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Pier in 1961 aanjager beurssucces Exploitatie Maatschappij Scheveningen

2,5 miljoen bezoekers in het eerste jaar
Het gesol met de Scheveningse Pier is opnieuw begonnen. Dit
‘landmark’ van Den
Haag als stad aan zee
is al weer weken in het
nieuws, nu het faillissement is uitgesproken van de dochterbedrijven waarin het Van
der Valk concern de
exploitatie en het beheer van het vastgoed
had ondergebracht. De
grote vraag is, wat nu?
Slopen en aan de herinnering toevoegen,
renoveren of een nieuwe bouwen? Wie ziet
daar nog brood in?
Het is aanstonds 112 jaar geleden dat de
badplaats Scheveningen werd verrijkt met
een pier. De Pier die er nu staat dateert uit
1961, het is de opvolger van het in 1901 geopende Wandelhoofd Koningin Wilhelmina,
een nog houten constructie, die op 26 maart
1943 tijdens de Duitse bezetting afbrandde.
In de Tweede Wereldoorlog werd het grote
paviljoen aan het eind van het wandelhoofd
in zee door de Duitse bezetter gebruikt als
opslag. Na de brand sloopten de Duitsers
de Pier door de palen af te zagen. Ze
waren bang dat de Pier een gemakkelijke
landingsplek voor een zeeinvasie van de
geallieerden vanuit Engeland zou zijn.
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- Vier beelden van de nieuwe pier, op een prentbriefkaart uit 1962. Links boven een afbeelding van de ‘visserszijde’, waar een net aan een katrol kon
worden gehuurd dat je neer kon laten om wat te vangen van de vis die zich graag ophield rond de peilers, met aangroeisels onder water. -

Nieuwe pier bouwen

E.M.S.

Hoewel de Pier er niet meer was verdween
hij niet uit gedachten van burgers, toeristen,
ondernemers en politici. Mr. Anthony
(Toon) Adama Zijlstra, lid van de Raad
van Bestuur van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen (E.M.S.) - waarover zo
meer - schreef er in zijn memoires, in het
boek ‘Vaarwel Scheveningen’ in 1974 dit
over: “De Pier was zó het handelsmerk, het
herkenningsteken van Scheveningen, dat
voor ons, oude garde, dit het symbool van
de badplaats was, zoals de Stefansdom voor
Wenen of de Eifeltoren voor Parijs.”

Hoewel de nieuwe Pier vaak wordt
verbonden met de naam van aannemer en
projectontwikkelaar Reinder Zwolsman
(1912 - 1988), was mr. Anthony Adama
Zijlstra (1902 - 1982) de echte grote man
achter de bouw ervan. Hij kwam al op 25
jarige als jong jurist terecht in de directie
van het badplaatsbedrijf Scheveningen.
De E.M.S. was als (aan de beurs genoteerde) ‘trustmaatschappij’ meerderheidsaandeelhouder van de Mij. Zeebad. Daarnaast
exploiteerde de E.M.S. het Kurhaus, Palace
Hotel, Grand Hotel, Savoy en Rauch, plus
nog de nodige restaurants, cafés, strand - en
badbedrijven, de Pier en de Kurzaal. Niet
voor niets verwierf mr. Anthony Adama
Zijlstra, die heel lang de dagelijkse leiding
van de E.M.S. in handen had, de bijnaam
‘de Keizer van Scheveningen’.
Toch was de E.M.S. door hoge investeringslasten, om Scheveningen er weer
bovenop te krijgen, in de periode van
wederopbouw, een bedrijf met te weinig
financiële reserves om uit eigen middelen
de ambitie te realiseren tot herbouw van de
Pier. Het eigen vermogen bedroeg medio jaren ´50 anderhalf miljoen gulden, terwijl de
bouw van een nieuwe Pier werd geschat op
minimaal tweeëneenhalf miljoen. Volgens
Adama Zijlstra zelf minstens vier miljoen.

- Met Hollandse heistellingen als deze werden de peilers de zeebodem ingedreven. In de nacht
van 29 juni 1960 verdwenen er twee bij een zware zuidwester storm in de golven. Het duurde
maanden voor ze weer waren opgevist. De bouw werd er ernstig door vertraagd. -

- De grote man achter de bouw van de nieuwe pier was mr. Anthony Adama Zijlstra. Hier geflankeerd door Paul van Vliet (l.) en Willem Duys (r.) bij de presentatie van zijn memoires in 1974 in het
boek ‘Vaarwel Scheveningen’. Het laatste hoofdstuk daarvan is verplichte kost voor ‘pierologen’.

Reinder Zwolsman
Dat is waar projectontwikkelaar ‘avant la
lettre’ Reinder Zwolsman in 1954 om de
hoek kwam kijken. Die meldde namelijk,
zonder veel omhaal van woorden dat hij de
financiering wel rond zou kunnen krijgen,
als zijn bouwbedrijf V.A.M. het project zou
mogen uitvoeren. Maar Zwolsman kon het
uiteindelijk niet waarmaken, waarna het een
krediet van 7 miljoen (!) van de Westlandse
Hypotheekbank werd, dat de financiële
basis legde voor de bouw van een nieuwe
Pier. Zwolsman kon zich later wel voor het
hoofd schieten wegens zijn gemiste kans.

Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000
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Lees verder op de achterpagina

Kapot óf Heel, Wij geven veel!

Geheel voor u op maat gemaakt:
Zithoogte
Zitdiepte
Zitbreedte

Na de opening van de Pier op 19 mei 1961,
door prins Bernhard, bleek de attractie meteen zo’n succes dat eindejaar al 2,5 miljoen
toegangskaartjes à 50 cent waren verkocht.
De aandelen E.M.S. schoten naar recordhoogte op de beurs, de grootste stijger van
1961! Nu moest en zou Zwolsman alsnog
z’n slag slaan, wat hem lukte met een bod
van 10 x de prijs per aandeel E.M.S. in ‘62.

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Easy Sit biedt zitcomfort dat
aansluit bij uw wensen
Een uitvaart
zoals u dat wenst...
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Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
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PR EP ES EN R EVEN
rand Paleis Noordeinde
Als Hagenaar ben ik in 1930 in de
Vliegerstraat geboren. Ik heb van een
afstand de brand van K W gezien.
Wat ik mis is de brand van het paleis
aan het Noordeinde
Moet geweest zijn ongeveer in 1948.
Tijdens de brand heb ik tegenover het
paleis gestaan, tot we door de politie
zijn weg gestuurd. Mijn broer toen
in militaire dienst was er ook bij, hij
werd opgetrommeld om in het paleis,
onder de brand door schilderijen en
inboedel naar de tuin te brengen.
De brand zou ontstaan zijn door dat
schilders binnen in het paleis verf aan
het afbranden waren, met zo’n benzinebrander. Het afbranden was wel
gelukt. Van deze brand heb ik nooit
enige publicatie gevonden.

G. Proper

olo on

Rijswijk
gproper@casema.nl
---------------------------------------------Verhaal orrie Schuit
Een oud studievriend stuurde mij een
pagina uit De ud Hagenaar van 8
januari j.l. In dit artikel vertelt een
Haagse dame, orrie Schuit, over haar
verleden in de Snijdersstraat. Zelf
heb ik tot aan mijn trouwen in deze
straat gewoond. p nummer 80, één
hoog. Wellicht zijn er anderen die ook
ge nteresseerd zijn in die straat en haar
bewoners. Ik woonde met mijn vader
en moeder en jongere zus tegenover de
bakkerij met de hoge schoorsteen. De
bakkerij had een winkel op de Van der
Vennestraat. p de hoek van de Snijdersstraat en de Van der Vennestraat
was een sigarenwinkel gevestigd van
de familie Verbeek. Sigaretten konden
er per stuk gekocht worden. In de winkel brandde ‘s winters een kolenhaard.
Dat was goed voor de sigaren werd er
verteld. Deze familie is later naar Wassenaar verhuisd.
In het artikel in de ud Hagenaar
worden ook enkele winkels vermeld.
Zoals de kruidenier De Wilde. ok
was er een cafetaria van Dopmeyer,
een slagerij, nog een sigarenwinkel en
een soort Winkel van Sinkel en als ik
me goed herinner nog een groentenboer. ok was er een café, dat uitkeek
op het Hobbemaplein. Er was in die
Van der Vennestraat een ongekende
hoeveelheid winkels als je dat met nu
vergelijkt. Broodfabriek Hus had er

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

Verslag uit de eerste hand in 196

rand blussen in het gebouw van

W

ls jong brandwachtje heb ik alles van het eerste moment mee gemaakt. Het is vrijdag 1
december 196 als de dag met werkzaamheden er op zit. Nadat we ons potje hadden gekookt en de boel hadden opgeruimd, gingen we aan de koffie. k zat als jonge brandwacht
aan de hoofdwacht Rijswijkseweg toen er omstreeks 19. uur een alarm werd omgeroepen
door de ‘alarmcdt’ zelf.
“Attentie, attentie willen jullie even
goed luisteren: allemaal naar K W,
het gebouw staat in lichterlaaie”.
Daar gingen 2 autospuiten, autoladder
en een auto met adembescherming
naar de Zwarteweg. Daar arriveerden
we gelijk met de autospuit van de
kazerne Prinsestraat. Na een deur te
hebben geforceerd zijn we de zaal
ingelopen. Daar was nog niets van
brand te ontdekken.

plafond brandde en we blusten om
ons heen. Plots hoorden we de ondercommandant schreeuwen, dat we alles
moesten laten liggen en direct het
pand verlaten. Voor onze bescherming
namen we toch de straal mede.

randhaard
De verkenning werd voortgezet op de
eerste etage waar ik het smalle deurtje
naar de zolder opende. Hier was de
brandhaard en een enorme vuurzee was te zien. Ik kreeg van mijn
bevelvoerder de opdracht om een
straal lage druk klaar te gaan maken.
Nadat deze gereed was moest ik met
de bevelvoerder van de autospuit
Prinsestraat ‘ bm’ Taal en de ‘Hbwt’
Van der Berg mee naar de foyer op
de eerste etage. We stonden in het
midden van deze ruimte, het gehele

nstorting plafond
We waren net onder de sponning
van de toegangsdeur van de foyer
met ons drieën of het gehele plafond
kwam naar beneden. Het had geen 2
seconden langer moeten duren of we
hadden er alle drie onder gelegen.
Toen we eenmaal buiten waren hebben we elkaar eens goed aangekeken,
we beseften dat we veel geluk hadden
gehad.
Daarna kreeg ik een nieuwe positie
aangewezen. Ik stond in de dakgoot van het aan de zijkant gelegen
coulissen-magazijn. mstreeks 20.45
uur laaide het vuur ineens op met
donderend geraas. Men zei dat het
brandscherm van het toneel en het dak
naar beneden was gevallen.

een winkel. Dan was er de fietsenwinkel op de hoek van de 1e Snijdersstraat en de Van der Vennestraat. ok
was er een tweedehands winkel van
Pikaar of Piekaar. De naam staat mij
niet zo goed meer bij. Wel dat ik in de
Hongerwinter van de oude man met
blozende wangen, een pak met vest
met een gouden horlogeketting en
horloge wel eens te eten kreeg.
Ik mocht van mijn moeder niet in de
1ste Snijdersstraat spelen. Zij vond dat
gevaarlijk. Er woonde geen goed volk,
meende zij. Eigenlijk ben ik geboren
in de Segherstraat. Maar mijn vader en
moeder verhuisden maar de Snijdersstraat toen ik nog een baby was. Naar
zij later mij vertelde was dat vanwege
het feit dat zij de kamers door de verhuurder opnieuw behangen kreeg. De
verhuurder was ene heer Van der aan.
Hij had een werkplaats naast de bak-

kerij. Boven deze werkplaats kwam
later de familie Nutbij te wonen. Zij
bewoonden de twee verdiepingen
boven de werkplaats. Zij kwamen uit
Scheveningen. Zij hadden wel twee
verdiepingen nodig want er waren 24
kinderen in dat gezin.
Door het artikel kwam het één en
ander weer terug in de herinnering.
Zoals bijvoorbeeld de hoedenwinkel.
Er was ook een melkwinkel van de
Residentie Melk Inrichting, de RMI.
ok was er een waterstokerij met
ernaast een gebakswinkel. Ik herinner
me de papierfabriek van Mortelmans
ook goed. Als jongen reed ik in de
vakanties vaak met de chauffeurs
van de fabriek mee als zij drukwerk
naar sigarettenfabrieken brachten.
Tegenover de fabriek van Mortelmans
was een steenkolenhandel Van Zwaan
en een steenhouwerij. m dit epistel
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m 23.00 uur kwam het eger
des Heils langs met koffie en een
broodje kaas. Wat was dat een lekker
bakkie koffie. Er werd nog overwogen om het militair hospitaal in de
Muzenstraat te evacueren, omdat
de stralingshitte en het vliegvuur zo
hevig waren. Een collega raakte aan
zijn schouder gewond omdat er een
muur instorten. Rond 02.30 uur werd
onze autospuit afgelost en keerden
we terug naar onze kazerne. Na weer
wat koffie genuttigd te hebben en
droge kleding te hebben aan gedaan
gingen we om 05.30 uur terug tot
einde dienst. m 08.30 uur werden
we afgelost door de nieuwe ploeg en
duurde het nablussen nog 2 dagen.
Dit was mijn eerste grote brand en
er volgde de nog een paar (Fa. Rijmenam op het Groenenwegje, ity
theater in de Venestraat, Palais De
Danse op het Gevers Deijnootplein).

Ruud Assenberg
ruas@ iggo.nl

maar te eindigen zou ik mevrouw
Schuit willen bedanken voor het
ophalen van herinneringen en de heer
Van der Helm voor het schrijven van
het artikel.

Bert van Beers

eersman@live.nl
---------------------------------------------itt Hendriks
Elly Hoogland en oes de Bie willen
graag in contact komen met Kitty
Hendriks. We werkten op het atelier
van mode zaak adies Paradijs in
de Haagse Passage. We hadden een
vast groepje en zijn in 1947 met
vacantie in Voorthuizen geweest in
een zeer primitief huisje (wassen aan
de aan de pomp). We zijn Kitty uit
het oog verloren,waarschijnlijk is zij
getrouwd en naar Delft verhuisd. Ze
heeft een broer, Herman. Een adres

dverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
ud-Rotterdammer (oplage 122.000), De udAmsterdammer (120.000) en De ud- trechter
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De ud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

was van haar was o.a. Haagweg 25, te
Rijswijk. Wie weet waar ‘onze Kitty’
is gebleven Elly en oes hebben nog
regelmatig contact,en praten veel over
de 6 Akeltes.

oes de Bie

Rijswijk
Tel.: 070 - 3940309
inkel. @hccnet.nl
---------------------------------------------Van alenstraat
In 1948 ben ik in de Van Galenstraat
in Den Haag geboren. Na 3,5 jaar ben
ik met mijn ouders naar de Veluwe
verhuisd. De laatste tijd ben ik wat
meer op zoek gegaan naar vroeger. Ik
herinner mij als peuter n.l. nog vaag
enkele dingen en ik heb vorig jaar
deze plekken opgezocht en er foto’s
van genomen: het bleek inderdaad te
bestaan. Voor sommige mensen lijkt
het onwaarschijnlijk, dat je zolang
beelden in je hoofd kunt hebben, maar
nu heb ik bewijs dat het kan. Ik heb al
wel wat oude foto’s en documenten,
maar ik zoek graag verder, zodat ik
deze kan gebruiken voor het boekje,
dat ik wil gaan schrijven (niet voor
publicatie) over mijn leven. Daar
horen zeker de eerste jaren van mijn
leven bij. Ik heb inmiddels al contact
gehad met iemand, maar ik heb nog
niet voldoende informatie gekregen.
Vorige maand zag ik in Duinhage De
ud-Hagenaar liggen en denk, dat ik
hiermee wat verder kom. Ik zou graag
op de volgende vragen antwoord willen hebben en ik hoop van harte, dat er
Hagenaars zijn die mij kunnen helpen.
- Waar woonde tandarts Bach Ik weet
nog, dat ik in de wachtkamer aan de
voorkant van een huis op de 1ste
etage zat.
- Was er een huisarts Horstink Hij
zou de bevalling geleid hebben.
- Wie kent de heer A.A. Doeleman of
zijn familie
- Wie heeft de heer en mevrouw Pim
en Meta Maas gekend
- Wie woonden er eind jaren 40 begin
jaren 50 ook in of in de naaste omgeving van de Van Galenstraat Misschien heeft iemand foto’s gemaakt
in deze periode.

Adriana Kempees

a.kempees@hetnet.nl
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n penburg en eidschenveen

el

e a en

l lijkt het weer er niet naar maar over circa tot weken
gaan de padden weer trekken. De oninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland NNV zoekt
minimaal
mensen om op verschillende locaties deze dieren veilig over te zetten, op diverse plekken in de stadsdelen
penburg en eidschenveen.

- De internetcaf s hebben in de afgelopen 12 jaar in een grote behoefte voorzien, ca 1.000 ouderen hebben door de opleidingen
kennis opgedaan over het werken op de computer, Word, cel, het e-mailen, internetten, foto-shoppen e.d.. -

omputeropleidingen voor ouderen voortaan in ibliotheek Wateringen

enioren eb estlan neemt
taak an internet a e s o er
Stichting Vrienden van uderen in Wateringen en wintsheul dragen op zaterdag februari
a.s. om 11. uur de activiteit ‘internetcaf s’ over aan Seniorenweb Westland. Dit gebeurt in de
ibliotheek van Wateringen, waar ook de nieuwe cursussen worden gegeven in de toekomst. n
een overeenkomst die beide partijen dan zullen tekenen, wordt overeengekomen dat per 1
de computeropleidingen voor ouderen in Wateringen en wintsheul, in het vervolg door Seniorenweb Westland wordt gegeven. Die overeenkomst maakt de weg vrij voor een breder scala
aan opleidingen en nieuwe opleidingsmogelijkheden voor ouderen. p termijn wordt ook gedacht aan social media e.d.
De internetcafés hebben in de afgelopen
12 jaar in een grote behoefte voorzien,
ca 1.000 ouderen hebben door de opleidingen kennis opgedaan over het werken op de computer, Word, Excel, het
e-mailen, internetten, foto-shoppen e.d..
Tal van vrijwilligers hebben al die tijd,
zowel in De Ark te Wateringen als in
de ontspanningszaal aan De eeuwerik
in Kwintsheul, de verantwoording voor
de opleiding gedragen. Het doel van de
Stichting is te voorzien in activiteiten
om te voorkomen dat ouderen vereenzamen. Maar we kijken ook steeds goed
rond of het niet beter en eenvoudiger
kan. Vorig jaar werd de rolstoelbus
overgedragen aan Vitis, die de bus nu
inzet voor het gehele Westland, voor zowel jong als oud en nu is het dus tijd de
activiteit “internetcafés” over te dragen
aan het seniorenweb.

Nieuwe doelen
ezelf op tijd ook overbodig kunnen
maken is ‘n doel, dat een ieder zou

moeten nastreven. Dan is er weer tijd,
om nieuwe zinvolle activiteiten te
bedenken, in dit geval voor de ouderen
van Wateringen en Kwintsheul. Want
de wereld voor ouderen is behoorlijk
snel aan het veranderen. En wanneer je
dus specifiek naar de leeftijden kijkt, zit
daar de plus van onze huidige tijd in.
Dat moeten we zien uit te buiten door
de voordelen naar voren te brengen. De
gemiddelde leeftijd van de mensen is na
het eind van de jaren 50 van de vorige
eeuw met ca 6 jaar gestegen en tegen
het jaar 2040 zal die stijging verder zijn
opgelopen met nog ca 4 jaar, dus ca 10
jaar ouder in een tijdsbestek van nog
geen 100 jaar tijd. De pensioengerechtigde leeftijd nu optrekken naar 67 is
dan in ieder geval niet voldoende.

ri ntatie
Vroeger was je echt oud op je zeventigste en werd ook niet meer zo geprikkeld
om veel activiteiten te ontplooien, maar
dat is gelukkig veranderd. Men blijft

Meneer Bennik

veel langer thuis wonen en zit eigenlijk
ook niet meer zo te wachten om naar
een bejaardenhuis in te gaan. De mensen die in de toekomst in de Ark zullen
komen, zijn totaal verschillend ua mobiliteit met de huidige populatie. Zeker
wanneer men dat weer vergelijkt met de
jaren ‘50 van de vorige eeuw. Kijk toen
waren er ook best wel mensen die 90
jaar oud werden, maar de gemiddelde
leeftijd, dat veranderd zo veel aan de
aantallen ouderen nu en in de toekomst.
Wanneer je de huidige kabinetsplannen
bekijkt, worden mensen daar misschien
niet vrolijk van, maar het is wel de
realiteit. Binnen de Stichting gaan we
ons daarop oriënteren en ideeën aandragen om het zo aangenaam mogelijk te
maken voor de ouderen en dan specifiek
op die vlakken waarin de overheid of
andere instellingen niet voorzien.

Piet van der Valk

pamvdvalk@gmail.com

ok ouders met kinderen of
verenigingen zijn welkom. pgeven
voor 10 februari. pgeven bij Geert
van Poelgeest (015) 261 00 48 per
email: afdelingDel and knnv.nl
Kijk ook op internet:
www5.knnv.nl afdelingDel and

verzetten
De Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging
afdeling Del and zet op vele
plekken in Del and in de periode
tussen half februari en begin
april weer padden, kikkers en
salamanders over tijdens de jaarlijkse
voorjaarstrek van winterverblijf naar
voortplantingsplaats.
Dat doet deze vereniging omdat heel
veel van deze beschermde dieren in
het voorjaar worden doodgereden
door het (auto)verkeer. Geschat wordt
dat zonder hulp paddenoverzetters
ongeveer 1.500 amfibieën elk voorjaar
een vroegtijdige dood sterven omdat
zij tijdens hun trektocht de wegen en
straten oversteken. Dit aantal loopt

gedurende de rest van het jaar (zomeren herfstmigratie) op tot ca. 2.000

Wat nodig is
De werkzaamheden houden in:
- amfibieën die op de weg of straat
lopen met de hand overzetten
- levende en dode dieren tellen en
noteren
- zonodig informatie geven aan
passanten via een folder
De periode en tijden:
- vanaf half februari tot begin april één
avond per week
- van 19.00 (begin van de schemering)
tot 22.00 uur
Natuurlijk kunnen enthousiaste
deelnemers of verenigingen meerdere
avonden voor hun rekening nemen.
Ter ondersteuning ontvangt men:
- handleiding met instructies,
plattegrond en overige informatie
- folders voor belangstellenden
- zaklamp en of re ecterend vest
(beperkt beschikbaar)
Aan het einde van de actie worden
de resultaten besproken tijdens een
afsluitingsbijeenkomst in het natuur- en
milieucentrum De Papaver in Delft.

- Paddenliefde, ook u kunt er
een bijdrage aan leveren door
ze naar hun broedplaats te
helpen.
( oto
VV Afdeling Delfland)
-
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“Belastingservice voor senioren”
O P O en K O elpen u oo dit jaar eer ij et invullen van u
Oo als u geen lau e envelop rijgt an et to
ee

onta t op

de

et de lo ale a deling van
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
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

oeite

elastingaangi te

aard ijn o

aangi te te doen

O P O o K O en

eld u aan

- advertorial -

De Tandprotheek
Stap eens binnen bij onze moderne tandartspraktijk gelegen op de
Dedemsvaartweg 402 op de hoek van de Hengelolaan.
Wij zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en men kan gratis
parkeren voor de deur.
Onze specialisaties zijn:
• implantaten
• kunstgebitten
• mondhygiëne
en wij doen bijna alle tandarts behandelingen.

Openingstijden :
Ma
Di – za

: 10.00 – 17.00
: 9.00 – 17.00

Speciaal voor u zijn wij ook op de zaterdag geopend
De TandProtheek
Dedemsvaartweg 402
2545 AN Den Haag
070 - 3599995
praktijk@detandprotheek.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Vroegboekkorting

BTR REIZEN
Riviercruises

0
korting

Lezers van de
De Oud Hagenaar

Voor het nieuwe cruiseseizoen heeft BTR Reizen weer diverse mooie
riviercruises over de mooiste rivieren en streken in haar programma
opgenomen. U bent te gast op gezellige ***/****cruiseschepen waar u
dagelijks kunt genieten van een fijne en volledige verzorging.

daagse cruise naar de Belgische

van t
3 ei
ei t
ni
Met de MPS Virginia*** van € 379, v r
8 daagse cruise naar de laamse

van
ei t
ei
3
Met de MPS Diana*** van € 539, v

ds eden

3

eden

-

r

8 daagse Nederland en België cruise

van
ei t
ei
3
Met de MPS Diana*** van € 539, v

r

-

e elcruise naar

chem

–
daagse Rijn– en

van
li t 8 li 2
Met de MPS Brillant*** van € 229, v

r

5 daagse Rijncruise naar de Rüdesheim

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

van
li t
li 2
Met de MPS Brillant*** van € 299, v
8 daagse Rijn– en

r

-

e elcruise naar Bern as el

van 2 ni t
li
8 li t
li 2
Met de MPS Brillant*** van € 489, v r

-

ontvangt als Lezer van De Oud Hagenaar 10% Vroegboekkorting.

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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lleen topmerken als ustin, Puch, ahco, hampion, ugro, Erres, enzovoorts

an elsh is tok is aan e eren ra ht

Een robuust gebouw aan de Herengracht met een schitterende bronzen voordeur herinnert ons
nog aan het handelshuis van R. . Stokvis dat daar tot de jaren ’ was gevestigd. Het pand
was een creatie van architect oseph imburg die bij het Engelse bombardement op het ezuidenhout om het leven is gekomen.

Wim van Wezel (1943) kwam in
1959 bij Stokvis in dienst als jongste
bediende en het degelijke bedrijf
heeft hem sindsdien niet meer losgelaten. Hij heeft een hele verzameling van catalogi, naslagwerken,
correspondentie, exemplaren van het
personeelsorgaan Expres en vooral
veel herinneringen aan de goeie
oude tijd. Als 16-jarige kwam hij bij
het gerenommeerde bedrijf terecht,
waar hij tot zijn 23ste bleef. Een
korte tijd misschien, maar die periode heeft wel een inke indruk op
hem gemaakt! p zijn fiets reed hij
vanaf de Parallelweg door de stad
om achterom via de Muzenstraat
bij het Militaire Hospitaal het diepe
pand te betreden. Wat zag die buurt
er toen anders uit. De Turfmarkt met
K M-gebouw en dan het grote legendarische gebouw van Kunsten en
Wetenschappen aan de Zwarteweg.
Allemaal verdwenen!
Handelshuis

Stokvis was een oude Rotterdamse
handelsfirma, die was opgericht in
1849. Het bedrijf zorgde voor de
verkoop van degelijke artikelen,
waaronder veel gereedschappen
(Zweedse Bahcosleutels), automaterialen (Koni schokdempers en
hampion bougies). Het gold als
het grootste technische handelshuis
van Europa met vestigingen op ava
en in alle Nederlandse provinciën.
Hoe mooi was de toonzaal beneden
in het pand aan de Herengracht 9.
Particulieren konden er niet kopen,
maar wel kijken. En ze hielden hun
adem in bij het aanschouwen van
de mooie badkamers met Sphinxsanitair en schitterende lampen. Het
stond zo vredig en knus opgesteld.
De particulieren moesten kopen via
de detailhandel, maar konden dan
wel verwijzen naar de toonzalen aan
de Herengracht.
En dan die andere topmerken waarin

Stokvis grossierde: Fugro-geisers,
Friventa-koelkasten (Wie kent ze
nog ), Inventa-verwarming en noem
maar op. Allemaal topmerken die
door Stokvis in de verkoop waren
genomen. Voeg daarbij nog de
Austin en de Puch en dan zien we
dat de firma Stokvis ook in de autoen brommerhandel zijn partijtje
meeblies.
antoor

Hoe anders ging het personeel in die
tijd met elkaar om. Altijd netjes in
het pak gestoken en iedere dag een
andere stropdas. Al was het nog zo
heet, je moest er correct uit blijven
zien. En dan sprak je je collega’s
nooit met de voornaam aan, zoals
nu. Dat zijn Amerikaanse manieren
die de laatste decennia gemeengoed
zijn geworden. Aan de Herengracht
werkte zo’n 50 man in de verkoop,
administratie en het magazijn.
ok op de zaterdagochtend
was het nog aanpakken
geblazen, hoewel er ook
gelachen werd! uist op
die zaterdagochtend
met alle vertegenwoordigers bijeen.
Een gezellige boel!
De grote baas daar was
W. Pauwels, een statige
man die richting gaf aan
het bedrijf. Een stijlvol
figuur die getrouwd was met
ene ips van de brandkasten. De
directeur besliste alles en werd vol
ontzag behandeld. De bedrijven
waren hiërarchisch georganiseerd,
zodat de directeur nooit rechtstreeks
de jongste bediende zou aanspreken
en omgekeerd haalde je het ook niet
in je hoofd om dat te doen. De procuratiehouder was A.P. ansen ook
een legendarisch figuur, die bijna
100 jaar is geworden. Altijd druk
bezig en in de weer. Snel even dit,
gauw even dat. En dan had je oop

- Wim van Wezel aan de telefoon bij Stokvis. -

Akemann die verkoopleider was.
Zoals te verwachten van een verkoper, voorzien van een vlotte babbel
en gemakkelijk in omgang. De baas
had de auwe grap om de beste verkoper van de dag of week een vlaggetje op zijn bureau te geven om de
rivaliteit onderling te stimuleren.
Akemann kreeg deze vlag geregeld
maar dat had ook alles te maken met
de dure spullen die hij verkocht. Hij
zat bij de Erres spullen en dat is wat
anders dan schokdempers.
ffertes en orders
En daar zat je dan beneden achter
je bureau. Eenmaal verkoper
geworden, was het constant bellen
en telefoontjes beantwoorden. e
kreeg een blauw oor van die hoorn
- Herengracht 9, een schitterende bronzen voordeur. -

doorgaan en tijd om
zoals we nu vaak zienbuiten een sigaretje op
te steken was er niet.
Tussen de middag was
er een lunchpauze. En
met mooi weer was
het heerlijk om een
rondje te lopen.

- Stokvis

pres, het personeelsorgaan. -

constant tegen je oor gedrukt.
Daar kwam bij dat je nooit tegen
een klant mocht zeggen: “ik weet
het niet”, maar je zei dan keurig
“ik ga het voor uitzoeken!”. En
natuurlijk offertes schrijven. Eén
van de klanten was het Rijks Inkoop
Bureau aan de Koninginnegracht,
dat de aankopen van de overheid
regelde. Stel je voor: een offerte
van de PTT voor de levering van
100.000 Schuil duimstokken! Voor
een dergelijke opdracht deed je van
alles om die binnen te krijgen. Het
was hard werken om uitgebreide
offertes voor de inschrijftijd af te
leveren. Groot was het geluk als een
offerte resulteerde in een order. Vaak
gigantische orders zoals van de
and- en uchtmacht. Zij stonden
geregeld in de rij met een order voor
gereedschappen en machines en dat
liep in bedragen met vele nullen!
De tel- en tikmachines ratelden de
hele dag door. De verkoop moest

antine
Het was nog de tijd
dat iedereen zijn boterhammen meenam
naar kantoor. In de
ochtend kwam de koffiedame Nel
twee keer met haar karretje langs.
En in de middag schonk ze thee. En
dan een heerlijke stroopwafel erbij,
die gekocht was bij Hus op de hoek
van de Fluwelen Burgwal. De tijd
vloog voorbij. Die Nel was gezellig,
hoor! Wat wist zij altijd veel te vertellen, maar ze hoorde en zag vanzelfsprekend ook een heleboel! Ze
werd wel eens als een maatschappelijk werkster beschouwd, want haar
werden vele verhalen toevertrouwd.
In de kantine stonden wat tafeltjes
en stoelen, waaraan je tussen de
middag je meegebrachte broodtrommeltje kon leegeten. Nee, snacks en
zo waren niet in de kantine te vinden. Maar aan de overkant van de
Herengracht was Fiorino gevestigd
met espressokoffie. Een nieuwigheid, waar door kantoorpersoneel uit
de buurt dankbaar gebruik van werd
gemaakt. De oude Herengracht waar
rond 1900 al een tram doorheen
reed had ook altijd zo’n voornaam
sfeertje. Kwam het door de bomen
f was het de uitstraling van Grand

afé Restaurant Den Hout dat een
begrip was voor alle Hagenaars.
Solex

Erg profijtelijk was de samenwerking met Van der Heem op de
Binchorst. Het bedrijf dat zich had
bekwaamd in de vervaardiging van
onder andere radio- en TV-toestellen, maar ook de Solex. Van der
Heem zorgde voor de fabricage en
Stokvis nam de verkoop voor zijn
rekening. Toen in de jaren 60 de
TV gemeengoed werd, regende het
opdrachten en Van der Heem moest
overuren draaien om aan de grote
vraag te voldoen. Het paradepaardje was het merk Erres (vernoemd
naar R.S. Stokvis), dat door Van der
Heem werd geproduceerd en waarvan vele onderdelen weer geleverd
werden door Stokvis. Het waren
gouden tijden en aan het succes leek
geen einde te kunnen komen.
Maar er kwam toch een einde aan
het succesverhaal. Mogelijk ging
het met de dood van Fred Stokvis in
1961 bergafwaarts. ok de legendarische eo van der Heem overleed
in die tijd. De twee heren hadden
het altijd goed met elkaar kunnen
vinden. De echte ondernemer verdween van het toneel. Harry Stokvis
volgde hem op, maar leek minder
succesvol. De markten gingen veranderen en er werd niet meer op tijd
gereageerd op deze veranderingen.
iteindelijk kocht GEM in 1972
het fameuze handelshuis en was het
doek gevallen.

F. .A.M. van der Helm
helmhuis@ iggo.nl
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Behandeling
aan huis

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Wij ruimen op!

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

tot 50%
John de Groot

Kostuums al vanaf

99.95!!!

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1
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Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
Pasvormcorrecties en reparaties
Gratis behandeling aan huis
75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

oon ode ij

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

Ambachteli ke eubelstoffeerderi
odewi k is er voor uw

A

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
•
•
•
•

06-01-2011 11:34:26
Opa ode ij

A

Een team van
prothesespecialisten

Nu kortingen

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.

Nieuw!!

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

A

Gespecialiseerd in herstofferring van banken en fauteuils, vernieuwing van binnenwerken, fauteuils op lengtemaat maken.
Fineren en Politoeren, leerreparatie, antiekrestauraties, biezen,
rieten en rotan stoelen. Vloerbedekking en gordijnen.
Optimale service, garantie en kwaliteit.
Wij halen en brengen gratis!

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

Reinkenstraat 111, Den Haag, Tel 070-392 23 44
WWW. STOFFERINGLODEWIJK.NL

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

HTMC
HTM

C

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:

 070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
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, een meelevende roninger die Den Haag aan zijn voeten kreeg

et on ere ambt an etho er

n de loop der jaren heb ik de nodige Haagse wethouders leren kennen. Een wonderlijk vak eigenlijk, dat van
wethouder. s het eigenlijk wel een vak en bestaat er een opleiding voor? n dit artikel wil ik u daar iets meer
over vertellen en vervolgens n van die wethouders er uitlichten. De keuze wie dit zou worden, was snel gemaakt Piet Vink, een wethouder van formaat

Het dagelijks bestuur van een
gemeente wordt gevormd door burgemeester en wethouders. Verder speelt
de gemeenteraad een belangrijke rol
en bovendien zijn er zeker in een
gemeente als Den Haag talloze
ambtenaren die er voor moeten zorgen
dat één en ander zo soepel mogelijk
verloopt. De functie van wethouder
kennen we in ons land sinds 1813. Tot
2002 kwamen de wethouders uit de
gemeenteraad en waren dan ook automatisch inwoner van de betreffende
gemeente en na dit jaar kunnen ook
buitenstaanders wethouder worden.
Het aantal wethouders hangt af van
het aantal inwoners en ze worden voor
een periode van vier jaar gekozen.
Vóór 1813 - vanaf de Middeleeuwen
- kenden we de schout en schepenen,
maar deze functies zijn niet helemaal
vergelijkbaar met die van burgemeester en wethouders. Het gaat hier
overigens om een politieke functie.
De politieke verhoudingen binnen de
gemeenteraad bepalen de signatuur
van de betreffende wethouder. Er
bestaat geen opleiding voor dit vak.
In principe kan iedereen wethouder
worden, al is enige kennis van zaken
uiteraard wel meegenomen.

vroeg hij overplaatsing aan naar Appingedam en hier trouwden
Piet en Zwaantje op 21
april 1953.

- Vink trompettert de opening

van de mini-gymnaestrada

in Sporthal verbosch in
19 0. -

woonden moest verlaten. Gelukkig
had ze recht op een weduwepensioen,
waar ze redelijk van kon leven maar
ook niet meer dan dat.

ij de marine
De ouders van Piet Vink, Klaas Vink
en Bouwke Hoogakker, zijn in 1926
getrouwd en op 23 mei 1927 is hun
zoon in Farmsum in de provincie
Groningen geboren. Vijf jaar later
kreeg hij er een zusje bij. Zijn vader
werkte bij de Provinciale Waterstaat.
Toen Piet 9 jaar oud was, overleed
zijn vader en dat betekende onder
andere, dat zijn moeder met haar twee
kinderen de dienstwoning waar ze in

Na de lagere school ging Piet naar
de Mulo en in 1943 behaalde hij het
diploma Mulo-B. In 1946 meldde hij
zich aan als vrijwilliger bij de marine.
Na het volgen van de basisopleiding
kreeg hij een opleiding tot radiotelegrafist. Ruim een jaar later vertrok hij
met een vrachtschip naar Nederlands
Indië, zoals Indonesië toen nog heette.
Hij heeft hier onder andere op enkele
marineschepen dienst gedaan. In 1949
kwam hij terug naar Nederland en in
augustus van dat jaar kreeg hij eervol
ontslag uit de marine. ok de rest van
zijn leven bleef de zee hem trekken.
Als het even kon was hij wel ergens in
een haven te vinden.
Na een korte opleiding in Amsterdam
ging Piet bij de PTT in Groningen
werken. Hier leerde hij zijn vrouw,
Zwaantje Brouwer, kennen en in deze
periode werd hij ook lid van de Partij
van de Arbeid. Het volgende jaar

Scheers,
- egaan en meelevend, Piet Vink aan de microfoon ( ragment foto obert
Haags emeentearchief). -

Naar Den Haag
Eén van de weinige mogelijkheden om promotie te maken
binnen de PTT was de mogelijkheid aangrijpen om te gaan werken
bij de entrale Directie in Den Haag.
In 1959 kreeg Piet die kans en al vrij
snel kreeg hij een woning toegewezen in de Werkhovenstraat zodat zijn
vrouw en twee kinderen, Klaas en
Anja, ook over konden komen naar
Den Haag. Begin 1964 werd Piet namens de PvdA - lid van de gemeenteraad in onze stad en op 1 september
1970 werd hij benoemd als wethouder
van eugd, Sport en Recreatie. Tijdens
de bezetting van het Milvakamp in
Kijkduin door de Kabouters begin
1970 hier heb ik in het verleden
al eens over geschreven werd al
duidelijk dat hij een van de weinige
raadsleden was die begrip had voor
deze groep van “ongeorganiseerde
jongeren”. Al moet ik hier meteen aan
toevoegen dat lang niet iedereen hier
blij mee was.
pbouwwerk
In deze tijd verhuisden Piet en Zwaantje naar een at aan de Kijkduinselaan. Zestien jaar lang is hij wethouder gebleven en gedurende deze
periode heeft hij diverse portefeuilles
beheerd, waaronder kunstzaken en
personeelszaken. Toch is hij vooral
bekend gebleven door zijn inzet voor
het opbouwwerk, de buurthuizen en
sportverenigingen. De start van het
schaatscentrum de ithof en de fusie
tussen AD en Holland Sport heeft hij
ook vorm gegeven.

- Piet Vink. Strike Hij opent in 1972 met
een perfecte bal het kegelhuis Samonda
aan het Willem Dreespark
( oto Haagsche ourant). -

SWEM en Paard
Die “ongeorganiseerde jeugd” kon
altijd op Piet Vink rekenen, denk maar
aan het uitzendbureau de SWEM en
het Paard van Troje. In 1986 nam hij
afscheid van de actieve politiek, maar
dat was zeker geen einde van een
actief leven. Hij bleef zich inzetten
voor van alles en nog wat. Hij had
inmiddels in 1983 een ridderorde
gekregen en wat heel bijzonder was,
in 1989 werd hij lid van de Raad van
State! In hetzelfde jaar waarin hij
afscheid nam van de politiek werd zijn
naam verbonden aan de Goudvink.
Het gaat hier om een onderscheiding
die uitgereikt werd aan iemand, die
zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft
gemaakt voor het Haagse verenigingsleven. Eind 2012 werd deze onderscheiding voor het laatst uitgereikt.
p 29 augustus 2002 is Piet Vink
overleden. Hij woonde toen in de Katwijksestraat. Vergeten is hij zeker nog
niet. nlangs las ik op Internet: “Piet
Vink was er voor alle inwoners van
Den Haag, ik mis hem nog steeds!”

arl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
160.000 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

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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DE KOMENDE 2 MAANDEN
BIJ PATHÉ BUITENHOF

Ernst Happel vuurtje machen en in d

e aa se her

50PLUS voorstellingen zijn
elke dinsdag en donderdag om
13.30 uur te zien, uitgezonderd
de schoolvakanties.
Inclusief kopje koffie en iets
lekkers.

22, 24, 29 en 31 januari 2013
HET BOMBARDEMENT 3gat

5, 7, 12 en 14 februari 2013
LES MISÉRABLES 3g

Het Bombardement is een romantisch
oorlogsdrama over de jonge Vincent
(Jan Smit) en de uit Duitsland gevluchte
Eva (Roos van Erkel).

Les Misérables speelt zich af in het 19e eeuwse
Frankrijk en vertelt het verhaal van ex-gevangene
Jean Valjean (Hugh Jackman).

www.pathe.nl/50plusbios
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Een verhaal van
Roeland Gelink.
Hij is o.m. oudstadsredacteur
van het dagblad
Het Vaderland.
Vakantie nam hij
nooit op, alleen
wat vrije dagen
als ADO Den
Haag in het buitenland speelde.
Als vrijwilliger is
hij daar ook een
oud-gediende,
onder meer als
stadion-speaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

itgezwaaid door familie en vrienden nam hij in de zomer
van 196 de laatste trein van Venlo naar Den Haag, om op
Hollands Spoor namens D welkom te worden geheten
door de heren Hartmann en houfoer. Met zijn nieuwe
trainer Ernst Happel had hij vanaf het begin een bijzonder
hechte relatie. En aan een halve kans in zijn eerste wedstrijd had hij al genoeg om de supporters aan de lange
zij nog zeven jaar zijn naam door het Zuiderpark te laten
klinken. erug in imburg kijkt ‘Harrie, Harrie’ Heijnen met
veel plezier terug op zijn zeven vette Haagse jaren.

“Ik kom nog regelmatig in Den
Haag”, vertelt de nu 72-jarige
Harrie Heijnen in De Kraal, de
plek waar hij op 17-jarige leeftijd
zijn loopbaan als profvoetballer
begon bij VVV. “Mijn vrouw
Rietje komt uit Den Haag en als we
daar op bezoek gaan, combineer ik
dat graag met een wedstrijdje.” Hij
heeft nog steeds een goede band
met oud-ploeggenoten, zoals Guus

Haak en oop ochems. “Vooral de
groep die in 1967 met AD naar
Amerika is gegaan, is altijd heel
hecht gebleven. Kort voor ik vorig
jaar een zware operatie moest
ondergaan, kwamen er zeven van
die groep bij mij op bezoek.”
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- AD
VAV in het seizoen
1967 196 Harrie Heijnen schoot
tweemaal raak. indstand
(Album H. Heijnen).-
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de 16 meter explodieren

rinnerin en an arrie, arrie eijnen

uus Haak
Inmiddels meer dan 50 jaar geleden
had AD er 80.000 gulden voor
over om Heijnen van imburg naar
de Residentie te halen. “Met VVV
ging het toen niet zo goed. Ik zat
als 21-jarige bij ong ranje en het
Nederlands militair elftal en trainde
ook wel eens mee met het Nederlands
elftal. Zo trainde ik ook regelmatig
op Houtrust met Hagenaars als Guus
Haak en speelde ik mij bij andere
clubs in de kijker. uist wedstrijden
tegen AD liepen voor mij altijd
perfect, toevallig met Guus Haak als
directe tegenstander. PSV en D S
waren ook in mij ge nteresseerd, maar
door de goede contacten die ik al had,
de herinnering aan die wedstrijden
en het vele publiek dat de club toen
trok, koos ik voor AD .” Zijn
aankomst herinnert hij zich als de
dag van gisteren. Heijnen kreeg een
brommer, kon zijn bagage afgeven
en moest de auto van Hartmann
en houfoer maar volgen naar de
woning van de mensen bij wie
hij aan de eyweg in de kost zou
komen. “Hartmann waarschuwde
dat ik uit moest kijken niet in
de tramrails te rijden, want die
hadden wij in Venlo niet.” Een
eerste bezoek aan het strand
maakte ook indruk. “Met mijn
sproeten moet ik opletten in
entraal in het
de zon. Toen ik op het strand
Het programma even mijn shirtje uitdeed, ben
r.
terdevoordeu
ik hartstikke verbrand. De
V)..oto
volgende dag moest ik trainen
met de blaren op het lijf.”
Hard in de hoek
Met ploeg-genoten die hem snel
hielpen in te burgeren, had Heijnen
niet lang
nodig om ook
in het rood
en groen van
AD indruk
te maken. “In
mijn eerste
wedstrijd, thuis tegen PSV, kreeg ik
een bal precies op mijn slof

en die vloog er hard in.” Wat het
Haagse publiek ook beviel aan de
rechtsbuiten, die uit alle hoeken en
standen op het doel schoot, was dat
hij nooit stil stond, maar van de eerste
tot de laatste minuut bleef lopen. “Met
mijn inzet en werklust paste ik prima
tussen technisch begaafde spelers als
Mick lavan, arol Schuurman en
Hennie den Engelse, van wie ik ook
leerde.”
Vanaf die eerste treffer tegen PSV kon
Heijnen als veel scorende buitenspeler
- in zeven seizoenen AD onder meer
62 Eredivisietreffers - altijd rekenen

op de steun van de supporters
op de Noord-tribune. “Dat
speelde Happel ook uit. Net
voor wij het veld opliepen,
hield hij me vaak even
vast. “ imburger, jij moet
voor de lange zijde vuurtje
machen en in de 16 meter
explodieren. Als het lukt,
kun je bij mij in de Wiener
Konditorei een Tasse Kaffee
komen halen.” En vervolgens
liep ik de nieren uit mijn
lijf.”
Ernst Happel
Met Happel had Harrie
Heijnen vanaf hun eerste
kennismaking een bijzondere
band. “Toevallig kwamen
we tegelijk bij AD en met
een paar maanden verschil
zijn we ook in hetzelfde jaar
weggegaan. Tussen ons klikte het
direct van alle kanten. Daarbij heeft
geholpen dat wij hier in Venlo net
zo makkelijk Duits praten en Happel
in het begin geen woord Nederlands
sprak.” In het veld fungeerde Heijnen
vaak als spreekbuis van de trainer.
Spelend aan de kant van de dug-outs
voor de Eretribune hoorde Heijnen
regelmatig van de bank: “ imburger,
kom mal hier.” “ f we nu voor
of achter stonden, Happel had de
kwaliteit om een wedstrijd met een
omzetting naar zijn hand te zetten.
Zodra hij had ingegrepen, gebeurde
er iets. Als ik zijn aanwijzingen had
doorgegeven, was mijn werk eigenlijk
al gedaan.”
Dat wil zeker niet zeggen dat Heijnen
een voorkeursbehandeling genoot.
Met nog een paar minuten te spelen
en een voorsprong van 3-1 tegen
Sparta moest Heijnen eens een corner
tegen Sparta nemen. “Achter me
stond een kraampje waar esjes bier
werden verkocht. “Hé Harrie, moet
je een pijpie”, hoorde ik achter me.
Vervolgens belandde die corner boven
op het doelnet.” Direct na de wedstrijd
hoorde Heijnen daarover tot zijn
opluchting geen woord. “Maar bij de
eerstvolgende training moest ik van
Happel naar het hoofdveld. Daar stond
Ton Thie met 20 ballen en vervolgens
mocht ik 250 corners nemen.”
Hoogtepunten
Met Happel en Heijnen beleefde
AD tal van hoogtepunten. Zo
werd de ploeg twee keer derde en
twee keer vierde in de Eredivisie en
bereikte AD vier maal de finale
van het bekertoernooi. “Boven Ajax
en Feyenoord konden we toch niet
komen en daarom beten wij ons in de
beker vast.” ver de verloren finales

- AD

Aja in december 1967. Har
rie Heijnen scoort hier de win
nende

tegen Willem II (in het Zuiderpark) en
Fortuna ‘54 (bij PSV) heeft Heijnen
het liever niet meer. “De finale tegen
Sparta in de Kuip hadden we eigenlijk
moeten winnen, maar scheidsrechter
Horn heeft ons toen een paar penalty’s
onthouden.” Aan de bekerfinale tegen
Ajax in het Zuiderpark in 1968 ging
een ontmoeting in Amsterdam vooraf,
waarin Ajax het landskampioenschap
kon behalen. AD zou daardoor al
voor de finale voor het eerst zeker
zijn van deelname aan een Europa
up-toernooi. “ itgerekend in die
wedstrijd scoorde Kees Aarts, die
nog nooit een bal had gekopt, met het
hoofd.” Dat Ajax die achterstand nog
in een overwinning omzette, deerde
geen Hagenaar. “De bekerfinale was
daarna een open wedstrijd, die wij
verdiend hebben gewonnen.” Van
AD ’s eerste Europa up-avontuur
herinnert Harrie Heijnen zich dat
de thuiswedstrijd tegen Grazer AK
rechtstreeks op tv werd uitgezonden.

goal (Album H. Heijnen)..-

“En ik maakte in ostenrijk twee
goalen.” Als aanvoerder van AD
kwam Heijnen in de volgende ronde
samen het veld op met Wolfgang
verath van de 1.F K ln. AD dolf
twee keer het onderspit, “maar K ln
had toen ook een wereldteam.”
Holland Sport
De Haagse derby’s tussen AD en
Holland Sport duurden in de beleving
van Harrie Heijnen altijd veel langer
dan een dag. “Daar waren mensen
al weken van tevoren mee bezig.
Vrienden en familie vroegen of je
voor een kaartje kon zorgen. Winnen
van Holland Sport was voor mij
heel gewoon. Ik heb in zes of zeven
wedstrijden nooit van Holland Sport
verloren. Maar toen ik in 1969 naar
MVV was gegaan en een eerste keer
kwam kijken, verloor AD direct.
Het schijnt dat Holland Sport nog een
poging heeft gedaan mij te kopen,

m H. Heijnen) - lftalfoto voor de lange zij in 1967(Albu

maar dat had ik echt niet kunnen
maken.” nvergetelijk voor Heijnen
was ook het doelpunt waarmee hij in
1967 Ajax in het Zuiderpark velde.
“In een heel spannende wedstrijd
stond het 8 minuten voor tijd nog 0-0,
toen wij een corner kregen. ambert
Maassen liep zoals gebruikelijk van
de rand van het strafschopgebied
naar de penaltystip en ik stond achter
hem op de punt van de 16. Ik raakte
de bal precies goed en hij vloog er
verschrikkelijk hard in. Voor 28.000
mensen bleef het 1-0.” Het ‘Harrie,
Harrie’ was toen niet alleen tot ver na
a oop in het Zuiderpark te horen. ok
‘s avonds in De Bierkelder en zelfs de
volgende ochtend tot op zijn werk bij
de PTT werd Heijnen nog uitgebreid
gef teerd. “Toen mijn baas daar dat
zag, zei hij dat ik maar lekker naar
huis moest gaan.”
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a ette an e aa se
oo se b rt er laatst
n De ud Hagenaar van april 1 schreef ik een uitgebreid artikel over de voormalige Haagse oodse uurt in het centrum van onze stad. De titel luidde ‘Meer respect voor de oden in
Den Haag’. ehalve een kort overzicht van de geschiedenis van de joodse bevolking schreef ik
ook over de tragische lotgevallen van de joden ten tijde van de weede Wereldoorlog. Den Haag
was, na msterdam, de tweede stad in Nederland die wat het aantal gedeporteerde joden
betreft zwaar getroffen werd.
ok pleitte ik in mijn artikel voor een
betere en meer respectvolle plaats van
de bronzen ma uette van ‘De Buurt’,
een van de twee voormalige

joodse buurten, met straatnamen als
Spui, Bierkade, de Veerkaden, Paviljoensgracht, Voldersgracht, Bezemstraat

winkel van Matje Huisman in de odenbuurt
- edempte racht, medio jaren ‘20. De

en Wagenstraat.
De ma uette stond al jaren ‘weggestopt’
op de eerste etage van het Atrium van
het Stadhuis. Begin 2012 ben ik hierover in gesprek geraakt met een aantal
raadsleden van D66, PvdA en VVD en
deze hebben zich voor mijn initiatief
hard gemaakt. Ik wil hen hiervoor graag
bedanken. Hun schriftelijke vragen aan
B W hebben eind april 2012 geleid tot
het formele besluit de fraaie ma uette
een betere en meer zichtbare plek te
geven in het Atrium.

egane grond
p vrijdag 4 januari was het zover
heel zorgvuldig werd de ma uette
van de eerste etage overgebracht naar
de begane grond in het Atrium. De
mensen die het Stadhuis binnenkomen
door de hoofdingang aan het Spui
zien direct, links voorbij de ingang, de

- De mensen die nu het Stadhuis binnenkomen door de hoofdingang aan het Spui
zien direct, links voorbij de ingang, de ma uette staan.-

ma uette staan. ok van buitenaf is ze
goed te zien. De bedoeling is verder dat
de bezoeker bij het monument ook van
historische informatie wordt voorzien.
Ik hoop binnenkort van de Gemeente te
horen op welke manier dat zal worden
gerealiseerd.
De familie van de kunstenaar die de
ma uette maakte, ac ues de eeuwe, is
uiteraard blij met de verplaatsing.

Stichting
m meer activiteiten te ondernemen die
de geschiedenis van de oodse bevolking in Den Haag en haar huidige activiteiten goed over het voetlicht brengen,

heb ik in de zomer van 2012 het plan
opgevat een Stichting in het leven te
roepen, die tot doel heeft het behoud
van het ‘ oods Erfgoed Den Haag’. Te
denken valt aan het geven van voorlichting, lessen op scholen, presentaties,
rondleidingen, monumentenzorg, het
plaatsen van ‘Struikelstenen’ e.d. Er is
een voorlopig bestuur gevormd en al
in januari zal een activiteitenplan voor
2013 worden ontwikkeld.

Martin Driessen

voor itter tichting i.o.
oods rfgoed en aag
m.driessen23 kpnplanet.nl

Schroeder Inboedelservice
Wij staan voor u klaar!
Bij een verhuizing of het leeg opleveren van een huis, heeft u vaak meer op te ruimen dan gedacht. Of u nu een aantal spullen wil laten ophalen of de
woning bezemschoon opgeleverd wil hebben, kies dan voor de Inboedelservice van Kringloop Holland!
Bij een beperkte ontruiming van het huis overleggen wij met u welke goederen (gratis) meegenomen kunnen worden.
Volledig leeghalen en/of bezemschoon opleveren?
Wij maken een gratis prijsopgave voor het volledig leeghalen van het huis, incl. kelder, garage, zolder en we nemen alles mee! Het inboedelteam
kan er ook voor zorgen dat het huis bezemschoon wordt opgeleverd, volgens de voorwaarden die de makelaar en de woningbouwvereniging
hieraan stellen. Het uitvoeren van kleine reparaties aan het pand behoort ook tot de mogelijkheden. Hiermee is het direct geschikt voor verkoop
of verhuur!
Bel voor meer informatie, of het maken van een afspraak 070 - 389 57 24 (maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur)
of stuur een email naar inboedelservice@schroeder.nl
De Inboedelservice Kringloop Holland is onderdeel van de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

ro
ot en met

it

februari

Expo Silver rrows verlengd
in het ouwman Museum
In het het Louwman Museum in Den Haag is nog tot en
met 3 februari de expositie te zien over de legendarische
Mercedes-Benz Silver Arrows (‘Silberpfeile’). De tentoonstelling over de Duitse Grand Prix racers die furore
maakten in de autosport in de jaren dertig werd tot nu
door 25.000 bezoekers bezocht. Het is voor het eerst na
bijna 80 jaar, dat deze iconen in een speciale thematentoonstelling te bezichtigen zijn buiten Duitsland.
De vaste collectie van het museum is tijdens de expositie
eveneens toegankelijk. De collectie toont de geschiedenis van de automobiel in al zijn verschijningsvormen en
uit alle tijdperken. Ruim 250 auto’s van meer dan 100
fabrikanten geven een overzicht van de verschillende carrosserievormen en technologische vernieuwingen, met
name uit de vorige eeuw.
Het Louwman Museum is geopend van dinsdag tot
en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Maandag
gesloten. Entreeprijzen: € 13,50 p.p., groepen (min. 20
personen) € 11,- p.p., kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar €
7,50 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren € 5,-.
Louwman Museum, Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den
Haag, Tel.: 070 – 304 7373

Zondag

Dinsdag 22 januari 2013

januari

offieconcert in
de ethelkerk
Er is weer het maandelijkse Koffieconcert in de Bethelkerk
aan de Händellaan.
Deze keer werken mee Eric Schulp, piano en Berdine van
Bemmel, dwarsfluit.. Beiden zijn als docent verbonden
aan het Koorenhuis, Centrum voor Kunst en Kultuur hier
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail agenda deoud-hagenaar.nl

in Den Haag.
Vooraf wordt er koffie en thee geserveerd in het Gemeentecentrum van de kerk, Taviatastraat 25, vanaf kwart over
elf. Het concert zelf begint om kwart voor twaalf.
Na afloop is er gelegenheid om een bijdrage te geven
voor de instandhouding van de koffieconcerten.
he ings Speech
in bieb Voorburg
De succesvolle Film ‘’The King’s speech’ over de Britse
koning George VI (‘Bertie’), die moeilijk toespraken kan
houden omdat hij stottert. Via zijn echtgenote, Elizabeth
Bowes-Lyon, komt hij in contact met spraakleraar Lionel
Logue. Deze wordt al snel ook een soort psycholoog en
vriend van Bertie, wiens zelfbeeld en zelfvertrouwen hij
verbetert. Belangrijke optredens waarop de koning zich
met Lionel voorbereidt zijn onder andere de kroning.
De climax van de film is de radiotoespraak die de Britse
troepen en het volk moet steunen en aanmoedigen nadat
Groot Brittannië in 1939 de oorlog heeft verklaard aan
Duitsland. Hij doet dat, na een wat aarzelend begin,
erg goed. De film sleepte talloze prijzen in de wacht,
met als hoogtepunt vier Oscars voor Beste Film, Beste
Regie (Tom Hooper), Beste Acteur (Colin Firth) en Beste
Originele Scenario (David Seidler).
The King’s Speech wordt vertoond in het kader van
‘Tijd voor Toen’ waarin behalve voor de geschiedenis van Leidschendam-Voorburg ook aandacht is voor
historische films. Voorstelling op zondag 27 januari van
14:00 – 16:30 uur in de bibliotheek in Voorburg, Kon.
Julianalaan 257. Toegangskaarten kosten € 6,- voor leden
van de bibliotheek en € 7,50 voor niet-leden. Vanwege de
verwachtte belangstelling kunt u het beste zo snel mogelijk uw kaarten kopen, via www.bibliotheekaandevliet.nl of
aan de balie van de bibliotheek. Vol=vol.

Zondag

februari

lassic Pop ev oe
tennispark Houtrust
Classic pop is tegenwoordig meer dan hot, maar ook
de goede, oude grammofoonplaat is terug van weggeweest. Het zwarte vinyl wint geleidelijk terrein terug
ten opzichte van de CD en mp3, aangezien emotie en
dynamiek, aldus muziekkenners all over the world, op vinyl stukken beter tot hun recht komen. Dat bracht ClassicPopBand LEVY JOE er toe om hun eerste promotie CD –die in november 2012 met overweldigend succes werd
gepresenteerd- ook op het oude vertrouwde vinyl vast te leggen.
De overhandiging van het 1e vinyl exemplaar vindt plaats op zondag 3 februari op Tennispark Houtrust. Uiteraard
treedt LEVY JOE bij die gelegenheid op en zullen alle nummers van de mini-elpee ten gehore brengen. Als kers op
de taart speelt de band tevens alle nummers van het Beatles-album ‘Rubber Soul’ uit 1966. Jerry Velberg zal als
gastzanger een viertal songs voor zijn rekening nemen. Al met al belooft het 3 februari op Tennispark Houtrust een
zeer speciaal optreden te worden. Het concert begint om 17:00 uur (zaal open om 16:00 uur).
Wie de presentatie van de mini-elpee en het optreden van LEVY JOE op zondag 3 februari wil bijwonen, kan reserveren via levyjoeophoutrust@gmail.com Entreeprijs is € 5,00 p.p. De mini-elpee kan tegelijkertijd –eenmalig voor €
5,00- worden gereserveerd. Entree aan de deur is € 10,00 p.p., zaalverkoop mini-elpee € 7,50.

Vanaf vrijdag

januari

Roze ouderensalon
maandelijks in Delft
De stichting Pieter van Foreest heeft samen met de Delftse ouderenverenigen en de DWH het iniatief genomen de
Roze Salon te starten. Zo volgen zij andere gemeenten en
zij hebben in de voorbereiding ook veel adviezen mogen
ontvangen uit Rotterdam en Den Haag. Bezoek wordt zeer
gewaardeerd en toont betrokkenheid. Het is nadrukkelijk
de bedoeling om het isolement van roze ouderen te voorkomen en daar hebben allen een verantwoordelijkheid.
Vrijwilligers zijn van harte welkom, ook eenmalige initiatieven zijn belangrijk! De Roze Ouderen Salon is er iedere
4e vrijdag van de maand in Delfs Hove, Vorrinkplein 99 Te
Delft (16.00 tot 19.00).

Zaterdag

Eisenhowerplein 101) en maandag 11 februari (locatie:
Voorburg, Koningin Julianalaan 257). Tijd op beide dagen
10.00 tot 12.00 uur; prijs € 10,00 en met Ooievaarspas
€ 5,00). Lesboek: € 1,00 Kaartverkoop via www.bibliotheekaandevliet.nl of aan de balie in de bibliotheek.

Woensdag 6 februari

februari

VN excursie
in de Westduinen
Het IVN Den Haag weer een natuurwandeling. Dit keer bezoekt u met de IVN gidsen
de Westduinen en wordt
speciaal aandacht besteed
aan de verschillende duinzones. De wandeling gaat
over onverharde duinpaden en wellicht komen we tijdens
de wandeling nog een paar Schotse hooglanders tegen,
die daar vrij grazen.
IVN wandelingen zijn gratis, duren 1,5 tot 2 uur en zijn
voor iedereen toegankelijk. Opgeven van te voren hoeft
niet. De wandeling gaat altijd door.
Verzamelen om 13 uur eind De Savornin Lohmanlaan/
hoek Laan van Poot. Inlichtingen bij Rob Meyer tel. 06
-20568114 of bij Monique van den Broek tel. 0703858676. Bezoek ook eens de website:
www.ivndenhaag.nl

Maandag

februari

eren internetbankieren
voor klanten van de N
In februari verzorgen de docenten van SeniorWeb bij
de Bibliotheek aan de Vliet in Rijswijk (4 februari) en in
Voorburg (11 februari) een workshop Internetbankieren
voor klanten van de ING. Steeds meer bankzaken lopen
via internet. Voor mensen die overwegen te gaan internetbankieren bij de ING is deze workshop een prima start.
In de workshop komen onder andere aan de orde: de
voorbereiding op internetbankieren; een online demonstratie; het starten met internetbankieren.
Om aan deze workshop deel te nemen is basiskennis van
de computer en van internet vereist.
Data: maandag 4 februari (locatie Rijswijk, Generaal

opstukkendag ndi
in Historisch Museum
Het Haags Historisch Museum verzamelt met het project
MijnDenHaag* het hele jaar door verhalen en objecten
met een Haagse herinnering. Dit keer is het museum
op zoek naar voorwerpen die te maken hebben met
Nederlands-Indië voor de tentoonstelling Indië in Den
Haag. Deze expositie zal vanaf medio april te zien zijn op
de Korte Vijverberg 7.
Heeft u een voorwerp met een verhaal over of herinnering aan Nederlands-Indië? Misschien een voorwerp dat
u of een familielid heeft meegenomen uit de voormalige
Nederlandse kolonie? Kom dan naar de Topstukkendag in
het Haags Historisch Museum.
Samen met een museumdocent helpen wij uw verhaal
vast te leggen. Een professionele fotograaf zal u met
uw object vastleggen op de foto. Aan het eind van deze
middag mag u het object natuurlijk weer meenemen naar
huis. Misschien ziet u uw verhaal en voorwerp wel terug
op de tentoonstelling Indië in Den Haag.
Specifieke interesse is er voor voorwerpen die te maken
hebben met muziek (indo-rock), theater, eten en drinken
en arbeid in Nederlands- Indië.
Kijk voor inspiratie op www.mijndenhaag.org . Voor
vragen kunt u bellen naar 070-3123065 of mailen naar
educatie@haagshistorischmuseum.nl
Woensdag 6 februari van 15.00 tot 18.00 uur. De Topstukkendag Indië wordt herhaald op zondag 17 februari
van 13.00 tot 16.00 uur.
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Advies van de notaris
Ellens
Parkstraat 93

entze - notariaat en mediation
2514 H ’s-Gravenhage

070 - 364 48 30

notaris ellenslentze.nl

www.ellenslentze.nl

amen onen in e raktijk

mdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de komende tijd wat van onze praktijkervaringen met u delen. iteraard zijn de personages fictief, maar alles wat zij meemaken is echt
en uit het leven gegrepen. Hopelijk herkent u iets in de belevenissen van Robbert ovenwater en Nadine van loemzetel en zet
het u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. Want hoe heeft u alles geregeld?
Nieuwe relatie
Robbert Bovenwater en Nadine van
Bloemzetel leren elkaar via wederzijdse vrienden kennen tijdens een
gezellig ud en Nieuw-feestje. Robbert is al enige tijd vrijgezel na een
stormachtig huwelijk en een evenredig ingewikkelde scheiding. Hij heeft
een zoon van twee jaar. Nadine heeft
al wel een paar relaties achter de rug,
maar was altijd meer gericht op haar
werk en haar vele reizen. Al snel na
hun eerste ontmoeting blijkt toch
dat ze samen verder willen. Ze gaan
samenwonen in Robberts koopwoning en Nadine betaalt mee aan alle
vaste lasten.
Robbert en zijn ex-vrouw hebben
ondanks alles toch voor co-ouderschap gekozen. Zijn zoon is de helft
van de week bij hem en Nadine. Ze
genieten van hun tijd als gezin, maar
ook van de vrijheid als Robberts
zoon bij zijn moeder is. Helaas slaat

na twaalf gelukkige jaren het noodlot
toe. Robbert raakt betrokken bij
een ernstig ongeluk en overleeft het
ongeval niet.

contract hebben Robbert en Nadine
laten opnemen dat Nadine het recht
heeft de woning te kopen als Robbert
overlijdt. Met het geld dat Nadine
krijgt van Robberts polis kan zij de
woning tegen de werkelijke waarde
kopen. Zij heeft daarmee de (hypotheek)schuld van Robberts zoon voldaan. Door de koopprijs die zij aan
de erfgenaam zou moeten betalen te
verrekenen met zijn schuld heeft zij
haar schuld aan hem ingelost. Blijft
er een bedrag open na gebruik van
het uitkeringsgeld, dan krijgt Nadine
daar waarschijnlijk wel gemakkelijk
een lening voor.
Robberts zoon blijft erfgenaam, maar
Nadine kan in haar huis blijven wonen. Een situatie die voor iedereen
het prettigst is.

Samenlevingscontract
Het huis staat alleen op Robberts
naam en is dus geen gezamenlijk
eigendom, al betaalt Nadine wel mee
aan de lasten. ok hebben Robbert
en Nadine geen testament opgemaakt. Zouden zij helemaal niets
geregeld hebben, dan erft Robberts
zoon alles en moet Nadine het huis
verlaten. Gelukkig hebben zij wel
een samenlevingscontract laten opmaken door hun notaris. En daardoor
kan Nadine in het huis blijven wonen
dat zo lang haar thuis was.
De hypotheeklening is namelijk
gekoppeld aan Robberts levensverzekering, en daarin heeft hij na zijn
scheiding Nadine als begunstigde
benoemd. En in het samenlevings-

Waar moet u aan denken?
Vooral als u kinderen heeft, is het
verstandig uw wensen en afspraken

in een samenlevingsovereenkomst,
en het liefst ook in een testament,
op te nemen. Vaak wordt de partner
wel benoemd als erfgenaam, maar is
er niets geregeld voor het geval een
van de partners financieel afhankelijk
wordt van de ander of overlijdt. Bij
een overlijden hebben de kinderen
dan recht op hun wettelijk erfdeel.
Niet alleen erven zij dan waarschijnlijk minder dan wanneer u een goed
samenlevingscontract en testament
had laten opmaken, ook uw partner
loopt zo een enorm risico met lege
handen te komen staan. Met name
met het oog op de woning kan dat
voor grote problemen zorgen.
ok als u uw kinderen als erfgenaam
benoemt, kunt u in een samenlevingsovereenkomst laten opnemen
dat uw partner recht heeft op uw pensioen en het recht heeft de woning te
kopen bijvoorbeeld.
Samenlevingsovereenkomsten en

testamenten kunnen zo persoonlijk
gemaakt worden als u wilt. Neem
dus eens in de paar jaar de tijd eens
na te gaan wie u als begunstigde
heeft opgegeven bij uw levensverzekering, wie er als erfgenaam in
uw testament staat vermeld en of
uw huidige partner wel voldoende
beschermd is mocht u onverwacht
overlijden.
Mijn collega’s en ik adviseren u
graag, op ons kantoor of bij u thuis
of op de zaak. Wij helpen u graag
goed voor uw geliefden te zorgen.
Want als u dat goed geregeld heeft,
kunt u met een gerust hart weer van
elkaar genieten.
Michaël entze
Notaris

Boek nu voordelig de mooiste
excursievakanties incl. vele extra’s
Dichtbij opstappen, direct vakantie!

10-daagse busreis
Andorra en Barcelona

•
•
•

10-daagse busreis
Toscane

8-daagse busreis
All inclusive Oostenrijk

17-daagse rondreis
Portugal en Spanje

compleet v.a.

compleet v.a.

compleet v.a.

compleet v.a.

€479

€499

€549

€859

Inclusief
Verblijf in hotel Magic Massana
op basis van halfpension
Comfortabele overnachting op
de heen- en terugreis
Excursiepakket t.w.v. € 60,o.a. naar Barcelona o.l.v. een gids,
Andorra la Vella, Ordino,
Col de la Botella en Pal, Os de Civis

Vertrek van mei t/m sept.

Reiscode:
BE39275

•
•
•
•

Inclusief
Verblijf in hotel Villa Rita
op basis van halfpension
Comfortabele overnachting op
de heen- en terugreis
Welkomstdrankje,
Muziekavond in het hotel
Excursiepakket t.w.v. € 55,o.a. naar Toscane, een wijnproeverij,
San Gimignano, Siena, Florence
o.l.v. een gids, Cinque Terre, Lucca
o.l.v. een gids, Pisa

Vertrek van april t/m okt.

Betaalbaar genieten!
PL13004 Oud R'dam A-dam04 DEF.indd 1

Reiscode:
BE39281

•
•
•

Inclusief
Verblijf in hotel Bergzeit
op basis van all inclusive
5 x ontbijt, lunch en diner, gratis
drankjes in hotel, 1 x Heimatavond
Excursiepakket t.w.v. € 45,o.a. naar Kufstein, Burg Hohenwerfen,
Salzburg o.l.v. een gids, Bad Gastein,
Hallstatt en Bad Ischl

Vertrek van mei t/m sept.

Reiscode:
BE40131

•
•
•

Inclusief
Verblijf in diverse middenklasse
hotels op basis van halfpension
Comfortabele overnachting
op de heen- en terugreis
Excursiepakket t.w.v. € 80,o.a. naar Burgos, Salamanca,
het Bucacopark, Coimbra, Aveiro,
Lissabon, Sevilla, Barcelona
o.l.v. een gids, Albufeira, Fatima,
Batalha en Obidos

Vertrek van april t/m sept.

Vraag nu gratis de brochure voor 2013 aan!
peterlanghout.nl of 0172-468800

Reiscode:
BE39325

7

dagen
per week

advertentiecode: OUD04
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?
Tijd om in het nieuwe jaar aandacht te besteden aan de functie en kwaliteiten van deze ouderenkranten. Bijna iedereen is ervan overtuigd dat hiermee een gat in de markt is aangeboord op (onafhankelijk) mediagebied. Een analyse op deze pagina van mediaspecialist Hans Roodenburg.
Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

rij illi ers k nnen best at bij er ienen
ndien mensen gepensioneerd worden - en ze zijn nog gezond van lijf en
leden - zijn ze heel geschikt om vrijwilligerswerk te doen voor verenigingen,
stichtingen of organisaties zonder winstoogmerk.
Het bekendste voorbeeld is de vrijwilliger die bijna
dagelijks het terrein onderhoudt van de lokale
amateurvoetbalclub. Ze zullen wellicht de laatsten
zijn, die een vergoeding vragen. Hooguit worden ze
beloond door ze geen contributie te laten betalen en
hen gratis toegang te geven tot de wedstrijden van
het eerste elftal van de club.
Ze kunnen echter wél een fiscaalvrije - voor de
club en voor de persoon - vergoeding krijgen van
maximaal per jaar 1500 of 150 per maand. Het
bedrag moet wel per maand worden verantwoord
en kan maximaal tien maanden per jaar worden
gedeclareerd.
Het bedrag is inclusief eventuele kostenvergoedingen voor postzegels, kleding, kilometers, enzovoort.
Voor het reizen met de auto mag men bijvoorbeeld
een kostendekkende vergoeding geven die meer
bedraagt dan 0,19 per kilometer die geldt voor
mensen in loondienst. Als het maandbedrag maar
binnen het maximum blijft.
Voor de eenvoud van de administratie is het dus
mogelijk de vrijwilliger een (werkelijke) autovergoeding te geven van 30 cent per kilometer om van
huis op het object te komen. Moet de vrijwilliger
bijvoorbeeld tweemaal per week 20 kilometer rijden,

dan kan de stichting of vereniging daarvoor zonder
problemen 48 euro per maand uitbetalen.
Zoals gesteld, vrijwilligers van clubjes en verenigingen, zullen niet zo gauw claims leggen voor deze
kleine, maar voor velen wel aantrekkelijke, vergoeding op hun lage inkomen.
Zorgcentra
Voor begeleidende vrijwilligers in bijvoorbeeld
zorgcentra en - om een extreem voorbeeld te noemen
- ongehonoreerde surveillanten voor preventie in de
wijk geldt een andere regeling.
In zorgcentra - als zij in een stichting zijn ondergebracht - wordt veel vrijwilligerswerk gedaan door
mensen die bij behoeftige ouderen de afwas doen, de
dagelijkse boel opruimen, boodschappen halen of de
maaltijd verzorgen.
Zonder te stellen dat een ieder daarvoor een vaste
vergoeding moet verdienen, bestaat een aantrekkelijke kleine beloningsregeling voor deze vrijwilligers.
Voor een vereniging of stichting brengt het wel wat
organisatorische en administratieve handelingen met
zich mee. Maar als het systematisch wordt aangepakt, is dat best te doen en tegen lage kosten.
Het blijft altijd de vraag of het eigen personeel dat

‘goede werk’ niet kan doen. Het antwoord is: eigenlijk niet! aat hen de werkelijke (gehonoreerde) zorg
doen. Een zorgverlener weet precies het verschil
tussen verzorging en vrijwilligerswerk.
De vrijwilliger hoeft geen uitgebreide administratie
bij te houden en de Belastingdienst van deze vergoeding op de hoogte te stellen. Wél moet de vereniging
of stichting een beperkte administratie bijhouden om
de Belastingdienst - als zij erom vraagt - aan te tonen
aan wie de vrijwilligersvergoeding (het liefst met
naam en adres) is verstrekt. Bij contante betalingen
is het raadzaam de vrijwilliger te laten tekenen.
De regeling is bedacht om administratieve rompslomp bij de betreffende organisaties te voorkomen.
De vergoeding van werkzaamheden is wel aan een
maximum per ‘gewerkt’ uur gebonden. Voor een
vrijwilliger onder de 23 jaar is dat 2,50 per uur en
voor mensen boven de 23 jaar 4,50.
utokosten
Tot slot nog even de definitie wat onder een vrijwilliger wordt verstaan. De Belasting Almanak 2013
van Elsevier beschrijft het als volgt: ‘Hij of zij die
niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een
privaat of publiekrechtelijk lichaam dat niet aan de
heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen,
of als zodanig arbeid verricht voor een sportorganisatie (ook al is deze wel aan de vennootschapsbelasting onderworpen).’

Een heel andere en wat ingewikkelder regeling is de
autokostenvergoeding. De vrijwilliger kan die, onder
bepaalde voorwaarden, als aftrekbare gift aanmerken. In de meeste belastinggidsen is daarover wel
wat terug te vinden. Voor mantelzorg aan particulieren zijn in enkele gevallen kleine fiscaal aantrekkelijke financiële regelingen.

KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.
In- en verkoop inboedels

Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.

WWW.KEESTALEN.NL
Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60
www.woningontruimen.nl
VEEGSCHOON

OPLEVEREN

Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen, consumenten aken, rechten oals erfrecht , belastingen en andere financi le 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
,
A Den Haag. raag met vermelding van rubriek echten en lichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Schoonzoon wikkelt
.
euro af
i n us is
aar geleden overleden. aar schoon oon vroeg mi
onlangs of ik een volmacht voor de
notaris kon ondertekenen om de
nalatenschap af te ikkelen. et
heeft volgens hem o lang geduurd
doordat i n vrou - de dochter van
mi n kinderlo e us - as overleden
net voor mi n us. e nalatenschap
van mi n us ou omstreeks .
euro he en edragen maar van dit
geld is niks over. oe komt het dat ik
niks kri g
Deze erfrechtkwestie is kennelijk door een van de betrokkenen
geregeld. Daar is niks mis mee,
als een notaris de formaliteiten
heeft gedaan. Kennelijk bent u een
potentiële erfgenaam. Vandaar dat u
een volmacht voor de notaris moet
tekenen. kunt uw familielid melden dat u dat alleen doet als u een
uitgebreide verantwoording van de
baten en lasten krijgt, voorafgaand
aan de finale afwikkeling. Als hij dat
- ook schriftelijk - toezegt, kunt u

beoordelen of het klopt dat er niks is
overgebleven voor de erfgenamen.
Wij zien niet of alle kosten zijn
samengesteld uit de baten van de
nalatenschap. Volgens het wettelijk
erfrecht (een testament kan anders
bepalen) bent u inderdaad erfgenaam van uw zus als haar enige
dochter kinderloos is overleden.
De schoonzoon is geen erfgenaam
van zijn schoonmoeder, tenzij die
is overleden voordat zijn vrouw,
met wie hij in gemeenschap van goederen is getrouwd, is overleden of
omdat hij in een testament van zijn
schoonmoeder is genoemd.

opeisen als de langstlevende partner
is overleden.
In uw geval is het handig en
verstandig in een testament vast te
leggen wat er met uw nalatenschap
moet gebeuren. Bijvoorbeeld meteen
uitbetaling aan uw eigen kinderen of
toch via een vordering van hen op de
langstlevende. moet zelf bepalen
hoe u het wilt. Een testament heeft
alleen zin als het om redelijk hoge
bedragen gaat die u zult nalaten. De
kinderen leggen zich meestal neer
bij wat hun ouders willen.

Erfdeel kinderen
na hertrouwen
i n eerste vrou is in
overleden. i n t ee minder arige
kinderen he en desti ds hun erfdeel
gekregen. k en in
hertrou d.
e en de kinderen recht op hun
erfdeel van mi als ik en overleden

Woekerpolis of
normale lijfrente
k he een oekerpolis die ik il
laten uitkeren maar etaal dan het
toptarief van procent elasting.
k en en ga over drie aar met
W en pensioen. i n man is
. k il in okto er stoppen met
erken. Wat moet ik doen als ik heel
veel elasting moet etalen over de
li frente-uitkering ineens

Na uw overlijden zijn de kinderen
de wettelijke erfgenamen. Echter de
wet beschermt ook de langstlevende
partner (uit een huwelijk) doordat
de kinderen pas hun erfdeel kunnen

W en pensioen

Voor een woekerpolis zijn speciale
regelingen, maar het is niet verstan-

dig deze lijfrente in één keer te laten
uitkeren. kunt hem beter als jaarlijkse lijfrente-uitkering (u kunt zelf
bepalen hoe lang) regelen. Immers,
dan betaalt u alleen inkomstenbelasting over het schijventarief waarin u
dat jaar zit. Financieel en fiscaal is
het het voordeligst nog drie jaar - tot
uw 65ste - door te werken en dan de
lijfrente te laten ingaan (als die kan
worden uitgesteld, meestal wel!).
w man kan voor u, als jongere
partner dan 65 jaar, een toeslag
krijgen als u helemaal geen inkomen
zou hebben. Deze toeslag wordt in
2015 voor nieuwe gevallen beëindigd. Met uw gegevens kunnen we
nu niet nagaan of u nu ook nog recht
hebt op een deel van de toeslag,
omdat wij niet weten hoeveel u met
arbeid verdient. Als u thans omstreeks 1300 euro bruto per maand
verdient, heeft u helemaal geen recht
op de toeslag.
Ex moet deel
pensioen afstaan
i n e -man gaat innenkort met
pensioen. en deel van i n pensioen
komt mi toe. i laat echter niets
van ich horen en i n erkgever

mag geen info verstrekken. Wat moet
ik doen om dat deel te kri gen aar
ik recht op he
Met dit probleem worden wij
regelmatig geconfronteerd. Het is
tegenwoordig gebruikelijk dat bij
echtscheiding en ‘pensioenverevening’ de partner, die recht heeft op
verdeling, een zelfstandig arrangement krijgt bij het pensioenfonds of
de verzekeraar. Waarschijnlijk staat
in uw (oude ) geval in het echtscheidingsconvenant dat uw ex aan
u moet betalen als hij met pensioen
gaat (zoals misschien eerder met een
alimentatie ).
Er zit niks anders op dan dat u contact opneemt met uw ex en hem in
een aangetekende brief meldt dat hij
zijn verplichtingen uit het echtscheidingsconvenant moet nakomen. ok
kunt u een advocaat inschakelen,
maar dan gaat de kassa rinkelen!
f u vraagt of het andelijk Bureau
Inning nderhoudsbijdragen (www.
lbio.nl of 010 2894890) iets voor u
kan betekenen.
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Kleine
Nostalgie

met ulius Pasgeld

Neem nou mij eigen opa uit Amsterdam. Die trouwde in 1912 op 37-jarige leeftijd met mijn oma die toen 22
was. Niks aan de hand zou je zeggen.
Zo’n leeftijdsverschil zie je wel meer.
Maar mijn oma had daarvoor w l als
leerlinge bij mijn opa, die toen onderwijzer was, in de klas gezeten. Hoe
zat dat Niemand weet er het fijne
meer van.
Wat ik, na weken met m’n neus in de
archieven, nu wel weet, was dat de
moeder van mijn oma in 1907 met
haar tweede man en al haar kinderen,
naar Amerika vertrok. Behalve
mijn oma. Die was er, volgens de
opgediepte passagierslijsten van
het schip Statendam niet bij. Maar
waar was oma dan wel pnieuw
met de neus in het
archief. En dan
blijkt, dat ze bij
de zuster van haar
moeder vertoefde
in ldemarkt
( verijssel)
alwaar ze van
1909 tot 1911
onderwijzeres
was. it het
bevolkingsregister van
de gemeente
Amsterdam
blijkt dan
weer, dat ze in 1912
bij opa ging wonen. p het Pretoriusplein nummer 116. ok de zuster
van haar moeder kwam mee. En om
de feestvreugde compleet te maken
ging de moeder van mijn opa daar
ook wonen.
ogje in het zeil
Rest de vraag of er al sprake was van
liefde toen mijn opa en oma elkaar
voor het eerst zagen Ging mijn oma
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Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en
vergeten. Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

amiliegeheimen
amiliegeheimen zijn zo geheim dat ze zelfs in de familie nauwelijks aangeroerd mogen worden. Daarom heten het ook familiegeheimen. Na een hele tijd komen ze pas echt boven tafel. En dan is
het jammer dat niemand meer precies weet hoe de vork precies
in de steel zat.
daarom niet mee naar Amerika
ntmoetten opa en oma elkaar in
die tussenliggende periode ergens in
het geheim En zoja, waar dan Was
die zuster van de moeder van mijn
oma aangesteld om een oogje in het
zeil te houden Ging dat zelfs zover,
dat die zuster daarom meeverhuisde
naar Amsterdam en in het huis van
het pasgetrouwde echtpaar introk
We zullen het nooit meer weten.
Want iedereen die het wel wist is
dood. En toen dat nog niet zo was
werd er niet, of alleen maar heimelijk
over gesproken. Hetgeen trouwens
ook al een veeg teken was. Wel ving
ik, toen ik 12 was, met mijn eigenwijze oren op, dat mijn oma tot op
zeer hoge leeftijd onkundig zou zijn
van de wijze waarop de menselijke
voortplanting
geschiedt. Zij
diende zich
namelijk, toen
ze als kind in
het bad ging, in
het donker uit te
kleden, vervolgens
een lang hemd
tot op haar knieën
aandoen, daarna
mocht het licht weer
aan en stapte ze met
hemd en al in het bad.
Allemaal omdat ze
haar eigen lichaam niet
mocht zien. Het gerucht vervolgt met
het vermoeden, dat mijn opa mijn
eigen moeder en haar zusje naar alle
waarschijnlijkheid tijdens een diepe
slaap van mijn oma verwekt heeft.
Arme opa. En dat na alle moeite, die
hij zich heeft getroost om oma hier in
Nederland te houden.
Sciopticon
Nou. Vooruit. Nog een familiegeheim

- pa in het midden (met hoed) in zijn rol als onderwijzer, met links naast hem
vrouw ohanna Sophia rink.-

- pa in 1919 op het strand in allantsoog met links van hem zijn vrouw,
daarnaast zijn vriendin en rechts de dienstbode.
Vooraan links mijn moeder en rechts mijn tante. -

- Aanstelling van opa bij de emeente
Amsterdam in 1922, als e plicateur bij de
sciopticonvertooningen.-

over mijn Amsterdamse opa. Hij was
van 1896 tot 1923 derde onderwijzer
aan de openbare lagere school 1e
klasse numero 69 te Amsterdam. In
die tijd fungeerde hij ’s avonds ook
als ‘explicateur bij sciopticonvertooningen’.
Dat was
iemand die
verhaaltjes
vertelde bij
plaatjes tijdens
toverlantaarnvoorstellingen.
Als hij daarvan
thuiskwam, zo
wist mijn moeder me later te
vertellen, zei
hij vaak:
‘Zo. Ik
heb ze weer eens
lekker laten snotteren’. Want opa
was erg goed in het vertellen van
zielige verhalen. En als ze niet zielig
waren maakte hij ze wel zielig. Van
1923 tot 1936 was hij hoofd van de
Frans Halsschool. Dat was vlakbij
de school waar de nu beroemde
Theo Thijssen toen ook hoofd was.
Het moet dus voor de hand hebben
gelegen dat ze elkaar kenden. f in
ieder geval wel eens over onderwijskundige kwesties van gedachten
hebben gewisseld. Mijn vragen en
nasporingen hieromtrent leidden
aanvankelijk nergens heen. ammer.
Want ik ben een groot fan van Thijssen en graag had ik ontdekt dat mijn
opa en Theo Thijssen dikke vrinden
waren geweest.
‘ enepen gemier’
Maar nee. Ik ontdekte, dat de echte
boezemvriend van mijn opa, H. van
Strien, eveneens onderwijzer te Am-

sterdam, een taalmethode
had geschreven. (‘Methodisch gerangschikte
oefeningen voor zuiver
schrijven op de lagere school’) Die
methode was in de ogen van Theo
Thijssen een buitengewoon slechte
methode. Sterker nog. Thijssen
schreef in zijn boek ‘Taal en schoolmeester’ (1911): ‘De handleiding van
Van Strien is niet om dóór te komen.
Is dit benepen gemier nou de nieuwe
taalmethode ( ) De schrijver

- raai voorbeeld van
een antieke sciopticon of toverlantaarn,
waarmee opa het
publiek graag aan het
snotteren bracht.-

moge een knap taalmens zijn maar
zelf schrijft hij duister en muf. Hij
stuurt je van de ene naar de andere
paragraaf voor allerlei bagatellen en
maakt door zijn streven om volledig
te zijn, opmerkingen van het jaar
nul.’ En zo kraakt Thijssen in de ene
na de andere bladzijde het werk van
de boezemvriend van mijn opa af.
Geen wonder dus dat opa daarna
niets meer met Thijssen te maken
wilden hebben. Geen wonder dus
dat Thijssen in het vervolg geen
onderwerp van gesprek meer was in
onze familie, die toch sinds mensenheugenis van onderwijzers aan elkaar
hangt.
Dat neemt echter niet weg dat ik nu
vrijwel alle eerste drukken van Thijssen in mijn boekenkast heb staan.
Maar zeg dat alsjeblieft niet waar
familie bij is.
ok familiegeheimen Mail ze naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

- pa in gezelschap, hij is de lange staande man als tweede van rechts.-
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o lossin in er e mail

ok dit jaar vragen we alle Sudoku’ers weer de oplossingen in te zenden per e-mail. Voor ons is dat het makkelijkste en u
scheelt het postzegels Heeft u geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u te doen ook in verzorgingscentra moet daar
iemand bij kunnen helpen.

moet weer op zoek naar de cijfers
in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers
die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. ok dit keer
zijn er vijf prijzen beschikbaar.
Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘4’ in B ook een ‘4’

in een ‘9’ en in D een ‘6’, zodat
het gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 4-4-9-6.
Prijswinnaars

In De ud-Hagenaar nr. 1 van
8 januari presenteerden we vier
Sudoku’s, waarvoor u tot en met
donderdag 17 januari de tijd kreeg.
Er waren ongeveer 170 goede oplossers we dachten dat de puzzels niet
heel makkelijk waren. Maar daar

Sudoku

4 8
4
5 2 7

3 1
1
6 2 9
4
4 2 5
1

5
6
8
2

6

7 3

Donderdag 1 januari

ok voor de puzzel van deze week
worden weer vijf exemplaren van
“Eerst Napels zien ” verloot onder
goede inzenders. We blijven het
herhalen: vergeet bij de inzending
van de oplossing niet uw postadres te
vermelden.
We moeten uw oplossing van de

Sudoku

4 6
3
5 8 4
8 1

4

2
6 4
5

2 7
8
4
9 6
7
1
2
8
5

8

7
7
4

6

1

9

3

4

8

Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl
Zet in de onderwerpregel:
plossing Sudoku nr. 2
Heeft u geen e-mail Vraag iemand
om het voor u te doen!

Sudoku D

5

2
6

nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:

nzenden

en Nederpel, te Den Haag
Annet Kater, te Voorburg
Hans Mantes, te Voorburg

Sudoku

6

Paul de Vries, te Zoetermeer
. van Zee, te Rijswijk

bleek niets van. Er was maar een
heel klein aantal inzenders dat een
fout had gemaakt. De complete reeks
die werd gezocht in puzzel 1 luidde:
2-1-3-1. We trokken vijf prijswinnaars. Zij krijgen allen het mooie
boek thuisgestuurd van asper
Postmaa ‘Eerst Napels zien ’.

9
5 1 8
3 2
5 6

9
4

7 5

7
1 7
9
1
8 1
3

5 2
6

3
4
5 7
9 8
1
8 4
3
2

BIJ AANKOOP VAN EEN HOORTOESTEL

GRATIS
LEESBRIL
T.W.V. €29

+

KOM NU NAAR SPECSAVERS EN WORD AANGENAAM VERRAST!
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250
Gratis leesbril t.w.v. €29 bij aanschaf van een hoortoestel. Voor extra glasopties gelden vaste toeslagen. Niet inwisselbaar voor geld en u kunt dit bedrag ook als korting gebruiken
op een ander type bril. Maximaal 1 per persoon en niet in combinatie met andere aanbiedingen. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl
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Schril contrast met jaren ‘ in houding van gemeentebestuur en weinig creatieve ondernemerszin

ot an e ier zit niet alleen in het beton

‘Doemdenken kunnen we niet gebruiken in deze economisch moeilijke tijd, geen somberheid, maar een beetje optimisme. Zin in
experiment, zin in actie, handen uit de mouwen. roei en werk.’ ldus de Haagse burgemeester ozias van artsen tijdens zijn
nieuwjaarstoespraak. Wie wethouder Marnix Norder o.m bouwen, monumenten, water en constructies over de problemen met
de Pier hoort, merkt echter weinig van dat aanbevolen elan. Hij ruziet vooral over de kosten van achterstallig onderhoud.

Norder is in 1965 geboren in Zaandam
en heeft zelf misschien geen historische band met de Pier. Toch mag van
hem als gemeentebestuurder worden
verwacht dat hij zich er voor inzet.
En dat moet, gezien de iconische
waarde van de Pier voor Den Haag,
een stuk verder gaan dan eerste hulp
bij betonrot om onveilige situaties te
voorkomen. De rot zit niet alleen in
het beton, maar ook in het gebrek aan
visie bij de gemeente en ondernemers
op levnsverlenging of wedergeboorte
van de Pier. Met enthousiasme a.u.b..

In vergelijking met de jaren ’50, steekt
de boekhoudkundighe benadering van
de gemeemte thans nogal schril af.
Destijds kreeg mr. Anthony Adama
Zijlstra, als representant van het
nieuwe Pier-initiatief nog een avond,
van zeven uur tot half twee ’s nachts,
de kans om het voltallige college
van B. en W. te onderhouden over de
plannen. Met onder meer als gevolg
dat burgemeester Kolfschoten in
1958 démarche bij minister Witte
van Wederopbouw aanvroeg, en van
rijkswege steun voor elkaar kreeg voor
de herbouw van de Pier.
alende oekan
In 1991 werd de ua exploitatie verloederde Pier en het door betonrot en
andere bouwkundige gebreken aangetaste bouwwerk, voor het symbolische
bedrag van 1 euro overgedaan aan

het horecaconcern Van der Valk, ook
niet onbekend met de exploitatie van
toeristische attracties, als Avifauna in
Alphen aan den Rijn. Het vermogende
Van der Valk pompte maar liefst 40
miljoen gulden in achterstallig onderhoud en een bouwkundige facelift van
de Pier. Maar de exploitatie is binnen
12 jaar op een deficit uitgelopen.
Rara, hoe kan dat Van der Valk had
er waarschijnlijk niet de goede cultuur
voor. Bezoekers lokken naar een heel
aparte plek waar je nooit met de auto
langs komt, dat doe je niet met goede
en betaalbare koffie en appeltaart,
goudgele varkensschnitzels en frites,
plus onbeperkt groen uit de salad-bar.
Bovendien had hetnogal in zichzelf
gekeerde familiebedrijf gewoon de
creativiteit en het niveau niet, om ook
aan ies tanders te denken dan horeca
en volks vertier om te denken. Zou de

annen ie e ier bo

directie ooit hebben gesproken met
een van de grote (Nederlandse) offshore bedrijven, met Philips, met aczon, oop van den Ende, Toneelgroep
De Appel, het Residentie-orkest, Allie
Simonis, NTR N S mroepWest,
musea, het Haags onservatorium, de
KABK, de Hogere Hotelschool etc.
etc. Ik zou er van opkijken. Want
de Pier is in gemiddelde burgerlijke
niksheid verdronken terwijl bij al
die instellingen mensen werken die er
wel raad mee weten. Het steeds maar
weer kijken naar de Pier als hotellocatie of iets dergelijks, dat is een groot
misverstand.
waliteit en vari teit
Mr. Adama Zijlstra zei het al, dat je
de Pier alleen met de nodige grandeur
kunt verkopen: je hebt er verschillende
(!) partijen bij nodig die elk op zich

grote kwaliteit inbrengen, inhoudelijk
of financieel. En voor het grote publiek moet er ook iets zijn, maar niet
ordinair. Van die loze achtergrondmuziek en met patates frites-bakkerijen,
dat moet je absoluut vermijden, vond
hij. “Dat dit na mijn tijd anders is
ingezien, is niet mijn schuld.”

Frans Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl

en

Reinder Zwolsman

191

19

Reinder Zwolsman werd geboren
als jongste van zeven kinderen van
een zeeloods. Na de H S te hebben
voltooid volgde Zwolsman een jaar
lang een opleiding tot onderwijze
r, en daarna enige tijd een zangop
leiding aan het oninklijk onserva
torium. Zwolsman begon zijn car
ri
re
echter in het aannemingsbedrijf
van zijn oom in Scheveningen dat
in
19 failliet ging, waarna Zwolsm
an onder eigen naam makelaarsac
tiviteiten ging verrichten.

Zwolsman groeide in de jaren ’60 uit
tot ‘projectontwikkelaar’, de eerste in
Nederland die zo kan worden genoemd. Na
de
oorlog richtte Zwolsman zich met zijn
19
19
V.A.M. op de vele plannen die in het hele
land ontwikkeld werden voor de wederZijn broer was
van een dorpsnotaris in Zeeland.
s
oon dama Zijlstra was de zoon
ustu
aug
opbo
nd
uw van Nederland. In de jaren ’50
maa
de
kwam hij met zijn familie
rtwee jaar ouder. p 9-jarige leeftijd
eize
intro
de
duce
bij
erde het bedrijf de zogenaamde
rd
leva
in hotel Zeerust, aan de bou
l
ape
naar Scheveningen. Ze logeerden
prefa
r
brica
irole
ge-bouwmethode, waarbij beton
een
rde
de pier en het circus, hij hoo
van
vlag
straat. Hij bezocht in die vakantie
de
en
Holl
sen
andse Beton Maatschappij
men
alle
en
de indruk van het urhaus
(HBM) een belangrijke rol speelde. In heel
optreden en hij raakte diep onder
Nederland leverde Zwolsman nieuwbouwgen op het evers De nootplein.
wijken met duizenden woningen tegelijk op,
sch yprojecten met bouwsommen van honderden
ater ging Adama Zijlstra naar het Nederland
eiden.
in
en
recht
hij
miljoenen guldens. Maar hij richtte zich
ceum in Den Haag en studeerde
or en
vooral op Den Haag.
Hij werkte enige jaren bij een advocatenkanto
ppij
tscha
Maa
ie
oitat
In 1959 bouwde hij de nieuwe Pier van
solliciteerde daarna bij de Expl
taris
Scheveningen in opdracht van de E.M.S.. In
Scheveningen (E.M.S.) voor de post van secre
de in
trouw
tra
Zijls
a
1961 later kocht hij voor 3 miljoen gulden
van de Raad van Beheer. Adam
evna
de andbank, een financieringsmaatschap1960 met een Russische prinses, Irina Nikola
Rode
van
een
pij.
er
Hij trok vreemd vermogen aan en begaf
rlova (1918 1989), wier moed
lutie
revo
de
zich
van
op overnamepad.
zeis
de
manov’s was die in 1919 aan
In
de
vroege jaren zestig verwierf Zwolsman
wist te ontsnappen.
prinses in 1974 zijn
en
a
Zijlstr
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de
tra
Houtrusthallen (1963), het Gebouw
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Zijls
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a
Antho
Adam
Mr.
p 25-jarige leeftijd werd Toon
voor
ijf
Kuns
bedr
ten en Wetenschappen en het
laats
badp
het
opgenomen in het bestuur van
rige pianist in de Kurzaal
22-ja
als
die
landg
witz,
oed
en.
Horo
Back
blijv
zou
ershagen (1962) in Den
f
actie
lang
Scheveningen, waar hij 35 jaar
en 1939 terug kwam. In 1947 Haag, in Amsterdam onder ande
1935
in
en
e,
teerd
pdebu
tscha
Maa
de
van
lger
re het ido,
De E.M.S. was in feite de opvo
één van de oprichters van het
tra
San
Zijls
a
Marc
o
Adam
en
.
Thea
was
richt
ter
opge
arré
was
(196
1883
3), in
in
pij Zeebad Scheveningen, die
dood, Rotterdam een deelb
beroemde Holland Festival. Drie jaar na zijn
elang in de Euromast
richt, (1964) en de hotels
Huis ter Duin, Palace en
in 1985, werd de Adama Zijlstra Stichting opge
Muziek
Rembrandt te Noordwijk en in Vlissingen
jaarlijks een internationaal
1997
tot
1987
van
die
van
en
bouw
het
was
Eén van E.M.S. eerste daden
rde. De Grand Hotel Britannia
muziekconcours in Scheveningen organisee
. Dat
het Kurhaus, waar ook een concertzaal kwam
steld.
stichting bestaat nog maar heeft haar doel bijge
hij was
bleek later zeer aan Adama Zijlstra besteed,
laire
mstreden figuur
Zij organiseert nu diverse concerten met popu
ng werd
een groot muziekliefhebber. Door zijn inbre
en
ert
conc
Zwo
lucht
lsman was een van de rijkste Nederopen
ijks
jaarl
een
en
ek
klassieke muzi
nde badplaats steeds bekender als zomermuziekce
lande
rs en had een krachtdadig karakter.
ci.
musi
e
jong
leert
stimu
de stichting
imir
trum. Eén van de grote ontdekkingen was Vlad

oon dama Zijlstra

- einder Zwolsman en zijn echtgenote
bekijken de brand van het gebouw van unste
n en
Wetenschappen in 1964-

Maar hij was ook vrijgevig, zo doneerde hij
‘buiten beeld’ in 1962 de grondkosten voor
de actie ‘ pen het Dorp’ bij Arnhem.
Zwolsman had lak aan ‘loos gezag’, wat
een doorn in het oog was van veel openbaar
bestuurders. Hoewel sommigen als de
Rijswijkse burgemeester Archibald Bogaardt
met hem konden lezen en schrijven. In
Rijswijk leverde hij dan ook in ’63 het toen
grootste winkelcentrum van Nederland
op, ‘In de Bogaard’. En net als Bogaardt
begreep Zwolsman bij wat voor ondernemingen je je vrienden moest zoeken: als bij
Shell
Een verhaal apart is de oorlogsgeschiedenis
van Zwolsman, die in die moeilijke jaren
een kapitaal verzamelde met onroerend
goed: 600.000 gulden. Dat maakte hem na
de oorlog zeer verdacht. Maar hij werd later
volledig gerehabiliteerd, omdat bleek dat hij
zijn verdiensten had ingezet ter financiering
van het verzet en als ‘dubbelspion’ had geopereerd, vaak met gevaar voor eigen leven
.

