton Koolhaas en zijn dierenverhalen. Bij 

de vraag welke invloed Koolhaas met zijn dierenverha-

len op andere kunstdisciplines heeft gehad komen we 

voor Den Haag al snel bij een zeer belangrijk resultaat: 

Literair Theater Branoul, opgericht door Rein Edzard – 

voor wie ook bijzondere aandacht tijdens de salon. Rob 

Scholten brengt een door hem vertaalde fabel van La 

Fontaine, Annelies van der Bie leest wat Midas Dekkers 

over Koolhaas zegt, Piet van der Pas speelt mijnheer 

Tip, en Rein Edzard laat fragmenten van zijn befaamde 

voorstelling Branoul.  Aanvang: 11.00  uur. Prijs 12.50 

brunch inbegrepen. In verband met de brunch graag 

reserveren vóór 10 april per email : info@regentenka-

mer.nl of telefonisch 070-3658612 (op woensdag t/m 

zaterdag tussen 12:00-17:00 uur). 

Dinsdag 1  april
taliaanse Renaissance

Kunsthistorica Lorraine Décombe neemt u mee naar 

het Italië van de 15e & 16e eeuw. Schilderkunst, 

architectuur en beeldhouwkunst waren daar toen het 

domein van geniale renaissancekunstenaars. De cursus 

duurt tot 5 juni. Louis Couperus Museum, Javastraat 

17, 20.00-21.45 uur, deelnamekosten € 100,- incl. 

syllabus. Aanmelden: tel. 06 48 66 67 49, of www.

decombe-frederikse.nl.

ondag 22 april
Salon met Gerard oolschijn 
Hans Spit (voorheen Buddenbrooks)ontvangt in het 

Veilinghuis Van Stockum, aan de Prinsegracht 15, 

om 15.00 uur Gerard Koolschijn, classicus, vertaler, 

en oud rector van het Sorghvliet gymnasium in Den 

Haag. Centraal die middag staat zijn recent verschenen 

boek “Geen sterveling weet “. Een zeer boeiend boek 

over verstikkende religie tijdens je jeugd, maanden van 

werken aan de Plato vertalingen op een dor, praktisch 

verlaten Grieks eiland, een verstikkend huwelijk en 

passie voor hardlopen en wielrennen. De toegangsprijs 

bedraagt 5 euro, inclusief een kopje koffie en een 

glaasje wijn. De zaal is open vanaf half drie. Reserve-

ren: spit.hans@gmail.com of telefoon 0681309892 of 

redactie@extaze.nl
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DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

www.haagseouderen.nl

ACT EEL

eru  naar ndi  
aan de erha entafe  

NIEUWS:

Ontdek het Haags 
verleden tijdens het 
Digitales estival
Het Digitales estival op maandag 23 april 
vindt plaats in de Centrale Bibliotheek. 
Bibliotheek Den Haag brengt samen met 
het Haags Historisch Museum, het Haags 
Gemeentearchief, ETV.nl Haaglanden en 
Monumentenzorg verhalen uit het Haagse 
verleden tot leven. Oudere Hagenaars heb-
ben die verhalen verbeeld in een digitale, 
een kort  lmpje. Romanschrijfster Nelleke 
Noordervliet en fotojournalist  lmmaker 
Jacques Meijer (chroniqueur van het dage-
lijks leven in Den Haag en Scheveningen 
van 1955-19 5) openen het festival met 
hun eigen verhalen over het verbeelden 
van de geschiedenis. Daarna kunt u gratis 
deelnemen aan een van de workshops (al-
leen na aanmelding vooraf!). 
Op de eerste verdieping is er een infor-
matiemarkt en van 14.30 tot 15.30 uur 
is er vrije inloop om digitales te komen 
bekijken over Golden Earring, winkels in 
Den Haag, het Haags Huishoudonderwijs 
en Sporen van Indisch Den Haag. 

Het programma:
12.00 uur:  Inloop en informatiemarkt,  
 verdieping 1
13.00 uur:  Nelleke Noordervliet
13.30 uur:  Jacques Meijer
14.30 uur:  Workshops

1. Hoe schrijf je een autobio-
gra  sch verhaal? (Nelleke 
Noordervliet), verdieping 4 

2. oto s bij verhalen (Wim 
de Koning Gans, conser-
vator fotocollectie Haags 
Gemeentearchief), verdie-
ping 3

3. Hoe maak je een digitale? 
(voor professionals van 
educatieve en erfgoedin-
stellingen, door De-
bora Morssink van ETV.nl 
Haaglanden), verdieping 

15.30 uur:  Uitreiking Haagse Blikvanger  
 door wethouder Baldewsingh
1 .30 uur:  Afsluiting

De toegang tot het Digitales estival 
is helemaal gratis! Meldt u zich vooraf 
wel even aan. Dat kan via e-mail haag-
sestories dobdenhaag.nl. Vermeld in 
uw e-mail uw naam, het aantal personen 
(maximaal 2) en n workshop naar 
keuze. U krijgt een bevestiging van uw 
inschrijving.

Negen Hagenaars met een Indisch 
verleden  zijn sinds begin maart bij 
elkaar gekomen aan een Verhalentafel. 
Die Verhalentafels, onderdeel van het 
project Haagse Herinneringen, zijn 
bedoeld om verhalen, foto s en voor-
werpen uit het verleden van Hagenaars 
boven tafel te krijgen. Haagse 55-plus-
sers komen daarvoor samen, vertellen 
en noteren verhalen, zoeken er foto s 
en andere objecten bij, maken daar 
selecties uit en smeden deze sc nes 
en beelden samen tot een storyboard. 
Daarvan maken ze, begeleid door 
deskundigen, een zogenoemde digitale, 
een kort digitaal  lmpje.

Bijenkorf
Als CIPO de Verhalentafel komt 
bijwonen, hebben de deelnemers hun 
materiaal al vergaard en is het maken 
van die digitales in volle gang. Het 
cursuslokaaltje in de Centrale Biblio-
theek heeft daardoor iets weg van een 
bijenkorf. De deelnemers zitten met 
begeleiders achter computerschermen, 
de tafels zijn bezaaid met oude boeken 
en foto s en er hangt zowaar ook een 
ietwat zoetige geur. Die blijkt afkom-
stig van een heerlijk soort spekkoek, 
een zelfgebakken traktatie van een 
van de deelnemers. Tja, je komt uit 
Nederlands-Indië of niet, nietwaar?
Die spekkoek lijkt bovendien de 
perfecte begeleiding van de activi-
teiten in het lokaaltje. Er heerst een 
plezierig soort koortsachtigheid. Dat 
blijkt ook uit de gesprekken die we 

voeren. Indische Nederlanders zijn 
bijna zonder uitzondering evengoed 
Indisch als Nederlands: hun plek 
op de wereld is hier, in Den Haag, 
hoewel ze het plezierig en soms ook 
buitengewoon relevant vinden om hun 
geboorteland op te zoeken.

Geuren en kleuren
Allemaal hebben ze herinneringen, 
zintuiglijke  vooral. Nimmer gewend 

rakend aan de geur van spruitjes geef 
ik de voorkeur aan witte rijst met sam-
bal goreng boontjes,  heeft een van de 
deelnemers ter opening van haar tekst 
geschreven. En toen zij schilderlessen 
was gaan nemen, bespeurde haar do-
cent de kleuren van haar geboorteland 
in haar schilderwerk: het beroemde 
Indische smaragdgroen, maar ook 
fragieler mintgroen en het lila en roze 
van tropische bloemen.
Ook visuele herinneringen hebben ze. 
Eigenlijk kan ik helemaal niet tegen 

de warmte,  vertelt een deelneemster 
die terugreisde . Toen we op weg 
naar Indonesië in Singapore landden, 
was het daar onmiddellijk raak: 35 
graden, b m. Maar bij aankomst in 
Jakarta zag ik de klapperbomen – en 
was ik meteen thuis.  Ze heeft er dertig 
dagen rondgereisd ( anders leer je 
het land nog niet kennen ) en voelde 
zich daarbij nooit een toerist in eigen 
land. Met evenveel genoegen reisde ze 
daarna ook weer terug naar Nederland. 
Ik kon er echt op teren.  Ze beweegt 

zich ook duidelijk ontspannen in onze 

samenleving. Maar: We eten thuis wel 
elke dag Indisch. Mijn man heeft nooit 
kunnen wennen aan Hollands voedsel!

Boerderij
Ook deelnemer Ron Ladage is na ruim 
een halve eeuw geworteld in Neder-
land. Zou het zinvol zijn als getogen 
Hagenaar je geboorteland Indonesië 
na een halve eeuw toch nog op te 
zoeken?  luidt dan ook de enigszins 
sceptisch klinkende openingszin van 
zijn digitale. Voor een antwoord op die 
vraag moest hij er wel heen reizen. Dat 
deed hij in 1994. Die ervaring vormt 
het hart van zijn  lmpje.
Ron bezocht de overblijfselen van de 
boerderij waar hij in 1937 geboren 
werd. Zijn familie is er tijdens de onaf-
hankelijksstrijd eind jaren veertig met 
geweld verjaagd. De boerderij bleek 
een pension voor voormalige Indone-
sische politieagenten te zijn geworden. 
Een van hen, Oedjoe, herinnerde zich 
Rons vader nog. Met de pistolen in 
de aanslag had hij tegenover hem ge-
staan.  Elke vorm van vijandigheid was 
echter afwezig tijdens zijn ontmoeting 
met Oedjoe. Het ging de Indonesiërs 
toen ook niet speci  ek om ons,  vertelt 
Ron. Het ging hun om onafhankelijk-

heid, zoals de Nederlanders eeuwen 
geleden tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog.  Samen met Oedjoe bekeek 
hij foto s, die nu voor hem liggen en in 
zijn digitale worden gemonteerd, en ze 
drukten elkaars hand.
Rons conclusie: zijn reis naar zijn 
Indische verleden is wel degelijk 
zinvol geweest. Maar Den Haag is 
nu mijn tampat senang,  vertelt ook 
hij zonder aarzeling. Hij woont tot 
grote tevredenheid in een appartemen-
tengebouw op de plaats van het oude 
stadhuis dat liefkozend de spekkoek  
wordt genoemd.

Erfgoed
Het zijn deze boeiende verhalen 
die tijdens Verhalentafels worden 
vastgelegd. Cultureel erfgoed,  weet 
programmaleider Heleen Hebly. We 
willen proberen te “bewaren” hoe 
Hagenaars hun Indische verleden 
beleven en hebben meegenomen, 
soms heel letterlijk. Iemand bracht 
een opscheplepel mee, zelfgemaakt 
keukengereedschap van zijn oma 
uit een jappenkamp waar zij er de 
maaltijden mee had bereid. Het is de 
moeite waard om zulke bijzondere 
dingen vast te leggen – voor henzelf, 
maar ook voor hun nageslacht en voor 
vele anderen. En het digitale medium 
waarop we dat vastleggen, maakt het 
ook heel gemakkelijk om ze te duplice-
ren en te verspreiden.

estival
Op 23 april zijn de resultaten, en die 
van vele andere Verhalentafels, te 
bekijken tijdens het Digitales estival 
(zie elders op deze pagina). In het 
najaar zal een volgende Verhalentafel 
van start gaan, waarschijnlijk rond het 
thema Louis Couperus . Heleen Hebly 
verstrekt graag meer informatie: tel. 
0  11 95 32 5, e-mail haagsestories
dobdenhaag.nl – of op 23 april!

- on adage in de weer met zijn oude en recente foto s -

- chrijfster Nelleke Noordervliet wijdt u in de 
geheimen van de geschiedenis in. -

a  van de 
aa e e hiedeni

Nog meer Haagse geschiedenis kunt u al beleven op zaterdag 14 april  
tijdens de Dag van de Haagse Geschiedenis. 

Ruim dertig culturele organisaties en 
erfgoedinstellingen doen mee aan dit 
door het Haags Gemeentearchief geor-
ganiseerde evenement. Bijna allemaal 
bieden ze drie keer, om 12.00, 13.30 
en 15.00 uur, activiteiten aan. Het gaat 
om wandelingen, rondleidingen en 

andere activiteiten van gemiddeld een 
uur. De meeste zijn gratis, soms betaalt 
u een kleine bijdrage. Het thema is 
dit jaar Handel en Wandel . Op de 
Grote Markt is een historische markt 
met kraampjes van alle deelnemende 
organisaties. U kunt er vanaf 11.00 uur 

toegangskaartjes halen voor hun 
activiteiten. 
Het volledige programma vindt u op 
www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl.

Alweer enkele weken is op zondagavonden de televisieserie 
an Dis in ndonesi  te zien. Schrijver Adriaan van Dis is 

voor het eerst van zijn leven naar ndonesi  gereisd en gaat 
er op zoek naar zijn wortels. aar wist u dat een aantal 
van uw stadgenoten ook al een tijdje met zoiets bezig is  
samen  hier in Den Haag? En dat u de resultaten van hun 
zoekwerk binnenkort ook kunt gaan bekijken?
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Woon entrum ag ag  bevindt i h in de Wa-
genstraat  middenin het entrum van Den Haag  
Door de vele tram- en buslijnen die door het en-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belangrijke voor ieningen liggen op loopafstand
r ijn  woningen en er is een grote daktuin  
ewoners kunnen a hter het gebouw gelegen 

parkeerplaatsen huren

ag  is gelegen aan de hermerstraat  
et het openbaar vervoer is het omple  makkelijk 

te bereiken  De belangrijkste winkels ijn om de 
hoek  in de etje Wolffstraat  Het woon entrum 
heeft  driekamerwoningen van a  0 m
verdeelt over drie etages

Woon entrum  a gg  ligt aan de
No turnestraat  halverwege het oude dorps en-
trum van oosduinen en ijkduin  p loopafstand 
bevinden i h winkels  r is parkeergelegenheid 
rondom het woon entrum  Het entrum heeft 5 
woonlagen en bevat  twee- en

5 driekamerwoningen

  is gelegen aan de eresteinlaan  
in de wijk ouwlust  et het openbaar vervoer 
is het omple  makkelijk bereikbaar  elangrijke 
voor ieningen  oals levensmiddelen aken  ijn op 
loopafstand gelegen  Het gebouw bevat  twee-
kamerwoningen

Woon entrum a a  a a bevindt i h aan 
de ak van oortvlietstraat  Het openbaar vervoer 
bevindt i h op korte afstand van het omple  De 
belangrijkste winkels ijn op ongeveer 0 minuten 
loopafstand  Het woon entrum heeft  drieka-
merwoningen van a  5 m  en drie tweekamer-
woningen van a   m

Hu anistis e ti ting
 es ut- en roepswonen

 orenstraat  5   Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

isselende dags otel voor  5
 

an aandag t  aterdag tussen 
1 00 uur en 1 00 uur Happ  Hour

l e aterdag een 3-gangen enu 
voor  5

egel atig isselende spe ialiteiten
 

pparte rui te voor 
eesten en parti en

 
eopend van 00 uur t  21 00 uur

De avornin o anplein 
el   - 5  

  

  

    
 

  

 

  

Bredeweg 62,     Open: 

2752 AB Zevenhuizen - Moerkapelle

T. 079-593 52 10    

www.orchids-and-so.com    

donderdag 9.00 - 17.00 uur

vrijdag 9.00 - 17.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Een mooie orchidee uitzoeken,
op zoek naar een natuurlijk arrangement,

of uw eigen pot laten opmaken?
Breng een bezoek aan onze showroom

en haal met onze nieuwe potten collectie het voorjaar in huis.

Bij besteding vanaf € 25,00 een mini Phalaenopsis (1 tak) cadeau.

 

070 - 346 95 71

Een crematie
zoals u dat wenst!

Riouwstraat 17
2585 GP  Den Haag  

(070) 35 00 482
www.praktijkstroink.nl

 e e i i eerd in o edi e en r me   
 e i ro he e  ook o  im n en

  r n e er rin  en er oon i k d ie

 er oedin  nui  de i er ekerin    
 e en  i  bezoek aan huis

 oor oedre r ie  en orm
 orre ie  kun  u ook i  on  ere h  
 o en  r k

 n e r k i k i  ro oe oe nke i k

Den Haag  msterdam Rotterdam  tre ht 

el rene haddelee voor een o erte 

06  37003 3
Ge ombineerd adverteren in alle 4 de oudtitels

en. oorlaan  w   .  . .
onnig drie a er oe apparte ent 
et elder erging 3 2  in et o -

ple  De oorde u as ou  1  
ooie ge a enli e innentuin en pal 

tegenover et teenvoorde os  igen 
par eerterrein  di t i  uitvals egen  

in el entra en sport o ple  op 
loopa stand  ordt onder O - aarde 
ver o t o dat er innen oet orden 
gerenoveerd  uiten i de per e t  ol-
le tie  onder oud via v

eer in o  Olst oorn  a elaars
 0 0  30  5  
 in o olst oorn a elaars nl

Oo  te vinden op unda nl 
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Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Op je brommertje naar het Westland om tomaten te plukken. roeger was dat h t 
vakantiebaantje bij uitstek. aar mevrouw asgeld weet er meer van.

ijn handen stonken heel
de zomer naar tomaten

Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

De tomaten gingen in grote, zware, 
rieten manden die je iedere keer voor 
je uit moest schuiven. Als de mand 
vol was droeg je hem naar buiten om 
hem leeg te storten in een grote kist. 
Later kwamen er plastic manden die 
je kon verplaatsen in karretjes.  
Mevrouw Pasgeld (57) 
werkte vanaf haar tiende tot 
haar achttiende samen met 
haar drie oudere zussen in 
de tuin van haar vader. Van 
begin april tot eind septem-
ber waren we bezig. Het 
begon met tomaten tikken. 
Dat deden we op woensdag-
middag en in het weekend. 
Dat ging zo.  Ze pakt twee 
balpennen, doet alsof het twee bam-
boestokjes zijn en begint te rennen 
tussen de rijen denkbeeldige tomaten-
planten door. Die planten groeiden 
aan touwtjes die boven in de kas aan 
horizontaal gespannen staaldraden 
hingen. Met de stokjes raakten we de 
touwtjes aan waardoor de plant ging 
trillen en het stuifmeel loskwam om 
de tomaat te bevruchten. Later kregen 
we elektrische trilstokken die op bat-
terijen werkten. Daarmee moest je de 
planten zelf aanraken. Dat deden we 
twee keer per week telkens drie uur 

achter elkaar gedurende een periode 
van ongeveer acht weken.

Het echte werk
In juni begon dan het echte werk. 
Het plukken. Vader, moeder, de vier 
dochters en later de jongste zoon 

stonden iedere ochtend om 
vier uur op om, geholpen 
door een vaste knecht 
en doorgaans zo n drie 
vakantiehulpen, precies 
om half vijf met de pluk te 
beginnen. Dat ging door 
tot half zeven. Het moment 
voor een kof  epauze en 
wat broodjes bij wijze van 
ontbijt. Dat was trouwens 

het tijdstip waarop vader de eerste 
lading tomaten op een aanhangwagen 
achter de auto naar de veiling bracht. 
Daarna werd er nog geplukt tot tien 
uur, half elf. Maar in het hoogseizoen 
soms wel tot half n in de middag. 
Negen uur werken per dag. En dat 
voor een tienjarige.
Mevrouw Pasgeld nu: Onze grote er-
gernis was altijd dat de vakantiehul-
pen uit Den Haag, die op hun brom-
mertjes naar het Westland kwamen 
om wat bij te verdienen, net zoveel 
verdienden als wij, terwijl ze twee 

keer zo langzaam werkten omdat 
ze nog niet zoveel ervaring hadden. 
Mijn vader gaf trouwens iedereen 
zonder aanzien des persoons op 
zijn  ikker als ze aan het lummelen 
waren. Je mocht wel handschoenen 
aan tijdens het plukken, maar dat was 
niet verplicht. Mijn handen stonken 
de hele zomer naar tomaten. Ik weet 
nog, dat je ze na het werk eerst 
moest wassen met overrijpe tomaten. 
Daarmee kreeg je het ergste vuil er 
het beste mee af.

istjes papieren
Ander werk in de tuin bestond uit het 
zogenaamde kistjes papieren . De 
spaanplaten tomatenkistjes dienden 
namelijk te worden voorzien van een 
voorgeritste witkartonnen bekleding 
voordat de tomaten erin kwamen.
Toen we klein waren, kregen wij 

niks voor ons werk. Want wij waren 
de kinderen van de tuinder. Pas 
toen ik op de middelbare school zat 

kwam daar verandering in. Dat kwam 
omdat er op een goeie dag eens een 
vriendinnetje van mij meehielp. Die 
kreeg wel geld van pa. Wij, zijn eigen 
kinderen, werden daar vreselijk boos 
om. Vanaf dat moment kregen we ook 
uitbetaald. E n cent om n kistje te 
papieren  en als je je het schompes 

werkte haalde je soms wel 300 kistjes 
per uur. Drie gulden per uur. Dat was 
heel wat in de jaren zestig. Voor het 
plukken kregen we minder. Hooguit 
anderhalve gulden per uur. Van een 
heel seizoen werken kon ik net een 
broek en een truitjes kopen.

De veiling
Mevrouw Pasgeld kan zich nog goed 
herinneren dat ze soms met haar 
vader mee DE mocht naar de veiling. 
Dan moest ze helpen lossen. Kistjes 
neerzetten, zodat de handelaren er 
langs konden lopen om op papiertjes 
een eventuele prijs te noteren. Daarna 
was er een gevulde koek en chocomel 
voor haar in de kantine voordat ze op 
de schoolbankjes  in de veilingzaal 
naast haar vader plaatsnam. Ze mocht 
niet aan de knopjes zitten want 
daarmee zou ze de veilingklok stil 
zetten op de verkoopprijs. Die begon 
toen met zes gulden voor n kistje… 

Vijf gulden… Vier gulden negentig… 
tachtig… tot en met drie gulden in 
het hoogseizoen. Soms zelfs draaien 
de tomaten door en kreeg je er een 
bodemprijs voor, vaak nog niet eens 
de kostprijs. Dan was de aanvoer 
groter dan de vraag. Mevrouw 
Pasgeld: Alle tomaten die je dan zo 
zorgvuldig had geplukt en ingepakt, 
werden dan als veevoer op de dijken 
gestort.
En tenslotte memoreert ze: Het al-
lersmerigste karweitje dat er bestond 
moest gebeuren als het seizoen a  iep. 
Dan vielen er veel overrijpe tomaten 
op de looppaden in de kas. Die 
moesten we van de paden afschrapen. 
Daar denk ik eigenlijk maar liever 
niet meer aan.
Als Hagenaar ook tomaten geplukt in 
het Westland?
Mail het naar: 
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl
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K w a l i t e i t s z o n w e r i n g  m e t  G R A T I S  m o t o r  b i j  G e z o  Z o n w e r i n g !

KNIKARMSCHERM

NU MET GRATIS SOMFY MOTOR!

Wat een buitenkans! Bij aanschaf van een Sunmaster 
Zen*Zon knikarmscherm krijgt u er van ons GRATIS een 
Somfy SLT motor bij! Dus: de beste kwaliteit zonwering, toon-
aangevend design en de uitermate comfortabele electrische 
Somfy bediening!

        Dat is ècht NU of NOOIT!

ZEN * ZON
outdoor living by highest standards

Deze actie geldt tot en met juni 2012 en is van toepassing op het model 
Suneye 2-buis. De motor kent een advies verkoopwaarde van € 385,-. De 
waarde van de motor kan onder geen beding als korting of in contanten 
uitgekeerd worden. © 2012 Sunmaster.

ZEN * ZONUw dealer:

Lentekriebels?
Wij staan voor u klaar!

De medewerkers van Schroeder Dienstenwinkel staan ook dít voorjaar weer klaar om uw tuin piekfijn in orde te maken!

Bovendien ontvangt u als welkomstgeschenk gratis de Dienstenwinkel Vaste Klantenkaart ter waarde van €35, waarmee u een 

jaar lang verzekerd bent van aantrekkelijke kortingen op alle diensten*. 

De Dienstenwinkel levert kwaliteit tegen een lage prijs!

Bel voor meer informatie, of het maken van een afspraak 070 - 360 14 65 of stuur een email naar dienstenwinkel@schroeder.nl.

*Aanbieding geldig voor de eerste 100 aanmeldingen.

De Dienstenwinkel is gespecialiseerd in het opknappen en 

onderhouden van woningen. 

Verrichte werkzaamheden zijn: schilderen, witten, behangen, kleine 

klussen en klein tuinonderhoud. 

Een kleine klus is bijvoorbeeld het repareren van een lekkende kraan, 

een deur die klemt of een lamp die stuk is.

VAN SPERENAVAN SPERENA

Last van pijnlijke voeten?

BEL VOOR

UW AFSPRAAK

GRATIS

FOOTSCAN!
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Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

9
3 8 4 2 7 9

6 5
2 8 4 5
6 3

3
7 2 8 5

5
1 7 8 6

2 4 1
6 9 7

7 8 5
6 1

5 9
8 1 5

1 8 2 9 7
4 2 3 8

7

1 2
6 1 8

2 3 4 7
5 9 3 1 6

6 9
2 5 3

9 8
4 6 7

4
3 7 6

9 7 5 8 2
6 3 5 4

7
1 7 8 2
3 8

8 5 9
5 8

Sudoku D                                

udoku mee  in
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bi oorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een 8  in B ook 
een 8  in C een 4  en in D een 1 , 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bi oorbeeld luidt: 8-8-4-1.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr.  van 
20 maart  presenteerden we vier 
Sudoku s, waarvoor u tot en met 
woensdag 28 maart de tijd kreeg. 
De complete reeks die werd gezocht 
luidde: 2-5-2-9.  We trokken vijf 
prijswinnaars, die allen het boek 
“Eerst Napels zien” van Casper 

Postmaa krijgen opgestuurd. 

Tonnie Brouwers, te Den Haag
Jan Soulli , te Den Haag
J.C. Trommel, te Delft

rans Molier, te Zoetermeer
Sjaak van Santvliet, te Maassluis

nzendingen
Wederom liep een aantal inzenders 
een prijs mis door geen afzenders-
adres te vermelden. Denkt u daar 
toch a.u.b. aan, u doet zichzelf te-
kort! We moeten uw oplossing van 
de nieuwe puzzel, de vier Sudoku s, 
binnen hebben op uiterlijk:
Woensdag 11 april

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 7
Postbus 2 04
2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar:

u el deoud-hagenaar.nl

 moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagram-
men  de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. Dit keer zijn er drie prijzen beschikbaar.

Stuur naar:
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kijk voor ons volledige
programma op 

www.ldt.nl / www.philipszaal.nl
070 88 00 333 Pasen aan het

Spuiplein       TheaterDenHaag       aanhetspuiplein           

Za 7 april 
Lucent Danstheater

Requiem
Dance Company Theater Osnabrück

/ Nanine Linning

Zo 8 april
Dr Anton Philipszaal

Arthur &
Lucas Jussen 
Beethoven, sonates voor piano

Ma 9 april 
Dr Anton Philipszaal 

Pieter Wispelwey 
& Kristian

Bezuidenhout
Beethoven, sonates voor cello en piano
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Te huur: ruime appartementen van WZH Waterhof

Zelfstandig wonen in de Garantwoningen 

Zelfstandig wonen met alle comfort, zorg en service? Dat kan in de Garant-

woningen van woonzorgcentrum WZH Waterhof. Hier kunt u zo lang mogelijk 

zelfstandig en veilig blijven wonen. Met een zorgindicatie van het CIZ kunt 

u een vierkamerappartement huren vanaf 80 m2. De huurprijzen van deze 

woningen beginnen in de vrije sector vanaf € 811 en in de sociale huur 

vanaf € 518, beide exclusief servicekosten.

Service, gemak en gezelligheid

Vanuit uw appartement kunt u thuiszorg afnemen van WZH Waterhof. Naast 

goede zorg vindt u bij ons service, gemak en gezelligheid. Waterhof heeft een 

sfeervol restaurant, een gezellig en gevarieerd activiteitenprogramma en 

diverse voorzieningen zoals een kapper, pedicure en fysio- en oefentherapie.

WZH Waterhof biedt ook vierkamerappartementen aan speciaal voor ouderen 

die afkomstig zijn uit Nederlands-Indië. De huurprijzen beginnen vanaf € 811 

exclusief servicekosten.

WZH Waterhof

Polanenhof 130

2548 MC Den Haag

Ruimte om jezelf te zijn

Meer weten?  
Neem contact op  

met het Servicepunt  
van WZH Waterhof

via 070 - 890 2000.  
Of kijk op  

www.wzh.nl/waterhof

Zelfstandig wonen met zorg, veiligheid en gezelligheid


