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De feestelijke Oranjeconcerten in K&W
Christelijk Residentie Mannenkoor o.l.v. Jan van der Waart op Koninginnedag

Mijn grootvader Smit 
zong ruim 25 jaar als 
eerste tenor bij het 
Christelijk Residentie 
Mannenkoor. Wij gin-
gen vanzelfsprekend 
ieder jaar naar het 
Oranjeconcert! Het 
was één groot zang-
feest onder leiding 
van dirigent Jan van 
der Waart. Koningin-
nedag 30 april 1953. Ik 
was toen 6 jaar oud en 
mocht voor het eerst 
mee naar het Oranje-
concert in het Gebouw 
voor Kunsten en We-
tenschappen, aan de 
Zwarteweg. 

Vanuit de Haagse Vruchtenbuurt gingen wij 
er met tramlijn 5 naar toe. Speciaal voor 
die gelegenheid had ik een nieuwe jurk 
gekregen en met mijn spiksplinternieuwe 
lakschoenen ging ik voor het eerst in mijn 
jonge leven naar een concert. Op het po-
dium stond het Christelijk Residentie Man-
nenkoor. Voor het koor zaten de muzikanten 
van de PTT- Harmonie onder leiding van 
dirigent Peet van Bruggen. In de zaal was 
geen vrije plaats meer over.

Wilhelmus zingen 
Na het gezamenlijk zingen van het Wil-
helmus zong het Mannenkoor het Domine 
Salvam fac, Regina nostram. Dit betekent: 
Heer, bescherm onze Koningin. Hierna 

volgde een gevarieerd programma door 
koor en orkest afgewisseld met samenzang 
door alle aanwezigen onder de bezielende 
leiding van dirigent Jan van der Waart. 
De sonore klank van het Mannenkoor dat 
afwisselend fluisterzacht en dan weer uit 
volle borst zong, was heel indrukwekkend. 
Tijdens de samenzang werden er bekende 
Oudhollandse liedjes gezongen zoals de 
Zilvervloot, Waar de blanke top der duinen 
en In naam van Oranje. 
Zo herinner ik mij Het Haarlemsch Liedeke 
met de mooie tekst ‘t Maantje schijnt vro-
lijk aan ’t donker azuur met het romantische 
refrein Liefste, oh liefste, kom varen op ’t 
lokkende Sparen. Ik hoor het de volle zaal 
nog zingen! En het voorspel van de PTT-
Harmonie... ik zou het nog zo voor kunnen 
zingen.

Allemaal kameraden
Ook zongen we een Oudhollands solda-
tenliedje Wat zullen onze patriotjes eten 
als zij in het leger zijn? Het refrein is een 
opsomming van de verschillende rangen en 
standen in het leger: Kapitein, Luitenant, 
Vaandrig, Sergeant, Tamboer, Korporaal, 
Patriotjes, allemaal kameraden.
Jan van der Waart had daar wat op gevon-
den. Hij verdeelde de zaal in verschillende 
groepen en op zijn aanwijzing kwamen alle 

rangen van het Nederlandse leger aan bod. 
Vanuit de Engelenbak zongen de Kapiteins 
de Luitenants toe en vanaf het eerste balkon 
zongen de Vaandrigs de Sergeants toe die 
zich in de zaal bevonden.
Ten slotte zongen we allemaal als kame-
raden. Dirigent Jan van der Waart was een 
dirigent die de gave had om de mensen 
met hart en ziel te laten zingen. Met zijn 
bijzondere uitstraling had hij koor, orkest 
en alle aanwezigen in zijn greep. En je zong 
de sterren van de hemel. 
Er waren die avond ook twee zangsolisten, 
de sopraan Annette de la Bije en de tenor 
Arjan Blanken. Zij zouden het Adam en 

Eva duet zingen uit Die Schöpfung. Jan 
van der Waart kondigde het tweetal aan en 
zei, dat zij in het Adam en Eva kostuum 
op zouden komen. De familieleden die om 
mij heen zaten kregen de slappe lach en 
weldra werd mij duidelijk gemaakt hoe dat 
kostuum eruit zag…ik kreeg het Spaans 
benauwd. Gelukkig kwamen ze schitterend 
gekleed op en zongen ze heel verliefd dit zo 
beroemde duet.
Dirigent Jan van der Waart vroeg aan de 
aanwezigen wie er wel eens even zou 
willen dirigeren…Mijn familie die wist 
dat ik wel eens met een liniaaltje de maat 
stond te slaan, zei: “Marijke, dat is wat 
voor jou!” Ik schrok me een hoedje, dat zou 
ik nooit durven. Ik protesteerde hevig en 
kreeg het er helemaal benauwd van. Na een 
aantal spannende minuten werd er gelukkig 
iemand anders gekozen om, zoals dat heet, 
“op de bok” te komen staan en koor en 
orkest te dirigeren. Ik slaakte een zucht van 
verlichting.

Kapot van de brand
Helaas is K & W door een felle brand in 
december 1963 volledig in de as gelegd. 
Die avond fietste ik over de Loosduinseweg 
in de richting van de binnenstad. Ter hoogte 
van de Valkenboskerk zag ik een enorme 
vuurgloed boven de binnenstad hangen. 

Later op de avond hoorde ik wat er gebeurd 
was. Ik was er kapot van! Het voelde diep 
van binnen alsof er iets heel moois kapot 
was gegaan.

Jong geleerd oud gedaan
Als 16 jarige werd ik lid van de Gerefor-
meerde Zangvereniging ASAF, het latere 
Christelijk Gemengd Koor ASAF, en heb 
ik het genoegen gehad om onder leiding 
van Jan van der Waart te mogen zingen. 
Het waren zeer inspirerende jaren voor mij 
die er uiteindelijk toe geleid hebben dat ik 
vele jaren later Hoofdvak Zang ben gaan 
studeren op het Conservatorium. Na mijn 
afstuderen heb ik vele jaren in Den Haag 
en omgeving koorzangers de kneepjes van 
het zingen mogen aanleren. Jong geleerd 
oud gedaan.
Ik heb de twee CRM-speldjes van groot-
vader Smit in mijn bezit. Een speldje van 
zijn 25 jaar lidmaatschap en een met een 
lauwerkrans. Ik koester ze als een mooie 
herinnering uit lang vervlogen tijden. Zelfs 
het kleine oranjestrikje is er nog. 

Marijke Derksen 
Westerbork
g.m.derksen@hetnet.nl

-   Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in 1963 voor de brand. Nog in volle glorie zo van buiten te zien, hoewel er flinke bouwkundige gebre-
ken waren geconstateerd. Niettemin schokte de brand veel Hagenaars met mooie herinneringen aan het cultuurpaleis. (Fotobro Meyer). -
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-  Het Oranjeconcert is lang een jaarlijkse
 traditie geweest van CRM. Hier de cover 

van de LP die Polydor uitbracht van de editie 
in 1968, o.l.v. Arie Pronk en met als soliste 

Caroline van Hemert.  -

Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

Een uitvaart 
zoals u dat wenst...

-  Huldebetoon aan de Oranjefamilie in 1918 in 
het Gebouw voor K&W. Vooraan zitten v.l.n.r. 

Emma, Wilhelmina, de 9-jarige Juliana en 
Prins Hendrik.  -

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Kapot óf Heel, Wij geven veel!

Easy Sit biedt zitcomfort dat 
aansluit bij uw wensen
Geheel voor u op maat gemaakt:

Zithoogte
Zitdiepte
Zitbreedte

Rughoogte
Armleuning hoogte

Off ers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag 070 397 91 71
www.off erswoonidee.nl

WONING-
ONTRUIMING

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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN



ibernest zoekt oud-leden
De Haagse korfbalvereniging Ei-
bernest is 2  jaar geleden ontstaan 
uit een fusie van twee “roemruchte” 
korfbalverenigingen: HKV Voorwaarts 
opgericht 1919  en Ons Eibernest 
opgericht 192 , die beiden grossier-

den in landstitels. Inmiddels speelt de 
fusieclub weer op het op 1 na hoogste 
niveau. Op zaterdag  juni 2 13 
organiseert deze korfbalvereniging 
een grote re nie voor alle leden en 
oud-leden in en rond de sporthal aan 
de Steenwijklaan in den Haag. Aan 
een uiterst aantrekkelijk programma 
wordt hard gewerkt. De vereniging is 
op zoek naar oud-leden, die om wat 
voor reden dan ook het contact een 
beetje verloren hebben, maar het de 
moeite waard vinden om op deze re-
uniedag aanwezig te zijn. Belangstel-
lenden kunnen zich alvast registreren 
graag onder vermelding van adres- en 

telefoongegevens alsmede een e-mail 
adres  via de pagina: 
www.eibernestkorfbal.nl reunie 
Registreren kan ook via facebook bij 
“vrienden van HKV Voorwaarts” of 
“vrienden van hkv Ons Eibernest”. 

Ton van Rijswijk
 - 35
nr s k@k n l net.nl

och een paling
 Een interessant 
verhaal van Frans 
Ho nck in de eerste 
krant van dit jaar over 
het Haagse stadswa-
pen. Dat de ooievaar 
een slang en geen paling in de snavel 
heeft, zal inderdaad voor de meeste 
mensen nieuw s  zijn. Maar helaas, 
het slangenverhaal klopt niet meer. De 
zwarte slang uit het keizerlijke decreet 
van 26 oktober 1 11 was enkele jaren 
al weer vervangen door de ooievaar 
Koninklijk besluit 2  juli 1 16 . 

En de offi ci le omschrijving van het 
Haags wapen luidt sinds afgelopen 
jaar de wapenspreuk werd toegevoegd: 
‘In goud een stappende ooievaar van 

natuurlijke kleur, houdend in de bek 
een paling van sabel. Het schild gedekt 
met een antieke gravenkroon en ge-
houden door twee omziende leeuwen 
van goud. Wapenspreuk: VREDE EN 
RECHT in Latijnse letters van goud op 
een lint van sinopel.’

Andreas Dijk
ndre s.d k@ ng.nl

s hr t h l k d n
met een r dsel tten. e g nd
r gment n het n e e en. et
eest e n de ek n de e r hee t

d del k een ge rkte t ng en d t
he en l ngen e ht n et

Hongerwinter 19 5
Ik heb al vele verhalen gelezen dat 

de kinderen van januari tot april 19 5 
vanuit Den Haag naar het Noorden 
zijn gegaan wegens de enorme voed-
seltekorten in het Westen. Maar altijd 
gingen ze of met rijnaken, of lopend of 
met de bus? Ik ben met de trein gegaan 
in februari 19 5 vanaf Staatsspoor 
thans CS . Ik zou graag willen weten 

met welke organisatie dat was.
Ik vermoed met een ‘verkeerde’. De 

spoorwegstaking vond plaats vond 
van 1  september 19  tot aan de 
bevrijding in mei 19 5, toen was er 
geen NS personeel om de locomotie-
ven te bedienen. Er moeten toch ook 
andere kinderen zo uit het Westen naar 
Drenthe zijn gegaan? Ik hoop op een 
of meerdere reacties.
 
Kees van den Berg

nden erg@ sem .nl
----------------------------------------------

Handelshuis Stokvis
Mijn schoonvader Wim van Nierop 
heeft  van ongeveer 195   19 5 
gewerkt bij de Fa. Stokvis, waar de 
heer Van der Helm een aardig artikel 
over schreef in het vorige nummer. Hij 
werkte als vertegenwoordiger in het 
sanitair en alles wat met de centrale 
verwarming te maken heeft gehad. 
Mijn vrouw Will  weet zich nog te 
herinneren dat zij daar vakantiewerk 
deed, en bijvoorbeeld dat meneer 
Pauwels waterchocola dronk. Andere 
namen die ik me nog kan herinne-
ren zijn die van meneer Gelauf, die 
woonde op de Loevesteijnlaan, waar 
ik altijd post in de bus moest doen  
en meneer Bins, die woonde op 
Rijswijk naar mijn weten. Voordat 
Stokvis helemaal verdween zijn ze 
nog samen gegaan begin jaren ‘  
met de Technische nie zo ontstond 
T SCOM Technische nie Stokvis 
Combinatie . Voordat mijn schoonva-
der bij Stokvis aan de slag ging is hij 
werkzaam geweest
als verkoper bij V&D en bij Frans 
van Wijk haarden en kachels, die zat 
op de hoek van de Vlamingstraat en 
de Raamstraat. Reacties hierop zijn 
natuurlijk altijd welkom.

Kees Rog
kees ll r g@ l net.nl

ip- op Jaren van Hus
Wie kan mij helpen aan een e emplaar 
van het boek ‘Tip-Top Jaren van Hus’ 
-  tegen betaling uiteraard. Het boek is 
niet meer te verkrijgen bij de drukker. 
Hopelijk heeft iemand nog een e em-
plaar van dit boek over.

Frans Bogers
r n @k n l net.nl
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O RO J S  RI
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!

itgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Ro al Telecom BV 
Postbus 26 6,  25 2 GA Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.:  2 5 9   wo. 9.  - 12.  uur

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

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer oplage 122. , De Oud-
Amsterdammer 12 .  en De Oud- trechter 
oplage 55.3 . Er zijn aantrekkelijke adverten-

tiecombinaties mogelijk.

Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 5  nummers per editie. Een displa  
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

Contact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl  2 5 9
Advertenties info is-ac uisitie.com  6 - 23 323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl  2 5 9
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

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

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 2.  e emplaren, 
via circa 35  distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar voor het buiten-
land gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl
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Wim Molenkamp, door een familielid 
op het artikeltje in het jubileumnum-
mer van de Oud-Hagenaar van 2  
december 2 12 geattendeerd,  meldde 
in de familiegeschiedenis ene Pieter 
Molenkamp te zijn tegen gekomen, 
geboren op 3 juli 1 6 . In decem-
ber 1 1 was deze Pieter dus 1  
jaar en niet 1 , zoals op het plankje 
staat.”Kan best zijn dat hij wat met 
zijn leeftijd smokkelde”, aldus Wim 
Molenkamp over zijn vermeende 
verre familielid.
Deze veronderstelling uit ook 
Theo Olierook, onderzoeker bij het 
Loosduins Museum, en oud grafi sch 
medewerker van de Haagsche 
Courant. “Men jokte wel eens over 
de leeftijd hoor”, zegt Theo. Net als 
Wim Molenkamp komt hij met de 
volgende feiten.

Mooie aanwijzing
Pieter Molenkamp is geboren op 3 

juli 1 6  in Stompwijk, Hij trouwde 
op 2  november 1 9 in Den Haag 
met Berndina Maria Jansen Bergh, 
21 november 1 56 . Pieter was toen 
hij trouwde van beroep ‘controleur bij 
een melkinrichting’. In 1 92 was hij 
‘tapper’ van beroep. Pieter en Bern-
dina kregen drie kinderen, maar geen 
van hen werd ouder dan vijf maanden.
Theo Olierook overlegde stukken 
waaruit blijkt dat Pieter Molenkamp 
rooms-katholiek was en ook te boek 
heeft gestaan als timmerman. Dit 
laatste is een mooie aanwijzing, want 
het plankje wijst erop dat Pieter een 
hele tussenwand met kasten heeft 
getimmerd op de tweede verdieping 
van het pand Prins Hendrikplein nr. , 
waar het plankje bij de sloop van de 
kast is gevonden.

it een fotokopie van de trouwakte 
van Pieter en Berndina blijkt volgens 
Theo Olierook ook dat de handteke-
ning op de akte en die op het plankje 

nogal ‘op elkaar lijken’.

De twijfel
En hier nu slaan de twijfels toe. Een 
derde reactie, van Ben Boers, luidde: 
“  leest verkeerd. Er staat Holen-
kamp”.  
De handtekening van J. Molen-
kamp, de vader van Pieter, onder 
de trouwakte, lijkt inderdaad op de 
handtekening op het plankje. Maar 
de handtekening van Pieter zelf de 
bovenste op de trouwakte  lijkt veel 
minder, al moet bedacht worden dat 
Pieter intussen 25 jaar was en dus 
anders kan zijn gaan schrijven.
Maar ja, hij ‘jokte’  over zijn leeftijd 
niet 1 , maar 1  jaar was hij toen hij 

de kast zou hebben getimmerd . On-
dergetekende verkeert dus in dubio. 
Wie helpt hem uit de droom?

Peter Riemersma
eter.r emersm @ l net.nl

Jokte de timmerman op zijn plankje 
Heet de man van het plankje nu Molenkamp of Holenkamp  Dat is de kwestie! De oproep om 
te reageren op een foto van een plankje met het opschrift . Molenkamp, oudt 1  jaar, 1 1, 
2  december  leverde drie reacties op.

Onbekenden op 0 jaar oude foto
Wie kan ons helpen bij de identifi catie van op de 
foto staande personen. De enige ge dentifi ceerde 
personen zijn Aad van Putten en Dini v d Berg. 
Zij staan achteraan rechts op de foto. Binnen de 
familie Van Putten is verder niemand herkend. 
Het kan dus zijn dat de op de foto staande 
personen familieleden zijn van Dini van den 
Berg. Deze familie kwam uit Rijswijk. De foto is 
vermoedelijk  jaar oud en is gevonden bij hun 
kleindochter. Indien u iemand herkent dan kunt u 
bellen of mailen naar:

M. van Putten
1 -591 2

mvputten caiwa .nl

VREDE EN RECHTVREDE EN RECHT

VREDE EN RECHTVREDE EN RECHT
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Meneer Bennik

Doel van beide instanties is deze 
documenten voor de ondergang te 
bewaren en in dienst te stellen van 
wetenschappelijk en particulier 
onderzoek en het onderwijs. Beide 
organisaties  hopen elkaar te verster-
ken met deze alliantie. 
‘Persoonlijke verhalen van bij 
voorbeeld  verpleegsters, leraren, be-
stuurders, huisvrouwen of immigran-

ten blijken keer op keer een bron van 
informatie te zijn op het gebied van 
onder andere geschiedenis, sociale 
geschiedenis, cultuurgeschiedenis, 
letterkunde en ps chologie’ aldus 
Monica Soeting, samen met Mirjam 
Nieboer initiatiefneemster van het 
Nederlands Dagboek Archief. ‘Wij 
zijn dan ook erg blij met de samen-
werking n het onderdak dat het 

Meertens instituut ons biedt’. 

Het alledaags leven
Het Meertens Instituut is een onder-
zoeksinstituut dat zich bezighoudt 
met de bestudering en documentatie 
van Nederlandse taal en cultuur. 
Centraal staan de verschijnselen 
die het alledaagse leven in onze 
samenleving vormgeven. ‘Ons doel 

is een bijdrage te leveren aan het 
bestuderen en bewaren van ‘vergeten 
geschiedenissen’, aldus de oprich-
ters van het Nederlands Dagboek 
Archief,  ‘Door de samenwerking 
met het Meertens Instituut  krijgen 
persoonlijke levensverhalen en 
kleine geschiedenissen de plek en 
zorg die ze verdienen.’ 

Zie voor meer informatie de websites 
www.dagboekarchief.nl en 
www.meertens.knaw.nl

orig jaar besteedde De Oud-Hagenaar aandacht aan het ederlands Dagboekarchief. Dat 
heeft nu een definitief goed onderkomen gevonden bij het Meertens Instituut in Amsterdam.  

anaf 11 februari is daar de groeiende collectie te vinden van ongepubliceerde dagboeken, 
autobiografie n en memoires.

e erlan s 
Da oekarc ief 
in t oe  on er ak

Haags gemeenteraadslid Joost Sneller D66  
wil dat er in Den Haag een Pieter Paulus-
straat komt. Daartoe heeft hij een verzoek 
ingediend bij het college. Pieter Paulus 1 5  

 1 96  was een grondlegger van de moderne 
Nederlandse democratie en eerste voorzitter 
van de nationale Vergadering  de voorloper 
van de huidige Tweede Kamer. Hij verdient 
het om daarvoor in Den Haag ge erd te 
worden, zeker tijdens de viering van 2  jaar 
Koninkrijk, zo vindt Joost Sneller.

Dit jaar begint de viering van 2  jaar 
Nederland als koninkrijk. Vanaf 3  november 
vieren we gedurende twee jaar dat koning 
Willem I onze moderne staat stichtte, met alle 
democratische verworvenheden die we daar 
aan te danken zouden hebben. Minstens zo 
belangrijk voor die democratische verwor-
venheden was echter Pieter Paulus, die in 
1 95 met een nood-grondwet het proces van 
Democratisering in de Lage Landen inzette. 
Sneller: “Aan Pieter Paulus hebben we mede 
de erkenning van fundamentele mensenrech-
ten te danken, het algemeen kiesrecht, ons 
parlement en de scheiding van kerk en staat. 
Nu we in Den Haag 2  jaar democratische 
verworvenheden vieren, wordt het tijd dat we 
Pieter Paulus daar nadrukkelijk bij betrek-
ken.” 

Stad van rede en Recht
Pieter Paulus voerde het grootste deel van 
zijn strijd voor mensenrechten en democratie 
vanuit Den Haag, en ligt op Scheveningen 
begraven. “Den Haag verdedigt als Interna-
tionale Stad van Vrede en Recht nog altijd 
het nalatenschap van Pieter Paulus”, aldus 
Sneller. “Niet alleen leverde hij een grote 
bijdrage aan het democratiseren van Neder-
land, hij sprak zich ook uit voor fundamentele 
mensenrechten als principe. Zo verzette hij 
zich tegen de slavernij die pas decennia later 
in Nederland afgeschaft zou worden. Pieter 
Paulus hoort bij de Internationale Stad van 
Vrede en Recht en verdient een straat in Den 
Haag.”

Het boek wordt tijdens de campagne-
periode van vrijdag 1 november t m 
zaterdag 3  november gratis door de 
openbare bibliotheken aan hun leden 
verstrekt. Voor de boekhandel wordt 
een lu e editie uitgebracht.
Het boek uit 19  dat leest als een 
sprookje, vertelt het verhaal van 
Erik Pinksterblom die op een nacht 
het schilderij Wollewei boven zijn 
bed in stapt en in de wereld van de 
insecten terechtkomt. Daar merkt hij 
dat het verschil tussen insecten en 

mensen niet zo groot is. Door de 
belevenissen van Erik leren we de 
mens kennen, en diens eigenschap-
pen van bekrompenheid en hang 
naar materialisme. Erik of het klein 
insectenboek stelt vragen over de 
plek van de mensheid in het grotere 
geheel, en toont gulle gevers naast 
grote graaiers. 

en gemiste 
straatnaam 
in Den Haag  

ieter 
aulus-

straat

HAAG Atletiek heeft zater-
dag 26 januari de Konink-
lijke penning ontvangen. 
Sportwethouder Karsten 
Klein overhandigde de 
onderscheiding namens de 
Koningin. Het college van 

W gaf de Sportpenning 
van de stad aan de atletiek-
vereniging. HAAG Atletiek 
viert dit jaar het honderd 
jarig bestaan. 

Wethouder Karsten Klein CDA  
“HAAG Atletiek is een bloeiende 
vereniging die een brede maatschap-
pelijke rol speelt in Den Haag.” 
HAAG Atletiek kent een rijke spor-
tieve geschiedenis. De vereniging 
behoort tot de top 5 van Nederlandse 
atletiekverenigingen. Ell  van Hulst, 
Frans Maas, Stella Jongmans, Tro  

Douglas waren lid van de Haagse 
sportvereniging. En ook nu nog bindt 
Haag Atletiek prominente sporters 
als Fabian Florant, Khalid Choukoud 
en Eric van Vreumingen.
HAAG Atletiek is met 1.5  leden 
de op een na grootste sportvereni-
ging van Den Haag.

100 jarig HAAG Atletiek

Koninklijk 
on ersc ei en

rik of het klein insectenboek

e erlan  eest 
o ans

- Portret van Pieter 
Paulus, een mezzotint 

van kunstenaar Charles 
Howard Hodges. -

- Wethouder Karsten Klein overhan-
digt de Koninklijke Penning aan Ruud 
Fabrie, de voorzitter van Haag Atletiek 

(Foto  Jeroen ibbe). -

rik of het klein insecten-
boek  van schrijver Godfried 

omans, die precies 100 
jaar geleden werd geboren 
in Den Haag,  is het boek 
dat centraal staat tijdens 
de campagne ederland 
eest 2013 . 

in t oe  on er ak



pagina  Dinsdag 5 februari 2013 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

“Belastingservice voor senioren”
O  P O  en K O elpen u oo  dit aar eer bi  et invullen van u  belastingaangifte

Oo  als u geen blau e envelop ri gt an et to  de oeite aard i n o  aangifte te doen

ee  onta t op et de lo ale afdeling van O  P O  of K O en eld u aan

  33   aag
 0 0 3080080

a  a  13 00 /  1 30   /   9 00 /  1 30
a a  9 00  1 00

Nu kortingen 

tot 50%
Kostuums al vanaf 

99.95!!!

Wij ruimen op!
WBS ontruimingen

e ems hoon opleveren van wonin  en 
bedrij spand na overlijden  verhui en  rote 
s hoonmaak en  ij ons staan kwaliteit  
dis retie en pre isie no  in hoo  vaandel   

uderwets vakmans hap te en een eerlijke prijs

elijk duidelijkheid  n verrassin en a htera  

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

een moeilijke woorden en kleine lettertjes  
wij houden het simpel en duidelijk  

n tele oontje en wij komen ratis lan s om 
een eheel vrijblijvende o erte uit te bren en  

etalin en altijd a htera

Dagelijks merken veel mensen dat ze moeite hebben om 

gesprekken te volgen. Omgevings geluiden, slechte akoes-

tiek, achtergrond muziek en onduidelijke sprekers maken 

dat het voeren van gesprekken erg veel energie kost. Er 

moet vaak worden gevraagd wat er gezegd is. Daar door 

wordt het steeds minder leuk om in grotere gezel-

schappen te verkeren.

Beschadiging binnenoor

Wat weinig mensen weten is dat dit wordt veroorzaakt 

door een beschadiging in het binnenoor. Onderzoek heeft 

aangetoond dat zogenaamde haarcellen verantwoordelijk 

zijn voor aanpassingen in het geluid. Deze cellen zorgen 

ervoor dat zachte geluiden luider worden en harde geluiden 

juist wat worden gedempt. Die aanpassingen gebeuren 

wel 20.000 keer per seconde. 

Spraak hoorbaarder

Als de haarcellen beschadigd zijn, hoort u het geluid dus 

wel, maar zachte geluiden klinken zachter en harde gelui-

den juist harder! Omdat spraak vaak net iets zachter is 

dan omgevings geluid is het dus niet goed te verstaan. 

Wanneer door blootstelling aan lawaai of een verminder-

de doorbloeding de haarcellen niet functioneren, is het 

niet zin vol om het geluid alleen maar te versterken, zoals 

dat gebeurt in conventionele hoortoe stellen. Veel beter is 

het als het toestel zachte spraak en hinderlijke luide 

omge vings   gelui den goed herkent en zo spraak weer hoor-

baar maakt.

Veel mensen hebben moeite met het verstaan van gesprekken, terwijl ze toch goed kunnen horen. Vooral als er 
achtergrondgeluid is, wordt verstaan voor hen lastig. De oorzaak is vaak een beschadiging van de zgn. haarcellen 
in het binnenoor. Het nieuwste toestel van Siemens is speciaal ontwikkeld om dit te compenseren.

Advertentie

U hoort goed, maar u verstaat slecht?

Unieke technologie

De nieuwste Siemens XCEL is ontwikkeld met deze ge-

dachte. Dit toestel zorgt voor de juiste balans tussen alle 

geluiden. De verhouding tussen versterking, spraakver-

staan en geluid beleving staan hierbij voorop. Het verstaan 

van gesprekken wordt zo duidelijk verbeterd, ook in 

een rumoerige omgeving.

Testpersonen gezocht!
Schoonenberg Hoorcomfort zoekt testpersonen, die de 

beschreven situatie herkennen en die de nieuwe tech-

nologie in de praktijk willen testen. Bij Schoonenberg 

organiseren we regelmatig dergelijke tests. Iedereen met 

gehoor verlies kan meedoen aan de test. Want uw mening 

telt bij ons. Daarom ook wordt de test afgesloten met een 

interview. Hierin vragen we u of u in het dagelijks gebruik 

echt verschil ervaart. 

Bent u geïnteresseerd? 

Meld u dan voor 22 februari aan voor de test. 

Bel  0900 - 0616 (15cpm) of meld u aan via internet: 

www.schoonenberg.nl/testpersoon. 

Deelname is gratis en geheel 

vrij blijvend! Ontdek zelf welke 

grote voordelen de nieuwe 

Siemens XCEL voor u heeft. 

Meld u nu aan!

“Schoonenberg heeft 

mij een toestel laten 

ervaren dat helemaal 

bij mij past. Het is het 

eerste toestel dat niet 

in de la is verdwenen!”

staan en geluid beleving staan hierbij voorop. Het verstaan 

van gesprekken wordt zo duidelijk verbeterd, ook in Deelname is gratis en geheel 

vrij blijvend! Ontdek zelf welke 

grote voordelen de nieuwe 

Siemens XCEL voor u heeft. Meld u 
nu aan!

Gratis en vrijblijvend0900 - 0616 (15 cpm) of  www.schoonenberg.nl/
testpersoon

3

2

1

0

De Siemens XCEL, 
klein en onopvallend. 

Nauwelijks 2,5 cm hoog.

 Direct meer verstaan

 Heel onopvallend

 Verstaan in gezelschappen

 Innovatief ontwerp
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De Hu gens Tentoonstelling vindt 
plaats van 25 april t m 2  augustus 
2 13 in de Grote Kerk in Den Haag. 
Constantijn & Christiaan Hu gens 
- Een Gouden Erfenis  is een parti-
culier initiatief van de 

Stichting Grote Kerk in Den Haag met 
medewerking van Koninklijke Biblio-
theek en Hu gensmuseum Hofwijck. 
De uitvoering berust bij de Stichting 
Hu gens Tentoonstelling met Me-
vrouw S billa Dekker, oud minister 
VROM, als voorzitter. De tentoonstel-
ling neemt de bezoeker mee naar de 
Gouden Eeuw van twee Nederlandse 
helden: een vader en zoon, die op 
verschillende gebieden hun stempel 
drukten op de Gouden Eeuw. Constan-
tijn Hu gens als diplomaat, dichter en 
kunstkenner en Christiaan Hu gens 

als baanbrekend en 

wereldberoemd wetenschapper. In de 
tentoonstelling komt het rijke verleden 
tot leven maar is ook goed te zien wat 
het werk van Constantijn en Christi-
aan Hu gens voor ons vandaag de dag 
betekent.

Campagnebeeld
“De nadruk op de belangrijke rol 
van vader en zoon Hu gens in de 
Gouden Eeuw en de link naar het 
heden maken deze tentoonstelling 
bijzonder en uniek”, vertelt Bartout 
Gieben, directeur van de Stichting 
Hu gens Tentoonstelling. Gieben: 
“Het campagnebeeld benadrukt de 
koppeling tussen heden en verleden 
door bekende portretten van vader en 
zoon af te beelden op een eigentijdse 
manier. We willen de hechte band tus-
sen vader en zoon laten zien, maar ook 
hun belangrijkste wapenfeiten onder-
strepen. Dus wordt zoon Christiaan als 
jonge wetenschapper-to-be afgebeeld 
en vader Constantijn als moderne 
netwerker en staatsman.”
De Saturnus op het T-shirt van Christi-
aan verwijst naar zijn verklaring 
van de ringen om de planeet en zijn 

ontdekking van de bijbehorende maan 
Titan. E n van zijn bekende wapenfei-
ten. Constantijn is gekleed als staats-
man en heeft dossiers onder zijn arm 
om zijn politieke rol te benadrukken. 

og immer actueel
De themaregel ‘Een Gouden Erfenis’ 
legt de relatie met onze tijd. We 
willen met deze nadruk op het heden 
duidelijk uitstralen dat de tentoonstel-
ling meer is dan een wandeling door 
de Gouden Eeuw,  vervolgt Gieben. 
Constantijn en Christiaan zijn voor 

veel mensen ook nu nog een bron 

van inspiratie. Ook legden 
zij, elk op eigen terrein, de grondslag 
voor veel zaken die wij nu normaal 
vinden.   De erfenis van Constantijn 
en Christiaan Hu gens gaat van am-
bachtelijk e perimenteren tot moderne 
natuurwetenschap, van netwerken en 
lobb en tot het onderhouden van nau-
we banden met het Engelse konings-
huis. De uitvindingen en theorie n 
van Christiaan zijn van onschatbare 
waarde voor bijvoorbeeld onze horlo-
ges, GPS-apparatuur, fotocamera’s en 
zelfs voor boringen op zee.

doet 
op 15 en 16 maart 2013

Grootste 
vrijwilligersactie 
van ederland
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
2 13 vindt wederom NLdoet plaats. 
Samen met duizenden organisaties in 
het land organiseert het Oranje Fonds 
deze grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. Het principe is eenvoudig, 
effectief en inspirerend: organisaties 
melden ‘klussen’ aan die ze willen 
laten uitvoeren, vrijwilligers tekenen 
in op zo’n klus om die te klaren.
Den Haag is al drie jaar op rij koplo-
per met het aantal aangeboden klus-
sen, en met de aantallen vrijwilligers 
en groepen die zich ervoor inzetten. 
In 2 13 wil Den Haag voor de vierde 
keer op rij koploper worden. Op dit 
moment zijn er al 1 5 klussen aange-
meld, maar het streven is een nieuw 
record met 2  klussen en 2.5  
vrijwilligers. Aanmelden van klussen 
kan eenvoudig op www.nldoet.nl. 
NLdoet voor organisaties. Belang-
stellende klussers kunnen zich via 
dezelfde site aanmelden voor uw klus.

nieke Hu gens tentoonstelling van 25 april t m 2  augustus

en o en rfenis
De Grote Kerk in Den Haag presenteert een bijzondere tentoonstelling over twee hele bijzondere man-
nen uit onze Gouden euw, Constantijn en Christiaan Hu gens. Als secretaris van de stadhouders van 
Oranje was Constantijn Hu gens één van de architecten van de groei en bloei van de Republiek. Zijn 
briljante zoon Chistiaan ontwikkelde zich tot één van de grootste wetenschappers die ons land ooit 
heeft gekend. De tentoonstelling wordt een grootse belevenis over het Huis van Oranje, het goud van 
onze Gouden euw, en de revolutionaire ontwikkeling van de wetenschap.

De teruggekeerde schilderijen 
maakten tot en met 6 januari 2 13 
onderdeel uit van de succesvolle rei-
zende tentoonstelling in Japan. Bijna 
1,2 miljoen bezoekers kwamen in zes 
maanden tijd af op de schilderijen 
van het Mauritshuis. De Meesters uit 
het Mauritshuis zijn tot medio 2 1  
te zien in het Gemeentemuseum Den 
Haag. Dan opent het vernieuwde Mau-
ritshuis zijn deuren en is de gehele 
vaste collectie weer in Den Haag en te 
zien in het volledig gerenoveerde maar 
vertrouwde stadspaleis. 
Momenteel maakt de Verenigde Staten 
zich op voor de komst van een selectie 
schilderijen van het Mauritshuis. Op 
26 januari 2 13 opent de tentoonstel-

ling Girl with a Pearl Earring: Dutch 
Paintings from the Mauritshuis met 
ruim dertig werken in het de oung 
Fine Arts Museums of San Francisco. 
Daarna reizen deze schilderijen door 
naar het High Museum of Art in At-
lanta en eindigt de Amerikaanse tour 
met een kleinere selectie in The Frick 
Collection in New ork.

Onder één dak
Tijdens de tweejarige verbouwing van 
het Mauritshuis zijn ruim honderd 
topstukken te zien in het Gemeente-
museum Den Haag. In een speciaal 
ingerichte vleugel zijn publiekslieve-
lingen als De stier van Potter, Gezicht 
op Delft van Johannes Vermeer en De 

anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp 
van Rembrandt te bewonderen. De 
samenwerking van het Mauritshuis en 

het Gemeentemuseum brengt topstuk-
ken uit zes eeuwen kunst samen onder 

n dak.

u te zien in het Gemeentemuseum

o sc il erijen ter  it a an
ijf uitgeleende topstukken uit de collectie van het Mauritshuis zijn 

weer terug in Den Haag en maken nu onderdeel uit van een ten-
toonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag. ot deze selectie 
behoort het befaamde Zelfportret van Rembrandt en Diana en haar 

imfen van Johannes ermeer. Ook  twee portretten van de hand 
van Anthon  van D ck en een historiestuk van eter aul Rubens 
krijgen een plaats in de tentoonstelling Meesters uit het Maurits-
huis in het Gemeentemuseum Den Haag. 

-  -

- Rembrandt, 16 6-1669, elfportret, 1669, oek, 6   8,  cm, en Haag, Mauritshuis -
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Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

Goedkoper en betrouwbaar-der vindt u 
niet, bel 
voor een vrijblijvende 
offerte

Boedel Expres Haaglanden
Woning ontruimingen

Bij overlijden of emigratie 

En leveren altijd bezemschoon op

Daar kunt u op vertrouwen

7 dagen in de week bereikbaar

Tel. 06 84 84 39 09       E-Mail: Boedelexpres@live.nl

45

Zichtenburglaan 82      2544 EB Den Haag      tel: 070 - 3295051 www.autohoutwijk.nl

A U T O B E D R I J F

HOUTWIJK bv

(waarde optie airco: 1500* 
incl. BTW waarde optie DCi motor: 
1000* incl. BTW)

(waarde optie airco: 1500* 
incl. BTW waarde optie DCi motor: 
1000* incl. BTW)

Binckhorstlaan 322 Den Haag

Crispijnstraat 72-74 Den Haag (bloemenwinkel)

Fahrenheitstraat 343 Den Haag (tijdelijk gesloten)

Herenstraat 47 Wateringen 

Kerketuinenweg 21 Den Haag

Kerketuinenweg 55 Den Haag (bouwmarkt)

Loosduinsekade 156 Den Haag

Piet Heinstraat 25 Den Haag (kledingwinkel)

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Platinastraat 103 Zoetermeer

Thomsonlaan 79 Den Haag (kledingwinkel)

Van Ravensteijnplein 84-85 Rijswijk

Weimarstraat 364 Den Haag (fietswinkel)

Westduinweg 196 Den Haag

Kringloop Holland
haalt goed bruikbare
goederen gratis op

070-3895724



Paatje Koster was een meester in 
het vinden van aanleidingen om iets 
te vieren. Toen ik met Riet, mijn 
kersverse bruid uit Bandoeng waar 
we waren getrouwd, terugkeerde in 
Soerabaia was dat voor hem en de 
collega’s  ruim voldoende aanleiding 
om haar met een kennismakingsborrel 
te verwelkomen.
Hoewel het gebeuren zich bij hem 
thuis grotendeels buiten op het terras 
afspeelde stonden de huiskamerdeu-
ren wijd open. En in die kamer stond 
op een tafeltje een prachtig uit echt 
ivoor gesneden schaakspel. Toen Riet 
het stond te bewonderen en voorzich-
tig een stuk in haar hand nam kwam 
Koster naast haar staan en vroeg of zij 
misschien kon schaken.
En tot mijn starre verbazing zei Riet 

rustig “ja”. Wat moesten wij nog veel 
van en over elkaar leren.

Avondje schaken
Paatje Koster was enthousiast en 
maakte gelijk een afspraak voor een 
schaakavondje. En dat werd een 
avondje dat mij tot de dag van van-
daag in het geheugen gebrand staat. 
Nadat zij zich achter het bord hadden 
ge nstalleerd en een bediende drank-
jes had gebracht begon het spel. Ik 
kon absoluut niet schaken maar keek 
van een afstandje gespannen toe hoe 
Riet het er vanaf zou brengen. Aan 
het gezucht en gekreun van Koster 
te horen deed zij het lang niet gek en 
er werd door allebei dan ook stevig 
nagedacht. Nadat er al een tijdje was 
gespeeld en er aan weerszijden een 

paar stukken waren gesneuveld viel 
mij iets op. Paatje Koster was aan 
zet en nam een stuk op dat hij in zijn 
gesloten vuist nam. Hij dacht hevig 
na en deed een paar maal alsof hij het 
neer ging zetten, maar deed uiteinde-
lijk met zijn andere hand een zet. 
En nog steeds had hij dat stuk in zijn 
vuist.

als spel
Toen Riet even later werd afgeleid 
door de bediende die de glazen kwam 
bijvullen zette hij het stuk terug op 
een voor hem ongetwijfeld voordelige 
plaats. De oude heer speelde vals en 
hoewel Riet niets zei moest ze het 
gemerkt hebben. Ik kreeg het er be-
hoorlijk benauwd van. Maar het werd 
nog erger. Nadat hij het kunstje voor 

de tweede keer had uitgehaald was 
voor Riet kennelijk de maat vol. Haar 
glas limonade met ijsblokjes stond 
op een kunststof onderleggertje dat 
door de condens aan het glas plakte. 
Zij nam een slok en manipuleerde 
zo dat het onderleggertje aan de kant 
van Koster op de grond kletterde. En 
terwijl hij zich galant maar kreunend 
bukte om het op te rapen verzette 
zij bliksemsnel een stuk. Ook haar 
tegenspeler moet dat achteraf hebben 
opgemerkt. Ik zat er bij met een natte 
rug en tegenstrijdige gevoelens. Trots 
en bewondering voor mijn Riet die 
zich de kaas niet van het brood liet 
eten en angst dat de goede verstand-
houding met Paatje Koster blijvend 
beschadigd zou worden. Maar alles 
liep goed af. 

Na een lange en in meer dan een op-
zicht spannende strijd werd besloten 
dat het remise was. Met een zeer op-
gewekte Riet wandelde ik naar huis.
Toen ik het valsspelen ter sprake 
bracht zei ze dat Koster wist dat zij 
wist dat hij vals speelde en dat zij wist 
dat hij wist dat zij vals speelde.
Schaken was nog ingewikkelder dan 
ik al dacht. Gelukkig is het tussen 
beiden nooit tot een tweede match 
gekomen.

Leo Meershoek 6
lmeersh ek@ gg .nl
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Het Soerabaia-kantoor van het grote Arabische Handelshuis waar ik werkte was een gezellig kantoor. Dat was de ver-
dienste van de chef, de heer Koster. en vrijgezelle zestiger, beminnelijk mens, die door het personeel vertederd aatje 
Koster werd genoemd. In het kader van teambuilding organiseerde hij regelmatig borrelavondjes  bij hem thuis. 

 Mijn vrouw tegen aatje Koster in Soerabaia

e anc e et e i oren st kken

Onze taak daar was het controleren 
van toelaatpassen aan een checkpoint 
ergens en verder was het de hele 
dag marcheren, op wacht, of zitten 
praten en roken op zakken met Duitse 
marine-zeekaken die waren opgesta-
peld in de vestibule van het huis.
Wat opviel daar was na het binnenko-
men in het midden een grote statige 
trap naar een kamer boven met stro 
op de vloer voor ons om op te slapen. 
Er was daar nog een kamer maar die 
was voor de commandant, ik weet niet 
meer of hij daar soms sliep. Deze man 
was een voormalige KNIL officier , 
was altijd in dat uniform met sabel en 
een platte pet die zijn hoofd bedekte  
wat veel van Mussolini weg had.

De scheet
Er waren trouwens verschillende 
KNIL militairen in onze groep, 
waarschijnlijk waren deze mensen in 
Nederland met verlof of met pensioen 
maar konden nog niet terug naar het 
toenmalige Nederlands Indi ? Het ka-
der had ook verschillende andere e -
militairen, onder wie  wij dan de elke 
dag weerkerende e ercitie oefeningen 
hadden op de lege straat voor het 
huis. Een mens heeft geen idee wat al 

niet mogelijk is, een stap voorwaarts 
allemaal tegelijk natuurlijk , ach-

terwaarts, opzij enzovoorts. Op een 
dag moesten we inrukken -afgaan- en 
moest ik schijnbaar naar boven om 
iets van mijn plaatsje daar op te halen. 
Ging dan ook de trap op en zag dat tot 
mijn ontzetting de commandant naar 
beneden kwam maar wist gelijk wat 
ik geleerd had en moest doen, maakte 
een kwart slag om en salueerde en 
keek recht voor mij uit. Toen deze 
Godheid op mijn tree kwam stopte hij 
en liet een keiharde scheet, draaide 
zich vliegensvlug naar mij, trok hij 
zijn sabel en duwde de scherpe kant 
van het lange mes onder mijn neus. 
Het gebeurde allemaal zo vlug en hij 
bulderde ook nog gelijk “waar sta je 
om te lachen soldaat?” Ik weet zeker 
dat ik dat niet deed en kon eigenlijk 
maar net uitbrengen: “Zenuwen com-
mandant, zenuwen.”  - “Oh,” gromde 
hij en gaf toen pas mijn neus te vrij-
heid, stopte zijn sabel in de schede en 
ging verder naar beneden.

De borrel
Deze zelfde persoon zette eens in het 
midden van de straat een klein tafeltje 
neer, ging daar achter zitten met een 

fles jenever en zo’n klein bijbehorend 
glaasje erbij. Wij moesten er voor 
aantreden. Een ieder kreeg een beurt, 
een stap of wat naar voren en hij hield 
dan het volle glas op en als men dan 
bedankte als een militair natuurlijk , 
rechts omkeerd maakte en uit je 
ooghoek keek, dan zag je vocht in zijn 
grote keelgat verdwijnen. 
Mijn laatste ervaring met deze com-
mandant was toch ook wel weer iets 
bijzonders, we kregen namelijk te ho-
ren dat Prins Bernhard zou komen om 
ons te inspecteren. Wel dat was toch 
eigenlijk niets bijzonders voor ons die 
al zo veel hadden ge erceerd. Er was 
echter voor mijzelf en mijn jongere 
broer een probleem, we hadden maar 
een paar schoenen tussen ons beiden, 
de een op wacht had de schoenen en 
de andere zat of zeekaak te eten of 
sliep op de stro boven. Ik ben er zeker 
van dat onze commandant zijn hand 
had in het volgende.
Er waren drie jongens zonder schoe-
nen om in te marcheren, deze moesten 
de oude kapotte restanten net als een 
zwerver aan een hun gegeven stok 
binden en achter de troep op blote 
voeten meelopen. Alles ging fantas-
tisch, we marcheerden dat de stukken 

eraf vlogen, maar deze drie werden 
vlak voor de prins weggetrokken door 
zijn adjudant en meegenomen. We za-
gen ze niet terug voor uren en hadden 
we in de voorgaande weken genoeg 
aangehoord over de enge wetten van 
de krijgstucht en wat die een mens 
konden aandoen? Na grote ongerust-
heid over wat er was gebeurd kwam 
er een truck die hun afzette met ieder 
een paar nieuwe Canadese kistjes. 

…. Ik ben er zeker van dat die “oude 
koloniaal” zich daar boven nu nog rot 
zit te lachen.

Jan W. Schmieman
nr ng@ g nd. m

g n lle street
ll s e h

ld. str l

In mei 19 5 na eerst op de Mient te zijn ondergebracht werden we na een week in een groot 
huis aan de van oetzelaerlaan in het onbewoonde sperrgebiet  gelegerd waar verder op rich-
ting Scheveningen als mede bewoners elke dag een Schotse militaire pipe band op en neer aan 
het marcheren en blazen was. 

Gekkigheid op de an oetzelaerlaan in 19 5 

ij e innenlan se 
trij krac ten

- Prins ernhard op bezoek in en Haag in 19 . Hier verlaat hij het stadhuis aan de agelijkse 
Groenmarkt. n het zwarte pak rechts burgemeester e Mochy. -
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Wilde golven beukten hoog tegen de duinen langs de Westlandse kust. Het was zaterdagavond 31 januari 
1953. De dijken werden e tra bewaakt. Maar ze begeven het onder het natuurgeweld toch op vele plaat-
sen. Dat leidde tot een watersnoodramp van ongekende omvang. Die staat bij velen nog steeds diep in 
het geheugen gegrift. et als de moord op Kenned  en de elfde september 2001. Met dit verschil, dat de 
schrijver van dit artikel als 1 -jarige ook nog eens zijn allereerste interview hield en wel met redder Kees 
Koene uit oeldijk. Als lid van de plaatselijke H O keerde hij met indrukwekkende verhalen terug. 

H O redt getroffenen tijdens watersnoodramp  Kees Koene deed zijn achternaam eer aan  mijn allereerste interview als 1 -jarig verslaggever

D inen ij s ra en an e tij i  e ic t in 

In het Westland, dat zelf bijna is 
overstroomd en daarmee het hele 
gebied achter de duinen. Deskundigen 
zeggen tot wel Leidschendam toe. 
Want het was die zondagmiddag 1 
februari bij ’s-Gravenzande wel even 
zeer kritiek. Met man en macht slaagde 
men erin het bijna ontstane gat in 
de duinen met .  zandzakken te 
dichten. Ook Maassluis werd getroffen 
door het hoge water. Maar dat 
verbleekte bij wat er gebeurde op de 
Zuid-Hollandse eilanden en in Zeeland. 
Daar heerste echte watersnood. it het 
hele land werd al gauw hulp geboden, 
ook vanuit het Westland. Onder meer 
dus door de Poeldijkse EHBO. De 
avond van zaterdag 31 januari 1953 
stond er al een ongewoon harde 
noordwester storm. De dakpannen 
rammelden luidruchtig boven je 
hoofd. De volgende morgen bleken 
ze daar gelukkig nog op hun plaats te 
liggen, maar van de RK Adrianuskerk 
aan de Molenstraat in Naaldwijk 
waren er honderden afgewaaid. En 
de kerkgangers vertelden elkaar de 
wildste geruchten over overstromingen 
op de Zuid-Hollandse eilanden en in 
Zeeland, maar het fi jne wisten ze er 
nog niet van.

Mensen in nood
Daar kwamen ze pas goed achter 
tegen het middaguur, toen 

iedereen gespannen luisterend naar 
alarmerende berichten via de radio, 
ging beseffen dat vele mensen in nood 
verkeerden. Aan de Heemraadsingel 
3 3 in Rotterdam - een sinds die 
dag zeer bekend adres! - heerste 
toen al een grote activiteit. Daar 
was immers de ook na de ramp veel 
aan de weg timmerende Katholieke 
Nationale Bond voor Eerste Hulp 
Bij Ongelukken gevestigd. Omdat 
dit kantoor zich het dichtste bij de 
in omvang zich steeds toenemende 
watersnoodramp bevond, besloot de 
algemene Nederlandse Vereniging 
E.H.B.O. in Amsterdam haar kantoor 
te sluiten en samen te gaan werken 
met de katholieken in Rotterdam. Om 

n uur werd door de KRO het bericht 
omgeroepen dat van iedere helpster 
en helper werd verwacht waar nodig 
hulp te verlenen. In enkele minuten 
tijd kwamen tal van berichten binnen 
over hulp uit het hele land. Ook vanuit 
Poeldijk dus. 

Ooltgensplaat
Honderden automobilisten vervoerden 
de helpsters en helpers naar de 
bedreigde gebieden. Onder hen 
bevond zich Kees Koene, die na zijn 
terugkeer door ondergetekende werd 
ge nterviewd voor een reportage in 

‘Eerste hulp’ het offi ci le orgaan van 
de katholieke bond. “Op weg naar het 
getroffen gebied ‘s-Gravendeel - n 
van de zwaarst geteisterde dorpen 
- zagen wij vrij spoedig de eerste 
tekenen van ellende”, zo vertelt Kees 
Koene in dat verslag. De Poeldijkers 
hoefden er echter niet meteen al 
in actie te komen, want de Bond 
had daar alles al goed geregeld, 
zodat de weg werd vervolgd naar 
Ooltgensplaat. “De burgemeester 
die ons tegemoet snelde, was zeer 
dankbaar voor onze komst. Het 
eerste werk was het gereedmaken 
van de buitenboordmotor 
van een der scheepjes. De 
burgemeester vertelde dat twee 
oude mensen van tachtig jaar - hoewel 
niet verdronken - waren gestorven 
en dat de lijken geborgen dienden te 
worden. We laadden een tweetal kisten 
en togen met het bootje op weg. Op 
de zolder van een huis hebben wij de 
twee mensjes gekist en naar het dorp 
gebracht. Een hondje dat rillend op 
een drijvend eilandje van stro zat, 
was onze eerste redding”. “Het was 
een ontstellend gezicht”, gaat Koene 
verder, “Zo ver je kon zien water. En 
in dat water kadavers, huisraad en de 
meest denkbare rommel”.

aarden
Met moeite konden ze zich een weg 
banen door de drijvende massa. Voor 
de tweede maal voeren ze zo uit, de 
polder in. De mensen waarvan werd 
vermoed dat ze in gevaar verkeerden 
moesten het eerst worden gered. 
Dat waren er twaalf. Voor de derde 
keer voer de boot onder leiding van 
Poeldijkers uit. Zieken en gezonden 
werden aan boord genomen. Onder hen 
bevond zich een moeder van twaalf 
kinderen. Het dertiende was op komst. 

Met een touw 

om haar middel moest zij aan boord 
worden gehesen. Een andere keus was 
er niet. “Een eindje verder hadden we 
de grootste moeite met een vrouwtje 
van  jaar, die met chronische 
reumatiek te bed lag. Zij moest bijna 
recht gebogen worden om haar door 
het dakraam te krijgen. Het is tenslotte 
toch gelukt en spoedig werden de 
mensen die we op deze tocht aan 
boord hadden genomen in veiligheid 
gebracht”, vertelde Koene over de 

Wilde golven beukten hoog tegen de duinen langs de Westlandse kust. Het was zaterdagavond 31 januari Wilde golven beukten hoog tegen de duinen langs de Westlandse kust. Het was zaterdagavond 31 januari 
1953. De dijken werden e tra bewaakt. Maar ze begeven het onder het natuurgeweld toch op vele plaat-
sen. Dat leidde tot een watersnoodramp van ongekende omvang. Die staat bij velen nog steeds diep in 
het geheugen gegrift. et als de moord op Kenned  en de elfde september 2001. Met dit verschil, dat de 
schrijver van dit artikel als 1 -jarige ook nog eens zijn allereerste interview hield en wel met redder Kees 
Koene uit oeldijk. Als lid van de plaatselijke H O keerde hij met indrukwekkende verhalen terug. 
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- e voorpagina van het EH O-orgaan, waarin mijn 
interview met redder Kees Koene werd geplaatst. Het 

begin van mijn journalistieke loopbaan.. .
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H O redt getroffenen tijdens watersnoodramp  Kees Koene deed zijn achternaam eer aan  mijn allereerste interview als 1 -jarig verslaggever
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reddingswerkzaamheden. 
Onderweg hadden ze twee 
paarden zien zwemmen. 
Ze slaagden erin de dieren 
achter hun vaartuigje aan 
te laten zwemmen. Toen 
ze echter in het dorp 
aankwamen en weer vaste 
grond onder de benen 
voelden, waren ze zo blij 
en dartelden heen en weer 
dat ze opnieuw in het water 

terechtkwamen en verdronken. De 
Poeldijkse EHBO-ers kregen daarop de 
opdracht de Prins Hendrikstraat in te 
varen. Een haast onmogelijke taak. In 
die ondergelopen straat bleek zo veel 
rommel rond te drijven, dat het zeker 
een uur duurde voordat het vijftig meter 
verderop gelegen doel bereikt kon 
worden.

Duisternis
“Ik wilde de boot wat naar de huizen 

overtrekken”, vertelde 
Koene in het interview, “maar toen 
ik trok, verdween zeventig tot tachtig 
meter goot van de huizen, met het 
gevolg dat ik bijna zelf in het water 
terecht kwam. Het werd avond en de 
duisternis hinderde ons danig bij het 
werk”. Iemand in het dorp maakte 
de Poeldijkers erop attent dat zijn 
broer zich nog in de polder bevond en 
besloten werd die nog te gaan ophalen. 
De hele dag kwamen er vliegtuigen 
overvliegen, die niet veel anders 
konden doen dan rubberboten afwerpen. 
Maar ‘s avonds kwam de aanwezigheid 
van de toestellen de Poeldijkse 
EHBO’ers en andere redders goed te 
pas. Ze verlichtten met hun scherpe 
schijnwerpers de vaarweg uitstekend. 
Zo konden weer fl ink wat mensen aan 
boord worden genomen, onder wie 
een kind van twee weken en een man 
van 9  jaar. Toen alles aan boord was 
gehesen, bleek de kat te zijn vergeten 

en moest men even 
terug om ook die nog te redden. De 
tocht die Koene zich echter het langst 
zou heugen was die om zes personen 
uit de polder te redden. Weer werd hun 
actie bijgelicht door een vliegtuig. Toen 
ze de geredden naar het dorp zouden 
brengen, ontwaarden ze lichtseinen 
uit de verte. Ook de piloot scheen het 
op te merken en verlichtte de vaarweg 
erheen. Na anderhalf uur varen kwamen 
ze net op tijd. Het huis dreef als het 
ware op de golven en stond hevig te 
waggelen. De man die gered werd bleek 
zijn lichtseinen te hebben ontstoken 
met…het afsteken van lucifers. De boot 
was nog geen 2  meter van het huis 
verwijderd of het stortte 

met donderend geraas in. 
Het verhaal van Kees Koene - die zijn 
achternaam eer aandeed - is daarmee 
nog lang niet afgelopen, maar wat ik 
hier heb naverteld geeft toch een goed 
beeld van de hulp die onder meer 
vanuit het Westland maar ongetwijfeld 
ook uit Den Haag en wijde omgeving 
door dappere 
EHBO’ers en 
vele andere 
reddingwerkers 
in het rampgebied is 
verleend. Ook al 
zegt men nu 
dat er meer 

gedaan had kunnen worden.

Aad van Holstein
d red te r n d g l d et
nnenh

holste t aol.nl 

 it is een unieke oto  ti dens de ramp door ournalist errit Karman gemaakt voor het 

eekblad e estlander  erkzaamheden in de duinen bi  s ravezande in volle gang 
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Overstroomd gebied tijdens de ramp 
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D itse ro en  in e iet einstraat

- Vandaag de dag is het oorspronkelijke pand 
op nr. 11 -119 helaas niet meer te zien. Het 

is vervangen door nieuwbouw. Op de begane 
grond zit nog wel steeds een kantoorboek-

handel.-

r o  it eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud-Ha-
genaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, 
cursussen, muziek, theater, enz.  Hebt u activiteiten te melden  tuur 
uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

Wat gebeurt er achter 

de gevel van een huis
Wat gebeurt er achter al die gevels van huizen in de stad? Hele gewone 

dingen natuurlijk: mensen wonen, eten, slapen, maken ruzie, maken zich 

zorgen, beleven wat moois. Maar soms kom je in een huis in een gewone 

winkelstraat in een stad zo maar bekende namen tegen, zoals het pand Piet 

Heinstraat 11 119 in Den Haag Zeeheldenkwartier . Onderstaand verhaal 

gaat over een Duitse juffrouw die werkloos werd en haar woonruimte 

verloor en zich in de Piet Heinstraat vestigde na het vertrek van prinses 

Juliana voor wie zij in paleis Noordeinde optrad als kamenierster. De 

prinses vluchtte met haar dochters Beatri  en Irene naar Canada, enkele 

dagen na de inval van nazi-Duitsland. Carla van Beers ging na hoe het de 

Duitse kamenierster van prinses Juliana verging en tekende het verhaal op 

voor het jaarboek 2 12 van de geschiedkundige vereniging Die Haghe. 

Zij maakte voor De Oud-Hagenaar een beknopte samenvatting. Wie meer 

zulke verhalen uit het Zeeheldenkwartier weet hoeven geen relatie met de 

oorlog te hebben  kan ze aanleveren voor selectie voor een historisch boek 

over deze wijk. 
Adres: peter.riemersma planet.nl. 

6 t m 2  februari

po Rob huis in Haagse Kunstkring
Beeldend vormgever Rob Thuis exposeert in de Hoge zaal 

van de Haagse Kunstkring. Hij noemt deze tentoonstelling 

‘een overzicht ter kennismaking’. Rob Thuis realiseerde 

ongeveer tweehonderd projecten. Deze resulteerden in 

diverse projectinstallaties, performances, schilderwerken, 

fotowerken en animaties. Voor het eerst wordt nu, in de 

Haagse Kunstkring, een aantal hiervan gezamenlijk gepre-

senteerd. In tentoonstellingsvorm worden een dertigtal 

projecten getoond met foto’s, teksten en met audiovisuele 

middelen. Zo zijn de uitgangspunten en samenhang te 

zien en te vergelijken. Alle projecten zijn te bekijken in een 

databestand via een computer.

Noemenswaardig is de fascinatie van Rob Thuis voor 

huidige godsdienstoorlogen. Als voorbeeld geldt het 

project De Engel, Water en Vuur, waarbij hij Het Diepe 

van het voormalig zwembad Theater De Regentes weer 

gedeeltelijk onder water liet zetten. In dit water verbeeldde 

een danser een engel, in het daarop weerkaatsende licht 

en de projecties.

Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 

364 75 85. De galerie is open: woensdag t/m zaterdag van 

11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De 

toegang is gratis. Verdere info: www.haagsekunstkring.nl.

Zaterdag 9 februari

Gitaarklanken uit de si ties in Rijswijk
The Dutch Instrumental Guitar Club houdt een grandioze 

happening in Herberg Vlietzicht (Jaagpad 7, 2288 AB) te 

Rijswijk met medewerking van o.a. de bekende 60’s band 

Just 4 Fun,  the Jumping Jewels Revival Band o.l.v. Hans 

van Eijk (die een spectaculaire show zullen neerzetten) en 

als klap op de vuurpijl een Mystery Guest optreden van 

mischien wel een van de beste gitaristen uit de rocking 

60’s die met zijn complete band enkele van zijn bekendste 

nummers gaat spelen! Zaal open 16.00 uur – aanvang 

16.30 – Entree € 7,- Parkeren is gratis en er kan tussen 

17 & 18.30 uur desgewenst lekker gegeten worden. 

Zondag 10 februari

Steenvoorde Klassiek
Het duo Angélique Heemsbergen, piano en Nicole van 

Jaarsveld, klarinet in de serie Steenvoorde Klassiek een 

concert in het theater van Steenvoorde, Generaal Spoor-

laan 62, 2285 CH Rijswijk. Het concert komt tot stand in 

samenwerking met Stichting Muziek in Huis. Het duo zal 

een gevarieerd programma brengen met werken van Von 

Weber, Busoni, Saint-Saëns, R. Strauss, Reger, Pierné, 

Debussy en Gershwin. Het programma duurt 2 maal 30 

minuten, begint om 14.30 uur en eindigt om 16.00 uur. 

Zaal om 14.00 uur open. Entree € 7,50 p.p., incl. het pro-

gramma. Leden van de FlorencePas Extra (v/h Wijkpas) 

betalen, op vertoon van hun pas, € 6,00 p.p. en kinderen 

tot 15 jaar € 5,00 p.p.. U betaalt aan de deur van het 

theater. Consumpties kosten € 1.00/€ 1.50. U hoeft niet in 

te schrijven en geen plaats te reserveren. Programmawij-

zigingen voorbehouden. Kijkt u op www.steenvoordecon-

certen.blogspot.com voor uitgebreide informatie.

Dinsdag 12 februari

aar de film met Rob
Niet in je eentje naar de fi lm, maar met Rob: dat is fi lmbe-

zoek met een plus. Twee keer per maand op dinsdagmid-

dag voorafgaand aan de fi lm is er een inleiding door 

fi lmkenner Rob Lubbersen (63).

“Het is leuk en interessant om van tevoren meer van 

een fi lm te weten. Je kijkt toch anders als je meer 

achtergrondinformatie hebt”, aldus Rob Lubbersen. 

“Een halfuur voor aanvang vertel ik over de fi lmmakers, 

acteurs en over dingen waarop de kijker kan letten”. Rob 

praat graag over fi lm, maar heeft ook grote binding met 

het stadsdeel Escamp. “Ik ben een getogen Escamper 

en heb op de Simon Stevin HBS gezeten (nu theater en 

fi lmhuis Dakota). Prachtig om te zien dat er in mijn oude 

school zo’n mooie fi lmzaal is gekomen met super- de-luxe 

stoelen en geweldig beeld en geluid”.

Na afl oop een kop koffi e of thee en de gelegenheid om 

met elkaar gezellig na te praten. De eerste ‘Naar de fi lm 

met Rob’ in Theater en Filmhuis Dakota is op dinsdag 12 

februari (aanvang inleiding om 15.30 uur; de fi lm begint 

om 16.00 uur). Reserveren kan via kassa@theaterdakota.

nl of via telefoonnummer 070 326 55 09 of aan de kassa 

van Theater en Filmhuis Dakota (Zuidlarenstraat 57). Prijs: 

€7,50 (incl. inleiding en koffi e/thee na afl oop). ‘Naar de 

fi lm met Rob’ is ook op dinsdag 26 februari, 12 maart, 26 

maart, 9 april, 23 april, 14 mei, 28 mei, 11 juni en 25 juni. 

Meer informatie: www.theaterdakota.nl

Donderdag 1  februari

Wetenschap is ook maar een mening
Auteur Bram Vermeer bij boekhandel Van Stockum in Den 

Haag een lezing over het boek ‘Wetenschap is ook maar 

een mening’. Daalt de criminaliteit met meer politie op 

straat? Is het onderwijs in kleinere klassen beter? Is snel 

bezuinigen goed voor de economie? Wetenschappers 

weten na decennia onderzoek vaak het antwoord op deze 

vragen. Politici houden meestal weinig rekening met deze 

kennis. Tien wetenschapsjournalisten namen daarom het 

initiatief om een aantal resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek in heldere taal op een rij te zetten. 

Aanvang om 19.15 uur in de boekhandel aan de Heren-

gracht 60, 25 11 EJ in Den Haag. De toegang is gratis. 

Natuurlijk kunt het boek aanschaffen (€ 15) na de lezing 

en laten signeren.

ot en met 10 maart

erlenging e positie Spinazieacademie
Wegens grote belangstelling is de tentoonstelling ‘De 

Spinazieacademie 125 jaar Haags Huishoudonderwijs 

verlengd’. Tot en met 10 maart 2013 zal de expositie nog 

te zien zijn in het Haags Historisch Museum, aan de Korte 

Vijverberg 7. Vooral veel oud-leerlingen en docenten van 

de huishoudschool Laan van Meerdervoort- de focus van 

de tentoonstelling- brachten een bezoek aan het museum. 

Zondag 10 maart

assieconcert Die Haghe Sanghers
Het Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers geeft 

een prachtig Passieconcert o.l.v. dirigent Charles van der 

Veeke in de Thomaskerk aan de Harmelenstraat in Den 

Haag Zuid-West. Het koor voert “The Mount of Three 

Lights” uit, het lijdensverhaal van Christus, speciaal 

gecomponeerd voor het koor door de Tsjechische com-

ponist Bohuslav Martinu. In 1955 was de Wereldpremière 

van dit prachtige werk uitgevoerd door Die Haghe Sang-

hers en werd Martinu benoemd tot erelid van het koor.                                                                                                  

Mede door een geweldige inbreng van organist Aart 

de Kort en solist/evangelist Frans Huijts, zal dit werk 

u een onvergetelijk middag bezorgen. Voor velen zal 

dit onbekende Passiewerk u op het uiterste puntje van 

uw(emotionele) stoel brengen. Het slotkoor van dit 

lijdensverhaal geeft een prachtige en emotionele climax 

aan dit concert.

Aanvang 15:00 uur (euren open 14:30 uur) Toegangs-

prijs: € 17,50 aan de kerkdeur, op vertoon van de Ooie-

vaarpas € 7,50  Voorverkoop € 15,00 via Theater Dakota 

tel:070-3265509 info@theaterdakota.nl  Ook via de leden 

van Die Haghe Sanghers en via hun website 

www.diehaghesanghers.nl kunt u kaarten in de voorver-

koop verkrijgen.                                                                         

Zondag 1  maart

homas Mann lezing om Domisse
De eerste editie dit jaar van de literaire salon ‘Hans Spit 

nodigt u uit’ betreft de elfde (!) Thomas Mann lezing van 

Tom Domisse. Hij heeft het dit keer over humor en ironie 

in het werk van deze schrijver.

Plaats van handeling is wederom het Veilinghuis Van 

Stockum aan de Prinsegracht 15 in Den Haag. Aanvang 

om 15.00 uur. Entree € 7,50 U kunt al reserveren via spit.

hans@gmail.com of redactie@extaze.nl Telefonisch via 

0681309892

In maart en april

Rondvaarten aleizenroute
Stichting De Haagse Willemsvaart organiseert speciale 

rondvaarten in verband met het aftreden van Koningin 

Beatrix langs Paleis Noordeinde en huis ten Bosch. De 

Willemsvaart organiseert in maart en april 2013 de “Pa-

leizenroute”: rondvaarten langs de Prinsessetuin-Paleis 

Noordeinde (opstappen bij Toussaintkade 22) en Paleis 

Huis ten Bosch. 

De rondvaart voert langs onder andere de Paleistuinen, 

het Koninklijk Staldepartement en het Willemspark. Aan 

boord wordt er stilgestaan bij het jubilieum 200 jaar 

Koninkrijk der Nederlanden 1813 - 2013, de Oranjes en 

het varen over een unieke, vergeten waterweg tussen 

Paleis Noordeinde en Huis Ten Bosch. Reserveren van 

de boottocht van 2 uur (15 euro p.p.) kan via info@

willemsvaart.nl



Dit is de tekst van een kleine 
advertentie in de Haagsche Courant 
van 1 juni 19   enkele weken 
nadat nazi-Duitsland Nederland 
was binnengevallen. Wie Den Haag 
goed kende, kon weten dat het 
adres Noordeinde 6  het adres was 
en is  van het koninklijk paleis 

Noordeinde. Marie Scheibenreif 
was in die dagen werkloos geraakt 
als kamenier in dienst van prinses 
Juliana die met haar dochters Beatri  
en Irene naar Canada was gevlucht. 
Haar man prins Bernhard was met 
koningin Wilhelmina en de ministers 
uitgeweken naar Londen. De wieg 
van de Duitse juffrouw had gestaan in 
het dorpje Br nst, 15  kilometer ten 
zuidoosten van Arolsen. Sinds 199  
heet deze gemeente Bad Arolsen. Hij 
ligt in de Duitse deelstaat Hessen 
Landkreis Waldeck-Frankenberg .

De kamenier van prinses Juliana was 
niet alleen werkloos geraakt na de 
Duitse inval, maar moest ook naar 
andere woonruimte uitkijken. De 
advertentie in de Haagsche Courant 
had succes. Marie kon een ruime 
tweede etage huren in het pand 
Piet Heinstraat 119 bij de weduwe 
Stutterheim, die op de eerste etage 
woonde. Het zou het begin zijn van 
een periode dat Duitse immigranten 
in het Zeeheldenkwartier woonden.

Marie Scheibenreif
In het neutrale Nederland had Marie 
Scheibenreif tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Amsterdam haar 
eerste baan als kamenier gekregen 
bij de familie van Paul Maij op de 
Heerengracht. Paul Maij bestuurde 
samen met zijn broer Robert Maij 
de gerenommeerde Joodse bank 
Lippmann, Rosenthal en Co. Ze 
waren betrokken bij de oprichting 
van de Amsterdamsche Bank. 
Marie Scheibenreif was bij de familie 
Maij drie jaar in dienst.  Van 1926 
tot 192  woonde en werkte zij bij 
de familie Loudon in Wassenaar. De 
uitstekende getuigschriften die zij van 
deze families kreeg droegen eraan 
bij dat zij bij koningin Wilhelmina 
eind 193  aan het werk kon. In dat 
jaar was Juliana 21 jaar oud  en zij 
ging als kroonprinses het Huis van 
Oranje bij offi ci le gebeurtenissen 
vertegenwoordigen. Prinses Juliana 
had een goede en reisvaardige 

kamenier nodig en de toen -jarige 
Marie werd geschikt bevonden 
voor die functie. Zij zorgde voor 
alle kleding en voor het naai- en 
verstelwerk. Bij speciale gelegenheden 
legde zij de kleding klaar die op die 
dag gedragen diende te worden en 
tijdens de reizen hielp zij ook met 
allerlei hand- en spandiensten.
Na haar verhuizing naar de tweede 
etage van het pand Piet Heinstraat 119 
ging Marie Scheibenreif voorzien in 
haar levensonderhoud met naai- en 
verstelwerk. Ook verhuurde zij  kamers 
op de zolderverdieping, waar zij twee 
e tra kamertjes tot haar beschikking 
had. Marie die al vanaf de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland woonde en 
werkte, sprak ook toen nog Nederlands 
met een sterk Duits accent. 

De weduwes
Het bovenhuis op nummer 119 van 
de Piet Heinstraat is sinds de jaren 
twintig achtereenvolgend bewoond 
geweest door weduwes die vervolgens 

kamers onderverhuurder aan derden. 
De weduwe Stutterheim was in januari 
1939 hier komen wonen samen met 
haar vriendin Sophia Harting, die ook 
al bij haar op kamers was op Westeinde 
13, waar zij samen met haar man en 
enige zoon woonde. Haar man had 
een juwelierszaak. Johannes Frederik 
Stutterheim kwam uit een Haagse 
familie van horlogemakers. Vijf 
generaties zijn hem voorafgegaan. Hun 
voorvader was in Duitsland geboren, 
maar trad in de vroege achttiende eeuw 

in Den Haag als slotenmaker in het 
huwelijk en werd stamvader van een 
groot en kleurrijk nageslacht. Marie 
Scheibenreif ging net als de weduwe 
Stutterheim in het pand Piet Heinstraat 
119 onderverhuren. In het voorjaar van 
19 3 woonden er acht volwassenen en 
een pas geboren bab  in het bovenhuis 
van twee verdiepingen en een zolder. 
Een van de nieuwe bewoonsters 
was Johanna Jacoba Weber, een 
gescheiden vrouw. Tot 1 april 19 2 
was zij werkzaam geweest bij de oude 
mevrouw Loudon in Wassenaar, voor 
wie Marie vroeger als kamenier had 
gewerkt. Na de dood van de heer des 
huizes werd de huishouding drastisch 
ingekrompen en verloor Johanna haar 
baan. Het schiep een band tussen 
Marie en Johanna dat zij beiden bij de 
familie Loudon hadden gewerkt.

Geen joden meer
Zij deelden lief en leed met de weduwe 
Stutterheim die op 21 oktober 19 3 
haar vriendin Sophia verloor toen deze 
op -jarige leeftijd overleed. Een 
maand later kwam de dan elfjarige 
zoon van Johanna Weber bij zijn 
moeder wonen.

it het straatbeeld in het 
Zeeheldenkwartier zijn in die dagen 
de joden verdwenen. Alleen al in de 
Piet Heinstraat ging het om dertien 
woonadressen. Later bleek dat deze 
families allemaal in Sobibor en 
Auschwitz waren vermoord.
Ook na het einde van de Tweede-
Wereldoorlog bleven Marie 
Scheibenreif en de weduwe 
Stutterheim kamers onderverhuren. 
Woonruimte was schaars. Bij de 
selectie van medebewoners overlegden 
de dames uitgebreid en zij gaven aan 
Duitse vrouwen of Nederlanders met 

een Duitse achternaam de voorkeur. 
Sommige huursters bleven maar even, 
anderen jarenlang- Zo nu en dan 
woonde er ook een man. Bij elkaar 
vormdn zij een apart gezelschap. 
Een kleurrijke waaier van werkende 
vrouwen, gescheiden dames, weduwes, 
alleenstaande moeders en meisjes. 
Enkelen hebben een ongelukkig of 
opmerkelijk verleden. Er zijn tijden 
dat het aantal 
onderhuursters 
pieken 
vertoont, 
bijvoorbeeld 
wanneer twee 
vrouwen 
samen een 
kamer delen. 
Gemiddeld 
genomen 
wonen 
er negen 
mensen, 
maar er zijn ook perioden dat er 
twaalf namen staan ingeschreven bij 
de burgerlijke stand. Behalve van de 
opbrengsten uit onderverhuur, leeft 
Marie van inkomsten die zij verwerft 
als costumi re. En daarbij schroomt zij 
niet het koningshuis als visitekaartje 
te gebruiken. Zij koestert niet alleen 
de herinneringen aan de Oranjes, maar 
ook aan de families Maij en Loudon.

hee-uurtjes
De kleindochter 
van de weduwe 
Stutterheim, die 
iedere dag na 
school even bij 
haar oma langs 
ging, kon zich de 
costumi re na vele 
jaren nog voor 

de geest halen. Zij herinnerde zich de 
thee-uurtjes waarbij de dames uit het 
huis elkaar opzochten. Er werd vaak 
Duits gesproken, waardoor zij het idee 
kreeg dat er dingen werden besproken 
die zij niet mocht horen als klein 
meisje. Er kwamen ook wel eens 
vrouwen uit de buurt langs, onder 
wie het Tweede-Kamerlid jkvr.mr. 
Ch. W.I. Wttewaal van Stoetwegen, 
beter bekend als de freule , die in 
het appartementencomple  Hofstad 
op de hoek Zoutmanstraat, Laan 
van Meerdervoort woonde. In juli 
196  overleed Marie Scheibenreif. 
Een maand eerder heeft zij nog een 
laatste huisgenoot verwelkomd, een 
vrouw van 25 jaar. In totaal moeten 
er meer dan zeventig mensen zijn 

geweest aan wie zij als hospita een 
kamer heeft verhuurd in de 2  jaar dat 
zij op de tweede etage Piet Heinstraat 
119 heeft gewoond. Haar plaats in 
het bovenhuis werd in februari 196  
ingenomen door een gezin met drie 
opgroeiende kinderen, onder wie 
schrijfster dezes.

inde periode
Al eerder, in augustus 195 , is de 
weduwe Stutterheim, vrij plotseling 

overleden. 
Huisgenoten 
troffen haar aan 
op de grond in 
haar woonkamer, 
waar zij naast de 
divan lag. Twee 
muzikanten uit 
Hamburg, die sinds 
mei van datzelfde 
jaar kamers huurden  
betrekken dan 
de eerste etage 
en bleven daar 

twintig jaar wonen. Het stel trad op 
als pianoduo onder de naam de 2 
Buttlars  in binnen- en buitenland. 
Met de verhuizing van de twee 
internationale entertainers in 19 1 naar 
Kijkduin, komt er aan einde aan de 
Duitse episode  van dit pand aan de 

Piet Heinstraat.

Carla van Beers
m n eers@gm l. m
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D itse ro en  in e iet einstraat
Alleenstaande Juffr. Zit zitkamer en kabinet met 

kookgelegenh. n bergruimte. Of kleine etage. Omtrek 
alkenboschpl. iet Heinplein of ezuidenhoutkwartier. 

Mej. Scheidenreif, oordeinde 6 .  

- e Piet Heinstraat bij de kruising met de Van Galenstraat en gezien naar het Piet Heinplein. Links op de 
hoek de winkel op nr. 113. Het pand op nr. 11 -119 op de tegenoverliggende hoek valt net buiten beeld. 

(Foto   Koekenberg 19 8) -

- e winkel van de Familie chuld in kantoorar-
tikelen, an 19  tot 19  gevestigd aan de Piet 

Heinstraat 11 . -

- Anita en Egon uttlar bij een af  che dat hun 
eigen optreden aankondigt in 19 6. (Foto uit 

familiearchief) -

- n de jaren  reed er nog een tram door de Piet 
Heinstraat, van het centrum richting Meer en os. -
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 PREMIUM

Dynamisch elegant

 

Stijlvol sportief

Energiek

AIXAM presenteert zijn 
nieuwe lijn: De Coupé. De 
precieze, scherpe lijnen zijn 
het kenmerk van een klassiek 
model. Het silhouet straalt 
dynamische elegantie uit. 
Elke afwerking is gemaakt 
om de sensatie te versterken.

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

 STUUR MIJ INFO OVER DE BROMMOBIELEN VAN AIXAM.

De heer / mevrouw:    

Adres:    

Postcode:    Woonplaats:  

Ja!

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

0
0

2

WWW.AIXAM.NL

S TA T E N L A A N  2 4        

2 5 8 2  G M   D E N  H A A G

L A A N  VA N  WA T E R I N G S E  V E L D  9 0 5        

2 5 4 8  B R    D E N  H A A G

T  0 7 0  3 0 6  0 4  5 7

I N F O @ N O T A R I A AT D E G I E R . N L

W W W. N O TA R I A AT D E G I E R . N L

N A L AT E N S C H A P P E N

O N R O E R E N D  G O E D

P E R S O N E N -  E N  FA M I L I E R E C H T

O N D E R N E M I N G S R E C H T

HTMC

HTMC

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

 070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl 

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: 

HOERA, WIJ ZIJN OFFICIEEL AIXAM DEALER 

VOOR DE HELE REGIO HAAGLANDEN‼ 

• Haal- en breng service
• Altijd minimaal 30 brommobielen op voorraad (zowel nieuw als gebruikt)
• Inruil auto of scooter is mogelijk
• Gratis rij instructieles (bij aanschaf van een brommobiel)
• Bij aanschaf van een Brommobiel 1 x p.j. gratis haal- en brengservice voor 
 uw onderhoudsbeurt
• Bij onderhoud & reparatie vervangend brommobiel

Edisonlaan 30 - 2665JC Bleiswijk - 010-521 92 18 - www.vollebregtbrommobiel.nl

Alles voor u en uw brommobiel. Waar persoonlijke kwaliteit en service voorop staat.

Kringloop Voorburg haalt de nog herbruikbare  
Spullen / huisraad GRATIS bij u op?

U kunt de nog herbruikbare spullen 
of huisraad ook zelf brengen, altijd 
een leuke attentie! Tevens kunt u bij 
ons terecht voor verhuizing,  
ontruiming bij overlijden.

!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

Van Leijdenstraat 2, 2274 AW  Voorburg
Tel: 0628 336 855

Achter fietsen winkel van Herwerden 
In de poort.

KRINGLOOP VOORBURG 
1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00

Gratis parkeren op eigen terrein

 

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)  
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle  

gezindten begraven. 

DE KOMENDE 2 MAANDEN  
BIJ PATHÉ BUITENHOF

www.pathe.nl/50plusbios

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

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

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

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

2 0  d  0 l  d Hagenaar 12  an- e .indd   1 0 -01-13   0 :4
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Maar zoals altijd in dit soort statistie-
ken zegt dat niets over de verkregen 
erfenis per individu. Immers de een 
zal helemaal niks erven, of misschien 
zelfs nog worden geconfronteerd met 
schulden van de overledene, de ander 
strijkt misschien wel honderdduizen-
den of in bijzondere gevallen zelfs 
miljoenen op. De cijfers over 2 9 
van het CBS geven wel een indicatie. 
Bijna een derde van de overledenen 
liet een erfenis na van meer dan 
1 .  euro. Waarbij moet worden 
aangetekend dat in het tegenwoordige 
wettelijk erfrecht de langstlevende 
het beheer krijgt over het totaal van 
de nalatenschap en de kinderen pas 
gaan erven als de langstlevende ook is 
overleden.

rijstelling
  Circa tien procent van de nalatenschap-
pen is negatief of bedraagt vrijwel niets. 
Bij een vijfde van het aantal sterfgeval-
len gaat het om een nagelaten bedrag van 

gemiddeld hooguit 2  euro.
    Als de langstlevende ouder is overleden 
en er is een wettelijke  nalatenschap van 
1 .  euro dan erven twee kinderen 
ieder de helft, drie een derde, vier een 
vierde, enzovoort. Ook ‘beurt’ de fiscus 
vaak mee vanwege erfbelasting.
    Voor de langstlevende partner is de 
vrijstelling in 2 13  616.  en voor 
elk kind  19.535. Per testament kan 
de verdeling natuurlijk anders worden 
geregeld. Er zijn e tra hoge fiscale 
vrijstellingen voor kinderen die door de 
ouders direct  werden verzorgd.
    In de nalatenschappen zit overigens wel 
vaak een eigen woning circa een derde 
van de erflaters  die eerst nog te gelde 
moet worden gemaakt. In 2 9 ging het 
daarbij om een waarde van 6,6 miljard 
euro h potheekschulden niet meege-
rekend . Door de forse prijsdalingen op 
de huizenmarkt zal dat aandeel van de 
eigen woning in de nalatenschap van de 
erflater in de afgelopen jaren wel zijn 
gedaald.

    Een mooi gegeven is dat in het direct 
beschikbare geld uit nalatenschappen in 
2 9 bijna ,  miljard euro aan bank- 
en spaartegoeden zat. Deze erfenissen 
zijn heel makkelijk en snel ook bij 
voorschot  over te dragen aan partners 
en kinderen. Wat lastiger te effectueren 
zijn de aandelen en obligaties bijna 1,  
miljard euro . Nog moeilijker is het om 
na te laten ondernemingsvermogen direct 
op te strijken.

    erouderd
    Een nadere anal se van de nalatenschap-
pen is gemaakt door het Sociaal Cultu-
reel Planbureau. Ook hierbij bestaat het 
probleem dat de gegevens zijn verouderd 
gebaseerd op 2 5 . De hoofdlijnen zul-

len ongetwijfeld nog steeds kloppen.
    Zo bleek uit dat en u teonderzoek dat 
61 procent van de ondervraagde ouders 
geen geld aan de kinderen schenkt en 
ook niet van plan is dat te doen. Ook 
opvallend is dat in de periode 2 6-2 9 
ongeveer 66 procent van de ondervraag-

de ouders aangeven geen vastgesteld 
plan te hebben een erfenis na te laten, 
omdat ze zelf nog van het leven willen 
genieten.

ooroorlogse generaties
  Een verdere anal se van het SCP leert 
dat de vooroorlogse generaties geboren 
tussen 191  en 1939  duidelijk anders 
en positiever staan tegenover het nalaten 
van een erfenis vaak aan de kinderen  
dan de generaties na hen.
    Een terugkerende vraag in de rubriek 
Rechten & Plichten hieronder is: “Wat 
gebeurt er met de vorderingen van de 
kinderen op de langstlevende ouder als 
die gaat hertrouwen. Als vader overlijdt, 
gaat dan de nieuwe stiefmoeder er met 

de poet vandoor?”
    Dat zou in sommige gevallen inderdaad 
kunnen. Vader of moeder kan echter in 
een testament of met huwelijkse voor-
waarden bepalen dat de eigen kinderen 
bij hun overlijden zijn of haar hun ei-
gen  nalatenschap of een deel daarvan  
al opstrijken.
    Er zitten vele kanten aan deze zaak. Het 
valt dan ook aan te raden aan kinderen 
dat als vader of moeder plannen heeft 
om te hertrouwen hierover een gesprek 
aan te gaan en misschien wel advies te 
vragen aan een notaris. Niet alle nieuwe 
huwelijkspartners zullen begrip hebben 
voor de vorderingen van de eigen kinde-
ren van de overleden persoon.   

 ele miljarden worden jaarlijks overgedragen door middel van schenkingen en erfenissen aan vooral partners en of kinderen. lleen al de nalatenschappen bedragen naar schatting 
minstens  miljard euro per jaar. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl         

 aarlijks iljar en aan sc enkin en en erfenissen   

 Sociale voorzieningen
     
     AOW, WW of bijstand 
  in één huishouden

k en n r en s nds k rt
n de n de st nd el nd.

s het d n n rm l d t de
n m n dere e htgen te rdt
nge ld t t r nett er

m nd k nnen d r n et n
r ndk men. k en r m r n
de erk m ge eest.
     
    Er is een aantal mogelijkheden. w 
vrouw met AOW  krijgt voor u als 
partner jonger dan 65 jaar zonder 
inkomen de volledige AOW-toeslag 
als zij en u!  altijd is gevestigd 
geweest in Nederland. Samen is dat 
aan AOW  Sociale voorzieningen 
   en toeslag ma imaal 1 2 euro wel 
bruto!  per maand. Omdat bij deze 
inkomens weinig premies en belas-
tingen worden ingehouden, komt het 
ongeveer overeen met circa 12  
euro netto! iteraard komt er bij 
dit maandinkomen geen aanvulling 
meer uit de bijstand, omdat dit al 
iets meer dan het bestaansminimum 

is. Gaat het om bijstand dan geldt 
die niet voor u alleen, maar voor 
uw hele huishouden. Het lijkt ons 
beter dat u opheldering vraagt aan 
de SVB uitvoerder AOW  of bij de 
gemeentelijke sociale dienst uit-
voerder bijstand . Overigens is het 
een bekend gegeven dat als mensen 
op het bijstandsniveau terugvallen 
uit een WW-positie er behoorlijk 
ingeleverd moet worden. Ook zou 
u eens opheldering kunnen vragen 
bij uw pensioenfonds in de bouw. 
Dat kent ook mogelijkheden om 
opgebouwd oudedagspensioen iets 
te vervroegen. Misschien kan dat u 
iets helpen in het uitsmeren van uw 
pensioen over een langere periode.
     

    amilierecht
     
    riend draait op
voor alimentatie

k he s nds een h l r een r end
d e ges he den s. s r
getr d ge eest. s h d r
de re hter er rdeeld m r
l ment t e n h r te et len. n

e erd ent el geld en er n geen

k nderen. n r end hee t ndert d
een s h ld n . e r h
gen men. n e e t een h s
n nd nes r e h r m l e
gr t s n l t nen. e e t ee
nderdelen n n et n de rde

gek men md t m n r end n et
er htte d t h t t het et len n
l ment t e rden er rdeeld.
en k hem r eg r m h geen

er e h d ngetekend tegen de e
ts r k e h d t h er geen geld
r h d. et elt erg neerl k.
t r dt ns n m te d en

   
        Een vervelende kwestie die uw 
vriend vrijwel geheel aan zichzelf te 
wijten heeft. Een ieder weet dat bij 
een scheiding een alimentatie kan 
dreigen. Ook is algemeen bekend dat 
alle wederzijdse verplichtingen en 
bezittingen in kaart moeten worden 
gebracht. Het enige dat uw vriend 
nog zou kunnen proberen is herzie-
ning van zijn alimentatiebijdrage 
te vragen aan de hand van foutieve 
opgaven bij de uitspraak over de 
echtscheiding. Dat geeft echter wel 
een hoop juridisch gedoe en kosten.
         

        rouw betaalt echtgenoot
         

n d hter s enkele ren geleden
ges he den. men e tten e n g
een n ng r een h theek
r st en r h r e m n n nt.

md t meer erd ende d n h r
e htgen t erd l ment t e l h
t g. e regel ng s n nderl ng er
leg t t st nd gek men. s h r
ntsl g nge egd rd r en

h r t ee k nderen en r
n een tker ng m eten r nd

k men. et et ern r t d t de
l ment t e n et meer k n ld en.

n de l ment t e l ht n e n
nderl ng erleg nge st r

den ls r eeld de nk msten
n de e m n h ger l ken te n

d n h r tker ng. eelt de
re hter h er k n g een r l
   
         hebt het met uw vragen bij het 
rechte eind! Ze kan in overleg met 
haar e  een nieuwe alimentatie 
vaststellen. Ze kan ook eenzijdig een 
beroep doen op de rechter om haar 
alimentatie te verlagen vanwege 
drastische  veranderingen in haar 

draagkracht! In beide situaties moet 

de nieuwe regeling wel worden 
vastgelegd.
         

        inanciele zaken
         
         Werk voor 20 uur bleek 
      nul uren te zijn
         

n d hter hee t een r e ds n
tr t gekregen h r erkge er.

erd de l tste eken n et
meer ngedeeld. e d ht d t e

r er eek m est erken en
t et ld kr gen. t leek

e kreeg lleen de ren t et ld
d e e ge erkt h d. e st nd n de

m ter een n l ren ntr t.
t k n e h er n d en

     
        De meeste contracten voor oproep-
krachten zijn in principe op basis 
van nul uren. Waarin vaak ook een 
minimum aantal uren wordt ge-
noemd dat minimaal uitbetaald dient 
te worden. Hoe dat bij uw dochter 
zit, kunnen we niet beoordelen. Kijk 
in het contract hoe het zit, dan heeft 
zij misschien nog wat op te merken 
tegenover haar werkgever.       

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar 
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
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 Het Centraal ureau voor de Statistiek C S  loopt in de registratie  schenkingen en erfenis-
sen aan vooral partners en of kinderen  behoorlijk achter. Het laatste gegeven is over 2009, 
toen de totale waarde aan nagelaten privébezittingen ruim 12,6 miljard euro bedroeg. Gemid-
deld liet een overleden persoon in dat jaar 115.000 euro na. 
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

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. En natuurlijk koesteren we die.

eeldhouwen op de rije Akademie
ivinus van de undt, George ampe, Rudi Roo ackers. D  goe-

roes van de Haagse beeldende kunst uit de jaren zestig. Ze legden 
dwarsverbanden in de mondiale samenleving  en leidden hun volge-
lingen door middel van dialoog en reflectie naar een hoger niveau .

Livinus van de Bundt was de eerste 
directeur van de Haagse Vrije Aka-
demie. Die was eerst gehuisvest op 
een zolder boven Amicitia aan het 
Westeinde. Daarna aan de Hoefkade. 
Weer later een paar jaar in de De 
Ge nstraat en vanaf 19 9 tot heden 
in een pand aan de Paviljoensgracht. 
Livinus was statig, indrukwekkend 
en witbebaard. Met z’n vrouw en kin-
deren woonde hij in het Rijswijkse 
landhuis De Voorde. Ik kwam daar 
wel eens. Zoon Jeep ontwikkelde 
daar onder bezielende leiding van 
zijn vader de lichtshow ‘Honk, honk, 
het is de Bonk’ voor popbandjes op 
tournee. Want vader van de Bundt 
had zojuist het principe uitgevonden 
waarmee je licht in plastic draadjes 
kon buigen.  kent ze wel, die lamp-
jes met uitwaaierende draadjes met 
aan het uiteinde een lichtpuntje. Li-
vinus zelf maakte er lichtorgels mee 
waar je op kon spelen. Inplaats van 
geluid kwamen er kleuren uit dat or-
gel die werden geprojecteerd op een 
scherm. Op een kwade dag stonden 
er ineens twee keurige heren voor 
de deur van De Voorde. Mieke, de 
vrouw van Livinus deed open en liet, 
op verzoek van de heren, het lichtor-
gel zien dat ergens in het landhuis 
stond. Livinus zelf was er niet. Na 
de bezichtiging bedankten de heren 
uitvoerig en  vertrokken. Naar later 
bleek naar de SA waar ze de Ame-

rikaanse militaire inlichtingendienst 
op de hoogte stelden. De uitvinding 
van Livinus kwam namelijk goed van 
pas bij het coderen en decoderen van 
geheime, militaire foto’s. De pacifi st 
Livinus was woest toen tot hem door-
drong dat zijn vreedzame uitvinding 
door een kapitalistische grootmacht 
werd misbruikt voor militaire doelen.

Kunstenaar of niet
Livinus kwam 
ik eigenlijk 
alleen maar 
tegen op Over-
voorde. Toen 
ik me rond  
196  voor 
een opleiding 
beeldhouwen 
inschreef 
op de Vrije 
Akademie, 
kreeg ik vooral 
te maken met 
Rudi Roo ackers. Behalve docent 
beeldhouwen was Rudi ook adjunct-
directeur van de Vrije Akademie. Het 
credo van Livinus luidde: ‘Je bent 
kunstenaar of je bent geen kunste-
naar’. Een opvatting die in ruime 
mate werd gedeeld door Roo ackers. 
Het kwam erop neer, dat je jezelf 
diende te ontwikkelen en dat je na 
veel vallen en opstaan z lf bepaalde 
of je daarna kunstenaar was of niet.  
Mijn eerste avond 
als aspirant 
beeld-

houwer bracht ik door in een lokaal 
in de De Ge nstraat met een achttal 
cursisten die met het beeldhouwwerk 
dat ze onder handen hadden, allen 
verkeerden in een verschillende fase. 
Zodat ik een beetje een indruk kreeg 
waar ik moest beginnen en waar 
het tenslotte toe zou leiden. Van de 
docent was namelijk geen spoor te 
bekennen. En dat zou de eerstkomen-
de maand zo blijven. Het origineel 

werd in klei 
vervaardigd 
en kreeg 
vervolgens al-
lemaal stukjes 
blik rondom, 
daarna een sig-
naallaag van 
gekleurd gips, 
vervolgens een 
bewapening 

van betonijzer 
en daarna een 
dikke laag 

gewoon gips die, eenmaal hardge-
worden, in drie of meer stukken 
van de inmiddels ‘verloren vorm’ 
afgepeuterd moest worden. Het 
klinkt allemaal heel ingewikkeld en 
dat was het ook.  Tenslotte werden 
de mallen zonder klei weer in elkaar 
gezet en werd er aluminiumcement in 
gegoten. Want brons was natuurlijk te 
duur, te ingewikkeld en te gevaarlijk.
Na er anderhalve maand twee avon-
den per week aan te hebben gewerkt, 
vond ik dat mijn eerste werkstuk af 
was. Ik riep ik Rudi erbij die meestal 
elders in het gebouw naar de tv zat te 
kijken. Peinzend keek hij naar mijn 
schepping. ‘Nee’, zei hij. ‘Dat is lul-
lig’ en vertrok weer naar zijn tv.
Dat ging vervolgens een half jaar 
zo door. Totdat Roo ackers op een 
goede dag peinzend zei: ‘Nou…, 
dat begint er een h l klein beetje 

op te lijken’. Ruim twee jaar heb ik 
de ‘lessen’ van Roo ackers gevolgd. 
Zelden heb ik zo’n goede leraar 
gehad die mij met zo weinig woorden 
zoveel heeft geleerd.

Doodse stilte
Niet gauw zal ik vergeten hoe een 
mede-cursist  -Leon Bouter, in het 
dagelijke leven kapper-  juist klaar 
was met vier reusachtige mallen. Zijn 
oorspronkelijke beeld van klei was 
verloren gegaan bij het eraf trekken 
van de mallen. Vandaar dus die 
naam ‘verloren vorm’. Bij het weer 
in elkaar zetten van de mallen glipt 
er een mal uit zijn handen en valt 
in tientallen stukken onherstelbaar 
uiteen op de vloer. Doodse stilte in 
het lokaal. Ruim twee maanden werk 
volledig naar de knoppen. Leon pakt 
fl uitend een bezem en een stoffer en 
blik, is een uur bezig met alles op te 
vegen, en werpt ons aanbod om hem 
daarbij te helpen, terzijde met het 
argument dat iedereen in deze wereld  
z’n eigen rotzooi dient op te ruimen. 
Vervolgens pakt hij een paar broden 
verse klei uit de kleikist en begint on-
middellijk opnieuw, alsof er niets aan 
de hand was geweest. Bij tegenslag 
in mijn latere leven ben ik er dikwijls 
weer snel bovenop gekomen door 
alleen maar aan Leon te denken.

aar model
Nog een herinnering aan de Vrije 
Akademie. Regelmatig moesten we 
van Roo ackers het werk aan ons 

eigen project onderbreken om deel 
te nemen aan het ‘boetseren naar 
model’. Daartoe stelden wij ons 
allen, staand aan een draaibaar boet-
seertafeltje, op rond een naaktmodel 
dat eveneens op een wat groter, 
draaibaar tabouret gelegen was. Het 
was midden jaren zestig. Het ging 
toen nog om de inhoud en niet zozeer 
om de vorm. De hippies waren nog 
geen uppies. En naaktmodellen 
waren nog niet voor het oprapen. 
Vandaar dat Roo ackers bij schaarste 
aan naaktmodellen zijn toevlucht 
nogal eens nam tot prostituees. Maar 
die bleken niet stil te kunnen liggen 
en wilden bovendien steeds roken 
tijdens het poseren. Het model werd 
bij tijd en wijle gedraaid en wij 
draaiden ons werkstuk op ons tafeltje 
dan precies zo mee. Maar op de een 
of andere wijze lag het model dan 
toch weer anders dan eerst. Helemaal 
iebel werd je ervan. Want dan kon 
je eigenlijk weer helemaal opnieuw 
beginnen. Sommige cursisten, waar-
onder ikzelf, ik beken het nu met de 
nodige schaamte, namen dan wraak 
door een klein, rond bolletje klei te 
kneden en dat met duim en wijsvin-
ger tussen de benen van het model te 
schieten. Hetgeen de onbeweeglijk-
heid van het model uiteindelijk toch 
ook weer niet ten goede bleek te 
komen.

Vroeger ook op de Vrije Akademie 
gezeten? Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

 activiteiten en cursussen
 3 wijkrestaurants
 16 .  maaltijden per jaar
  plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

- Georg Lampe 
(Foto tokvis 1969) - - Rudi Rooyackeers 

(Foto Vrije Volk 1968) -

- Portret boetseren naar model, met kleren aan, in de nog wat bravere jaren . -

- Livinus van de undt 
(Fotoburo Meyer 1961) -
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Sudoku A                                Sudoku                                  Sudoku C

7 4 5 6
5 9 7 2 1

3 1 5
2

8 6 4
7 9 2
6 7 5 9

8

Sudoku D                                

t r  o lossin  in er e ail

 moet weer op zoek naar de cijfers 
in de grijze vakjes van de vier Sudo-
ku’s. De vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de cijfers 
die daarin thuishoren moet u gebrui-
ken voor uw inzending. Ook 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 ‘1’  in B een ‘3’ in C 

een ‘9’ en in D een ‘ ’, zodat het ge-
vraagde antwoord dan bijvoorbeeld 
luidt: 1-3-9- .

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 2 van 
22 januari presenteerden we vier 
Sudoku’s, waarvoor u tot en met 
donderdag 1  januari de tijd kreeg. 
Er waren ongeveer 15  goede 
oplossers  iets minder dan de keer 
daarvoor. We hebben ze ditmaal iets 

makkelijker gemaakt, ze zijn alle 
vier goed te doen. Overigens luidde 
de juiste reeks: 2- -1-3. We trok-
ken vijf prijswinnaars. Zij krijgen 
allen het mooie boek thuisgestuurd 
van Casper Postmaa ‘Eerst Napels 
zien…’. 

 Joke Markus, te Den Haag
 Loes Bernauer, te Den Haag
 Jakob van der Hauw, te Den Haag
 Teunie Degreef, te Zoetermeer

 Wim Witt, te Leidschendam

Inzenden
Ook voor de puzzel van deze week 
worden weer vijf e emplaren 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 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 

uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag 1  februari

Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl 

Zet in de onderwerpregel:
l ss ng d k nr.

Heeft u geen e-mail? Vraag iemand 
om het voor u te doen!

Ook dit jaar vragen we alle Sudoku ers weer de oplossingen in te zenden per e-mail. oor 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. 

7 5 6 4
2 8

3 4 5
7 5 2

8 9 1
2

2 3 7
1 5 8
5 7 9

7 8 6
5 8 2

7 3
7 9 6 3 5 1

5 4
4 3 8 7 2 9
3 6

9 5 6
7 9 5

3 7 2 4
7 8 4 9

4 3
7 1

5 9
3 8
5 4

2 6 7 8
8 3 2 6

OOK TEVEEL BETAALD? WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!

Den Haag Lange Poten Lange Poten 43  070 356 2312

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

KRANKZINNIG LAGE PRIJZEN!

INCL. VARIFOCALE GLAZEN*

* Bij aankoop van elk montuur vanaf €79 krijgt u de standaard varifocale glazen gratis. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. 

Niet in combinatie met andere aanbiedingen. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. facebook.com/specsaversnederland. www.specsavers.nl
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Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders

Inget Mati

Ik wil graag:

  Gebeld worden voor informatie   Informatie toegstuurd krijgen    

  Een wensencodicil aanvragen    Een afspraak maken

Voorletters:   Achternaam:  

Adres:  

          

Postcode:   Woonplaats:  

Telefoon:   E-mail:  

Stuur deze coupon zonder postzegel naar:

Ad Patres uitvaartondernemingen, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

Inget Mati Hee�  tot doel ervoor te zorgen 

dat de sfeer en cultuur die de mensen uit 

“Ons Indië” hebben meegebracht, bij een 

overlijden gehonoreerd kunnen worden. 

Steeds meer wordt er tegenwoordig 

aandacht besteed aan de speciale mogelijk-

heden en wensen die mensen hebben bij een 

overlijden.

Indische Hagenaars en Indo’s zijn hierbij 

wat op de achtergrond geraakt, omdat ze 

volledig zijn opgenomen in de Haagse 

samenleving.

Herkenbare en passende uitvaarten

Bij een overlijden wil Inget Mati een sfeer 

en een omgeving bieden die herkenbaar is 

en past bij de achtergrond van de familie. 

Het statige herenhuis aan de Frederik Hen-

driklaan biedt hiertoe alle mogelijkheden.

In samenwerking met Ad Patres verzorgt 

Inget Mati uitvaarten die geheel op maat 

gesneden zijn naar uw wensen.

Voor informatie of overlijdensmeldingen, bel (070) 355 64 27

www.ingetmati.nl

In het sjieke en fraai gelegen Haagse Statenkwartier is, aan de 
Frederik Hendriklaan 7, de vereniging Inget Mati gevestigd.

In de gemeenschap

Dat Inget Mati er ook voor de gemeen-

schap wil zijn moge blijken uit de 

volgende offi  ciële tekst over het Indisch 

Monument:

“Al voor de onthulling van het Indisch 

Monument is ‘Inget Mati’ de grondlegger 

geweest van het neerleggen van bloemen 

na een uitvaartplechtigheid. Dit dankzij 

de goede contacten die met de Indische 

gemeenschap in Den Haag worden onderhou-

den”.  Indien gewenst, worden de bloemen bij 

door Inget Mati verzorgde uitvaarten na de 

plechtigheid kosteloos bij het Indisch Monu-

ment neergelegd.

Leg uw wensen vast

Hee�  u speciale wensen? Dan kunt u die bij ons 

vastleggen zodat er te gelegener tijd rekening 

mee kan worden gehouden. 

Meer informatie

Voor een wensencodicil of meer informatie 

over de verzorging van een uitvaart in geheel 

Indische stijl, kunt u contact met ons opnemen 

via telefoonnummer  (070) 355 64 27 of e-mail 

info@adpatres.nl. 

U kunt ook onderstaande coupon invullen en 

zonder postzegel naar ons opsturen.

Ad Patres

Uit vervlogen tijden: chique rouwstoet met paarden 

Familierouwhuis op de Frederik Hendriklaan 

Het Indisch Monument


