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De Tweede Haagse Gasfabriek (1905) aan het Trekvlietplein op de Binckhorst

De lege plek van de Boontjesmolen
Veel Haagser kan het
bijna niet: niets zijn en
toch wat willen zijn!
Dat geldt als archetype
voor de zich belangrijk
voelende Hagenaar.
Het gaat ook op voor
het Trekvlietplein. Een
400-meter lange straat
met slechts een kleine
verbreding bij de ingang van de voormalige ‘Tweede Haagse
Gasfabriek’ - die in
1905 (30 jaar na de
eerste aan de Gaslaan
in de binnenstad) werd
gebouwd op de Binckhorst. Een schets.
Vermoedelijk zullen de meeste Hagenaars
er geen erg in hebben omdat het ‘plein’ al
generatieslang op de Haagse plattegrond te
vinden is. Om de juiste ligging te vinden,
kunnen we het beste even op een stadskaart
kijken. Globaal genomen ligt het Trekvlietplein tussen de Binckhorstlaan en de
Dintelstraat, waar de zeer oude spoorbrug
van de lijn Amsterdam – Den Haag over de
Vliet ligt. Het is in feite één lange straat,
die in het verleden werd gedomineerd door
enkele 53-meter hoge gashouders en de
toegangsloge tot de Gasfabriek. Het mooie
gebouwtje dat ooit dienst heeft gedaan als
portiersloge pronkt nog eenzaam bij de
ingang van het fabrieksterrein waarachter
tot 1967 zoveel bedrijvigheid heerste.

Oud papier
Tegenover de ingang van de Gasfabriek
stonden enkele statige herenhuizen, die
inmiddels een verwaarloosde indruk
maken. Doodzonde! Aanvankelijk waren
deze deftige huizen bestemd voor de
directie van de Gasfabriek, maar zeker ná
de oorlog waren deze woningen niet meer
gekoppeld aan werknemers van het bedrijf.
Volgens mij woonde Nico Oostveen met
zijn ouders op nummer 12, maar het kan
ook 14 zijn geweest? Verder zat een stukje
verderop een papierhandel, die oud papier
verzamelde. Hij heette dacht ik Kraak. Wat
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- ‘Still’ uit het Polygoon bioscoopjournaal van maart 1935, van de Tweede Haagse Gasfabriek aan het Trekvlietplein. -

was de prijs? Soms kreeg je 4 cent, soms 8
cent voor een kilo. Het hing er een beetje
vanaf of de baas een goede dag had. Gelukkig wisten we op die onzekerheid handig
in te spelen. Had Kraak een goede bui en
gaf hij 8 cent, dan kwamen we even later
triomfantelijk terug met een grotere lading
en oei, wat keek hij dan knorrig als hij weer
8 cent moest betalen! Een klaagpartij en
een gemekker, dat hij al zoveel aanbod had
en er geen vraag was. Of we geen genade
kenden! Je zou bijna medelijden met hem
hebben gekregen!

knipperlichten en remlampen. In de jaren
’80 was het helemaal een bende daar. Dat
was in de tijd dat de politie aan de overkant
van de straat op een terrein zat, Ze sleepte
er wagens naartoe van foutparkeerders.
Ofschoon het terrein omgeven was met een
hoog hekwerk, klommen in de duisternis de
autoslopers er overheen om te kijken wat ze
nodig hadden. Van deze laksheid van de politie werd schande gesproken. Het waren de
tijden van de ﬂuwelen handschoen, toen de
politie-agent meer maatschappelijk werker
was dan ordehandhaver.

Autosloop

Voorburg

Een stuk verder, maar dan richting de
Binckhorstlaan zaten de nog immer
bestaande autosloperijen. De ﬁrma Netten
moet er zeker een halve eeuw zitten. Van
heinde en verre kwamen lieden van divers
pluimage naar de autoslopers toe om voor
een schappelijke prijs een onderdeel voor
hun auto uit te zoeken. Aan weerszijden van
dat deel van de straat stonden de autowrakken half of helemaal op de stoep, wat een
asociale indruk achterliet Maar naaste
buren waren daar nauwelijks te bekennen.
Het was een komen en gaan van toeterende
wagens en zwaaiende autobestuurders. Veel
geschreeuw en gescheld op de vervuilde
straat, wat een slechte indruk maakte. De
straat lag er vol gekleurd glas van vernielde

Tot 1907 lag de gemeentegrens tussen Den
Haag en Voorburg bij de Weteringkade,
waar eeuwenlang de Schenk het scheidingswater vormde tussen de twee plaatsen. In
dat jaar annexeerde de Hofstad de Voorburgse Binckhorstpolder waarop als één
der eerste gebouwen de nieuwe Gasfabriek
van Den Haag kwam te staan. De oude
aan de Gaslaan kon niet verder uitbreiden,
terwijl de stad alsmaar groeide en de vraag
naar gas steeds verder toenam. Te midden
van de weilanden verrees een fabriek waar
het gas werd gemaakt. Het werd gezien als
een teken van de industriële vooruitgang.
De stinkende fabriek met zijn walmende
schoorstenen was gunstig gelegen aan de
Vliet, wat een ideale waterweg was voor

de aanvoer van de steenkolen, waaruit
het lichtgas werd gehaald. Er bestond een
eeuwenoud landweggetje, dat het Geldeloze
Pad heette, omdat op deze doorgaande weg
vanaf de huidige Pletterijkade naar Voorburg geen tol hoefde te worden betaald.
Van een Trekvlietplein was in de lange
Voorburgse periode nog geen sprake, wel
van de Trekweg die zich aan de andere kant
van de Vliet bevond.

Afbraak na annexatie
De Binckhorst was een polder, die viel
en valt onder het Hoogheemraadschap
Delﬂand. De bestuurders van dit oeroude
lichaam regelde het waterpeil vanaf de
Middeleeuwen door windmolens. De vervallen molen, die nabij de Gasfabriek stond
was de Oude Veenmolen of Boontjesmolen
en dateerde uit 1446. De Boontjesmolen
was al vanaf 1880 niet meer in gebruik
(maar nog wel bewoond) en toen Den
Haag de annexatie er doorheen had, werd
de bouwvallige molen spoedig afgebroken. Wat na de afbraak overbleef was een
aanzienlijke ruimte die op de een of andere
manier op een plein deed lijken. Vandaar
dat hieraan de naam Trekvlietplein werd gegeven. Eerst alleen in de volksmond, maar
later ook ofﬁcieel. Haaks op de molen lag
een eeuwenoud watertje dat de Boontjessloot werd genoemd. In het boek ’t Sluijsje

!Wij kopen uw
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Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Taxicentrale Den Haag

Kapot óf Heel, Wij geven veel!
Een uitvaart
zoals u dat wenst...

(1580-1834), het onbekende Rijswijkse
buurtschap bij Den Haag (nog verkrijgbaar
bij de auteur), heb ik reeds gesuggereerd
dat de naam mogelijk afkomstig is van een
boer of grondeigenaar die Bonifaas heette,
wat simpelweg werd afgekort tot Boon.
Het grote terrein van de gesloopte Boontjesmolen werd het Trekvlietplein gedoopt
en was de toegangsplek tot de Gasfabriek.
De verbreding nabij de portiersloge is de
plaats die de afgebroken Boontjesmolen innam. Vanaf het roemruchte Rijswijkseplein
liep de aanrijroute naar de Gasfabriek via
Scheepmakersstraat en later ook Dintelstraat om vervolgens op het Trekvlietplein
uit te komen. Toen korte tijd later de
Boontjessloot werd gedempt werd deze
grond bestraat en bij gebrek aan creativiteit
ook simpel Trekvlietplein genoemd. Voor
de hele langgerekte straat -van portiersloge
van de Gasfabriek tot de Binckhorstlaan- is
nimmer een originele straatnaam bedacht.
Een buitengewoon opmerkelijke zaak.
Eigenlijk wacht dit stuk straat dus nog
steeds op fatsoenlijke naamgeving. Ik ben
benieuwd of iemand een historisch verantwoorde suggestie heeft.

Tijd voor u!

Naar schiphol €54,Naar Rotterdam airport €34,-

(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
w w w. e l l e n s l e nt ze . n l

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 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!

ectificatie

Onjuist bericht De Ontmoeting
Anders dan werd bericht op de voorpagina van DOH 16 wordt er dit jaar in oktober
in Scheveningen geen nieuwe editie gehouden van de re nie De Ontmoeting.
De onjuiste aankondiging was het gevolg van een vervelende fout die door de
redactie van de krant werd gemaakt. Bij het reorganiseren en opruimen van de
emailmappen in het redacties steem kwam de aankondiging (van vorig jaar !) terecht in de map met nog onverwerkte agendaberichten. Onze excuses daarvoor – en
spijtig voor degenen die zich misschien al op een nieuwe re nie hadden verheugd.

Vragen over Dalton
Mijn man, die in 1932 in Den Haag
is geboren en momenteel in Florida
woont, zou gaarne gegevens willen
ontvangen over de Dalton HBS aan de
Aronskelkweg in Den Haag. Hij behaalde daar zijn HBS diploma in 1951.
Hij is momenteel, min of meer, een
autobiograﬁe aan het samenstellen. Wij
ontvingen via een studievriend het in
mei 1995 uitgegeven boekje over De
Dalton in oorlogstijd . Naar aanleiding
daarvan zou hij gaarne wat aanvullende gegevens willen ontvangen. Drie
vragen
1) Kan iemand het nummer achterhalen
waar tijdens de oorlog de Dalton in de
Vlierboomstraat was gevestigd? Een
plaatsaanduiding, bijvoorbeeld dichtbij
de kerk van de H.Familie, dichtbij de
Appelstraat, aan welke zijde van de
aan van Eik en Duinen, zou verdere
hulp bieden.
2) Werden, toen in september 1945 de
Dalton (her)begon op de Aronskelkweg,
de nieuwkomers (eerstejaars en ouderen) aan een toelatingsexamen onderworpen? Indien het geval mondeling
en of schriftelijk? Waren aanbevelingen
vereist?
3) Is het Dalton jubileum boekje van
1950 nog in omloop? Zo ja, hoe kan ik
in het bezit van een exemplaar komen?

Roos Geradts

4926 ondonderr Drive
Tampa F 33647, SA
m il ge s@ e izon.ne
---------------------------------------------

olo on

aar het strand
Met plezier heb ik het verhaal van arel
Gosseling gelezen op de voorpagina
van DOH 16. Wij gingen als het even
kon ook naar het strand met mooi weer.
En de van tevoren gemaakte boterhammen smaakten heerlijk, ook al kwam

er altijd wel zand tussen. Mijn moeder
vond dat het huis schoner bleef als wij
weg waren. Ik ben ook aan het prille
begin van de oorlog geboren, de tijd
die ik mij herinner gingen wij altijd
lopen. Op de Prinsengracht konden wij
al die mooie trappen op en af lopen,
geweldig! Naar het Scheveningse Bos,
waar wij dan naar hartenlust konden
hollen en rennen. Dan bij de Keizerstraat het strand op. Daar bleven wij
soms wel de hele dag. Soms kwam mijn
vader na zijn werk ook naar het strand.
Hij ging met ons in zee, maar nooit
verder dan zijn kuiten, want hij stroopte
zijn broekspijpen op tot ongeveer zijn
knie. Hij heeft nooit in een zwembroek
gelopen en ook nooit gezwommen. Ook
later niet toen hij ouder werd en de moderne tijd zijn intrede deed. Eind van de
dag gingen wij weer lopend terug. Mijn
moeder achter de kinderwagen, soms
een kleintje aan het voeteneind van de
wagen. Wij waren toen met 7 kinderen.
ater zijn er nog drie geboren, bij de
laatste twee was ik al 18 jaar en hadden
we het wat breder doordat de oudsten
al werkten, konden de jongste twee
met vader en moeder met de tram naar
het strand. Soms mochten wij kinderen
dan wel eens met de Tram 11 naar huis.
Als de conducteur ‘staanplaatsen riep
doken wij zevenen onder het hek door
en konden dus al snel met de tram mee.
Een keer hadden wij geluk, omdat er
nog een hele bank vrij was de jongste
vijf allemaal konden zitten. Er kwamen
toen een mevrouw en meneer binnen
die mijn broertjes en zusjes van die
bank wilden sturen, omdat je altijd op
moest staan voor ouderen. Maar de conducteur stuurde die mevrouw en meneer
weg, want zo zei hij hij had liever die
zeven kinderen zittend op de bank, dan
los in de tram en twee volwassenen
staand. Bovendien, zo zei hij, had hij
geroepen staanplaatsen! Wij allemaal

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delﬂand, eidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 74.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl
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A-aanslag in maart 19 9 bij het paanse Hof

oo d op B tse am assade
en ed ende
Ik ben even goed gaan zitten
voor het verhaal in DOH 16
over het Spaanse Hof aan het
Westeinde, omdat ik in de
periode 1978-1983 in de wijk
Kortenbos woonde. Er staan
vele wetenswaardigheden in
het uitgebreide artikel. Maar
ik wil er toch op wijzen dat
een zeer belangrijke gebeurtenis in het artikel ontbreekt.

Even wordt een Britse ambassadeur
genoemd, maar daar gaat het over
klopgeluiden aan het einde van de
vorige eeuw. Dat het Spaanse Hof na
de Tweede Wereldoorlog lange tijd
de dienstwoning van Engelse ambassadeurs is geweest mis ik. Ook dat er
in de poort aan het Westeinde politie
bewaking stond. Die stond er niet
voor niets. Want het belangrijkste
dat onvermeld blijft is de politieke
moord die op 22 maart 1979 bij het
Spaanse Hof werd gepleegd door de
enkele IRA-leden. Zij vermoordden
met schoten van zeer dichtbij om
9.00 uur ambassadeur Sir Richard
S kes (58) en zijn 19-jarige bediende
Karel Straub, die net de deur van de
zilvergrijze Rolls Ro ce had gesloten
nadat de ambassadeur ingestapt was
om naar zijn werkadres te vertrekken. Beide mannen overleden kort na
de aanslag in het aan het eind van de

blij, die meneer en mevrouw boos.
Soms wisten onze ouders ons te verleiden, tot toch ook weer terug lopen, met
een ijsje van 5 cent als beloning. En dat
had meestal onze voorkeur had. Het
gezin van arel Gosseling had dus heel
veel geluk, dat zij heen en terug met
de bus gingen ook al moesten zij op de
terug weg staan.

hristien van Osch - Koene

h . nos h@ nm il.nl

itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Ro al Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel. (070) 4275097 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

- uurtbewoners worden in maart 19 9 door de Haagse recherche ondervraagd bij de
toegangspoort tot het Spaanse Hof. oto Haagsche ourant -

straat gelegen ziekenhuis Westeinde.
De chauffeur van de Rolls Ro ce en
de secretaresse van de ambassadeur
overleefden de aanslag, zij werden
niet geraakt door de schoten.
Vlucht via tuin
De twee daders konden via de tuin
van het Spaanse Hof richting De
aan ontvluchten. Dit konden zij
toen vrij eenvoudig klaren omdat
het huidige politiebureau in de Torenstraat toen nog in aanbouw was,
waardoor de tuin aansloot op een
bouwput die slechts door een houten
schutting van De aan gescheiden
was. Dat zij die bouwput ook als
toegangsroute tot de achterzijde van
de woning gebruikte kan de agent
in de poort van het Westeinde vast
beamen. De bouwput was 50 meter

van het toenmalige Politiebureau aan
de overzijde in de Torenstraat, waar
nu het IBIS hotel is gevestigd.
Buurtonderzoek
In de gehele wijk en omgeving heeft
de politie dagenlang een uitgebreid
buurtonderzoek gedaan. Ik woonde
destijds in de age Nieuwstraat en
kreeg s’ avonds bezoek van twee rechercheurs die dringend verzochten
om een kijkje in de woning te mogen
doen. Voor zover mij bekend zijn
de daders nooit gepakt, maar daar
weet onze Haagse misdaadschrijver
Tomas Ross vast meer van.

Karl Braun
l@

un ommuni ie.nl

ebsite DOH tijdelijk offline
De website van de krant op www.deoud-hagenaar.nl is
tijdelijk offline en is pas weer te bereiken als hij is overgebracht naar een nieuwe server wat naar we hopen
later deze maand voor elkaar zal zijn.
De reden voor deze operatie is opnieuw internetvandalisme, waar De OudHagenaar eerder dit jaar ook al door werd geplaagd. Dit was reden om e.e.a.
te vereenvoudigen en beter te beveiligen, maar dat is onvoldoende gebleken.
Er blijken nog wat extra maatregelen nodig te zijn.

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud- trechter
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 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
ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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Oudste duikvereniging van ederland is springlevend

l

jaa kopjeonde met Ba a da

n 1953 werd in Den Haag door een aantal enthousiaste duikers de .V.v.O Baracuda opgericht van wie sommigen trouwens in
19 aan de wieg stonden van de ederlandse Onderwatersportbond ( OB) zoals ‘good old’ Henk van Vlimmeren en zijn vrouw
Anna de eerste nog altijd erelid bij Baracuda.

Het 60-jarig bestaan van de thans
oudste onderwatersportvereniging
van Nederland (het was bij oprichting
de tweede) wordt het hele jaar door
gevierd met aan de onderwatersport
gerelateerde evenementen. Zo was
er recentelijk de 60 duikersduik
waarbij 60 leden met elkaar te water
gingen in het Oostvoornsemeer. Onder
hen trouwens menig 50-plusser, de

club telt zelfs actieve duikers die dik
in de 70 zijn, van wie sommigen de
pioniersperiode nog hebben meegemaakt toen duikpakken nog vaak met
knip-, plak- en stikwerk als huisvlijt
moesten worden gemaakt.
Onderwaterhockey
Hoewel ook Baracuda te kampen
heeft met een krimpend ledenbestand,

- Groepsportret gemaakt in ostvoorne tijdens de ’

duikersduik’.

oto

is de vereniging nog altijd vitaal. De
kwalitatief zeer hoogwaardige MASopleidingen en het actieve verenigingsleven met duiken in binnen- en
buitenland, blijken nog altijd redenen
om lid te worden van deze gezellige
en onverwoestbare vereniging.
En sinds de introductie in de jaren
70 wordt bij Baracuda, als eerste
vereniging in Nederland, het onder-

ocky en Hans Grootscholten -

waterhocke gespeeld als zelfstandige
training. Baracuda heeft dan ook
grote invloed gehad op de ontwikkeling van de sport in Nederland en een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
wedstrijdsport zoals die vandaag de
dag wereldwijd gespeeld wordt. In
de hoofdklasse veroverde Baracuda 4
maal het Nederlands kampioenschap.
Het echte werk
Eén á twee keer in de week trainen de
duikers van Baracuda in het sportfondsenbad in Delft, buitentrainingen zijn
meestal in het Oostvoornsemeer en
voor het ‘echte werk’ wordt tijdens het
buitenseizoen (Pasen t m september) doorgaans uitgeweken naar de
Grevelingen en de Oosterschelde,
terwijl er ook wel op wrakken in de
Noordzee wordt gedoken, door een
groep liefhebbers. Bijna elke zomer
wordt ook wel een buitenlandse trip

- n vol ornaat in ostvoorne. -

georganiseerd, vaak naar Eg pte – dat
aan de Rode Zee ligt, een lusthof voor
duikers. Maar vergis u niet ook het
Nederlandse water is fascinerend.
Een bijzonder aspect van het
clubleven, voor de gezelligheid en
theorie-cursussen vormt ‘De Bunker’,
een oude munitieopslagplaats van de
Duitsers in WO II in het Haagse Overvoordebos, op de grens met Rijswijk.
Dat is al decennia lang het clubhuis
van Baracuda.
De Oud-Hagenaar zal binnenkort ook
weer informeren over introductiedagen en proefduiken, in de herfst.
Zeer zeker ook de moeite waard voor
50-plussers.
Zie voor verdere info over de vereniging www.baracuda.info

15.000 kilo verloren visnetten in depot voor recycling

po td ke s edden v ssen en k a en

De oproep van het ‘Healthy eas initiatief’ om oude en verloren visnetten in te leveren heeft deze zomer al 15 ton netten opgeleverd. Deze uit zee opgedoken en geborgen visnetten zijn opgeslagen in het eerste Healthy eas depot in cheveningen en zullen
aan het eind van het bergingsseizoen worden aangeboden ter recycling.

In maart van dit jaar deden de partners
van Health Seas een oproep om netten aan te leveren. Verschillende groepen sportduikers leveren sindsdien
al regelmatig opgedoken netten aan.
Het depot is nu aangevuld met 12.000
kilo netten van het bergingsbedrijf
PAN Salvage uit Stellendam. Health
Seas is erg blij met deze bijdrage en
roept ook andere partijen op om oude
en verloren visnetten in te leveren ten
behoeve van rec cling.
ossnijden
De beroepsvisserij verliest tijdens zijn
werk vaak netten of delen daarvan.

Die vlieten door het zeewater, tot
ze ergens aan vast blijven hangen,
in de regel scheepswrakken, een
geliefde plek voor o.m. kabeljauw en
Noordzeekrab. Die raken verstrikt in
de netrestanten en komen niet meer
los. Ruim 1.000 wrakken en andere
artefacten (als wat HTM-bussen) liggen er trouwens voor de Nederlandse
kust, van honderden jaren oud tot zeer
recent.
Omdat er zoveel leven is te zien op
wrakken – het zijn in feite kunstriffen,
met een zeer positieve functie voor het
onderwaterleven – wordt er veel op
gedoken. Sportduikers hebben het al

Meneer Bennik

vele jaren hun tweede natuur gemaakt
om netresten los te snijden en vissen
krabben te bevrijden. Net zoals zij
heel veel sportvislijnen en ‘groot lood’
opruimen.

Groot probleem
Het verliezen van visnetten is een
groot probleem. Volgens een gezamenlijk rapport van de Voedsel- en
andbouworganisatie (FAO) en het
VN-Milieuprogramma ( NEP) ligt er
ongeveer 640.000 ton aan visnetten in
de oceanen, goed voor een tiende van
al het zwerfvuil. Deze netten blijven
honderden jaren in het mariene ecos steem en vele dieren, zoals dolﬁjnen,
schildpadden, krabben en zeevogels
raken verstrikt en sterven. it zee gehaalde visnetten worden vaak gedumpt
op stortplaatsen of verbrand, maar
als onderdeel van het Health Seas

initiatief zullen ze worden verwerkt
tot Econ l garen, een hoogwaardige
grondstof waarmee nieuwe producten
zoals sokken, badmode, ondergoed of
tapijten kunnen worden vervaardigd.
Healthy eas
De hoofddoelstelling van Health
Seas - a journe from waste to wear is
een gezonde zee door afval uit zee te
verwijderen en her te gebruiken. Het
gaat hierbij in het bijzonder om visnetten en ander zwerfvuil uit de Europese
zeeën.
Zie voor meer informatie op internet
www.health seas.org
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NIEUW!

GOUDEN
Word abonnee en ontvang het
eerste magazine GRATIS!
Kijk snel op:
www.goudenvoetbaljaren.com
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De mooiste voetbalmomenten
uit de geschiedenis.

VOETBALJAREN
Historische verhalen, beelden en verslagen van heroïsche wedstrijden
uit de vijftiger jaren tot midden zeventig, rijk geïllustreerd met uniek
fotomateriaal in zwart-wit, kleur en sepia. Van Abe Lenstra tot Rinus
Michels, van Faas Wilkes tot Johan Cruijﬀ en van Pelé tot Sjaak Swart.
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leren bankstel 3 2 zits
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010 888 22 15

aar garantie.

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.

evertijd 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen verstevigen of een reparatie
uitvoeren. iteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

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

ok kunt u bi ons terecht voor
al uw stoffeerwerk aamheden .

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

arco
arco eereerelft
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Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

i verheidsweg
uitenwatersloot

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com
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- www.marcoleer.nl
4
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- www.marcoleer.nl
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advert. betaalt

KEES TALEN
... sinds 1953

25 jaar het beste
thuiszorgbureau in uw regio

AWBZ

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

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

Indien u thuiszorg nodig heeft, staan wij voor u klaar.
Het NBBT+ levert zorg op maat bij u thuis.
Ook 24 uurs zorg is bij ons mogelijk!

PARTICULIER

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

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60

Wij staan borg voor kwaliteit in de zorgverlening en
werken alleen met gediplomeerde zorgverleners.

PGB

U bent klant en de klant is bij ons koning!

www.woningontruimen.nl
VEEGSCHOON

OPLEVEREN

070 - 3453786
e e l n s u e u emi eling huiszo g
e e l eling
n s uhuiszo
e u gemi eling huiszo g
e e l n s u e u emi

NBBT+

Laan van Meerdervoort 187
2517 BA Den Haag
nbbt@planet.nl
www.nbbt.nl

Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007
J.S. van der Meer, Kostenloze
wilsbeschikking, www.stijlentraditie.nl
Met Waardigheid, Aandacht en Tijd !

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

HTMC

Iedere uitvaart uniek. Yarden

HTM

C

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS
TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00 - 5 T/M 8 PERS. € 67,00

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.

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

Stijl & Traditie

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

U kunt ons bellen voor een geheel vrijblijvende afspraak.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

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.
John de Groot

Marcus Benjamins

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

070 - 3907722

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

ook te vinden op uw smartphone

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

,--

w eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco eer!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

www.htmc.nl - info@htmc.nl

Iedere uitvaart uniek

06-01-2011 11:34:26
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Moet je een potenti le erfenis al bij voorbaat aanvaarden of niet ooral bij overleden familieleden van wie men niet e act weet of er nog wat loskomt, is er vaak sprake van hoop en of
zware teleurstelling. Heel af en toe is er zelfs geen geld voor de uitvaart

et op valk len j et aanvaa den van een e en s
Hoe ouder mensen zijn hoe minder schulden zij hebben en maken. Althans volgens de statistieken
van het B . Daarbij moet worden aangetekend dat jonge mensen uiteraard aan het begin van hun
carri re staan en hun schulden veelal het gevolg zijn van de aankoop van een huis.
oms moeten minvermogende ouderen
die overlijden op kosten van de gemeenten op de goedkoopste manier begraven
of gecremeerd worden, wanneer blijkt
dat familie en goede kennissen afstand
doen van hun morele plichten. Dat aantal
valt gelukkig reuze mee. In de grote
steden gaat het om enkele procenten van
het aantal sterfgevallen per jaar. Op het
platteland nog veel minder.
Beneficiair aanvaarden
Het aantal beneficiair aanvaarde erfenissen - dat wil zeggen dat erfgenamen eerst
kijken of zij nog iets krijgen - neemt toe.
Bij grote schulden van de erflater doen
erfgenamen afstand van hun rechten,
om niet opgescheept te worden met de
schulden van de overledene. In dat geval
komen de primaire uitvaartkosten voor
rekening van de gemeenten.
Het samenwerkingsverband Netwerk
Notarissen ziet dat in 2012 een toename
was van het aantal erfenissen met schulden en verwacht dit jaar opnieuw een
stijging. Een indicatie, dat er meer erfenissen met schulden zijn, leiden we af uit

het aantal verwerpingen en beneficiaire
aanvaardingen.
Het valt overigens niet mee voor erfgenamen om een nalatenschap af te wijzen.
Om te beginnen gebeurt een beneficiaire
aanvaarding door het afleggen van een
verklaring bij de griffie van de bevoegde
rechtbank, waarmee kosten (griffierechten) zijn gemoeid.
Als blijkt dat er meer schulden zijn dan
baten, kan men de erfenis - men draait
dan op voor de schulden - ook weer bij
de rechtbank verwerpen.
Beneficiair aanvaarden wordt altijd
aangeraden, als men niet weet wat de
erflater ongeveer nalaat.
uiver aanvaarden
Bij het ‘zuiver aanvaarden’ kan men
soms voor grote verrassingen komen
te staan. Zo is het geval bekend van
een echtgenote die niet wist dat haar
overleden man - die altijd in z’n eentje
de financiële zaken deed - grote schulden
was aangegaan. Toen zij dacht dat zij
zijn deel van het spaargeld zou erven,
bleken er uiteindelijke grote tekorten te

zijn, waarvoor zij opdraaide.
De organisatie Netwerk Notarissen
spreekt dan ook van een valkuil
vanwege verborgen schulden . Voor
mensen met heel weinig spaargeld en of
vermogen wordt gewezen op afbetalingsregelingen voor onder meer tv’s, pc’s en
meubelen.
Als erfgenamen niet beneficiair hebben
aanvaard, draaien zij daarvoor op. De
Netwerk Notarissen hebben er wat op
bedacht met een allereerste en snel
consult na een overlijden voor 145 euro
(inclusief btw), waarin wordt gewezen
op de (on)mogelijkheden.

maal overhoop ligt met vader of moeder,
broers of zussen en ooms of tantes.

ostenverhaal overheid
In de praktijk blijkt overigens dat
schulden en uitvaartkosten vooral voor
rekening van de gemeenschap komen
als de overledene een eenling is zonder
familie en erfgenamen ontbreken. Om
de kosten te verhalen gaan overheden op
zoek naar bloedverwanten tot en met de
zesde graad. Directe familieleden nemen
al gauw de verantwoordelijkheid voor
een overleden persoon, tenzij men hele-

Beroep bijzondere bijstand
Het valt niet mee van een schulderfenis af te komen. Tenzij een overleden
persoon een uitvaartverzekering had
lopen, komen de kosten ten laste van
de nabestaanden. Hebben zij geen middelen daarvoor, dan kan een ieder een
beroep doen op bijzondere bijstand bij
de sociale dienst in de gemeente. Als
de nabestaanden weigeren de uitvaart
te betalen, is de gemeente op grond van

de Wet op de lijkbezorging verplicht de
kosten te betalen. Hetzelfde geldt als er
geen nabestaanden zijn.
ijk uit wat u meeneemt
Belangrijk is overigens of erfgenamen
zich niet als zodanig hebben gedragen.
Als iemand bijvoorbeeld een stoel uit
het huis van de overledene meeneemt, is
er al sprake van het aanvaarden van de
schulden. Al met al zal duidelijk zijn dat
u niet lichtvaardig met een erfenis moet
omgaan. De notaris raadplegen is altijd
verstandig.

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus
,
Den Haag. raag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten’.

Erf en schenkingsrecht

belastinghefﬁng voor box 3.

ociale voorzieningen
Erfenis kind vastgezet tot
1 e verjaardag
n no em e
is mi n
ige zoon o e le en. i s oen
l enige en ges hei en n zi n
e h geno e. men he en zi een
zoon ie oen e i zes
s.
e oo huis n mi n zoon is in
e zome n
e o h en zi n
zoon e e ls enige e gen m
onge ee
. . is oo hem
een s e i le e ening geo en en hi
n ls hi
is o e he gel
es hi en. e
g is nu hoe
zi me e el s ingen
De vrijstelling aan erfbelasting voor
het kind is ruim 19.500 euro. Dus
over het restant van deze erfenis zal
nog ruim 14.000 euro erfbelasting
moeten worden betaald.
Bovendien komt er jaarlijks een
aanslag in box 3 voor de ouder die
het ouderlijk gezag over deze zoon
uitoefent (we nemen aan de moeder).
Daarin is voor de ouder een vrijstelling van nogmaals 20.000 euro in de

Naar onze berekening zou het om
een doorberekende aanslag van jaarlijks ruim 1500 euro kunnen gaan.
schrijft dat het kapitaal vast is gezet
tot het 18de jaar van de zoon.
De oplossing is dat de bank, die het
geld beheert, toch op een of andere
manier toestemming verleent om de
belastingaanslagen voor de moeder
van de vastgelegde rekening van het
kind te halen.
De bank zal hiervoor wel bevattelijk
zijn om het soepel af te handelen,
want anders raken ze dit vermogen
misschien kwijt.
Anderzijds komt er op de 150.000
euro ook minstens 2 procent rente
binnen. De ouder, die het gezag
heeft over het kind, moet de vraag
voorleggen aan de bank.
We nemen aan dat over de betalingen ook afspraken zijn (door de bevoegde ouder of de ofﬁciële voogd)
gemaakt met de Belastingdienst.

oopsompolis bij
bijstandsuitkering
moe i s n n gen m
he sin s e u i
een
oo som olis me een oo e o
es em oo ensioen n ulling.
e ein um n e e ze e ing is
s in
. olgens e
moe
i eze g n o en on n s he
e o o
oo . n i o n i
he omzeilen
Bij een bijstandsuitkering is er een
vermogenstoets, ook als het gaat om
vermogen dat pas in de toekomst
(zeker) wordt verkregen. Daaronder vallen niet eventuele latere
regelingen van pensioenfondsen.
Een oplossing daarvoor zouden wij
ook niet weten. De vermogenstoets
valt niet te omzeilen als de Sociale Dienst van uw koopsom op de
hoogte is. Misschien weet de verzekeringsmaatschappij een oplossing.
Het beste kunt u de kwestie nader
bespreken met uw contactpersoon
bij de Sociale Dienst. Het heeft na-

melijk te maken met het vrij te laten
vermogen bij uw bijstandsuitkering.
Voor een alleenstaande is dat in 2013
5.795 en voor partners 11.590.

AO

en pensioen

oms pakken wat
men nog pakken kan
en
gehu he ie
in e en en en ge o en in
.
e e o mei i
. ls m n el
e zo ge oo geh n i e le en
n mi n gezin s i nie mee in
s mi n e en e zo g oo mi n
gezin e om ine en. u he i mi
ls eel n e ge es ig om e o
e en mi n e
nui huis e oen
zo i oo mi n gezin n zo gen
en n e en. ls i olgen
me e ensioen g en i
.
s he n e e om e o ge ou e
e h en n e o e ensioen e
l en in ou en in mi n ou e gs
ensioen o e
lee i
li oo lo ig ge oon ls eel n e
e en en zou e nie mee ge
zi n ls mi lle lei e h en o en
on nomen.
ies g g.

Het hangt helemaal van uw toekomstige ﬁnanciële positie af. Enerzijds
is het natuurlijk altijd aantrekkelijk
het pensioen op te schuiven naar uw
AOW-leeftijd als die mogelijkheid in
het pensioenreglement bestaat. Want
het kan ook zijn dat uw prepensioen wordt gekort op uw eventuele
uitkering uit bijstand, werkloosheid
of op de toeslag, die uw partner
kan krijgen als hij zij eerder de
AOW-leeftijd bereikt (regeling die
trouwens per 1 januari 2015 voor
nieuwe gevallen vervalt).
Het belangrijkste is echter of u dat
prepensioen in uw inkomenspositie
vanaf volgend jaar september hard
nodig hebt. Hebt u het niet strikt
nodig, dan zouden wij kiezen voor
uitbetaling van hoger pensioen op de
AOW-leeftijd. Het is misschien een
rotopmerking, maar bij pensioenfondsen merkt men vaak ‘koopgedrag’ in deze. Als iemand denkt dat
hij niet zo lang meer te leven heeft,
pakt men wat men nog kan pakken.
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111-jarig bestaan voormalige int ozefschool wordt op september gevierd iedereen welkom

B oede s van aast

t apen e en

n de hal van het gebouw in de Van der Duynstraat staat op
een natuurstenen gedenkplaat in kunstig gebeitelde letters te
lezen dat de school is opgericht en gezegend op 1 september
190 . Voor die tijd stond op deze plek de houten noodkerk van
de int ozefparochie.
De Haagse Stationsbuurt waarin het
Stirumstraat een stenen kerk te laten
gebouw ligt, bevindt zich nu midden in
bouwen, naar een ontwerp van de
de stad. Tot halverwege de negentiende
Rotterdamse architect E.J. Margr , een
eeuw was het een buitengebied van
leerling van Pierre u pers, de archivoornamelijk weilanden. De huizen
tect van onder andere het Rijksmuseaan het Groenewegje, de Bocht van
um. De hulpkerk werd omgebouwd tot
Guinee en het Zieken vormden de rand
jongensschool, ook naar een ontwerp
van Den Haag. Op de plek, die later de
van Margr .
naam Van der Du nstraat kreeg, zijn
jarenlang lakens en ander witgoed gecholen in kerk
bleekt door Blekerij De Trouwe Herder.
In oktober 1888 gaven de Broeders
Den Haag breidde in de tweede helft
van Maastricht er de eerste lessen. Zij
van de negentiende eeuw ﬂink uit.
waren ingeschakeld door de Vincentius
Er werden nieuwe wijken aangelegd,
waaronder ook de Stationsbuurt. Aan
het Hu genspark, de Stationsweg en
het Oranjeplein kwamen grote panden
voor de gegoede burgerij. Daartussen werden
drie straten
aangelegd met
kleinere en
- witantie van de verbouwing in 1 . goedkopere
huizen de Van
imburg Stirumstraat, de Van
Hogendorpstraat
en de Van der
Du nstraat.
Tegenover de
arbeiderswoningen in de Van der
Du nstraat kocht
de Sint Willibrordusparochie in
19 1
- ouwtekening van het schoolgebouw uit
n.
oorde
van
P.
ect
archit
1876 het perceel
door de
van de blekerij en
liet er een houten
Vereniging, aan
armoede. Het was een tweedeling die
gen
hulpkerk bouwen
wie
het
kerktot in de jaren zestig stand zou houden.
leerlin
de
- en getuigschrift uit 19 1 dat
n.
krege
klas
esde
de
van
eind
voor de nieuwe
bestuur van de
In 1896 kocht de Vincentius Vereniaan het
buurtbewoners.
Josephparochie het
ging het kleine houten gebouw van het
Door de gestage stadsuitbreiding werd
pand in beheer had gegeven. De verkerkbestuur. In 1901 werd het gesloopt
het gebouw binnen een paar jaar te
bouwde kerk bood onderdak aan twee
en begon men met de bouw van een
klein voor haar functie. De energieke
scholen, een A- en een B-kant. Apen en
nieuwe school. De architect P. van
jonge pastoor A.W. Scholte, vanaf 1885
Beren maakten de jongens ervan. De
Noorden maakte het ontwerp, een eenin dienst van de parochie, kreeg het
speelplaats bestond ook uit twee delen.
voudige variant op de toen populaire
voor elkaar om aan de Van imburg
In het midden, waar de bestrating in
neogotische stijl.
een soort geul
uitliep, lag de stille
ieuw gebouw 190
grens. Het was de
In 1902 was het gebouw klaar. Het
kinderen verboden
werd feestelijk geopend en gezegend
om over deze grens
door pastoor Scholte. Het nieuwe
te gaan.
gebouw bood plaats aan dezelfde
De school was voor
twee scholen als de noodkerk deed en
ongeveer tweehonbestond uit twee verdiepingen van elk
derd leerlingen één
zes leslokalen die geheel voldeden aan
voor jongens uit de
de destijds moderne h giënische eisen.
behoeftige stand,
De plaatselijke schoolcommissie roemt
‘de armenschool’,
het goed geventileerde gebouw in de
en een andere voor
Van der Du nstraat als een voorbeeld
jongens uit de
voor andere scholen. Het aantal leerlinburgerstand, ‘de
gen groeide gestaag in 1911 telde de
tussenschool’. ‘A’
school 482 leerlingen.
was armoede en
In 1921 kocht de Josephparochie de
- e an der uynstraat in 19 . ‘B’ was iets beter dan
school terug van de Vincentius Vereni-

- Het gebouw in

13. -

grondig verbouwd naar een ontwerp
van de toen bekende Haagse architect
.A.H. de Wolf. Dezelfde architect die
het gebouw van Maison Krul op het
Noordeinde ontwierp. Op het hele gebouw kwam een extra verdieping en op
de begane grond werden twee lokalen
omgebouwd tot een grote g mzaal.

- nventarislijst van de school uit 19

9. -

ging om het aantal rooms-katholieke
scholen binnen haar parochie op peil
te houden. De broeders trokken zich
terug en de leiding van de school kwam
geheel in handen van lekenonderwijzers. Om extra klassen voor het nog
steeds groeiende leerlingenaantal te
kunnen huisvesten werd het gebouw

Oorlogsperikelen
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak,
bleef de school de eerste jaren nog
functioneren, maar van 1942 tot 1945
werd het gebouw in beslag genomen
door Duitse soldaten. Na de oorlog,
toen de school weer openging, werden
de lokalen op de tweede verdieping nog
een tijdlang gebruikt als opvang voor
evacués die wachtten op terugkeer naar
hun huizen in Scheveningen. Een oudleerling herinnert zich nog hun witte
lakens die vanuit de bovenste ramen
naar beneden hingen.
Een paar jaar na de oorlog zette een
daling van het leerlingenaantal in,

- lassenfoto tijdens schilderles uit 195 , in de tijd dat de school een dependance was van de
mbachtsschool aan het amgroen. -
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k ake s en k nstenaa s
- Pla uette in de
hal van

waardoor de lokalen op de tweede
verdieping leeg kwamen te staan. De
derde en de vierde klas werden samengevoegd, evenals de klassen vijf en zes,
en de zolder werd alleen nog gebruikt
als ﬁlmzaal.
Vanaf het begin van de jaren vijftig
werden gedeelten van de school ook
door andere katholieke organisaties
gebruikt. Zo repeteerde er een kerkkoor
en maakte g mnastiekvereniging HIOS
regelmatig van de g mzaal gebruik. De
verkenners van de katholieke jeugdbeweging gebruikten de grote zolder aan
de B-kant voor hun ‘welpenhorde’ (jongens) en hun ‘kabouters’ (meisjes). Er
stonden destijds houten stammetjes met
rode kussentjes met witte stippen. Ook
diende het gebouw tijdens Palmpasen
als verzamelplek voor de optocht. Dan
stroomde er een grote groep kinderen
vanuit de school de buurt in.
In 1953 vond er nog een kleine renovatie plaats de glazen tussenwanden
tussen de lokalen werden vervangen
door dichte wanden en de elektrische verlichting werd verbeterd en
uitgebreid. Het leerlingenaantal bleef
echter dalen, en op 26 juni 1958 werd
het pand overgedragen aan de R.K.
Technische School St. Joseph, die het
als dependance van hun hoofdgebouw
aan het amgroen ging gebruiken. Er
bleven toen nog drie lokalen in gebruik
voor het lager onderwijs van de schoolvereniging, maar voor de verkenners
was geen ruimte meer. Die vertrokken
naar elders.
luiting in 19
Het leerlingenaantal liep steeds verder
terug. In mei 1962 werd besloten om de
school te sluiten. Het was de tijd waarin
de gescheiden meisjes- en jongensscholen in gemengde scholen veranderden.
De overgebleven leerlingen verhuisden
naar de voormalige meisjesscholen aan
de Geleenstraat en de Hoefkade.
Het gebouw bleef nog wel een kleine

tien jaar in gebruik als dependance van
de ambachtsschool op het amgroen,
die er haar lessen in tekenen en schilderen, metaal bewerken, handenarbeid
en muziek onderbracht. Begin jaren
zeventig kwam er deﬁnitief een einde
aan de schoolfunctie van het gebouw.
Er volgden jaren van leegstand, waarin
het pand ernstig verpauperde.
unstenaarskraak
In de zomer van 1980 werd het schoolgebouw gekraakt. Daarmee begon een
nieuwe periode. Het gebouw kreeg een
andere functie. Het waren vooral kunstenaars die de voormalige klaslokalen
gingen gebruiken om in te werken. De
grote lichte ruimtes bleken geschikt
voor prachtige ateliers. De kunstenaars
beseften hoe waardevol het gebouw

de voormalige Sin
t o efschool. -

was. Zij streefden ernaar om het te
behouden en gingen zich steeds beter
organiseren. In 1982 richtten ze de
vereniging Alte Wik op. In 1989 lukte
het de vereniging om het gebouw aan
te kopen en het te laten verbouwen tot
twintig woon-werkruimtes. Ruim dertig
jaar is het nu een woon-werkpand
voor kunstenaars. Over deze kleurrijke geschiedenis van de school met
zijn diverse gebruikers verschijnt in
september een boek. Het boek staat vol
foto’s en verhalen van oud-leerlingen
en kunstenaars. De bijdragen van
de oud-leerlingen vertellen op een
persoonlijke manier wat ze hier hebben
meegemaakt. De kunstenaars laten zien
wat zij in de school maken en hoe ze er
leven. Op zaterdag 7 september wordt
het boek feestelijk gepresenteerd, het
eerste exemplaar wordt om 13.30 uur
aangeboden aan de oud Haags wethou-

- lassenfoto 19 3. -

- er oek om vergoeding uit 19 , van de
schade die ontstaan is onder andere door
die
bewoning van evacu s uit 19 . ensen
van
bouw
de
voor
en
verlat
ten
moes
hun huis
l
de tlantic all werden tijdelijk in de schoo
gehuisvest. -

- e onderwij
ers van de Sint
o efschool in
1 9 .-

- lassenfoto 19 . -

der Adri Duivesteijn. Er is verder een
expositie met kunst en een tentoonstelling over de geschiedenis. Ook is het
gebouw aan de Van der Du nstraat 65
en een aantal ateliers daar te bezichtigen. kunt op 7 september tussen
12.00 en 18.00 uur in de voormalige St.
Jozefschool terecht.
Boek bestellen
Het boek Apen, beren,krakers en
kunstenaars uitgegeven door vereniging
Alte Wik is vanaf 8 september 2013
voor 20,- (excl. verzendkosten)
te bestellen per e-mail
sint o efschool aar gmail.com
www.facebook.com SintJozefschool111

Miluska Dorgelo
Jan Hoogervorst
sin oze s hool

@gm il. om
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et herinneringen aan eter chilperoort de Haagse

an en

a lezing van het stukje Ene chilperoort in de Oud-Hagenaar van
mei
realiseerde ik me dat ik iemand ken die enkele jaren naast eter chilperoort
gewoond heeft en wel in de limopstraat op nummer 5 . Haar vader had daar
een caf en dat caf bestaat nog steeds. Voldoende reden om haar te vragen
of ze iets over die tijd zou willen vertellen en dat wilde ze.

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
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ooncentrum ag ag bevindt zich in de agenstraat middenin het centrum van Den aag
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend Alle
belangrijke voorzieningen liggen op loopa stand
r zijn
oningen en er is een grote daktuin
Be oners kunnen achter het gebou gelegen
parkeerplaatsen huren
ag is gelegen aan de chermerstraat
Met het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken De belangrijkste inkels zijn om de
hoek in de Betje ol straat et ooncentrum
hee t driekamer oningen van ca 0 m
verdeelt over drie etages

ooncentrum
a gg ligt aan de
octurnestraat halver ege het oude dorpscentrum van oosduinen en ijkduin p loopa stand
bevinden zich inkels r is parkeergelegenheid
rondom het ooncentrum et centrum hee t
oonlagen en bevat 6 t ee- en
driekamer oningen

is gelegen aan de Beresteinlaan
in de ijk Bou lust Met het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar Belangrijke
voorzieningen zoals levensmiddelenzaken zijn op
loopa stand gelegen et gebou bevat 6 t eekamer oningen

a a bevindt zich aan
ooncentrum a a
de ak van oortvlietstraat et openbaar vervoer
bevindt zich op korte a stand van het comple De
belangrijkste inkels zijn op ongeveer 0 minuten
loopa stand et ooncentrum hee t driekamer oningen van ca
m en drie t eekameroningen van ca 66 m

Johannes Petrus Smeekens – hij werd Jan genoemd
– is in 1903 in de buurt van Breda geboren. Toen
hij een jaar of tien was, verhuisden zijn ouders
naar Den Haag. Hij bezocht een Tekenschool in de
buurt van het Plein. Deze vorm van nijverheidsonderwijs stamt al uit 1817 en kende twee stromingen een kunstzinnige en een ambachtelijke. Jan
werd opgeleid tot technisch tekenaar. Toch besloot
hij evenals zijn vader in de horeca te gaan werken.
In 1929 trouwde hij met Frieda en in 1935 werd
hun dochter Joke geboren. Vanaf begin jaren dertig
heeft hij, soms kort na elkaar, in enkele cafés
gewerkt. Achtereenvolgens in de Tasmanstraat, de
Kempstraat, de Van der Vennestraat hoek Snijdersstraat en de Engelenburgstraat. Wanneer lijn 12
hier voor de deur stopte riep de bestuurder altijd
Halte Smeekens!
Joke is geboren toen haar ouders in het café in de
Tasmanstraat werkten en ze heeft al die verhuizingen dan ook meegemaakt. Ze heeft op de Heilig
Hartschool op het adres Beeklaan 184 gezeten. Er
werd toen nog een verdeling gemaakt in een afdeling voor minvermogenden en een afdeling voor
welgestelden. Omdat haar ouders een zaak hadden
werd ze tot de welgestelden gerekend. Vervolgens
heeft ze hier op de lo gezeten. In 1953 ging
het gezin in de Klimopstraat wonen. Joke is in
1957 met Wim de Gelder getrouwd en hoewel hij
bij een bank werkte, heeft hij ook vele jaren op
vrijdagavond achter de bar gestaan. Ze kregen twee
dochters, arla en Petra en de laatste heeft een
café restaurant op het adres Plein 14 in Wassenaar.
Joke vertelde me dat de kinderwagen waarin haar
dochtertjes vervoerd werden door de klanten van
het café in de Klimopstraat is betaald. Boven de
deur van dit café was een afdakje en wanneer
bepaalde klanten naar buiten gingen gooiden ze
wat geld op dit afdakje met de toevoeging Voor
de kinderwagen.
Bruin caf
Vanaf 1953, Joke was toen 18 jaar, pachtte haar
vader het café Westend in de Klimopstraat. Het

- af

estend bij avond in 19 , ruim voor de tijd dat an
Smeekens het pachtte in 1953. -

gaat hier om een voorbeeld van wat we later een
bruin café zijn gaan noemen. Een bar met krukken,
enkele tafeltjes met stoelen, een biljart en een
jukebox. Zowel biljart- als klaverjasverenigingen
maakten ’s avonds gebruik van deze ruimte. Via
een deur kwam je in de keuken en hier achter lagen
twee kamers, een klein kamertje en een badkamer.
De woonruimte kon je ook via een achteringang
bereiken. Wanneer je de poort links naast het
café doorliep kwam je in de Klimophof en via
een deur en een smal gangetje vervolgens op een
binnenplaats en zo kon je ook naar binnen gaan.
In die keuken maakte de moeder van Joke, Frieda,
de beroemde gehaktballen en saté. Menige klant
kwam vooral hiervoor naar het café!
Vanaf vijf uur ’s middags kwamen diverse buurtbewoners een biertje of een borreltje drinken.
Joke noemt een groot aantal namen Ton Noordam
van het schildersbedrijf, Aad Ruitenbeek van de
kantoorboekhandel, Jan Bisolt de slager en Mark
Segaar de bakker. Haar vader had een Harle en
daar ging hij vaak samen met anderen een ritje mee
maken. Joke noemt haar vader een stille man en
haar moeder een vlotte vrouw.
De apaverhof
Tegenover de ingang van het café lag – en ligt nog

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 088 - 9210410
E-mail klantenservice:
simon.carmiggelt@woonzorg.nl

- e utch Swing ollege band in 19 3, met in het midden op sa ofoon Peter Schilperoort. erder met ay aart trompet ,
icky aart Trombone , ob van ven bas , ouis ussanet drums en rie igthart anjo .-
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e medeoprichter van het fameuze dixieland orkest Dutch wing ollege band

ekens en

n pop la e a

- an en rieda staan hier achter de bar in het caf op de hoek van de an der ennestraat hoek Snijdersstraat. -

steeds – de Papaverhof en hier wil ik
u iets meer over vertellen. In het begin
van de vorige eeuw vonden er diverse
stadsuitbreidingen plaats. Dat was ook
in de Bomen- en Bloemenbuurt het
geval. Aanvankelijk dacht men aan het
bouwen van zo’n 1.000 woningen tussen het toenmalige Den Haag en oosduinen. Er werd gesproken van een
tuinstadswijk. Na enkele ontwerpen die
afgekeurd werden, werd de opdracht
om een ontwerp voor de Papaverhof
te maken aan Jan Wils (1891-1972)
gegeven. Men zocht naar een jonge
moderne architect die in onze stad
woonde. Jan woonde weliswaar in
Voorburg maar dat was kennelijk geen
bezwaar. Zowel de bekende architect
H.P. Berlage als de toenmalige wethouder van Sociale Zaken, Willem Drees,
gaven de voorkeur aan deze architect.
Hij was een voorstander van een
eenvoudige vormgeving en het gebruik
van primaire kleuren in combinatie met
wit, zwart en grijs. Deze werkwijze
werd gepropageerd in het tijdschrift
De Stijl. En zo ontstond het ontwerp
voor 128 middenklassewoningen,
gegroepeerd rond een groot plantsoen.
Jan Wils had bedacht dat de huizen
in beton uitgevoerd zouden worden,
ook al om de kosten te drukken, maar
dit mislukte. Daarom heeft men toch

- n 19

voor baksteen gekozen, waarop wel
een dikke laag pleister is aangebracht.
Wanneer u in de gelegenheid bent moet
u er maar eens gaan kijken. Het gaat
hier niet voor niets om een Rijksmonument, zelfs om een voorbeeld uit de
top honderd der Nederlandse NES O
monumenten! Zowel in 1989 als in
2006 vond er een uitgebreide restauratie plaats.

regelmaat. Hij noemde Joke altijd ieflijk Olijfje. ( Ik heb van Joke begrepen
dat er nog steeds een rekening van 100
gulden van hem openstaat ) Ook over
hen wil ik iets meer vertellen.
Peter Schilperoort (1919-1990) is
in Den Haag geboren. Na de lagere
school ging hij naar de Dalton HBS,
waar zijn vader leraar was. Hierna
volgde hij een
studie aan de MTS
Vaste klanten
en de Technische
inks naast het
Hoogeschool in
café bevindt zich
Delft. Hij speciade ingang naar de
liseerde zich in de
Klimophof. Het gaat
vliegtuigbouw en
dan om een drietal
heeft dan ook een
poorten, twee voor
tijdje bij Fokker
voetgangers en één
gewerkt. Toch
voor het verkeer. Daar- - Het album Still lowing Strong uit 19 , met is hij hiermee
naast woonde in de tijd
niet bekend
het silhouet van Peter Schilperoort.dat Joke nog bij haar
geworden. Op
ouders woonde Peter Schilperoort. Ze
jonge leeftijd leerde hij gitaarspelen en
heeft hem dan ook goed gekend, ook al
later is hij overgegaan op de klarinet en
omdat hij met grote regelmaat het café
saxofoon. Hoewel hij wel enige jaren
bezocht. Daar komt bij dat hij letterlijk
pianoles gehad heeft, heeft hij zich het
van zich liet horen wanneer hij samen
bespelen van die instrumenten zelf eimet anderen oefende bij hem in de
gen gemaakt. Wél heeft hij anderen les
tuin. Eén van die anderen was de basgegeven. Ik herinner me dat een vriend
sist Bob van Oven, familie van mij van
van mij, de oud wethouder van ondermoeders kant. Ook de bekende schrijwijs in eiden Dick Tesselaar, klaver Will van der Heide, een vriend
rinetles van hem gehad heeft. Vanaf
van Peter, bezocht het café met grote
1939 speelde Peter in de Swing Papa’s
en vlak na de Tweede Wereldoorlog
richtte hij het Dutch Swing ollege
op. Met dit orkest – ze speelden vooral
Dixielandmuziek – zou hij triomfen
vieren. In de tijd dat Joke hem kende
had hij een relatie met een nichtje van
de bekende kunstrijdster op de schaats,
Joan Haanappel, Inge Haanappel. ater
is hij op het Kaageiland gaan wonen.
Ik kwam de volgende tekst van hem
tegen In het jongensboek Stampij om
een schuiftrompet ben ik één van de
hoofdpersonen. De sfeer van het DS
tijdens de repetities en de karaktereigenschappen van haar leden heeft hij
ennestraat en de Snijdersstraat er nog, maar net als
op onnavolgbare wijze weergegeven.

was het caf op de hoek an der
de rest van de buurt in deplorabele staat. -

estend

Wie die ‘hij’ is komt u zo te weten.
Het verhaal speelt zich voor een groot
deel in Den Haag af. Het Den Haag
van 1959 toen dit boek verschenen is.
Al lezende realiseer je je dat er in de
ruim 50 jaar die hierop volgen heel
wat veranderd is. Zo gaat men eten
bij ecil in de Hoogstraat, wordt er
geoefend in een zaaltje bij restaurant
Het Paviljoen in Het Wachtje, logeert
iemand in Hotel Terminus en wordt
er opgetreden in Het gebouw van
Kunsten en Wetenschappen. Allemaal
verdwenen. Dat het verhaal gedateerd
is en soms wel erg kinderachtig valt
te begrijpen. Het gaat om een partij
gestolen diamanten die door één van
de leden van het Dutch Swing ollege
zonder dat hij dit weet naar Nederland
gesmokkeld wordt. Ze zijn verstopt in
een deel van een trombone vandaar die
schuiftrompet. De toenmalige leden
van dit orkest worden met naam en
toenaam beschreven en als ik Schilperoort mag geloven klopte dit aardig.
Zelfs de hond van Peter Schilperoort
komt in dit verhaal voor Zijn hond
Jonas, een enorme witte Dalmatiër vol
zwarte vlekken. Joke kan zich deze
hond nog goed herinneren. Ook Rita
Re s en Pim Jacobs staan er in en het
eindigt letterlijk voor de deur van café
Westend!
Boeken Bob Evers
Ik kan mij voorstellen dat de naam
van Willem van den Hout (1915-1985)
u weinig of niets zegt. Het gaat hier
om een schrijver die gebruik gemaakt
heeft van diverse pseudoniemen. Ik
noem er enkele S lvia Sillevis, Will
Waterman en Will van der Heide.
ziet het zelfs vrouwennamen schuwde
hij niet. Hij is vooral bekend geworden
met de naam Will van der Heide. Wie
van u heeft de jeugdboeken uit de Bob
Evers serie niet gelezen. Zelf heeft hij
hiervan 32 delen voor zijn rekening
genomen en hiervan zijn meer dan
vijf miljoen exemplaren verkocht! Hij
wordt omschreven als een

- illem van den Hout, het best bekend onder
ijn alias illy van der Heide,
als schrijver van de ob vers reeks.-

broodschrijver en een avonturier en
niet ten onrechte dacht ik zo. Deze 32
delen heeft hij tussen 1949 en 1963
geschreven en deel 26 draagt de titel
Stampij om een schuiftrompet. Ook
hij heeft op het Kaageiland gewoond
en hij kende Peter Schilperoort dan
ook. Reden om hem samen met het
orkest in één van zijn boeken te laten
optreden. De volgende twee anekdotes
wil ik u niet onthouden. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog, op 5 september
1944 om precies te zijn, gingen veel
Nederlanders ervan uit, dat de oorlog
elk moment afgelopen kon zijn. Ik
zie mezelf nog op de spoorbaan bij
de aan van Nieuw-Oost Indië zitten
om de geallieerden die er elk moment
konden aankomen te begroeten. Maar
helaas, dit zou pas negen maanden later
het geval zijn. Will , of liever Willem,
heeft hier de naam Dolle Dinsdag
voor bedacht. En zonder dat ik Julius
Pasgeld voor de voeten wil lopen, de
bekende zin Hallo,hallo, wie stinkt
daar zo? Het mannetje van de radio!
heeft hij ook bedacht.
De ikkers
Toen de vader van Joke 65 jaar werd is
hij gestopt met zijn werkzaamheden.
Hij is samen met zijn vrouw in de Morelstraat gaan wonen en iemand anders
heeft het café overgenomen. Zoals
ik in het begin al schreef, bestaat dit
café nog steeds. Zo heeft er al enkele
malen een re nie plaatsgevonden van
de leden van de jeugdgroep uit begin
jaren ’60 die in verband met de groene
jas die velen van hen droegen de Kikkers genoemd werden. Veel is er niet
veranderd heb ik van Joke begrepen.
Als voorbeeld de bijzondere ramen –
ze zijn rond van vorm – zijn nog steeds
aanwezig. Jan is in 1977 overleden en
zijn vrouw Frieda in 1987.

arl Doeke Eisma
leism @ l ne .nl

- Peter Schilperoort was een van de hoofdpersonen in het in 1959 verschenen ob vers-deeltje
‘Stampij om een schuiftrompet’. -
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Fonds 1818 agenda

ieuwe kampioen Ton Bodaan passeert op het eind toch nog Armin egger - die door menigeen al was gefeliciteerd
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

e l ende ontknop ng n

sen o ens aak

Het zal je gebeuren dat je je toernooiwinnaar waant en de seniorenkampioen van de Haagse
chaakbond dat je van menigeen al de felicitaties
in ontvangst
hebt
een feestDen Haag.
Jong talent
enmogen
ervarennemenkunstvormen
sigaartje hebt gerookt en er een pilsje op hebt muzikanten
genomen - spelen
maar dat
het
feest
dan
toch
niet
wordt
opdoorde
vanaf varende
gaat. Dat gebeurde Armin egger (1959) begenadigd
pianist
in
het
dagelijks
leven
aan
het
slot
catwalk geplatbodems hun repertoire. Publiek
van het
van de H B voor senioren en veteranen.
Een
valse
noot
in
het
slotakkoord.
presenteerd.
kan het festival gratis vanaf de kade
volgen. Naast de optredens zijn er

Stichting Orgel Elandstraatkerk

Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Elandstraat 194, Den Haag
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 10,- incl. consumptie

Daarnaast

Op het ultieme moment kwam Segger’s
hadactiviteiten
gewonnen en hij dit
keer ver
boven
staan
Haagse
op zaterdag ook diverse
Majanka Fotograﬁe
SEP
clubgenoot van AUG
SHTV Ton Bodaan
zijn
niveau
uitsteeg
dat
wil
zeggen
dat
dichters, jong
voor kinderen en is er een kunstPrinses
Christina
500 jaar Militaire boekt
(ook geboren in 27
‘59) langszij in de
hij bijna 4 punten meertalent
scoorde
endan op
markt.
/m 15 cultuur in Nederland
Concours
singer-songwww.jazzindegracht.nl basis van diens zogenaamde
eindrangschikking met een overwinning
Elo-rating
writers op het
eind 2014
worden in de Nieuwe
Museum Meermanno toont geduop WestlandsTot
kampioen
(alle leeftijden)
verwacht had mogen worden.
programma.
Jazz in de Gracht
Kerk
maand
twee lunchconrende de zomer een overzicht van de
Frans Pieter van
deniedere
Bos (1962).
Door
Helemaal onverdiend was
de toernooiwww.dichtersgilde.nl
Dunne Bierkade en Groenewegje,
certen
gegeven
door prijswinnaars
militaire boekcultuur in Nederland:
een ﬁjnzinnigheid
in de
toernooiregels
overwinning van IT-professional
Ton
Haagodaan. vanenhet
Christina Concours.
van het eerste gedrukte militaire
- Segger links Den
feliciteert
gingen de beker
de Prinses
titel toen toch
Bodaan natuurlijk niet. Het toernooi was
Stichting
Stadsdichter
Aanvang: 17.00 uur
Deze editie spelen voor u Shasta Elboek in Nederland uit 1473, tot het
naar Ton Bodaan.
goed bezet en hij verloor
geen enkele
Westbroekpark,
gratis die
(altviool),
RogierDat
Tamminexemplaar van het Handboek Soldaat
Dat niemandlenbogen
deze verbluffende
ontknodeed trouwensToegang:
ook Ton Bodaan
partij. Alleen tegen Segger
gaf hij een Den Haag
- e topborden in de laatste 9de ronde van het Persoonlijk ampioenschap voor senioren en
Aanvang:
14.00
uur
(cello)
Malinova
(piano).
van Ridder der Militaire Willemsping van het ga
toernooi
aanen
hetElena
eind van
met vaste hand langzaam Van den Bos
remise af - en verder had hij nog twee
veteranen. ooraan Ton odaan rechts tegen rans Pieter van den os
AUG
Toegang:
gratis
Orde, kapitein Marco Kroon.
www.christinaconcours.nl
de avond nog had verwacht, lag voor
beroofde van zijn laatste hoop om de
halfjes door zogenoemde ‘b es’ omdat
en op het tweede bord rmin Segger links tegen eo uijvesteijn. Poëzie aan de Waterkant
www.meermanno.nl
31 te slepen. En
de hand. Want voor het ingaan van de
seniorentitel in de wacht
hij aan het begin van het toernooi twee
SEP
Nieuwe Kerk
Bezoek in het Westbroekrence Woonzorgcentrum De Mantel in
laatste ronde stond juist Armin Segger
kampioen (60 ) dit jaar naar HSBhet leverde Bodaan dus uiteindelijk de
keer verhinderd was.
Orgelconcert
Museum Meermanno
Spui 175, Den Haag
park het grootste Haagse poëziefesVoorburg, omdat Sporthal De Schilp in
nog ‘op weerstandspunten’ voor op Ton
voorzitter Ruurd Kunnen (SV Promotie
toernooioverwinning op, omdat hij met
Bodaan, die in 2011 ook al1kampioen
Prinsessegracht 30, Den Haag
Aanvang: 12.30 uur
tival in de openlucht. Onder de naam
U kunt luisteren naar vierRijswijk dit keer niet beschikbaar was.
Bodaan. Beiden met trouwens de gewel- 52 tegenover 50,5 weerstandsweerpunZoetermeer). Hij werd 6de in de totale
werd nam de titel overigens weer over
Openingstijden:
Toegang: gratis
‘Poetry in Fashion’ werken dichters
handig orgelspel van de organisten
Bewoners van De Mantel kwamen er
dige score van 6,5 punt uit 8 partijen.
rangschikking. Voor het eerst dit jaar
ten (de bij elkaar getelde eindscores van
van Frans Ho nck (SG Rijswijk, hoofddi t/m zo van 11.00 – 17.00 uur
en modeontwerpers samen. Dichters Pablo Márquez Caraballo (Valencia)
helaas niet veel kijken, maar de locatie
Net als Van denAUG
Bos.
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Augustus en september

e e agenda bevat allerlei activiteiten die voor le ers van e ud-Hagenaar interessant kunnen ijn tentoonstellingen, le ingen, informatie, cursussen, mu iek, theater, en .
Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

a. 4 en zo. 5 augustus

Drie evenementen Brandweer useum
In de kelders van het raadhuis de Paauw in Wassenaar
bevindt het Brandweermuseum Wassenaar (Raadhuislaan
22, 2242 CP). In dez zomermaanden is het behalve op
zaterdag en zondag ook geopend op woensdagen, op al
die dagen van 12.00 tot 16.00 uur.
Op zondag 25 augustus om 15.00 uur wordt een tentoonstelling geopend van prenten en tekeningen die zijn
verzameld of getekend door G.J. van der Mark.
Op zondag 1 september om 11.00 uur wordt een nieuw
boek gepresenteerd: 'Magirus Brandweerwagens in de
Benelux'. Vier van zulke klassieke brandweerwagens zullen die dag voor de deur de gelegenheid opluisteren. En
tenslotte op zondag 8 september om 14.00 uur worden,
uiteraard ondersteund door levende muziek, de resultaten
gepresenteerd van een studie naar 'brandweermuziek'.
De toegang tot het Brandweer Museum is gratis. Meer
informatie kunt u vinden op internet:
www.brandweermuseumwassenaar.nl

oensdagavonden september
Open repetities hr. es. annenkoor
in de Bergkerk
Het Christelijk Residentie Mannenkoor (CRM) is al 85
jaar actief in Den Haag en de regio en geeft regelmatig
concerten, ook elders in Nederland en in het buitenland.
Er wordt een breed repertoire gezongen. Het koor heeft
versterking nodig en houdt daarom op de woensdagavonden 4, 11, 18 en 25 september van 19.45 tot 22.00
uur ter kennismaking open repetities in de Bergkerk, aan
de Daal en Bergselaan 50a in Den Haag. Neem uw partner
gerust mee! Zie ook: www.crmmannenkoor.nl
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Verhalen- en gedichtentrommel
in de Haagse unstkring
Een leuke activiteit om met de kleinkinderen naar toe te
gaan tijdens de Haagsche Kunst- en Antiekdagen. Voorlezen, dichten en beleven voor kinderen vanaf 4 jaar. Als
je luistert naar verhalen, als je gedichten maakt, wat zie
je dan voor je, wat hoor je, wat proef je, wat voel je? Uit
de verhalentrommel toveren acteurs en voordrachtskunstenaars allerlei verhalen tevoorschijn en dichters helpen
bij het maken van gedichten. Een jury van dichters bekijkt
wat het mooiste gedicht is. Het motto is: lezen en beleven! Terwijl de kinderen luisteren en dichten, bezoeken
hun ouders de stands en de locaties. Uiteraard kunnen
ze ook in de Haagse Kunstkring tentoongesteld werk
bekijken. Toegang vrij. Met medewerking van Pauline van
Munster, Tatiana Radier, Anita Poolman, Piet van der Pas.
Op beide dagen van 14.00 tot 15.30 uur in de Haagse
Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 364 75
85, info@haagsekunstkring.nl / www.haagsekunstkring.nl

ondag 5 augustus
unstmarkt ontmartre op urhausplein
Er komen deze dag kunstenaars uit alle windstreken
en verschillende landen naar de Kunstmarkt op het
Kurhausplein, die wordt georganiseerd door de Stichting
ART&JAZZ, in samenwerking met de Stichting Scheveningen Bad. De kunsthappening vindt plaats op en rond
het Gevers Deynootplein voor het Kurhaus en voor de
Palace Promenade en begint om 12 uur en gaat door tot
18 uur.
Met wel meer dan 40 kramen en 20 kunstdisciplines,
muziek, workshops, demonstraties en een onvervalste

HAAL NU
HET NIEUWE
PROGRAMMABOEKJE!

NIEUW: MAANDAG 19:15 UUR!
DINSDAG EN DONDERDAG OM 13.30 UUR

www.pathe.nl/buitenhof

Franse sfeer is er op deze laatste vakantiedag van alles
voor iedereen te vinden van jong en oud. Er staat een
tiental schilders, die allen gebruik maken van andere
technieken; een aantal van hen zullen zelfs ter plekke aan
het schilderen zijn. Er zijn beeldhouwers, fotografen, glas
in lood- en textielkunstenaars, sieraden, keramiek, zeer
speciaal uitgevoerde houten nestkasten. Bovendien is er
ook kalligrafie, papier marmeren en ornamentenkunst die
oorspronkelijk uit Turkije komt, te zien. Van deze oude
ambachten worden demonstraties gegeven en het is mogelijk een workshop te volgen. Voorts zullen er kramen
zijn waar je verschillende soorten sieraden kunt leren
maken, onder andere met leer en metallic verf of op een
traditionele manier. Uiteraard zal er een schminkkraam
voor de kleintjes zijn. De hele dag door is er muziek te
horen, gitaar, accordeon, blues: noem maar op.
Op deze speciale dag zal Angelique Schipper, spelend
op haar accordeon en zingend over Scheveningen, uw
gastvrouw zijn. Tussen 15 uur en 18 uur zal de bluesband
Mannish Boy optreden in diverse sets. Het duo is een
oude bekende die al eerder met ART&JAZZ samenwerkte.
Rondom het plein kunt u ook heerlijk op de terrasjes
zitten en lekker eten: er zijn culinaire hoogstandjes in
de restaurants uit wel zes verschillende landen uit alle
hoeken van de wereld.

Vanaf zaterdag 31 augustus
Expositie uilts in Triumfatorkerk
In de Christus Triumfatorkerk, Den Haag-Bezuidenhout,
exposeert Lous Reesink - Luijer een aantal prachtige
quilts (traditionele doorstikte dekens met verschillende
lagen). De officiële opening van de expositie is op zaterdag 31 augustus om 16.00 uur, waarbij muzikale medewerking wordt verleend door het harpensemble Harpoz.
In de maand september zijn de quilts te bezichtigen op
de donderdagen en vrijdagen van 12 tot 14 uur. Zowel bij
de opening als op de andere dagen is iedereen van harte
welkom in de Christus Triumfatorkerk, aan de Juliana van
Stolberglaan, hoek Laan van Nieuw Oost-Indië.

Di. 3 en wo. 4 september
nloopmiddagen enior eb
in de bibliotheken Voorburg en ijswijk
SeniorWeb verzorgt inloopmiddagen waarop de docenten
van 14:00 – 16:00 uur informatie geven over het cursusaanbod. Op dinsdag 3 september in Voorburg (Koningin
Julianalaan 257) en op woensdag 4 september in Rijswijk
(Generaal Eisenhowerplein 101).
Het aanbod voor de komende periode bestaat het aanbod
onder andere uit ‘(Voortgezet) Kennismaken met de
PC, Internet en e-mail, Workshop Facebook en ‘Veilig
internetten. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Henk
Cras (070 – 3941426) en Henk Selling (070 – 3952848)
van SeniorWeb of bij Ingrid Naaktgeboren (070 – 240 0
250) van de bibliotheek (beide dagen aanwezig).

o.

t m 14 september

nternationaal Orgelfestival Grote erk
De Grote Kerk staat weer een week in het teken van het
jaarlijkse Internationaal Orgelfestival. In een serie van vijf
orgelconcerten zullen befaamde organisten uit binnen- en
buitenland het prachtige Metzler-orgel laten klinken in
een breed repertoire uit diverse landen en stijlperioden.
Het Metzler-orgel, dat door kenners unaniem wordt
beschouwd als één van de belangrijkste moderne orgels
van ons land, werd in 1971 – nu 42 jaar geleden – door
de Zwitserse orgelbouwfirma Metzler (Dietikon) opgeleverd. Het orgel bevat 50 stemmen, verdeeld over drie
manualen en pedaal. Bij alle concerten kan het publiek
middels een groot videoscherm de verrichtingen volgen
van de concertgevers.
Voor nadere gegevens over de programma’s wordt
verwezen naar de website van het Haags Orgel Kontakt
(www.haagsorgelkontakt.nl). Alle concerten beginnen
’s avonds om 20.15 uur. Toegangskaarten (inclusief
programmaboekje) zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de
kerk op de avond van het concert vanaf 19.45 uur (donderdagavond vanaf 19.15 uur). Toegangsprijzen: € 10,00
/ € 8,00. Laag tarief: CJP, 65+, donateurs Grote Kerk,
Ooievaarspas (kinderen onder geleide gratis).
Info: 070-352.08.49 en e-mail: pieterbaak@ziggo.nl

ondagmiddagen vanaf okt.
Haagse azzclub in hotel rowne laza
De Haagse Jazz Club verzorgt al meer dan 65 jaar goede
jazzconcerten in Den Haag. Vanaf 6 oktober (t/m april)
kunt u daarvoor weer elke zondagmiddag terecht in de
Residentiezaal van het hotel Crown Plaza - Promenade,
aan de Van Stolkweg 1, 2585 JL in Den Haag.
Optredens van 14.30-17.30 uur; zaal open om 14.00 uur.
Goed bereikbaar met openbaar vervoer (tramlijn 1 of bus
21) halte World Forum, voldoende parkeergelegenheid;
(1e 2 uur gratis); ruime dansvloer. Entree € 9,- Studentenpas € 4,50. Leden op vertoon van lidmaatschapskaart
gratis. Het lidmaatschap bedraagt € 80,- per persoon per
kalenderjaar.
Het programma t/m het eind van het jaar is inmiddels bekend: 6 oktober The Jerry Steyger Band; 13
oktober The Hotspots Jazzband met vocaliste Machteld
Cambridge; 20 oktober Haagse Jazz Club Session Band;
27 oktober Jazz Steps; 3 november Basic Swing met
vocaliste Margreet Groenendijk; 10 november The Basin
Street Jazzband; 17 november Haagse Jazz Club Session
Band; 24 november Frits Kaatee and Friends; 1 december
The Koos Mark Big Band; 8 december The Rhine Town
Dixie Preachers met pianist Rob Agerbeek; 15 december
Haagse Jazz Club Session Band; 22 december Swinging
Christmas met Frits Kaatee and The Dutch Dixieland All
Stars; 29 december Dokter, Jazz & Co.
Stuur voor meer informatie een e-mail naar: info@haagsejazzclub.nl of kijk op www.haagsejazzclub.nl

Hotel Restaurant

KRINGLOOP VOORBURG

25% korting
op een artikel naar keuze..
a

Pa a

aa
a
ag 31 a g

1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

De Foreesten

Kringloop Voorburg haalt de nog
herbruikbare Spullen / huisraad
GRATIS bij u op?
U kunt de nog herbruikbare spullen
of huisraad ook zelf brengen. Tevens
kunt u bij ons terecht voor verhuizing,
ontruiming bij overlijden.

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00
Iedere laatste zondag van de maand Koopzondag!
van 12.00 tot 16.00.
Gratis parkeren op eigen terrein



•
•
•
•
•







Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.

a a 13

27 2 33
7 3

17 3
a a

17

aag
17 3

Van Leijdenstraat 2c, 2274 AW Voorburg
Tel: 0628 336 855
Achter fietsen winkel van Herwerden
In de poort.

ns ge ellige familiehotel in lden aal is al
meer dan
aar lang ges ecialiseerd in
weekarrangementen voor
ol trots
willen wi u on e nieuwe wellness, lu e hotel
kamers, sfeervolle aal en lounge laten ien.
geheel verzorgde vakantieweek
voor 55 incl. halen en brengen, div.
bus tochten, huifkartocht.
5 verzorgde avonden met o.m.
folklore, operette, dans en muziek
sfeer, service en gezelligheid
prima keuken, ook voor diëten,
bosrijke omgeving, nabij centrum.
Aanbiedingsprijs 2013 vanaf 499
Vrije plaatsen in aug, sept
okt

www.hotelhetlandhuis.nl
familie Oolderink 0541-512496
Gortelseweg 8
Vierhouten
Tel: 0577-411323
www.foreesten.nl
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VOORDEEL WINKEL
Zomervoordeel voor kleine prijsjes!
Aluminium zit-wandelstok Flipstick

an 38,95

31,95

Kniel-/zitbankje voor in de tuin
it opvo
are an je heeft een
stevig metalen frame met acht
ssen en orgt voor comfort
tijdens het ge nield er en in de
t in. e opstaande ijste nen ijn
op de geschi te hoogte odat
ich elf recht omhoog nt d en
onder r gpijn. mge eerd an hij
ge r i t orden als itje of opstap.

an 39,95

35,95

Vergrootglas met
halskoordje

19,95

n hoogte verstel are al mini m andel
sto met adel itting. an ge r i t
orden als ste n ij het lopen of als it
h lp om it te r sten. envo dig
in en it te lappen. le r itting art
in hoogte verstel aar van
cm
en ma imaal ge r i ersge icht
g.
o ver rijg aar in opvo
are
itvoering in handige draagtas voor
slechts € 49,95

Lap Desk
an 30,95

24,95

an 24,95

handen voortaan vrij
deaal te ge r i en ij het le en
of handenar eid. it vergrootglas
heeft
verlichting op een at
terijen vergroten
en he en een
diameter van cm.

Katlan Junior Plus insektenlamp
en milie vriendelij e manier van insecten verdelgen
met een er ingsge ied van
m . oor ge r i in
nensh is. oor het ltraviolette licht van de lamp or
den m ggen en vliegjes aangetro en. p h n eg
naar de lamp omen e tegen een onder stroom staand
rooster. o orden e snel en pijnloos vernietigd. e
insecten vallen in een demonteer ar opvang a je aan
de onder ant van het apparaat.

26,00

an 29,95

Opblaasbaar Loungekussen Wicked Wedge
an 19,95

it op laas are lo nge ssen neemt in
offer einig r imte in en nt ge r i en
om op het strand of in het gras heerlij te
nnen itten. e ic ed edge is
nat rlij oo als comforta ele
r ggeste n in
ed te ge r i en.
er rijg aar in de le ren grijs la
en ro e.

andige onderste ning voor le en en
schrijven onder eg op de an of in
de t in. et achte ssen vormt een
sta iele asis op
oven enen en de
harde ovenplaat orgt voor een stevige
ondergrond. a elij mee te nemen.
fmetingen
cm.

Tempur® Fietszadel Kussen
is visco elastisch en temperat rgevoelig aardoor het ich
e act vormt naar de conto ren van het lichaam. ierdoor ordt een
perfecte onderste ning ge oden en de vorming van dr p nten voor o
men. et
materiaal orgt voor e tra comfort en dr verlaging
perfect voor op de fiets tijdens lange fietstochten of op de hometrainer.

16,95

35, 95
an 39,95
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eer voor eel op

www volharding-voordeel nl

tatie ventilator Domo
org voor e tra ver oeling ged rende de
arme dagen met de e omo statief
ventilator. ij laat de l cht in
omgeving circ leren en dat heeft een
ver oelend effect. e ventilator an heen
en eer draaien op de voet voor een ma i
maal effect. e hoogte is instel aar van
cm tot
cm het opgenomen vermogen
att en het statief is verchroomd.

62,95

an

9,95

Oplaadbaar zaklampje
adeau bij iedere
bestelling

anaf

32,45
Protect a

ed matrasbeschermer

er nacht verliest gemiddeld een volle drin e er vocht.
escherm
matras daarom tegen transpiratievocht en andere
vloeistoffen. e rotect a ed hoesla ens he en een
atoenen ovenlaag ijn aterdicht maar toch ademend s per
a sor erend ltrad n en
eg stretch aar asmachine estendig
tot graden en ver rijg aar in t ee maten en als escherming voor
het hoofd ssen.
atras eschermer
atras eschermer
oofd ssen eschermer

cm
cm

cm

€ 32,45
€ 54,95
€ 2 ,95

Hoe kunt u deze producten bestellen?
U kunt op 3 manieren bij ons bestellen

249,95

an 2 9,95

- Via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl
- Via telefoonnummer 038-4600023
- Vul de coupon hieronder in te vullen en hem ongefrankeerd op te sturen naar
De Volharding Voordeel, Antwoordnummer 891, 2501WK Den Haag
Dhr. Mevr. _________________________________________________
Adres _________________________________________________________
Postcode en Woonplaats ____________ ___________________________
Telefoon __________________________ E-mail ______________________
Artikel

ltra lichgewicht
rollator Track
et ij ondere van de e trend rollator is dat
hij d el opvo
aar is tot een hand aam
pa etje. lle opties itten er ij tevige r g
and ma elij e tas verlichting en re ectoren
tilpedaal voor stoepranden vast et are en
ielen andelsto ho der en par eerrem.
otaalge icht van
ge r i ersge icht

g en ma imaal
g.

itge lapt
itting
cm
reedte t ssen de handgrepen cm
pgevo en
cm

cm

Zit-wandelstok Flipstick
Flipstick opvbouwbaar
Lap Desk
Kniel-zitbankje
Vergootglas halskoordje
Katlan insectenlamp
Loungekussen WickedWedge
Domo statiefventilator
Protect a Bed 1 persoons
Protect a Bed 2 persoons
Protect a Bed Kussenslopen
Lichtgewicht Rollator Track
Verzendkosten per bestelling

Prijs

Aantal

31,95
49,95
24,95
35,95
19,95
26,00
16,95
62,95
32,45
54,95
26,95
249,95

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

er ending vergrootglas
etaling achteraf via een cceptgiro
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie

ewoonten rituelen

Een blokje om voor het slapen. Voor je het weet is het vast ritueel geworden en slaap je niet meer goed zonder dat blokje om.
ommige gewoonten hou je je hele leven vol.

met ulius Pasgeld

rond kommetje zonder versieringen
of afbeeldingen omdat zulks vreselijk
kan aﬂeiden. De melk, die ik daarin
giet dient in eerste instantie uitsluitend tot het innemen en doorslikken
van mijn zes dagelijkse pillen tegen
hartfalen, te hoog cholesterolgehalte
en te hoge bloeddruk. Daarna dient
de melk te worden bijgeschonken tot
1,3 centimeter van de bovenrand van
het kommetje. Vervolgens wordt het
kommetje gedurende twee minuten
en 50 seconden in de magnetron
geplaatst. Dan wordt het kommetje,
dat inmiddels zelf ook heel erg heet is
geworden, zonder ovenwanten of andere beschermende middelen, met de
blote handen via een, in de loop van
de afgelopen halve eeuw ontwikkelde
techniek, naar de keukentafel gedragen waar inmiddels een Zweedse
kruiswoordpuzzel inclusief schrijfgerei klaar ligt om de tijd tijdens het
nuttigen van de Brinta te verdrijven.

Brinta
Sinds 1953 nuttig ik iedere ochtend
een bordje Brinta. Deze gewoonte
heeft zich in de loop der tijd zo verﬁjnd, dat het een dagelijks ritueel is
geworden met moeilijk te beschrijven
details. Alles moet tot in de puntjes
zijn geregeld. Als ’s ochtends blijkt,
dat de melk op is, is het huis te klein.
Als mevrouw Pasgeld de suikerpot
ergens anders heeft gezet dan op de
derde plank van het linker-keukenkastje, kan ze de daaropvolgende
uren geen enkele vriendelijkheid
meer van mij verwachten. Steevast
dienen er op het bovenste plankje in
het kastje onder de trap tenminste
drie pakken Brinta in voorraad te
zijn. Toen Brinta in 2008 de pakken
aan de zijkant ging voorzien van een
revolutionair uitschud-tuitje, heb
ik serieus overwogen op een ander
merk volkorentarwemeel over te
gaan. Alleen het feit, dat dat er geen
ander merk bestond, weerhield me
van mijn voornemens. En dat, terwijl
de verpakking van Brinta
waarschijnlijk de meest
behoudende vorm heeft
die je maar kan bedenken.
In de zeventig jaar, dat
Brinta (Breakfast Instant
Tarwe) nu al op de markt is,
veranderden de plaatjes op
de verpakking hooguit vier
keer. En nooit kwamen ze
in de verleiding het tarwemeel anders dan gewoon in
de kartonnen doos te doen,
waar luchthartiger ondernemers de tarwevlokken allang in
een papieren of pastieken zak hadden
gehuld, alvorens die in de kartonnen
doos te doen.
De bereiding van de Brinta luistert
iedere ochtend nogal nauw. Ik nuttig
mijn Brinta uitsluitend in een wit,

kleine lepeltjes op de tweede plank
van de rechterkeukenkast.
Suikerschep
Het kommetje Brinta is nu klaar.
Maar er moet nog wel suiker in. Die
staat op de derde plank van het linkerkeukenkastje. Rietsuiker. Want in
1983 ben ik overgegaan van gewone,
witte kristalsuiker op rietsuiker. Toen
kon dat nog. Toen was ik veertig.
En dan kan je nog tegen een stootje.
Thans zou ik er niet aan moeten
denken wijzigingen aan te brengen
in het Brinta-ritueel. aatst verving
mevrouw Pasgeld de suikerschep.
De nieuwe suikerschep leek me iets
meer suiker te kunnen bevatten dan
de vorige. Dus heb ik de hoeveelheid
suiker voor in mijn Brinta onmiddellijk teruggeschroefd van 3,5 schepje
naar 2,9 schepje.
Die suiker, zo leerde een halve eeuw
omgaan met Brinta me, dient regelmatig door de pap te worden geroerd.
Dit gaat het best door de suiker in het
midden van de pap te storten en vervolgens met het lepeltje schuivende
bewegingen in de pap te maken vanaf
de buitenrand naar het midden terwijl
de linkerhand het gehele kommetje
in een ronddraaiende beweging tegen
de wijzers van de klok in draait.
begrijpt vast wel wat ik bedoel.

Het is mij onmogelijk het toevoegen
van het tarwemeel aan de verhitte
melk te beschrijven.
Al was het alleen
maar omdat de
ervaring die ik daarin
gedurende een halve
eeuw heb verworven, in combinatie
met mijn materiaalkennis, mijn
ﬁnishing touch, mijn
know-how en mijn
intuitieve benadering die daaraan ten
grondslag liggen, iedere taalkundige beschrijving tarten.
Wel kan ik u zeggen, dat de dikte van
de uiteindelijk substantie bepalend is
voor mijn humeur de rest van de dag.
En ook kan ik u mededelen, dat een
en ander dient te geschieden met het
grootste lepeltje uit het glaasje met de

Duinhage

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
070 - 325 46 40
wijkservicepunt@duinhage.org

Wijndaelercentrum

Korte broek
Tenslotte een ritueel waar ik kort
over kan zijn. Dat betreft het dragen
van een korte broek. Van mijn ouders
moest ik te lang met een korte broek
naar school. Gevolg nooit, maar dan
ook nooit zal ik een korte broek aan
doen. Ook niet op snikhete dagen. Ik

l

l
l
l

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
070 - 447 02 00
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

Erasmusplein 87 - 2532 RG Den Haag - 070 - 388 92 13 - www. humanitaswoonzorgplus.nl

-

weet ik niet hoor. Dwanggedachte,
ritueel of gewoonte. Wat kan mij dat
schelen. Mijn vader deed het. Het zal
dus wel ergens goed voor zijn.

Koud douchen
Ik zie (bij het schrijven van deze
rubriek) dat ik nog maar 250 woorden
heb. Terwijl ik hier, op deze plaats,
naast mijn Brinta ritueel, nog wel zes
andere rituelen had willen beschrijven. Dan zou gelijk de hele OudHagenaar vol zijn.
Nou, vooruit. Nog twee rituele afwijkingen dan. Koud douchen na een
warm bad. Iedere ochtend neem ik
een warm bad. In bad lees ik vaak in

Loosduinen

Escamp
Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
070 - 330 39 03
wijkservicepunt@coornhertcentrum.nl

een boek. Als ik dan plotsklaps merk,
dat ik in ijskoud water lig, is het een
verdomd goed boek geweest. Maar
daar gaat het nou even niet om. Mijn
vader stond altijd drie minuten onder
de koude douche nadat hij van zijn
warme douche genoten had. Want hij
had geen bad. Ik wel. Maar ik vind,
dat ik dan, na mijn warme bad, toch
ook wel drie minuten onder de koude
douche kan gaan staan. Waarom? Dat

l

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum

identiteit
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kwaliteit

-

l
l
l
l
l

ben er gek zeg. Zal ik zo’n beetje in
zo’n idiote korte broek rondlopen. Ik
kijk wel linker uit.
Heeft u ook een afwijking die zich
in de afgelopen halve eeuw heeft
gevormd? Mail het naar
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

e ond e ds o st
n de vorige rubriek
stond een liedje waarin
Van Buuren voorkomt
en waar de oorsprong
onduidelijk van is.

Mijn oma heette ook Van
Buuren en haar vader was
Fabrikant van vleeswaren
o.a. Haagsche everworst.
Hij had in Rotterdam wel
zeven slagerijen en ook zijn
vader en grootvader waren
zoals men dat toen noemde
‘Meester Vleeshouwers’
en kwamen oorspronkelijk
uit Delft. Het kan dus best
zijn dat een nazaat ook in
Den Haag een slagerij had
en dat daarop het gepubliceerde liedje is gemaakt.
Ook in Rotterdam was liedje
waarvan het refrein luidde,
‘Dat is Van Buuren’s, Ja
leverworst (bis), Dat is Van
Buuren’s leverworst, Zij is
‘t beste voor maag en
dorst.’

At Verschoor

s l e @ sem .nl

Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Wonen
Thuiszorg
Zorgabonnement Zeker Thuis
Dagverzorging
Activiteiten en cursussen
Ondersteuning mantelzorgers
Wijkservicepunt voor advies
Café-restaurant

humane waarden

-

menselijke maat
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o t goed

Deze week opnieuw twee extra udoku’s voor de zomer omdat er weer wat extra ruimte is. ant er zijn nog geen
prijswinnaars te melden van het grote kruiswoordraadsel in De Oud-Hagenaar nr. 1 . kunt de oplossing daarvan
namelijk nog t m maandag
augustus inzenden.
moet op zoek naar de cijfers in de grijze
vakjes van de zes Sudoku’s.
Wat we vragen is dus een reeks van zes cijfers. Maar u hoeft er maar 5 goed te hebben
met die warmte is 1 fout wel oka vinden
we.
nzenden
Er worden vijf prijzen verloot onder goede
inzenders. Vergeet bij de inzending van de
oplossing niet uw postadres te vermelden.
We uw oplossing uiterlijk binnen hebben op
Donderdag

9 augustus

udoku

udoku A

5

Stuur per e-mail naar
u el deoud-hagenaar.nl
Zet in de onderwerpregel
lossing u o u n .

udoku D

3
5
9
4
8 4
5
2
9
4
1 8
6
2
3 1
9
3 2
7
8
5 1
7

5 6
5
4 7
9
8

4
8

3

3
2

1

3
6

5
1

4 2
7
7
1 5
4
9

n memoriam: ilian Ducelle (1919

7 2 1 3 4
7
4
8
1 3
6
7 2
9
1
6
6 2 9
7
5
3
1
5
4

udoku E

6

2

udoku B

6
3 7
1
2
5
8

3 6
7
4
5

1
2
6
8 5

1
4
7
3

9
7

3 6
3

9 8
3
8 1

6

7
3
5

7

1
2
8
3

4
6

8
3
4

6
9

4

6 3

6

2 5
7
3 1

udoku

7
8
3

7 5
9

8

3
5 2
6 4
7
8
4 5
8
2
5 2
7 8

6
7
1 8
9 4
2

3

013)

Doe maa ge oon
dan doe je al nd s genoeg
Op 5 augustus is ilian Ducelle is overleden zij is inmiddels in besloten kring gecremeerd. illy ary Hermine van
ele zoals ze officieel heet werd geboren in itoebondo (Oost- ava) in 1919. e is vooral bekend geworden door haar
werk voor het tijdschrift Tong Tong (tegenwoordig oesson). Eerst als uitgever en later na het overlijden van haar
echtgenoot an Boon (Tjalie obinson) als hoofdredacteur.

Ducelle staat in Indische kringen bekend
om haar scherpe pen, haar kritische blik en
bevlogenheid. Ook stond ze bekend om haar
uitgesproken standpunten over de Indische
gemeenschap. ilian Ducelle begon als
18-jarige haar journalistieke carri re bij het
Soerabajaasch Handelsconcern. In 1945 werd ze
oorlogscorrespondent waarna ze voor verschillende kranten en tijdschriften werkte. Zo was
ze columniste en cop writer bij Nieuwsgier en
Asia Ra a. Voor de columns van de Vrije Pers

veranderde zij haar schrijversnaam in Voor de
columns van de Vrije Pers veranderde zij haar
schrijversnaam in ilian Ducelle, de naam
die later bekendheid zal krijgen bij het grote
Indische publiek.
Oorlogscorrespondent
Na de onafhankelijkheid van Indonesië vertrekken ilian en Jan noodgedwongen met hun
gezin naar Nederland. Na de capitulatie van
Japan in 1945 werd ze oorlogscorrespondent bij
de eger Voorlichtings Dienst ( VD). In deze
ruwe mannenwereld wist zij zich bijzonder
goed te handhaven. Daarnaast werkte ze als
columniste en cop writer bij Nieuwsgier en
Asia Ra a. Voor haar artikelen in de Vrije Pers
neemt ze de schrijversnaam ilian Ducelle aan.
In 1950 trad ze in het huwelijk met de schrijver
Jan Boon, die vanaf de oprichting van Stichting
Tong Tong zijn medewerking gaf onder de
naam Tjalie Robinson, onder welk pseudoniem
hij eveneens een aantal boeken schreef. Ook het

gezin Boon ontkwam niet aan de repatriëring
en in Nederland aangekomen waren ze nauw
betrokken bij de oprichting van de Stichting
Tong Tong en het gelijknamige tijdschrift. Na
het overlijden van Tjalie in 1974 was ilian
vele jaren hoofdredacteur van het tijdschrift, dat
later werd omgedoopt in Moesson.
ritische geest
ilian Ducelle is haar leven lang een kritisch
journaliste geweest, die er niet voor schroomde
om ﬂink en ongezouten de waarheid te zeggen.
Zo liet zij zich regelmatig uit over in haar ogen
zeurende Indische Nederlanders die jaren na
dato blijkbaar nog steeds de haat tegen alles
wat Japans is blijven aanwakkeren. Een gezeur
dat volgens haar orkaankracht bereikte. Dat
er ongelooﬂijk geleden is tijdens de Japanse
bezetting In Indië, waar verreweg de meeste
Nederlanders geen weet van hebben, is ontegenzeggelijk waar, maar om dan schrijvend,
dichtend, gillend en krijsend op papier om deze

feiten heen te blijven draaien, daar wil ik niets
van weten , aldus ilian. Een van haar gevleugelde uitspraken en tevens titel van een van
haar boeken, is Doe maar gewoon, dan doe je
al Indisch genoeg . Tijdens haar journalistieke
leven is ze een fenomeen geweest, waar maar
weinigen omheen konden. Tot bijna het einde
aan toe is zij blijven schrijven, zij het in een
rustiger tempo. Haar liefde
voor Indië, haar medemens en
haar werk zal ons altijd bijblijven. Ze is 93 jaar geworden.
Wie meer wil weten over het
leven en werk van ilian Ducelle, adviseren wij het artikel
te lezen van historicus Prof. Dr. Wim Willems
http www.dbnl.org tekst will034cult01 01
will034cult01 01 0006.php
Nederlands Indisch ultureel entrum
.in is h en um enh g.nl
in o@in is h en um enh g.nl
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