
Dinsdag 28 april 2015 - Jrg. 7, nr. 9

Oplage: 75.000 ex.

Uitbundige viering van 70 jaar bevrijding     
Dodenherdenking op 4 mei, feest op 5 mei en méér verder in de maand

Dit jaar wordt in mei 
uitbundig gevierd dat 
het 70 jaar geleden 
is dat ons land werd 
bevrijd. Niet alleen 
tijdens de dodenher-
denking op 4 mei en 
op bevrijdingsdag 
5 mei wordt bij de 
Tweede Wereldoorlog 
stil gestaan, ook later 
in de maand vindt er 
in Den Haag en elders 
nog van alles plaats 
in dit kader. Zoals op 
9 mei, als acteurs in 
historische uniformen 
demonstreren hoe 
de Slag om Ypenburg 
zich in 1940 voltrok. 
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 (070) 346 95 71

Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  Zaterdag 9 mei vanaf wordt vanaf 10.00 uur op het Böttgerwater de Slag om Ypenburg nagespeeld. Zie pagina 13. (Foto: HVBY Glen Siegers). -

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

sinds 1953

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

In dit nummer van De Oud-Hagenaar 

een kleine greep uit alle activiteiten 

op en rondom 4 en 5 mei.

Rijswijk

Maandagmiddag 4 mei om 15.45 uur 

wordt op de dit jaar 100 jaar oude 

Begraafplaats Oud Rijswijk aan de 

Sir Winston Churchilllaan 233 weer 

een dodenherdenking gehouden, bij 

het monument ter nagedachtenis aan 

de gevallenen bij de Slag om Ypen-

burg en gefusilleerden bij spoorweg-

overgang ‘t Haantje. 

Wieteke van Dort zal er zingen en 

voordragen; er is een kranslegging en 

twee minuten stilte.

Waalsdorpervlakte

Hoewel op televisie de dodenherden-

king op 4 mei op De Dam in Amster-

dam altijd de meeste aandacht krijgt, 

is voor onze regio de herdenking op 

de Waalsdorpervlakte in het duinge-

bied Meijendel tussen Den Haag en 

Wassenaar het meest indrukwekkend.

Meer dan 250 verzetsstrijders werden 

hier in WO II door de Duitse bezet-

ters gefussilieerd. 

Op 4 mei wordt er over de Waals-

dorpervlakte een zogenaamde Stille 

Tocht gelopen. Deze stoet vormt zich 

vanaf het verlengde van de Oude 

Waalsdorperweg. Op de Waalsdor-

pervlakte luidt de Bourdonklok (zie 

foto) tot even voor 20.00 uur. Na het 

signaal Taptoe volgen twee minuten 

stilte. Dan klinkt het Wilhelmus. De 

Bourdonklok wordt daarna weer ge-

luid totdat de laatste belangstellende 

het monument heeft gepasseerd.

Kasteel De Binckhorst

In de tuin van het kasteel de Binck-

horst aan de Binckhorstlaan 149 te 

Den Haag staat een oorlogsmonu-

ment, als herinnering aan drie  omge-

komen militairen van de toenmalige 

VIIde Zoeklichtafdeling (onderdeel 

van het Regiment Genietroepen), 

die in de vroege morgen van de 

eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 

bij de Oude Tolbrug in Voorburg zijn 

omgekomen.

Ook dit jaar zal op 4 mei a.s. bij dat 

monument een dodenherdenking 

worden gehouden, die begint om  

19.40 uur en wordt afgesloen om ca. 

20.15 uur met een defi lé.
Tijdens de herdenking is er toepas-

selijke muziek, o.a. verzorgd door het 

Christelijk mannenkoor “Schevenin-

gen” o.l.v. Teun Mooiman. Vooraf-

gaande aan de twee minuten stilte 

zal de Last Post worden gespeeld, 

gevolgd door het gezamenlijk zingen 

van het volkslied. De herdenkings-

toespraak zal worden verzorgd door 

afgevaardigde van het Regiment 

Genietroepen.

Herdenking kunstenaars

Ook Haagse kunstenaars staan stil bij 

70 jaar Bevrijding. Zij doen dat op 

4 mei vanaf 19.30 uur in de Haagse 

Kunstkring, aan de Denneweg 64, 

met een herdenking die in het teken 

staat van de vele oorlogsmonumenten 

die verspreid staan door de stad. Dat 

zijn namelijk ook kunstobjecten, die 

mede voortkwamen uit het creatieve 

brein van beeldend kunstenaars en 

schrijvers. Negen van deze kunstzin-

nige gedenktekens staan centraal in 

dit programma dat begint na de twee 

minuten stilte om acht uur.

De kunstenaars Albert Brussee, 

Rein Edzard, Wim de Haas, Gareth 

Harwood, Tatiana Radier, Gerrit 

Vennema en  Ellen Verheij wisselen 

het programma af met voordracht en 

muziek. Ook wordt een fi lmfragment 
van Robin Lutz  van de slag bij Ypen-

burg vertoond. Van 6 t/m 25 mei is er 

nog een ledenexpositie ‘Vrijheid en 

bevrijding’ in de Haagse Kunstkring.

App oorlogsmonumenten

Wegens 70 jaar Bevrijding heeft 

het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
samen met het Nederlands In-

stituut voor Beeld en Geluid de 

gratis app Oorlogsmonumenten in 

Beeld gelanceerd. Tegelijk is een 

interactieve website beschikbaar 

gemaakt (www.tweedewereldoorlog.

nl/70jaarbevrijding) op internet. Met 

de app en de site wordt de geschiede-

nis van de bevrijding van Nederland 

in kaart gebracht aan de hand van 

historische foto’s en beelden van het 

Polygoonjournaal. 

Ook geeft de site een overzicht van 

de activiteiten die in het land worden 

georganiseerd vanwege het lustrum-

jaar 70 jaar Bevrijding. Oorlogsmo-

numenten in Beeld is beschikbaar 

voor tablets en smartphones met iOS 

of Android.

Haags Bevrijdingsfestival

Op dinsdag 5 mei is er weer, extra 

groots opgezet dit jaar, het Haagse 

Bevrijdingsfestival. Het is een Nati-

onale Feestdag, waarop de meesten 

vrij hebben van hun werk of school. 

Er is zoveel te doen en beleven in 

de stad, dat het beste advies is om te 

kijken op de website

www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl

Daar vindt u niet alleen inhformatie 

over de viering op 5 mei, maar ook 

over nog langer doorlopende activi-

teiten en exposities.

Natuurlijk is er ook in andere steden 

dan Den Haag in de regio het nodige 

te beleven. Via de website van uw 

eigen gemeente wordt u daarop attent 

gemaakt en/of doorverwezen.

SENIOREN BEGELEIDING 
BOHEMEN (SBB) 

*  Begeleiding en vervoer naar ……  
* (her)inrichting woning/verhuizing
* Administratieve ondersteuning
* € 17,50  per uur incl. btw

Iedereen verdient aandacht en ondersteuning !

Wij zijn actief in heel Den Haag en omgeving

WWW.SBBOHEMEN.NL   - TEL. 06.49.35.97.55

SAMEN KLASSIEK

Bent u alleengaand en wilt u uw liefde 
voor klassieke muziek delen?

Meld u dan aan voor

SAMEN KLASSIE
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T: 070-88 00 333
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-  Bourdonklok op de Waalsdorpervlakte. -
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Uitgeverij FRT:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag 

Administratie en boekhouding
administratie@deoud-hagenaar.email
Kim Olsthoorn en Jan Vos
Mail of spreek in op tel.: (070) 4275097

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

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een drietal, met 
De Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), en 
De Oud-Utrechter (oplage 55.300). Er zijn aan-
trekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.

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

De Oud-Hagenaar op internet

Web: http://deoud-hagenaar.nl
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.email

Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.email 
Advertenties irene.schaddelee@deoud-hagenaar.email
  06 - 23700323
Distributie distributie@deoud-hagenaar.email
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.email
Puzzeloplossing puzzel@deoud-hagenaar.email

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 

idden el and  eid hendam oor urg  
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 75.000 exemplaren, 
via circa 350 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.emailC
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OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karak-

ter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.

Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Internet:  deoud-hagenaar.nl

Duivels filmgevaar bedwingen

Schoolmaatje Harry Vreken

Met grote belangstelling las ik het artikel 

over Harry Vreken in de Oud Hagenaar 

nr.7/2015. Staat U mij toe n.a.v. dit artikel 

enige verbeteringen c.q. aanvullingen te 

verstrekken. Harry is een oud -klasgenoot. 

Wij zaten op de Prof. Lorenz MULO aan 

De Laan en niet zoals vermeld in de Jan 

Hendrikstraat. Persoonlijk was ik getuige 

van de beide beenbreuken van Harry. De 

eerste maal tijdens een school Paasvoet-

baltoernooi in 1952. Wij stonden toen nog 

ongeslagen, maar na de beenbreuk, toege-

bracht  door de keeper van de tegenpartij, 

wonnen wij geen wedstrijd meer. De tweede 

keer was in het toenmalige Zuiderpark-

stadion, ik meen tegen Sparta - maar weet 

dat niet geheel zeker. Ik was in ieder geval 

toeschouwer en de krak van het bot was 

zelfs voor de toeschouwers hoorbaar. Voorts 

herinner ik mij dat Harry, in de bakkerij van 

zijn vader, met zijn gezonde been urenlang 

tegen een balletje trapte.

Er werd in dat artikel melding gemaakt van 

het foute oorlogsverleden van zijn broer 

Gerrie.

Hierbij dient niet onvermeld te blijven 

dat de KNVB hem dat kennelijk niet als 

zodanig aanrekende. Hij werd immers in 

1953 gekozen in het zogenaamde ‘Water-

noodselftal’ tijdens een wedstrijd tegen 

profs in Frankrijk. Deze wedstrijd werd 

overigens door “ons” met 2-1 gewonnen. 

Op bijgaand fotootje ziet U Harry knielend, 

als 2e van rechts; ondergetekende eveneens 

knielend, als 2e van links. Helaas heb ik 

Harry na onze schooltijd niet meer ontmoet. 

Juist daarom vond ik het erg interessant te 

lezen hoe het hem vergaan is.

Leo Reijke
leo@reijke.nl

-----------------------------------------------------

Internet is ook onbetrouwbaar

Naar aanleiding van de special over het 

internet in De Oud-Hagenaar van afge-

lopen 14 april het volgende. Behalve het 

niet gerubriceerd zijn van het net heeft het 

web een nog veel belangrijker nadeel: de 

informatie hierop is verre van betrouwbaar. 

Eén alleszeggend voorbeeld. Het internet 

beweert dat de Haagse meisjesmoordenaar 

Koos H. – tot levenslang veroordeeld voor 

het martelen, verkrachten en vermoorden 

van Thialda Visser, Emy den Boer en Edith 

Post – als nachtportier stond aan de deur 

van “de Haagse nachtclub De Nachtegaal”.

Dit is klinkklare onzin. In Den Haag heeft 

nooit een nachtclub met deze naam bestaan! 

Koos H. heeft bij 3 Haagse horecagele-

genheden als nachtportier gewerkt: de Sche-

veningse discotheek Hans & Grietje, café 

Daan en de Haagse seksclub Mayfair.

Tot zover de betrouwbaarheid van het 

wereldwijde web.

Guus van Baar
guusconfuus@gmail.com

-----------------------------------------------------

Hatelijkheden bij de bevrijding 

De avond van 4 mei ‘45 stond ik met mijn 

zus in de Pletterijstraat tegenover het Wees-

huis. Er waren geruchten dat de oorlog was 

afgelopen en veel buurtgenoten waren op 

straat hoewel het spertijd was. Er zou pas 

echt vrede zijn als de vlag werd uitgestoken 

op de toren van de Grote Kerk en er klom 

dus iemand op het dak van het Weeshuis om 

dat te controleren. Maar er was geen vlag te 

zien en iedereen zocht z’n huis weer op. Het 

was onmogelijk nieuws te krijgen over de 

werkelijke toestand. Officieel had niemand 

meer een radiotoestel in huis, die waren 

al jaren geleden onder dwang ingeleverd. 

Degene die nog een ontvanger had hield dat 

natuurlijk verborgen want je kon verraden 

worden. Toch drong het gedurende 5 mei 

door dat het echt vrede was en waagden 

we ons naar het Spui. Veel mensen hadden 

zich daar verzameld voor ‘n pand dat iets te 

maken had met de N.S.B..Vanuit de ramen 

op de bovenverdieping werd de inboedel 

naar buiten gesmeten. Wij stonden aan de 

overkant dit alles te bekijken toen vanaf

de zijde van het Rijswijkseplein, auto’s 

kwamen aangesneld met om zich heen 

schietende Duitse soldaten erin. Wij hebben 

toen dekking gezocht in de Galerij van een 

nabije meubelzaak. Ik was ook getuige van 

het misselijkmakend oppakken van jonge 

vrouwen die met Duitsers hadden geheuld. 

Kaalgeschoren en met rode menie bekruist, 

bespuwd, vernederd Ik zag ze gedwongen 

rondjes lopen om de klok midden op het 

Rijswijkseplein. En op de rangeerplaats van 

het Staatsspoor waar wij vaak hadden neer-

gezeten om kooltjes te zeven uit de sintels. 

Daar moesten ze vóór op de locomotief 

staan. Ik minachtte en haatte hun bespotters. 

Jaren later sprak ik een man die me vertelde 

hoe hun Joodse gezin door deze vrouwen 

in bescherming was genomen tijdens de 

bezetting.

Johanna van den Braak
circu2@hetnet.nl

Ik was in die jaren een bevlo-

gen filmfan: naar ‘ontspan-

ningsfilms’ ging ik slechts met 

mijn moeder, die nog uit de tijd 

kwam dat Marika Rökk, Zarah 

Leander en Ilse Werner en 

dergelijke sterren de cinema be-

paalden, alsmede het filmische 

gesprek in huis. In de Boek-

horststraat kwam ik weinig, wel 

in Rex in de Lange Poten (waar 

nu Paagman gevestigd is) waar 

soms lang na de premièredatum 

de goede films nog vaak te zien 

waren.

Vigilante cura …

Als leerling van de Bisschop-

pelijke Kweekschool aan de 

Paramaribostraat werden wij 

veel met film geconfronteerd. 

Na  een pauselijke encycliek 

uit 1937 “Vigilante cura…” 

van Paus Pius XI werd er veel 

aandacht besteed aan de film 

als gevaar voor de katholieke 

opvoeding. Er was een Katho-

lieke Filmactie opgericht (de 

KFA) die behalve een eigen 

strenge keuring en waardering 

van de films met het oog op 

het gevaar voor godsdienstige 

ontsporing, ook een aantal 

kaderscholen had.

In de vitrines in het schoolge-

bouw hingen de rode kaarten 

met de keuringsresultaten. Ik 

vond het altijd interessant te 

zien welke films “afgeraden” 

of zelfs “verboden” werden: je 

wist dan waar je heen moest 

gaan om iets te zien dat vaak én 

cinematografisch én qua inhoud 

confronterend of interessant 

was. 

Omdat mijn interesse in films 

toch groot was wendde ik mij 

tot de Filmkaderschool van de 

KFA in den Haag: er is even 

een blind vlekje in mijn geheu-

gen over de juiste straat (maar 

dat geeft niet, Pasgeld zegt ook 

dat Flora in de Boekhorststraat 

was; hij bedoelt Thalia. Flora 

was in de Wagenstraat) maar 

het was of de Nieuwe School-

straat of de Willemsstraat. 

Directeur daar was Pater Jac. 

Dirkse, een aimabel mens, die 

mij aanraadde een driejarige 

cursus te volgen voor filmvor-

mingsleider, die leiding moest 

geven aan de filmopvoeding 

van leerlingen van de middel-

bare school. Ik heb het gedaan 

en zat dus eenmaal in de week 

te midden van  veel religieuze 

onderwijsmensen, over wie ik 

mij vaak afvroeg waarom die 

er zaten?

Zuster Serafien
Ik herinner me een zuster 

Serafien die Nederlands gaf aan 

de meisjeskweekschool in de 

Oude Molstraat, een ongeloof-

lijk leuk mens. Vaak heb ik mij 

afgevraagd wat haar bezielde: 

ik vond het doodzonde. De 

meest Haagse docent was de 

onvergetelijke Piet van der 

Ham, die films recenseerde in 

Het Binnenhof en ons sma-

kelijk vertelde over zijn tocht 

van Roxy naar Hollywood, 

vice-versa  om twee films 

tegelijk te kunnen beoordelen. 

Hij heeft ons ook eens zijn film 

over Dick Bos laten zien, die 

hij in de oorlog had gemaakt 

met Maurice Nieuwenhuizen. 

Bob Bertina van De Volksrant 

was een docent evenals Charles 

Boost en Pater Dirkse die ik 

wel driemaal op dezelfde grap 

heb kunnen betrappen. Bij 

een poging de montage uit te 

leggen (een poging die hij altijd 

beëindigde met jet slot van de 

Galloping Major) was er een 

zoenscène in een circus bij de 

wilde dierenkooi, waar een lief-

de opbloeide tussen de leeuw-

netemmer en een verblindend 

oud-modische schone. “Zo temt 

men leeuwen”zei dirkse altijd, 

wat één keer leuk was Janus 

van Domburg van het dagblad 

De Tijd was een zeer orthodox 

recensent, een oudere vrome 

man voor wie de stomme film 

alles was. Wat had het geluid 

toegevoegd aan het beeldritme? 

Toen we Faja Lobbi zagen van 

Herman van der Horst toonde 

hij een moment waarop een 

Indiaan in alle stilte in het oer-

woud loopt op jacht naar voed-

sel. Hij legt in alle stilte zijn 

boog aan, schiet en raakt. Op 

dat moment liet van der Horst 

extra hard een soort oerwoud-

geluid horen waarin alle dieren 

protesteerden: fascinerend en 

mooi. “Dat is geluidsfilm”, zei 

van Domburg. “Geluid bestaat 

bij de gratie van de stilte”.

Liefde voor film
Wat mij altijd opviel was 

dat bij de docenten de liefde 

voor de film de ideologische 

beoordeling overheerste. Ik 

heb niets gemerkt van enige 

indoctrinatie, Of ik was er niet 

gevoelig voor? Ik heb er drie 

jaar doorgebracht en vond het 

geen zonde van mijn tijd: we 

bekeken, prezen en hielden 

met elkaar van films. Ik heb 

er ook nog een diploma voor 

filmvormingsleider verworven, 

dat ik koester, maar nooit ge-

bruikt heb. Ik heb wel geleerd 

hoe ik een film kwalitatief kon 

beoordelen. Als film dan, niet 

als moreel verwerpelijk of aan 

te prijzen zaak.

 

Hans Franse
hansfravonk@libero.it

Het leuke artikeltje van Julius Pasgeld over de Haagse bioscopen bracht me in-

eens weer terug naar de jaren waarin ik in den Haag van kunstfilm naar kunstfilm 
sjouwde, dus van de Uitkijk naar Kriterion, soms naar het 

chique Asta of het nog chiquere Metropole. 



In een tweetal recent verschenen 

boeken over Den Haag in oorlogstijd 

wordt, vooral met mooie foto’s uit de 

verzameling van het Haags Gemeen-

tearchief, een indrukwekkend beeld 

neergezet ter herinnering aan deze 

lelijke jaren. Het concept van beide 

boeken is nogal verschillend, maar ze 

hebben met elkaar gemeen dat ze het 

gewone alledaagse leven van mensen 

in de stad in een scherp retrospectief 

tonen. Sommige plekken in de stad, 

die we allemaal kennen, zien er nog 

vrijwel net zo uit als in de jaren 40 – 

45; al gebeurden daar toentertijd soms 

ontzettend vreemde en gruwelijke 

dingen. Maar dat niet uitsluitend. Ook 

werd er in de oorlogsjaren ‘gewoon’ 

gesport in de stad, werd er nog ezeltje 

gereden op het Scheveningse strand, 

kregen de duiven op het Binnenhof 

graantjes toegeworpen en werd er 

nog getrouwd. Zeker in de eerste 

oorlogsjaren had het Haagse leven 

nog iets ‘normaals’, al liepen er rare 

kwibussen in uniform door het beeld 

en doken er allerlei Duitse teksten op, 

in de krantenkiosk, op verkeersborden 

en gebouwen. 

Oorlog en vrede

Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding 

heeft de gemeente Den Haag i.s.m. 

uitgeverij De Nieuwe Haagsche deze 

maand het boek uitgebracht Den 

Haag – stad 

in oorlog – 

stad in vrede. 

In het boek 

staan foto’s 

uit de Tweede 

Wereldoorlog 

naast foto’s 

van ‘nu’.

Het boek is 

geschreven door Henk Ambachtsheer, 

hoofd Monumentenzorg & Welstand, 

en Corien Glaudemans, wetenschap-

pelijk medewerker van het Haags 

Gemeentearchief. Zij maakten uit de 

grote collectie foto’s van het Haags 

Gemeentearchief een selectie van 150 

foto’s die de geschiedenis van Den 

Haag in de Tweede Wereldoorlog 

illustreren. 

Negen 

thema’s

Aan de hand van de foto’s vertellen de 

samenstellers van Den Haag – stad in 

oorlog – stad in vrede uitgebreid over 

de geschiedenis van Den Haag in de 

Tweede Wereldoorlog. Zij doen dit 

aan de hand van een negental thema’s.

1. de bezetting in de meidagen van 

1940

2. het dagelijks leven in de stad

3. de zichtbare aanwezigheid van de 

Duitse bezetter in Den Haag

4. de sloop en de verwoesting van de 

stad door bombardementen

5. de aanleg van de Atlantikwall

6. de onderdrukking van de Haagse 

bevolking

7. de schaarste en de honger

8. de bevrijding

In Den Haag – stad in oorlog – stad 

in vrede is iedere oorlogsfoto in zwart-

wit geplaatst naast een kleurenfoto die 

in 2014 of 2015 op dezelfde plaats is 

gemaakt. Door deze manier van pre-

senteren lijkt de Tweede Wereldoorlog 

soms heel dichtbij. Dick Valentijn, 

senior adviseur Monumentenzorg, 

maakte de hedendaagse foto’s.

Tentoonstelling

Bij Den Haag – stad in oor-

log – stad in vrede  hoort ook 

een gelijknamige tentoonstel-

ling. Die is nu tot 24 mei 

2015 te zien in de verlichte 

panelen in het Atrium van 

het stadhuis aan het Spui. 

Wie het stadhuis bezoekt om te gaan 

kijken, kan daar trouwens ook terecht 

op de  studiezaal van het Haags 

Gemeentearchief om het boek in te 

zien – en te kopen eventueel, voor de 

schappelijke prijs van € 18,95 Uiter-

aard kunt u dit gebonden boek van 

164 pagina’s (ISBN 9789491168680) 

ook kopen bij elke betere boekhandel, 

of het bestellen op internet, bijvoor-

beeld direct bij de uitgeverij (www.

denieuwehaagsche.nl)

Beeldverhaal

Eveneens in samenwerking met het 

Haags Gemeentearchief kwam het 

nieuwe boek Den Haag 40 – 45 tot 

stand, dat onlangs is uitgegeven door 

W Books. Aan de hand van zo’n 130, 

vaak nog niet eerder gepubliceerde 

foto’s vertelt ook dit boek een beeld-

verhaal van Den Haag in de Tweede 

Wereldoorlog. Vooral uit sommige 

foto’s van de eerste oorlogsjaren 

spreekt nog een onzekere alledaagse 

onbekommerdheid; naarmate de tijd 

vordert wordt het beeld een  stuk 

grimmiger, als 125.000 inwoners uit 

het kustgebied worden geëvacueerd – 

wegens de Duitse kustverdediging en 

de aanleg van de Antlantikwall; door 

het wegvoeren van 10.000 Joden uit 

de stad naar de Poolse vernietigings-

kampen en in 44 natuurlijk de opmaat 

naar De Hongerwinter, die ongena-

dig toesloeg in Den Haag en talloze 

slachtoffers maakte. Tot slot is er de 

langverwachte bevrijding, waarmee 

het boek eindigt.

Het boek Den Haag 40 – 45 is meer 

dan het hiervoor besproken Den 

Haag – stad in oorlog – stad in vrede 

behalve een ‘kijkboek’ ook een boek 

om te lezen. Het geeft in die zin een 

meer compleet beeld van gebeurtenis-

sen en aspecten van de oorlogsjaren in 

de stad. Dat geldt ook voor de foto’s 

die zijn opgenomen, maar het concept 

van Den Haag – stad in oorlog – stad 

in vrede is daar ook niet naar. Voor 

het begeleidende verhaal in Den Haag 

40 – 45 tekent Maarten van Doorn, 

historicus en voorheen verbonden als 

onderzoeker aan het Haags Gemeente-

archief. Hij werd bij de samenstelling 

geadviseerd door twee andere histo-

rici, Erik Somers en René, verbonden 

aan het NIOD instituut voor oorlogs-, 

holocaust- en genocidestudies.

Stedenserie 40 – 45

De uitgave van Den Haag 40 – 45 

bij W Books maakt deel uit van een 

stedenserie 40 – 45, die met het oog 

op ‘70 jaar na de bevrijding’ werd uit-

gebracht. Soortgelijke boeken als die 

over Den Haag verschenen recentelijk 

ook over Leeuwarden, Groningen, 

Zwolle, Arnhem, Utrecht, Dordrecht, 

Rotterdam, Leiden en Delft. Verder 

over een aantal provincies en regio’s, 

als bijvoorbeeld Zeeland en Twente. 

Meer over de boeken kunt u vinden op 

de website: wbooks.com

U kunt Den Haag 40 – 45  (ISBN 

9789462580701) daar op internet 

ook bestellen, mocht de boekhandel 

bij u in de buurt het niet hebben. 

Ook dit (groot formaat en gebonden) 

boek van 128 pagina’s is met € 24,95 

schappelijk geprijsd en een waardevol 

historisch document.
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Den Haag kreeg het in de oorlog zwaar te verduren. Bominslagen, 

op huizenblokken neergestorte V1’s en V2’s, het bombardement 

van het Bezuidenhout en het Korte Voorhout, de afbraak van hon-

derden gebouwen en de bouw van talloze bunkers en antitankver-

sperringen voor de aanleg van de Atlantikwall maakten de stad op 

vele plekken bijna onherkenbaar.

Twee uitstekend gedocumenteerde boeken over Den Haag in oorlogstijd m.m.v. het Haags Gemeentearchief

Mooie foto’s herinneren aan lelijke jaren

- Op Eerste Pinksterdag, 29 mei 1944, werd de collaborateur 
Peter Marsman op de Veenendaalkade geliquideerd door de 
verzetsgroep KP-Carl. (Uit Stad in Oorlog – Stad in Vrede) -

TOEN

NU

- De muurtjes bij de brug op het Soestdijkseplein waren in juli 1941 beklad met leuzen in het 
kader van de Duitse V-actie.  (Uit Stad in Oorlog – Stad in Vrede) -

TOEN

NU

- Op straat, zoals hier op de hoek Beeklaan – Loosduinseweg, werden loterijen gehouden 
ter inzameling voor de Winterhulp Nederland. (Uit Den Haag 40 – 45) -

- “Het hartvuur heilig, het haardvuur veilig.” NSB-vrouwen in Den Haag aan het handwerken, 
in 42 onder andere voor de winteruitrusting van Duitse soldaten aan het front in Rusland. 

(Uit Den Haag 40 – 45)-
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Opheffings-
uitverkoop
alles moet weg!

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag | tel. 070 3080080
Ma. van 13:00 t/m 17:30, di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30

za.van 9:00 tot 17:00

 –
 (De)montage van grote meubels 
 
 –
 –

 
 
 

 
 

 
 
   
 

BTR REIZEN     - Ê

    055  5059500    WWW.BTRREIZEN.NL  

 

OpendagenOpendagen  
Rotterdam:  

 
gelegen aan de Boompjeskade. 
 

Utrecht:  
17.00 uur op MS Rigoletto **** 

Kanaaleiland / Rooseveldtlaan. 

Opendagen Riviercruises 2015  &  10% Opendag korting 

Ê

 

MS Rigoletto ****MS Rigoletto ****  

MS Verdi ****MS Verdi ****  

korting april cruiseskorting april cruises  
  

BourgondischBourgondisch
Nederland met MS Verdi ****Nederland met MS Verdi ****  
ma. 20 april t/m za. 25 april  2015   

van  van  nu al va. * nu al va. *   
  

  

met MS Verdi **** met MS Verdi ****  
di. 14 april t/m ma. 20 april  2015     

van van nu al va.  * nu al va.  *   

Opendagen kortingOpendagen korting  
boek uw cruise aan boord tijdens  
de Opendagen en profiteer van  

10% korting op de cruises met de  
Verdi **** en Rigoletto****. 

 

 4 dg. Feestcruise ‘Rhein in Flammen’ 
met MS Rigoletto va. € 225,  

 

11 dg. ‘Als een Vorst over de Donau’ 
met MS Verdi va. € 1.075,  

 

9 dg. 3 rivierencruises Neckar, Rijn en 
Moezel met MS Verdi va. € 850,  

 

10 dg. Over de romantische Rijn en    
MS Rigoletto va. € 900,  

 

En nog veel meer volledig verzorgde 
riviercruise met de luxe cruiseschepen 
MS Verdi en MS Rigoletto. 

* niet boekbaar in combinatie met andere kortingen, prijzen per persoonÊ

Voor alle vakantiereizen 

   

gratis brochures 

en reservering 

• 

• 

• 

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

 auto’s verzorgen... ook van úw auto!

• APK
•   onderhoud / reparatie algemeen
•  onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
•  verkoop van nieuwe en  

gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •


 

 
 

Wij stoppen ermee!

Hoge kortingen

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

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

•	Voor	het	maken	van	nieuwe	kunstgebitten	
•	Pasvormcorrecties	en	reparaties
•	Gratis behandeling aan huis
•		75%	vergoeding	vanuit	uw	

basisverzekering,	25%	eigen	bijdrage
•		Rechtstreekse	vergoeding	
 door uw zorgverzerkeraar
•		Florence	leden	krijgen
	 10%	korting	op	de	eigen	bijdrage

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564	AK		Den	Haag

Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland: 

 In– én uitpakken van uw bezittingen 

 (De)montage van grote meubels 
 Ophangen van lampen, klokken en schilderijen  

 Af– en aansluiten van uw apparaten 

 Stoffeer– en schilderwerk 
Correcte woningontruiming van uw oude 
woning na uw verhuizing of na een overlijden 

 Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht 

 Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen 

 Waardevolle stukken transparant verkocht via erkende veilinghuizen 

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15 
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie 

mode in maat 38 t/m 52 

De Jong
Damesmode

Laan van Meerdervoort 555 
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03

www.dejongdamesmode.nl

Opheffi ngs 
Uitverkoop

Dit is ons 

laatste zomer-

seizoen.

Na 32 jaar 

gaan wij met 

pensioen. Wij 

willen onze 

vaste klanten 

bedanken voor 

hun jarenlange 

vertrouwen.

\

Laatste 

weken!
maandag en koop-
avond gesloten

      Totale 

Leegverkoop 

nu 50% t/m 

70% Korting.

S TA E D I O N . N L / V I TA A LW O N E N
( 0 7 0 )  3 2 3  3 7  2 0

MET STERRENCOMFORT

Maritiem wonen 
 in Kijkduin

OPEN HUIS HAGHEDUYN 
Zaterdag 2 mei van 13:00 tot 16:00 uur

Op 2 mei organiseert Staedion een OPEN HUIS bij Hagheduyn, een van de locaties van 

het woonconcept ‘Vitaal Wonen met sterrencomfort’. Hagheduyn is een kleinschalig 

complex waardoor de bewoners elkaar snel leren kennen. De locatie bestaat uit 

31 twee- en driekamerappartementen die uitkijken over de duinen en de zee. U bent van 

harte welkom om een kijkje te nemen en zelf de sfeer te proeven. De koffi e staat klaar.

Komt 2 mei u niet uit of wilt u 

meer informatie. Bel dan (070) 323 37 20.

Locatie Hagheduyn

Kijkduinsestraat 1136, Den Haag

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

Sneeuwbal Garage B.V.

Wij kunnen het volledige onderhoud van alle

bekende merken auto’s verzorgen... ook van úw auto!

• APK
•   onderhoud / reparatie algemeen
•  onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
•  verkoop van nieuwe en  

gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK

070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

10 jaar 10 jaar 

21% korting
op huismerk inkt & toners

Knip uit
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

• www.mezzo.nl

Vrijwilligers
vacatures

Creatieve 
vrijwilliger

Creatief bezig zijn: dat bete-

kent ontspanning en nieuwe 

inspiratie. Ook voor mantel-

zorgers! 

En juist zij hebben dit hard 

nodig. Daarom zoekt Stichting 

MEE een vrijwilliger die het 

leuk vindt om op een inspire-

rende creatieve manier samen 

te werken met een groepje 

mantelzorgers, en hen zo te 

ondersteunen.

Inlichtingen: Nihad el 

Ousrouti

Tel.: (088) 775 20 00 / 06 10 

65 77 22

E-mail: 

n.elousrouti@vtvzhn.nl .

Brigadier
mantelzorg

Mantelzorgers zijn soms dag 

en nacht bezig met de zorg 

voor een echtgenoot, kind of 

ouder.

en ho  koffi e drinken met 
een vriend of tijd voor henzelf 

zit er niet in, terwijl dat 

broodnodig is om goed te kun-

nen ontspannen. Vrijwilligers 

bieden met hun ondersteuning 

uitkomst. Zij komen een paar 

uur per week oppassen om 

een mantelzorger te ontlasten. 

Indien mogelijk doen ze wat 

leuks met de verzorgde. 

Bent u geduldig en verzorgend 

en hebt u de nodige levenser-

varing? Neem dan a.u.b. con-

tact op. U doet hiermee zowel 

verzorgde als mantelzorger 

een plezier. Ervaring is mooi 

meegenomen, maar hoeft niet.

Inlichtingen: 

Anja Nagtegaal

Tel.: (070) 205 21 20

E-mail: 

a.nagtegaal@xtra.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures?

www.denhaagcares.nl 

voor dagvacatures

Of kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente 

verantwoordelijk voor die ondersteu-

ning. Oók voor ondersteuning van 

mantelzorgers. In een ‘keukentafelge-

sprek’ bespreekt de gemeente de moge-

lijkheden daarvoor met mantelzorgers 

die om ondersteuning vragen. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om professionele 

hulp, vrijwilligershulp, advies of infor-

matie. De gemeente zal ook samen met 

u bekijken of er andere mogelijkheden 

zijn; bijvoorbeeld of familieleden en 

vrienden kunnen meehelpen.

In het magazine ‘PEP voor iedereen’ 

besteden we aandacht aan dit gesprek. 

Aan de hand van tips van mantelzorg-

organisatie Mezzo laten we zien hoe u 

zich erop kunt voorbereiden; en wat er 

belangrijk bij is.

8 praktische ‘keukentafeltips’ 

voor mantelzorgers

1. Bedenk vóór het gesprek waarmee u 

geholpen zou zijn.

2. Schrijf op wat u belangrijk vindt om 

tijdens het gesprek te melden; zo 

vergeet u niets.

3. Schets een reëel beeld: wat kost u 

veel energie, wat baart u zorgen, 

waar zou u hulp bij willen? Schilder 

uw situatie vooral niet rooskleuriger 

af en denk niet dat u het allemaal zelf 

behoort op te lossen.

4. Vraag wat de gemeente voor u kan 

doen. Welke ondersteuning is er? Is 

iets niet helemaal duidelijk? Blijf 

doorvragen!

5. Vindt u het moeilijk hierover te 

spreken terwijl de persoon voor wie 

u zorgt erbij is? Vraag zo nodig om 

een apart gesprek.

6. Zorg voor voldoende aandacht voor 

uw dagelijks leven. U mag bijvoor-

beeld ook uw wens om met vakantie 

te gaan (met respijtzorg) aan de orde 

stellen.

7. U heeft recht op een schriftelijk 

verslag van het gesprek. Zo kunt 

u nakijken of de situatie goed in 

beeld is gebracht en wat de concreet 

gemaakte afspraken zijn.

8. Het keukentafelgesprek geeft een 

momentopname. De situatie kan 

veranderen of het mantelzorgen kan 

u zwaarder vallen dan u had gedacht. 

Spreek daarom met elkaar evaluatie-

momenten af.

Gratis afhalen

Mezzo is de landelijke organisatie van 

en voor mantelzorgers. Op de website 

van deze organisatie vindt u nog veel 

meer praktische en achtergrondinforma-

tie: www.mezzo.nl.

Het magazine ‘PEP voor iedereen’ wordt 

aan huis bezorgd bij houders van een 

Kortingspas voor Haagse mantelzorgers 

en vrijwilligers. Natuurlijk kunt u het 

ook gratis afhalen bij PEP aan de Rivier-

vismarkt 2. Het is tevens te vinden bij 

bibliotheken en andere centrale locaties 

in de stadsdelen.

Aanvragen

Bent u mantelzorger en wilt u dit gratis 

magazine voortaan thuis ontvangen? En 

tegelijk met de Kortingspas genieten van 

speciale voordeelacties in restaurants, 

winkels, cultuur en attracties? Ga op 

internet naar 

www.denhaagdoet.nl/kortingspas-

aanvragen. 

Vul het aanvraagformulier in en klik op 

‘aanvragen’. U ziet een bevestiging. Als 

uw Kortingspas gereed is, krijgt u die 

thuisgestuurd.

Dat zijn vragen waar bestuurders, 

zorgorganisaties én wetenschappers zich 

regelmatig over buigen. Zoals de on-

derzoekers van het Alzheimer Centrum 

Limburg in Maastricht. Die hebben het 

onderzoeksprogramma ‘Partner in zicht’ 

opgezet. Dat is erop gericht om partners 

van mensen met dementie beter te 

ondersteunen en overbelasting te voor-

komen. Hiervoor zijn de onderzoekers 

deelnemers aan het werven – deelnemers 

die beslist niet in Maastricht of omstre-

ken hoeven te wonen.

Elektronisch dagboek

‘Partner in Zicht’ maakt namelijk 

gebruik van een elektronisch dagboek, 

de ‘PsyMate’.  Iedereen in Nederland 

die partner is van iemand met dementie 

die nog thuis woont kan er daardoor aan 

deelnemen. Tijdens het onderzoek wordt 

u gevraagd om het elektronische dag-

boek gedurende 6 weken, 3 dagen per 

week in te vullen. Het dagboek vraagt 

u op willekeurige tijdstippen hoe u zich 

voelt en in welke situatie u zich bevindt. 

Samen met een coach wordt iedere twee 

weken teruggeblikt op wat is ingevuld 

in het dagboek. Dat kan bij u thuis, of 

in het ziekenhuis. De coach probeert 

u meer inzicht te geven in dagelijkse 

patronen.

Leren van de dag

De onderzoekers hopen dat zo’n 

dagboek, samen met coachingsgesprek-

ken, mantelzorgers kan leren welke 

situaties hen een positief gevoel geven. 

Positieve gevoelens zijn belangrijk voor 

het welbevinden en om bijvoorbeeld de 

draagkracht te vergroten en overbelas-

ting te voorkomen.

Om te kijken of het programma effect 

heeft, vult u driemaal een vragenlijst 

in. Dat gebeurt voor, direct na en twee 

maanden nadat u het dagboek heeft 

bijgehouden.

Vergoeding reiskosten
Het programma Partner in Zicht is 

gratis en vrijblijvend. Deelname aan het 

onderzoek, het gebruik van de PsyMate 

en de coachgesprekken is gratis. Als u 

de coachingsgesprekken niet thuis, maar 

op het ziekenhuis in Maastricht wilt 

houden, krijgt u de reiskosten vergoed.

Aanmelden

Voor aanmelding en meer informa-

tie kunt u contact opnemen met de 

onderzoeker Rosalie van Knippenberg, 

via telefoonnummer (043) 388 10 29 of 

e-mail:

r.vanknippenberg@maastrichtuniversity.

Op 24 april is de eerste editie voor 2015 verschenen van ‘PEP 

voor iedereen’, het Haagse magazine over vrijwilligerswerk, man-

telzorg en andere vormen van participatie. Daarin besteden we 

onder meer aandacht aan het zogenoemde keukentafelgesprek. 

Dat is een gesprek tussen iemand van de gemeente en iemand 

die zorg of ondersteuning bij zorg aanvraagt bij het Wmo-loket 

van de gemeente. 

Keukentafelgesprek met mantelzorgers

Als u zorgt voor iemand met dementie, hoeven we u niet te 

vertellen dat dat een zware taak is. Is die persoon ook nog eens 

uw partner, dan leeft u voortdurend met de gevolgen van deze 

aandoening. Op welke manier zouden u en anderen daarbij het 

best kunnen worden gesteund? En hoe valt te voorkomen dat u 

overbelast raakt?

Mantelzorgers gevraagd voor
onderzoek ‘Partner in zicht’

Nieuw magazine ‘PEP voor iedereen’



pagina 6 dinsdag 28 april 2015 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

Mogen wij ons even voorstellen ? 
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf 
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt boven-
aan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie 
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Stoffeerwerk 
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, 
bankstellen en sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn onder andere gespecialiseerd 
in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

Restauratiewerk 
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien 
van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of 
beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen 
wij al uw meubels. 

Leerbewerking  
Wij bekleden al uw zitmeubels met de beste kwaliteiten leder. Tevens kunnen wij diverse leer reparaties 
verrichten, o.a stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen. 
Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. Wij zijn gespecialiseerd in het repareren 
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD meubelen. 

48 uur service   
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw
houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect zitcomfort. 

Bel voor meer informatie 
of een vrijblijvende 
afspraak bij u thuis 
www.miedemaenzn.nl

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

65+ KORTING
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

 

 

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

      Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel  24% Korting 

Autovakanties Aanbiedingen 

en nog veel meer Senior Hotels Actiewekenen nog veel meer Senior Hotels Actieweken  

Riviercruises Last Minute Acties 

Senior Hotel Op de Boud Senior Hotel Op de Boud   
ValkenburgValkenburgValkenburg   ///   Limburg € 255,Limburg € 255,Limburg € 255,---   

Actie Weken Actie Weken Actie Weken nu nu nu € 229,€ 229,€ 229,---   p.pp.pp.p   

Senior Hotel HeiderhofSenior Hotel Heiderhof  
WesterwaldWesterwaldWesterwald   ///   Duitsland €Duitsland €Duitsland €   234,234,234,---   

Actie WekenActie WekenActie Weken   nu  nu  nu  € 179,€ 179,€ 179,---   p.pp.pp.p   

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis brochures. 

- Reserveren: Bel of Mail -

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Samen aan 
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

Nooit te oud voor vakantie!

Vraag nu de brochure aan! Bel met (0318) 48 51 83.
www.allegoedsvakanties.nl

• Volledig verzorgd
• Excursiemogelijkheden
• Ook vakanties met zorg
• Alleen of samen
• Mooie seniorenhotels‘De prettige sfeer, 

contact met 

anderen, hulp 

wanneer nodig.’

Veluws Lunteren, 
bridgeweekenden, 
3 dagen v.a. € 225,-

Bosrijk Putten, 
zomerarrangement, 
8 dagen v.a. € 615,-

Mooi Valkenburg, 
zomerarrangement, 
7 dagen v.a. € 615,-

Aan de Vaart
Aan de VaartHote

l

www
. h o t

e l a a
n d e

v a a
r t . n

l

Vertrek op:
6 juni € 550,- p.p.

13 juni € 550,- p.p.

25 juli € 550,- p.p.

12 sept € 500,- p.p.

3 okt € 450,- p.p.

(Actie geldt tot 15 mei 2015, toeslag 1-pers.kamer € 70,-; zie website voor overige bepalingen)

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

www.hotelaandevaart.nl
Vaart n.z. 88/89,  8426 AV  Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32

8-Daagse 50+ busreis Compleet Verzorgd 

   individueel of met gezelschap 

• halen en brengen
• 4x middagtocht
• dagtocht met 3 uur varen
• incl. entreegelden en consumptie
• Hollandse keuken, mogelijkheid tot 

afstemming op dieet
• gezellige avondprogramma’s

Bekijk het hele 

reisaanbod op 

onze website
Speciaal ter ere van ons 45-jarig jubileum 

bieden wij u vele extra’s!

Jubileumaanbieding

Kerst  vertrek 22 december   7-Daags arrangement

45 jaar de specialist in 
supervoordelig compleet verzorgde reizen
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2015 is het jaar van het Haags industrieel erfgoed

Manifestatie Made in The Hague

Voor veel mensen is de aanwezig-

heid van industrie in de stad een 

verrassing. Toch kent Den Haag een 

rijke industriële geschiedenis. Met 

de manifestatie Made in The Hague 

wordt dit bijzondere verleden door 

het jaar heen op wisselende, veelal 

(voormalige) industriële, locaties in 

de schijnwerpers gezet.

Tentoonstelling

Als eerste wordt op de tentoon-

stelling Made in The Hague een 

overzicht gegeven van de industri-

ele ontwikkeling van Den Haag. 

Al in de middeleeuwen ontstond 

allerhande nijverheid waarvan 

met name de textielindustrie, met 

de productie van laken, een grote 

vlucht nam. Op de tentoonstelling 

geven archeologische vondsten een 

beeld van deze periode. Rond 1600 

ontstond de eerste grootschalige 

metaalnijverheid met de oprichting 

van een geschutgieterij. Hieruit 

ontwikkelde zich in de 19de eeuw 

een belangrijke metaalindustrie met 

verschillende ijzergieterijen. In de 

1 de eeuw kwam ook het grafi he 
ambacht met letterzetters, drukkers, 

binders en uitgevers, sterk op. Deze 

sector bleef steeds een bepalende 

factor binnen de Haagse economi-

sche ontwikkeling tot de dag van 

vandaag toe. Doordat Den Haag 

het centrum van de macht was, wat 

gepaard ging met de aanwezigheid 

van ‘betere kringen’, was er ook al 

vroeg sprake van luxe nijverheid van 

meubelmakers en rijtuigbouwers. 

Beide sectoren ontwikkelden zich 

in de 19de eeuw tot belangrijke 

bedrijfstakken. 

Veel werkgelegenheid

Rond 1850 ontstond de eerste 

aanzet tot het industriële Den Haag 

met grote fabrieken waar soms 

honderden mensen werkten. De 

ijzerindustrie met ijzergieterijen 

als Enthoven en De Prins van 

Oranje vormde lange tijd de toon-

aangevende sector binnen de Haagse 

nijverheid en waren een stimulans 

voor de lokale economie. Ook de 

meubelfabrieken van Horrix en Mut-

ters drukten een belangrijk stempel 

op de stad. In het laatste kwart van 

de 19de en in het begin van de 

20ste eeuw werden ook chemische 

bedrijven opgericht, zoals rubber-

fabriek Vredestein en verffabrieken 

Doelfray, De Vos en Paulussen. 

Verder ontstond een breed scala aan 

fabrieken in de voedingsmiddelen-

industrie met bekende namen als 

De Sierkan, Van Grieken, Lensvelt 

Nicola, Hus en Rademaker. Verschil-

lende Haagse bedrijven sloegen hun 

vleugels uit en richtten zich op de 

export en bedienden daarmee onder 

meer de Europese markt, zoals de 

meubelfabriek Mutters die de betim-

mering en inrichting van cruisesche-

pen verzorgde, waaronder de Titanic. 

Herinneringen

Her en der zijn in Den Haag sporen 

terug te vinden van het industri-

ele verleden, bijvoorbeeld van de 

geschutgieterij aan de Kalvermarkt, 

de Electriciteitsfabriek aan het De 

Constant Rebecqueplein, meubel-

fabriek Pander aan het Buitenom 

en verschillende panden van De 

Sierkan. Op de tentoonstelling in het 

Atrium worden juist de producten 

van de Haagse industrie centraal 

gezet, met name die in en om het 

huis werden gebruikt. 

Daarbij valt te denken 

aan meubilair van 

Pander, een haard 

van Jan Jaarsma, een 

Ruton stofzuiger, 

een Erres TV en 

Felix kattenbrood. 

Ook de in Den Haag 

geproduceerde Solex ontbreekt niet 

op de tentoonstelling Made in The 

Hague. Er is reclamemateriaal te 

zien van diverse bekende Haagse 

bedrijven en stadsbeelden waarin de 

belangrijke rol die de industrie in 

de stad speelde zichtbaar wordt. De 

opkomst van de industrie 

gaf ook aan de steden-

bouwkundige ontwikkeling 

van Den Haag een nieuwe 

draai. Het industriegebied 

de Laakhaven, dat rond 1900 

werd aangelegd, was het eer-

ste ontworpen industrieterrein 

in Nederland. In de decennia 

daarna volgden de nieuwe 

terreinen elkaar in snel tempo 

op, van Binckhorst tot aan het 

meest recente bedrijventerrein 

Forepark toe. Op de tentoonstel-

ling wordt eveneens aandacht 

besteed aan dit aspect.

Estafetteprogramma

Met de opening van de tentoon-

stelling start het programma van 

de manifestatie Made in The 

Hague, dat onder meer bestaat 

uit een boekpresentatie en een 

tentoonstelling in het Atrium over 

gemeentearchitect Adam Schadee 

(die o.a. veel industriële complexen 

ontwierp), een educatief programma 

voor het onderwijs, tentoonstellin-

gen in het Haags Historisch Museum 

en in e ffi he aleri  ootto hten 
en wandelingen en nog veel meer. 

Het volledige programma met 

toelichting vindt u op www.madein-

thehague.eu. Made in The Hague 

wordt georganiseerd door het Haags 

Historisch Museum, de afdelingen 

Monumentenzorg en Welstand en 

Archeologie van de Gemeente Den 

Haag, het Haags Gemeentearchief 

en de Stichting Haags Industrieel 

Erfgoed, in samenwerking met een 

groot aantal andere partijen.

Koos Havelaar
Stichting Haags Industrieel Erfgoed

info@shie.nl

www.shie.nl

Vanaf 1 mei tot eind 2015 staat Den Haag in het teken van Made in The Hague. Deze manifestatie wordt georganiseerd 

in het kader van het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed en maakt het verborgen verleden van de industrie in 

Den Haag zichtbaar. Op 1 mei start Made in The Hague met de opening van een tentoonstelling in het Atrium van het 

stadhuis. Daarna volgt een estafetteprogramma met diverse activiteiten in de stadsdelen zoals wandelingen, rond-

vaarten en presentaties.

- Bij de geschutgieterij aan 

de Kalvermarkt werden o.m. 

kanonnen gemaakt. 

Dit is trouwens een ‘sier-exemplaar’. -

- Mutters verzorgde luxe interieurs van cruiseschepen, als deze cabine van de Titanic.

- Een foto uit 1906 van de Electriciteitsfabriek aan het De Constant Rebecqueplein. -

- De fabriek van Felix honden- 

en kattenvoer stond aan 

de 1e Van der Kunstraat 

in Den Haag. -

- Jan Jaarsma maakte 

haarden in Den Haag. -

- De Ruton stofzuiger. Bij velen was het 

de eerste thuis. Origineel Haags fabrikaat. -
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Verzendkosten per bestelling € 6,95.  Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf                            www.comfortland.nl

Moederdag bĳ  Comfortland

Het grootste assortiment van Nederland

Achteraf betalen

Gratis retourneren

Deskundige helpdesk

Bel & Bestel

038 - 4600023

10%
extra

Moederdag

korting

Boodschappentrolley 

met opklapbaar zitje

Boodschappentrolley 

Go Two in 5 kleuren

Van                          Korting    Voor

€149,00   10%  €134,00

Boodschappentrolley 

Playmarket Go-Up

Boodschappentrolley 

Playmarket Go-3

Boodschappentrolley 

Scala traploper met 6 wielen

Verkrĳ gbaar in

Verkrĳ gbaar in

Verkrĳ gbaar in

Verkrĳ gbaar in

Verkrĳ gbaar in

� Metalen frame met zitje

� In hoogte instelbaar handvat

� Max. gewicht boodschappen 50kg

� Max. gewicht zithje 120kg

� Inhoud tas 49 liter

� Met extra thermo-binnenvak

� Leeg gewicht 4,7 kg

 

� Aluminium frame 

� In hoogte instelbaar handvat

� Max. gewicht boodschappen 30kg

� Zeer klein opvouwbaar

� Inhoud tas 40 liter

� Leeg gewicht 5 kg

 

� Aluminium frame

� Met twee zwenkwielen om hem 

ook vooruit te kunnen duwen

� Leeg gewicht 3,1 kg 

� Plat opvouwbaar

� In 4 hippe kleuren 

� Aluminium Frame

� Moderne vormgeving

� Zacht foam handvat

� Max. gewicht boodschappen 30kg

� Leeg gewicht 2,8 kg

� Zeer plat opvouwbaar 

 

� Metalen frame, gewicht 3,2 kg

� Inklapbaar handvat

� Max. gewicht boodschappen 40kg

� Inhoud tas 49 liter

� Met speciale traploper wielset 

Van                          Korting    Voor

€114,95   10%  €103,45

Van                          Korting    Voor

€129,00   10%  €116,00

Van                          Korting    Voor

€ 99,00    10%  € 89,00

Van                          Korting    Voor

€ 74,95    10%  € 67,50

Comfortland levert boodschap-

pentrolleys van de bekende 

kwaliteitsmerken Andersen en 

Playmarket. De acties in deze 

advertentie zĳ n slechts een 

paar voorbeelden uit het grote 

assortiment van Comfortland.

Zoekt u een andere combinatie 

of kleur, bel dan even met onze 

klantenservice op

038 - 4600023



Sinds 11 april is alle informatie daarover 

vrij eenvoudig terug te vinden in ‘Het 

Grote Gebod’, de digitale uitgave van 

het al 64 jaar bestaande gedenkboek van 

het Nederlands verzet in de Tweede We-

reldoorlog. Het is een blijvend digitaal 

monument van het verzet geworden. 

Wie hierin is geïnteresseerd, moet eens 

op de site (door vrijwilligers opgezet 

en fi nan ieel onder teund door di er e 
ti htingen  www.lo lk .nl ki ken. et 

is onvoorstelbaar wat er allemaal terug 

te vinden is – ook voor degenen die op 

zoek zijn naar namen – in de ruim 1.300 

pagina’s van het boek dat in PDF-vorm 

is te downloaden op de website.

Geen avonturiers

Benadrukt moet worden dat de mensen 

van de LO en LKP over het algemeen 

geen avonturiers waren die hun leven 

in de waag haal telden maar eelal 
gewone burgers die gewetensvol voor 

zi hzelf ri i o  gingen nemen om 
anderen te helpen in het verzet tegen 

‘de moffen’ zoals de Duitse bezetters 

on e uent worden genoemd.
Het gedenkboek ‘Het Grote Gebod’ is 

eigenlijk ontstaan op het dieptepunt van 

de Tweede Wereldoorlog toen steeds 

meer verzetsmensen werden opgepakt 

en vaak het leven lieten door fusillades 

van de Duitse bezetters. De oorspron-

kelijke verzetsstrijders die de Tweede 

Wereldoorlog hebben overleefd wilden 

nauweli k  meewerken aan de ge hied
hri ing omdat zi  nogal hui erig 

waren voor persoonsverheerlijking.

De naoorlogse uitgaves van ‘De Zwer-

er  het week lad an de ti hting 
LO-LKP, had daar voortdurend mee 

te maken. Dat het verzet en het bieden 

van onderduikadressen een grote zaak 

wa  an het hri tendom alle e toren 
daarin  moge duideli k zi n in een ti d 
dat Nederland nog zeker voor driekwart 

gelovig was. Deze kant is ook terug te 

inden in het oek. et i  ge hre en 
en uitgegeven opdat de in harde bezet-

tingsjaren opgedane ervaringen aan het 

nage la ht worden o ergedragen. n dat 
zonder enig eerbetoon aan de verzets-

mensen. Het is te veel om alles over Den 

Haag hier weer te geven. We beperken 

ons tot een zaak die van groot belang is 

geweest in het verzet voor heel Neder-

land en oor de ro in ie uid olland  
de Centrale nli htingendien t C .

Vreeswijkstraat

De CID was gevestigd in het nationale 

hoofdkantoor aan de Vreeswijkstraat in 

Den Haag. Auteur H. Jong die indertijd 

het hoofd tuk o er de Centrale nli h
tingdien t oorheen de nli htingen 

ien t  oor zi n rekening heeft geno
men  hri ft dat aan de C  feiteli k 
de in de volksmond gebruikelijke naam 

‘ondergrondse’ mag worden toegekend. 

,,Want ondergronds en ondoorgrondelijk 

was deze dienst, menigmaal zelfs voor 

hen, die overigens goed in het verzet 

waren ingewi d.  n i na literair roza  
,,Terwijl de moffen over straat mar-

heerden en link  en re ht  ge ouwen 
vorderden, snelden onder die straat en 

vanuit dezelfde gebouwen (de auteur be-

doelt die an de  red.  lang  ka el  
en draad de eri hten o er en weer

n  n het gehele raam an het erzet 
kan de Centrale nli htingen ien t 
worden e houwd al  het zenuw tel el 

an het erzet li haam  al  het ma htige 
intermediair, dat waar nodig banden 

verbrak of wel aaneen smeedde en het 

hele li haam de nelheid an eweging 
gaf  nodig om de i and o  het re hte 
ogenblik op de nek te springen.’’

at alle  ge hre en in een Nederland e 
taal die niet meer van deze tijd is. Veel 

minder dire t en met omhaal an woor
den. e oor ronkeli ke nli htingen 
Dienst was er eigenlijk alleen voor de 

geallieerden die de uit er  e o hten. 
De organisaties van onderduikers en 

knokploegen hadden voorheen hun 

eigen inli htingena araten. et de 
Centrale nli htingen ien t kwam het 
landelijke ‘rasterwerk’ tot stand waarvan 

iedereen ia hun di tri t leider  ge ruik 
kon maken en dat tot het eind van de 

oorlog fun tioneerde.

Ander daglicht

en elangri k a e t in en aag wa  
dat van daaruit het illegale PTT-netwerk 

van telefoon en telex werd gebruikt als 

een lande tien waar huwing teem. 
oe dat te hni h ging  taat e hre en 

in het hoofdstuk van H. Jong.

Vergelijkbaar met deze tijd is het eigen-

lijk het gebruik (of heet dat tegenwoor-

dig mi ruik  maken an het internet 
zonder dat toezi hthouder  de taat  in 
de Tweede Wereldoorlog de ‘moffen’ 

du  daar zi ht o  hadden. at telt de 
di u ie o er de ri a ge oeligheid 
van de staat op het internet vandaag de 

dag in een heel ander dagli ht.
et lande tien o gezette netwerk 

gaf ongekende mogelijkheden aan het 

erzet tot het a  ui teren an ge rekken 
etreffende arre tatie  de ontra i

onage en het maken an lande tiene 
aansluitingen voor LO en LKP.

Ene Wim

en ander oor eeld i  de relatie  die 
ene im had in de olitie  en re her he
wereld. Foute Nederlanders en Duitsers 

an de i herheit dien t  de taat
inli htingendien t an nazi uit land  

waren o  ruim .000 kaarten gezet. et 
signalement, foto, werkzaamheden en 

andere rele ante gege en . en onuit
puttelijke bron voor vooral de landelijke 

knok loegen. e zou e a hteraf nog 
kunnen afvragen waarom zo weinig 

aanslagen zijn gepleegd op SD’ers.

Kortom wie meer hierover wil lezen en 

kijken naar allerlei foto’s van verzets-

mensen moet op deze site kijken.
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‘ Verzet en knokploegen zijn gedigitaliseerd ’

Erf- en schenkingsrecht

Huis op naam van
dochter zetten
Ik ben eigenaar van een benedenhuis 

en zou dit graag op naam van mijn 

do hter willen zetten. i  woont in 
een koo hui  waaro  zi  nog h o
theek moet a  o en. rengt dit oor 
haar e tra ko ten met zi h mee  k 

li f hier gewoon wonen. i n leef
tijd is thans 87 jaar. Als ik dood ga, 

kan zi  dit hui  mi hien erhuren. 
oet ik dit alle  laten a tleggen 

bij een notaris en hoeveel moet dat 

kosten?

Als u het huis op de naam van uw 

dochter zet, dan wordt dat beschouwd 

als een schenking aan uw dochter en 

zal u (of zij) schenkbelasting over een 

deel daarvan moeten betalen. Maar 

er zijn talloze andere fi scaal gunstige 
mogelijkheden om uw huis (op ter-

mijn) over te dragen aan uw dochter. 

Neem daarover contact op met een 

notaris of zoek het in eerste instantie 

op in allerlei naslagwerken of op 

internet. Bespreek het ook met uw 

dochter over hoe en op welke manier 

u het beste kan handelen. Want u geeft 

hoe dan ook de doorslag!

Een eenvoudig testament of andere 

aktes hoeft u bij de notaris niet meer 

dan enkele honderden euro’s te kosten. 

Informeer van tevoren welk tarief hij 

of zij in rekening brengt.

Sociale voorzieningen

Totale kosten € 3.200
zorgverzekeringswet
Ik ben thans 80 jaar en goed gezond. 

r wordt an mi n en ioenen 1 2 
euro per jaar in gehouden op grond 

van de zorgverzekeringwet. Ik betaal 

per jaar ruim 1500 euro aan mijn 

ziekteko ten erzekeraar. n dan nog 
e entueel 0 euro eigen ri i o. at 
komt in totaal neer o  ruim 200 
euro. Kunt u mij vertellen of dit juist 

is?

Wij denken van wél. Gezien enorme 

kosten voor de gezondheidszorg (en 

de vroegere AWBZ), kan het kloppen. 

Het is tot een bepaalde grens naar 

rato van het inkomen wat betreft uw 

pensioeninhouding (en AOW, want 

misschien vergeet u die). Alleen in 

de keuze van uw verzekeraar heeft u 

zelf invloed. Sommige mensen zitten 

altijd te kijken waar het goedkoper 

kan, maar dan gaat het hooguit om 

enkele honderden euro’s per jaar. Met 

uw 80 jaar is het te hopen dat u geen 

gebruik hoeft te maken van (dure) 

gezondheidskosten. Het is een col-

lectieve voorziening! Vandaar ook dat 

de regering het totaal aan groeiende 

kosten wil beperken.

Consumentenzaken

Op foto’s zit
soms beeldrecht
k maak oor mi n lu  een ereni

ging lad. en an mi n e riende 
relatie  waar huwde mi  e hter 

oor laim  an fotografen en an de 
ti hting eeldre ht. et materiaal 

is heel oud en soms weet ik niet wie 

de originele beroepsfotograaf was. Ik 

wil met mijn privévermogen hiermee 

helemaal geen ri i o lo en. aarom 
wil ik het lu lad of een oekwerk e 
onder rengen in een ti hting. odat 
ik zelf niet aansprakelijk gesteld kan 

worden. Wat is uw advies?

Indien de foto’s van particulieren zijn, 

dan zal het niet zo gauw een probleem 

op gaan leveren. Zijn het echter be-

roepsfotografen dan zijn er sommigen 

bij die denken dat de kassa gaat rinke-

len. Uiteraard stellen fotografen af en 

toe claims. Maar vaak gebeurt dat bij 

professionele organisaties (boekenuit-

gevers, media, bedrijven, internetsites, 

enz.) die het auteursrecht schenden 

door gratis over te nemen. 

Indien u denkt dat een professionele 

fotograaf moeilijk gaat doen, dan 

is een oplossing hem telefonisch 

(vaak staat op de achterkant van de 

originele foto zijn copyright) om toe-

stemming te vragen voor publicatie in 

een verenigingsblad. De meesten gaan 

akkoord als hun naam in de publicatie 

(Foto van ....) in een clubblad wordt 

gezet.

Een andere (illegale) oplossing is 

de foto te bewerken, bij te snijden of 

anderszins onherkenbaar te maken 

t.o.v. het origineel. De betreffende 

fotograaf en belangenorganisaties 

die het auteursrecht bewaken kunnen 

dan vaak ook niet meer achterhalen 

van wie de foto was. Overigens kunt u 

zelf zien op www.auteursrecht.nl hoe 

je in dit soort gevallen daarmee moet 

omgaan.

U kaart wel een zaak aan met voetan-

gels en klemmen. Immers de ‘tegen-

partij’ zal uiteindelijk toch naar de 

rechter moeten stappen om zijn gelijk 

te krijgen om een eventuele vergoe-

ding te bewerkstelligen. De kosten van 

het aanspannen van een rechtszaak 

wegen vaak (zeker als het gaat om een 

klein verenigingsorgaan) niet op tegen 

de uiteindelijke opbrengsten.

Ons advies: indien u een auteursrecht 

onbewust schendt, wacht dan een 

eventuele claim af. Dat risico kan de 

vereniging toch wel lopen? Daarvoor 

is geen aparte stichting nodig met 

nog veel meer kosten. De betaling 

achteraf van een beeldrecht zal voor 

een verenigingsblad van kleine om-

vang bepaald niet groot zijn. Hooguit 

40 euro. Maar nog beter is om – als 

u het weet – te verwijzen naar de 

eventuele bron (of in uw geval naar de 

oorspronkelijke beroepsfotograaf).

Maar u beslist zelf!

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere fi nanciële 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’.

Het is fascinerend om te zien welke rol de Landelijke organisatie 
voor hulp aan onderduikers (LO) en haar gewapende tak Landelijke 
Knokploegen (LKP) in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben 
gespeeld. Den Haag is hierin op vele vlakken centraal geweest.

& Opinie
Informatie

De dodenherdenkin-
gen en bevrijdings-
vieringen  staan voor 
deur.
Ook op internet is er 
wat dat betreft veel te 
beleven.  U kunt nu 
bijvoorbeeld ‘Het Gro-
te Gebod’ integraal 
lezen en bekijken, het 
al 64 jaar bestaande 
gedenkboek van  het 
Nederlands verzet in 
WO II.

- De Zwerver, het naoorlogse weekblad van de Stichting LO-LKP. -



Frans Prins zit aan tafel met Erna van 

den Berg, als projectleider van het 

Nationale Toneel heeft zij de afgelopen 

maanden gewerkt aan een bijzondere 

voorstelling, die op de avond van de 

dodenherdenking zijn bekroning vindt 

met de opvoering van ‘De laatste 

getuigen’ in de grote zaal van de 

Koninklijke Schouwburg. Daar zitten 

dan, elk aan een eigen tafeltje, zeven 

vrouwen én Frans Prins, de enige man; 

acht Hagenaars die de Hongerwinter in 

de oorlog aan den lijve ondervonden 

maar het overleefden. 

Ieders persoonlijke getuigenis over de 

barre laatste maanden van de oorlog 

wordt gedaan door een acteur van het 

Nationale Toneel, die naast hen aan 

tafel zit. Binnen het decor worden daar 

sprekende beelden bij geprojecteerd 

van de Hongerwinter. “Wat het toneel-

beeld betreft en de dramaturgie, hebben 

we ons laten inspireren door een 

soortgelijk project van het Burgtheater 

in Wenen,” zegt Erna Van den Berg, 

“Interviews met de laatste getuigen zijn 

het niet wat het publiek gaat meema-

ken, maar de monologen van de acteurs 

zijn wél het eigen verhaal van de acht 

mensen, wat we hen uitputtend hebben 

laten vertellen in interviews vooraf.”

Eigen terugblik
In zekere zin zijn het eenvoudige, soms 

zelfs achteloze verhalen die de laatste 

getuigen aan Erna van den Berg ver-

telden. De verhalen vertellen dezelfde 

gebeurtenissen steeds vanuit een ander 

perspectief. De leeftijden van de getui-

gen variëren: de jongste, Frans Prins, 

was pas vijf toen de oorlog in 1940 be-

gon, de oudste was eenentwintig en nu 

inmiddels zevenennegentig. Dat maakt 

hun getuigenissen heel divers: sommi-

gen vertellen vrijwel alleen vanuit hun 

eigen beleving als kind, de wat ouderen 

al veel meer vanuit het bewustzijn 

van de ontwrichtende gevolgen die de 

oorlog op het dagelijkse leven had.

Frans Prins werd in 1935 in Schiedam 

geboren. Zijn vader, aanvankelijk 

sigarenhandelaar in Amsterdam, was 

daar een fabriekje begonnen voor de 

productie van stalen raamkozijnen. 

In 1939 verhuisde het gezin naar Den 

Haag, naar een woning aan de Drieber-

genstraat. “Randje bewoonde wereld 

toen nog,” zegt hij. “M’n moeder 

noemde het dan ook Nova Zembla. 

Zelf heb ik al wat meer herinnering 

aan de tijd in de oorlog toen we in het 

Bezuidenhout woonden, op de eerste 

verdieping van de Johannes Camp-

huijsstraat, op nummer 6, twee huizen 

van de hoek met de Theresiastraat. Dat 

was al de tijd dat mijn vader er niet 

meer bij was, die was in de buurt van 

het Westeinde ondergedoken om aan 

de Arbeitseinsatz te ontkomen. M’n 

oudste broer was daarom ook ‘zoek’, 

die bleek later in Zweden terecht te zijn 

gekomen.”

Frans, z’n moeder en de andere 

kinderen, woonden boven de familie 

Mooiman. Hij weet zich, typerend 

voor de honger in die jaren, nog goed 

te herinneren dat ze daar beneden op 

tafel een schaal hadden staan met fruit. 

Oneetbaar kunstfruit weliswaar, maar 

toch maakte dat indruk. Verder herin-

nert Frans zich vooral de angst in die 

jaren, bijvoorbeeld voor afzwaaiende 

V1 en V2’s die de Duitsers afvuurden 

vanuit het nabijgelegen Haagse Bos. 

“Je hoorde ze ronken en weggieren,” 

zegt hij. “Dan was het tellen gebla-

zen: een-en-twintig, twee-en-twintig, 

drie-en-twintig; en als er dan nog geen 

knal was waren ze echt weg en was je 

veilig.”

Mannenloze wereld
Je zou kunnen zeggen dat de Honger-

winter begon met Dolle Dinsdag op 5 

september 1944, waarop de spoorweg-

staking volgde die tot grote schaarste 

aan voedsel en brandstof leidde. Als 

gevolg daarvan gingen veel mensen op 

zoek naar eten buiten Den Haag, de zo-

genoemde ‘hongertochten’ die de hele 

winter en het daarop volgende voorjaar 

plaatsvonden. Frans’ broer Appie, een 

veel grotere durfal dan hijzelf, wist ook 

al eerder in de oorlog zo nog wel iets 

met iets thuis te komen, als aanvul-

ling op het bonnenbrood en iets van de 

gaarkeuken, waar ze gewapend met een 

lepel langs gingen.

In november 1944 volgde een laatste 

grote razzia in Den Haag, Operatie 

Sneeuwvlok, waarbij de Duitsers 

probeerden zoveel nog mogelijk man-

nen uit de stad weg te halen voor de 

Arbeitseinsatz. Ze werden afgevoerd 

of wisten te ontkomen en onder te 

duiken. Het gevolg was dat er een stad 

overbleef waarin je op straat, behalve 

Duitse soldaten, bijna geen gewone 

volwassen man meer zag. “Dat was 

heel vreemd, de hele wereld maakte 

toen op mij als kind een rare indruk. 

Als ik eraan terugdenk lijkt het ook 

of alles in zwartwit was. Een donkere 

wereld zonder kleur en buiten vaak 

onheilspellende zwaailichten.”

Erna van den Berg zegt dat ook andere 

‘laatste getuigen’ die zij interviewde 

zoiets zeiden. “Een van hen merkte op: 

‘ik weet wel dat het niet waar kan zijn, 

maar in mijn herinnering scheen de zon 

toen nooit.’”

Op tijd weg 
De kou, de honger en de ellende in de 

buurt werd rond de jaarwisseling van 

44/45 zo erg, dat moeder Prins een 

uitweg zocht. Die vond ze voor haar en 

de kinderen in Mijdrecht, waar een zus 

van haar woonde, getrouwd met een 

turfsteker. Ze konden er op een klein 

zolderkamertje bivakkeren; maar dat 

maalde niet, want in die buurt had je 

nog grote boerderijen en dat hield in 

dat er wat te eten was, karig maar in elk 

geval meer dan in Den Haag.

“Het was een barre tocht naar 

Mijdrecht,” zegt Frans. “Te voet door 

de sneeuw, met een sleetje en een 

wandelwagentje waarop we wat spul-

letjes en kleren meenamen. Alhoewel 

die kleren niet veel voorstelden. M’n 

schoenen bijvoorbeeld, daar waren de 

neuzen afgeknipt. Want die kindervoe-

ten van me groeiden wel, maar m’n 

schoenen niet.”

pagina 10 dinsdag 28 april 2015 De Oud-Hagenaar 

Frans Prins, een van ‘De laatste getuigen’ van de Hongerwinter op 4 mei ‘s avonds op het toneel in de K

‘Zwaailichten in een donkere wereld zonder kleur’
Aan de keukentafel van het appartement in Mariahoeve waar hij woont met zijn vrouw Judith, zingt de inmiddels 80-jarige Frans Prins zachtjes een kinderliedje, 
in het Deens. Het is hem bijgebleven van het halve jaar dat hij na de oorlog doorbracht bij een gezin in Jutland, uitgezonden door het Rode Kruis, om daar na de 
Hongerwinter weer wat op krachten te komen.

- Armoe thuis tijdens de Hongerwinter (Foto: Hollandse Hoogte) -

- In de rij bij de gaarkeuken tijdens de Hongerwinter. -



Achteraf bezien was de grootste meevaller van de 

tijdelijke verhuizing naar Mijdrecht, waar ze ble-

ven tot na de bevrijding, dat het gezin zo ontkwam 

aan het Engelse bombardement van  3 maart 1945, 

waarbij het Bezuidenhout in puin werd gelegd. 

“Al bleek later toen we weer terug kwamen in Den 

Haag dat ons huis aan de Johannes Camphuijs-

straat overeind gebleven was. Aan de overkant van 

de straat waren wel gaten geslagen en ook was er 

schade aan de uitbouwen achter, maar de gevel 

stond in elk geval nog.”

Gezinshereniging in 1945
Na de bevrijding zag Frans na lange tijd zijn vader 

eindelijk weer. “Met een kleine truck, een belwa-

gen noemden ze het, kwam hij naar Mijdrecht om 

ons op te halen. Mijn een na oudste broer kwam 

ook weer boven water, met zijn zwangere Franse 

vrouw, de oudste uit kamp Bergen Belsen.”

In oktober 1945 ging Frans als verteld voor onge-

veer een half jaar naar Denemarken om weer op 

krachten te komen. Hij werd daar ook naar school 

gedirigeerd, leerde er wat Deens en wat andere 

nuttige dingen, ook buiten school. De vader des 

huizes daar had een meubelfabriek, ‘Nieuw Huis’ 

genaamd – wat voor Frans misschien meespeelde 

bij zijn latere beroepskeuze. Na een paar jaar in 

het Betuwse Kesteren, waar z’n vader voor het 

Ministerie van Wederopbouw kon werken als 

taxateur van oorlogsschade, keerde hij in 1949 

terug naar Den Haag, doorliep er de MULO en 

daar de opleiding interieur en decoratie aan de 

Haagse Academie. Hij vond een baan bij Pander 

in de Wagenstraat en even later eentje als etaleur 

bij Gerson in de Venestraat. “Daar leerde ik mijn 

vrouw Judith kennen,” zegt Frans, ”met wie ik nu 

al 58 jaar ben getrouwd. Beeldschone vrouwen 

werkten er bij Gerson, mijn vrouw was er cais-

sière. Eentje die óók nog kan rekenen, dacht ik, dat 

is helemaal geweldig!”

Uiteindelijk vestigde Frans zich als zelfstandige, 

met ‘Bureau Prins’, en wist een goede praktijk op 

te bouwen als in het bijzonder ontwerper en bou-

wer van stands voor grote bedrijven als Ahrend, 

Philips en Oldelft op beurzen in het buitenland. 

“Vooral in China deden we het goed,” zegt hij.

De voorstelling
Frans Prins’ heeft de laatste maanden, meewerkend 

aan de voorstelling ‘De laatste getuigen’, veel 

verteld over de oorlog en vooral de Hongerwin-

ter. “Terwijl ik dat eerdee eigenlijk nooit zo heb 

gedaan,” zegt hij. “Er waren altijd wel mensen 

met ergere verhalen, dus liet ik het maar. Dat is 

niet uniek. Een oude vriend, met wie ik wel eens 

met de scootmobiel naar Vlietlanden rijdt vertelde 

me zo ineens dat hij aan de oorlog z’n vader had 

verloren. Al die tijd had ik dat nog nooit gehoord. 

De oorlog, daar hadden we het nooit over.”  

Reserveren
Maandag 4 mei vanaf 19.30 uur is de grote zaal 

van de Koninklijke Schouwburg open. Dan kunt u 

kijken naar de televisiebeelden van de herdenking 

op de Waalsdorpervlakte tijdens de Nationale 

Herdenking. Om 20.00 uur volgen twee minuten 

stilte. Dan nemen De laatste getuigen plaats op het 

toneel, elk met een acteur die hun verhaal vertelt.

Toegangskaarten kosten slechts € 5 per persoon 

en zijn te koop via internet op www.ks.nl of aan 

de kassa van de Koninklijke Schouwburg, Korte 

Voorhout 3, 2511 CW Den Haag.

Van een 9de getuige, Wilma de Walle, die de Hon-

gerwinter in beeld bracht, wordt overigens om 

19.30 door Yvonne Keuls een expositie geopend 

in de Sol LeWitt Foyer van de schouwburg.
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ere wereld zonder kleur’

Het Haags Historisch Museum herdenkt de Hongerwinter met de tentoonstelling ‘Naar de Boeren – Kinderevacuaties in de Hongerwinter’. Die is nog te zien t/m 16 augustus, maar op 5 mei ’s ochtends is er om 11.30 uur een speciale filmvertoning.

In de anderhalf uur durende do-
umentaire fi lm Naar de oeren  

– deels ondersteund met gedramati-
seerde beelden - wordt het verhaal 
verteld van Jack de Zwart, vader van 
regisseur Raoul de Zwart. Jack werd 
als 12-jarig Haags bleekneusje in 
maart 1945 per schip  geëvacueerd 
van Den Haag naar het Groningse 
Marum. 

40.000 kinderen
Het verhaal begint in de Hongerwin-
ter van 1944-1945, als de interker-
kelijke bureaus besluiten tot een 
grootscheepse operatie. In een tijd 
met gebrek aan bijna alles, slagen 
deze bureaus erin binnen enkele 
weken bijna 40.000 kinderen van de 
grote steden naar het platteland te 
evacueren.
Het verhaal van vader Jack wordt 
ge  ankeerd door anderen die er nog 
levendig over kunnen vertellen: Neel 

Struijk van Bergen, Tineke Meijer, 
Fenna Mossel, Els de Mos, Antje 
van der Heide, Frans Nieuwenhuis, 
Jan Hobby, Hans van der Heide, en 
Paul van Vliet. Zij vertellen over de 
Hongerwinter, het afscheid nemen 
van de ouders, het vertrek en de reis 
naar een onbekende bestemming en 
wildvreemde pleeggezinnen, hun 
verblijf en tenslotte hun terugkeer. 

Tentoonstelling
In de tentoonstelling van het Haags 
Historisch Museum, die u ook op 
5 mei kunt bekijken, worden nog 
zeven andere kinderen (onder wie 
vier uit Den Haag) gevolgd die de 
Hongerwinter hebben meegemaakt 
en overleefd.

Haags Historisch Museum, 
Korte Vijverberg 7, Den Haag.
Zie voor meer informatie op internet: 
www.haagshistorischmuseum.nl

5 mei om 11.30 uur:

Film Naar de Boeren !

- De woningen aan de Johannes Camphuijsstraat 56 t/m 6 

(achter), zoals ze in de jaren 90 op de nominatie voor sloop 

stonden. Maar het bombardement overleefden ze. -

- Erna van den Berg sprak uitputtend met de acht ‘laatste getuigen’, 

van wie het verhaal over de Hongerwinter in de voorstelling wordt verteld.- 

- “Frans Prins is de enige man 

onder onze laatste getuigen - en 

de jongste! Twee van de vrouwen 

straks op het toneel zijn inmiddels 

al 97 jaar oud.” -

- “Ik heb Erna veel over 

m’n herinneringen verteld,” 

zegt Frans. “Ze vroeg uitdrukke-

lijk naar van alles, 

maar uit mijzelf 

begin ik er zelden over.” -
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www.residentieorkest.nl

BOEK NU 

KAARTEN 

VOOR SEIZOEN

15/16 

LAAT JE WEGBLAZEN

KLASSIEK AAN ZEE

residentieorkest.nl

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

Naar de boeren!        

In het Haags Historisch 

Museum is de komende maanden een 

aangrijpende expositie te zien over 

kinderevacuaties tijdens de hongerwinter 

1944-1945. Circa 40.000 kinderen uit de 

grote steden werden naar het noorden en 

oosten van ons land overgebracht om te 

overleven. In de tentoonstelling vertellen 

zeven personen, onder wie vier Hagenaars, 

die als kind ‘naar de boeren’ zijn gegaan 

over hun ervaringen. 

haagshistorischmuseum.nl 

   

Haags Historisch Museum       

Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Openingstijden: di-zo van 10.00-17.00 uur
Toegang: € 7,50 | museumpas & ooie-
vaarspas: gratis

JUST JAZZ      

Just Jazz is hét jaarlijkse 

studenten jazzfeest van Delft dat georga-

niseerd wordt door Delftse Studenten Jazz 

Vereniging Groover. Het is een avondvul-

lend feest vol jazz-, funk- en soulmuziek. 

Dit jaar staan KOFFIE en Gallowstreet 

Brass Band als hoofd-

acts op het podium.  

www.justjazzdelft.nl 

D.S.J.V. Groover    

Locatie: Theater de 
Veste, Delft
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

De Laatste Getuigen 

Acht Hagenaars op hoge leef-

tijd, die bewust de Hongerwinter hebben 

meegemaakt, komen op een bijzondere 

wijze aan het woord. 

Zij delen samen met acht acteurs van het 

Nationale Toneel het podium om hun er-

varingen uit de Tweede Wereldoorlog ten 

tijde van de Hongerwinter te presenteren. 

Fonds 1818 agenda

Zij zijn De Laatste Getuigen. 

www.ks.nl

  

Het Nationaal Toneel              

Locatie: Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Aanvang: 19.30 uur, 20.00 uur twee minuten 
stilte met beelden van de 
Waalsdorpervlakte.
Toegang: € 5,00

The Armed Man

Tijdens dodenherdenking voert 

het Dutch Jenkins Choir 

‘The Armed Man’ uit. 

The Armed Man is een 

populair muziekstuk 

van Karl Jenkins waarin 

oorlog en vrede worden 

bezongen. Het bestaat 

uit meerdere delen die ieder worden onder-

steund door zeer indringende filmbeelden. 

www.dutchjenkinschoir.nl

Dutch Jenkins Choir              

Locatie: De Grote Kerk, Den Haag   
Aanvang: 18.00 uur
Toegang: gratis

Orgelconcert Oude Kerk 

Voorburg

Organist Jan Droogers 

bespeelt zaterdag 

9 mei het prachtige 

Marianne-orgel (van 

Bätz-Witte uit 1879) van 

de Oude Kerk in Voor-

burg. Het is het tweede 

concert in de zomer-

serie orgelconcerten.

www.oudekerkvoorburg.nl

    

St. Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg              

Locatie: Herenstraat 77, Voorburg
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: € 7,-| tot 16 jaar gratis

APRIL

29 

APRIL - AUG

t/m16/8
MEI

9

MEI

4

MEI

4

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

St. Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg              

t/m16

Maandag 4 mei houdt Yarden Begraafplaats Oud Rĳ swĳ k om 

16.00 uur een dodenherdenking. De bĳ eenkomst wordt 

georganiseerd ter nagedachtenis aan de gevallenen bĳ  de 

Slag om Ypenburg en gefusilleerden bĳ  spoorwegovergang 

‘t Haantje. Wieteke van Dort zal tĳ dens de herdenking zingen 

en een stukje voordragen.

Maandag 4 mei 2015 – 15.30 uur - 16.00 uur 

Yarden Begraafplaats Oud-Rĳ swĳ k

Sir Winston Churchilllaan 233, 2282 JS Rĳ swĳ k

T 070 396 1967, E cre.eikelenburg@yarden.nl, www.yarden.nl

4 mei herdenking 
Begraafplaats Oud Rijswijk

  Muziek van de Ramblers en Kilima Hawaiians samen in het programma: 

“Die goede oude radio”     

Zondag 17 mei komen fantastische herinneringen boven 
wanneer u deze voorstelling in de Rijswijkse Schouwburg 
bijwoont. Voor de pauze wordt de muziek van de fameuze 
Ramblers ten gehore gebracht en daarna volgen de legenda-
rische, tropische klanken van de Kilima Hawaiians, zoals die 
vroeger wekelijks op de radio te beluisteren waren. 

In samenwerking met dansorkest de Stalen Band uit Leiden 
en Bill and his Hawaiians uit Rijswijk, brengt producer Wim 
Zweekhorst, ook wel Bill Baker genaamd, u  terug naar de tijd 
van weleer.

Bestel snel uw kaarten want de tijd vliegt en 
voor u het weet is het zover.

Aanvang: 15.00 uur - Entree: € 17.50 - Reserveren: 070 3360336 - Inl.: 06 24416950
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Er op uit!
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.email

De maaltijden worden gratis bezorgd en zijn van uitstekende kwaliteit.

Onze maaltijden bereiden wij in eigen 

keuken op ambachtelijke wijze (zie 

tv-opname op onze website) met de 

beste ingrediënten, waardoor wij in 

staat zijn om een constante hoge 

kwaliteit te kunnen garanderen.

Bovendien luisteren 

wij erg goed naar 

de wensen van onze 

groeiende klantenkring 

en verwerken deze wensen continue 

in de maaltijden. Door de jaren heen 

heeft dit geleid tot uiterst smakelijke 

en gezonde maaltijden waar bijv. 

erg weinig zout en kruiden aan zijn 

toegevoegd. Telkens weer krijgen 

wij lovende kritieken bij proeverijen: 

van senioren, instellingen, koks en 

zelfs verpleegkundigen, diëtisten en 

welzijnsorganisaties voor ouderen.

Behalve uiterst smakelijke maaltijden 

is er meer waardoor 

3B Diner voorop loopt 

in haar streven om 

elke maaltijdgebruiker 

tevreden te kunnen stellen.

Wensen van onze maaltijdgebruikers 

waren o.a.: 

Nog meer groenten in de maaltijd. 

Het Hollandse kruimige aardappeltje. 

Maaltijden van 380 gram voor “de 

kleine eter”. Deze wensen vindt u nu 

ook in de maaltijden terug.

Bel ons telefoonteam en vraag onze 

nieuwe brochure aan. Wij sturen u 

hem samen met alle andere informa-

tie graag toe.

Bovendien stellen wij u in de gele-

genheid om 6 maaltijden naar keuze 

(geen kerstmenu’s en luxe maaltij-

den) te proeven voor slechts € 25,-

3B Diner is onderdeel van “De Jong 

Diepvries B.V.” een al 60 jaar bestaan-

de groothandel voor de voedings-

branche.

Voor meer informatie:

www.3bdiner.nl of 

bel met 010-529 01 33

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de 
maaltijdenservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt 
al snel, men heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een 
prijs die veelal een euro per maaltijd goedkoper is dan die van de 
meeste andere maaltijdservice bedrijven.

Nu ook maaltijden van 
380 gr. voor “de kleine eter”

Vanaf vrijdag 1 mei

Mei 2015 - ‘40 - ‘45: Het Verlaten Hotel
over de oorlog in het Zeeheldentheater
Schrijfster Mirjam Elias en theatermaakster Freya 

Ligtenberg hebben een voorstelling gemaakt over oorlog 

gezien door de ogen van kinderen, die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog Joodse vriendjes zien verdwijnen.

Het stuk, op basis van Elias’ boek Het Verlaten Hotel 

wordt gespeeld door kinderen (zie een repetitiefoto hier-

boven). Bijzonder is de unieke mix van spelers uit diverse 

Haagse buurten. Van Schilderswijk tot Statenkwartier. 

Toen dat nodig bleek stelden de kindacteurs zelf regels op 

over de onderlinge omgang.

De maaksters denken dat de voorstelling heel geschikt is 

voor grootouders om met hun kleinkinderen te bezoeken. 

“Opa en oma kunnen na afl oop dan nog een heleboel 

vragen beantwoorden en meer vertellen over oorlog, toen 

en nu.” Aldus verwacht Mirjam Elias. 

Het begint met Juf Sabine die een spannend en ontroe-

rend oorlogsboek voorleest. Het Verlaten Hotel.. Ruben, 

Jasper en

Lizzy krijgen een idee: ‘We maken een toneelstuk van

dit verhaal.’ Ineens lopen heden & verleden door elkaar. 

De voorstelling begint met repetities van scènes uit het 

(waar gebeurde) boek. De Amsterdamse Ronny woont in 

hotel Atlantic, broeinest van verzet. Er komt ineens een 

muur in zijn school. Saartje moet naar de achterkant

want ze is Joods. In het diepste geheim speelt Ronny met 

een onderduikertje in een kelder: Willy uit de Haagse Zee-

heldenbuurt. Maar als Ronny ziek wordt, gaat het mis...

Première Avond 1 mei 19.30

Avondvoorstelling 2 en 9 mei 19.30 uur

Middagvoorstelling: 6, 7 en 8 mei 14.00 uur

Na dodenherdenking. Zie: Theater Na De Dam/jongeren 4 

mei 21.00 uur

Kaarten: 7.50 euro

Het Zeeheldentheater vindt u aan de Trompstraat 342 - 

2518 VT - Den Haag. Telefonisch kaarten reserveren via 

070 365 4040

 Maandag 4 mei

AANRADER
Theater Na De Dam - in heel Nederland:
meer dan 50 voorstellingen m.b.t. WO II 
Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 

om (meestal) 21.00 uur zetten artiesten en theatermakers 

in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis 

te voorzien. Tijdens de zesde editie van Theater Na de 

Dam spelen gelijktijdig meer dan vijftig voorstellingen 

die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de 

Tweede Wereldoorlog.

Theater Na de Dam is een initiatief van de theatermakers 

en fi losofen Jaïr Stranders en Bo Tarenskeen, die ook de 

programmering voor hun rekening nemen. In 2010 maak-

ten zij zich zorgen over de afnemende zeggingskracht 

van de Nationale Dodenherdenking. Niet alleen komt de 

Tweede Wereldoorlog steeds verder van de huidige gene-

raties af te staan, ook is het karakter van de herdenking 

zo algemeen en abstract geworden dat het stilstaan bij die 

tijd en de daarmee verbonden refl ectie op onszelf afwezig 

dreigen te raken. Theater Na de Dam is een antwoord op 

die ontwikkeling. Behalve ‘De laatste getuigen’ van het 

Nationale Toneel in de KS (zie middenpagina) zijn er in 

Den Haag meer voorstellingen op 4 mei i.h.k.v. Theater Na 

de Dam. U kunt terecht in het Theater aan het Spui (het 

RO theater met Leger); in De Nieuwe Regentes (Het Diepe 

met Polen in Plan Zuid – om 20.00 uur); in het Appelthe-

ater (de Appel met Oranje Hotel); in het Zeeheldentheater 

(Stichting Waargebeurd met Het Verlaten Hotel); en in 

het Diamanttheater (NTJong met Oorlog, je vertelt het na 

elkaar maar). Nadere info op internet:

www.theaternadedam.nl/voorstellingen/den-haag/

 

Zaterdag 9 mei

De geschiedenis herleeft na 75 jaar:
reconstructie van de Slag om Ypenburg
Op 10 mei 1940 zorgde een verrassingsaanval met Duitse 

parachutisten op Ypenburg voor een directe dreiging 

voor Nederland. Hun opdracht was Koningin, regering 

en legerleiding gevangen te nemen en zo de Nederlandse 

overgave binnen een dag te regelen. Nederlandse rekruten 

versloegen de paratroepen en voorkwamen dit. Het 

monument op het ILSY-plantsoen herinnert daaraan. 

Bovendien ontlenen veel Ypenburgse straten hun naam 

aan deze strijd. 

Op zaterdag 9 mei 2015 wordt de Slag om Ypenburg 

opnieuw gestreden. Net zoals dit 75 jaar geleden plaats-

vond. Het evenement barst los vanaf 10.00 uur op het 

voormalige vliegveld Ypenburg, op het evenemententer-

rein Böttgerwater.

Acteurs in historisch correcte uniformen demonstreren 

hoe de veldslag zich in 1940 voltrok tussen het Neder-

landse en Duitse leger. Vanaf 11.00 uur verdedigen de 

Nederlandse troepen het vliegveld tegen Duitse parachu-

tisten. Alsof u terug bent in de tijd.

Een spreker zal de gebeurtenissen toelichten. Houdt u 

rekening met enig (ongevaarlijk) knalwerk. Na het eve-

nement kunt u met een drankje napraten met de acteurs 

over Toen en Nu en over Vrede en Veiligheid. Ook kunt u 

een bezoek brengen aan de tentoonstelling over de Slag 

om Ypenburg en deelnemen aan de battlefi eld tour.

Ook leuk voor kinderen? Ja natuurlijk. Ze mogen verkleed 

als soldaat komen, zich uitleven op de hindernisbaan, 

een tentje bouwen, koken en hun eerste parachutesprong 

maken uit een heuse parachutistentoren. De jeugd kan 

een vlucht maken in de F16 Flightsimulator. De Slag om 

Ypenburg - Den Haag wordt muzikaal omlijst door de Fan-

fare ‘Bereden Wapens’. U bent van harte welkom op deze 

interessante en gezellige dag.

Meer informatie vindt u op internet:

http://meidagen.historischypenburg.nl/

Christelijk Residentie Mannenkoor met
The Armed Man - A Mass For Peace
Naar aanleiding van 70 jaar vrede (1945-2015) orga-

niseert het Christelijk Residentie Mannenkoor uit Den 

Haag gezamenlijk met drie koren uit Broek op Langedijk, 

Beverwijk en Katwijk een éénmalig concert op 9 mei 2015 

om 20.00 uur in de Bloemenveiling Flora Holland in Rijns-

burg. Uitgevoerd zal worden het project “The Armed Man 

– A Mass For Peace“ van Karl Jenkins. Thema van dit 

concert is vrede. Feitelijk is “The Armed Man” een anti-

oorlog werk. Een mis, maar absoluut geen gewone ! Karl 

Jenkins heeft een anti-oorlogscompositie geschreven, 

die zijn basis vindt in de katholieke liturgie met invloeden 

uit onder meer jazz en klezmermuziek en met gebruik 

van gedichten en liederen uit allerlei culturen en landen. 

Jenkins wil ons laten inzien dat oorlog, in welke vorm dan 

ook, waanzin is.

Met beelden

Bij muziekliefhebbers over de hele wereld is “The Armed 

Man” inmiddels een begrip. De compositie bestaat uit 

een aantal delen, die ieder worden ondersteund door 

zeer indringende fi lm- en archiefbeelden van oorlog en 

vrede. De beelden lopen synchroon met de muziek en 

visualiseren de teksten en melodielijnen op een bijzondere 

wijze. Met dit concert willen de koren aandacht vestigen 

op alle ellende, die in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. 

Ze willen proberen de huidige generaties er van bewust te 

maken dat dit … nooit meer mag gebeuren!

Busvervoer mogelijk

Reeds vele malen is in den lande deze compositie uitge-

voerd, maar nooit in onze regio en op deze schaal. Na de 

pauze zullen de bekende werken die gekoppeld zijn aan 

vrede en bevrijding ten gehore worden gebracht, zoals 

“Wilt heden nu treden”, “W’ll meet again”, “From the 

time”, “Batlle Hymn” en als afsluiting het “Wilhelmus”. 

De toegangsprijs (inclusief koffi e of thee in de pauze) be-

draagt € 18,- per persoon. Voor € 8,50 p.p. is busvervoer 

mogelijk vanuit de diverse opstapplaatsen in de regio.

Voor nadere info zie website www.crmmannenkoor.nl of 

telefonisch 070-3228282
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           Voordeelwinkel Bestel online via onze  webwinkel 

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Verze ndkosten per bestelling € 6,95.  Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf                                          www.volharding-voordeelwinkel.nl

Bel en bestel    070-8700216

Nog geen Lid?

Wordt dan snel gratis lid van de Vol-

harding en ontvang direct minstens 

10% extra korting op meer dan 1700 

producten en diensten die zorgen voor 

een zelfstandig en comfortabel ouder 

worden. 

Bel 070-8700216 

en wordt gratis lid !

Sta-op kussen

Voor leden

Onze prijs 26,95 22,45

Handige telefoon-fotokiezer

Onze prijs 119,95
Het wordt snel voorjaar, zorg voor een comfortabele zit 

op uw fi ets met dit zadelkussen! 

TEMPUR is visco-elastisch en temperatuurgevoelig waardoor het 

zich exact vormt naar de contouren van het lichaam. De maat Medium is geschikt 

voor gewone heren- en damesfi etsen en de maat Large wordt gebruikt voor zadels met een grootte van een 
bromfi etszadel/ hometrainerzadel. Het kussen kunt u eenvoudig om uw zadel doen en het blijft goed op zijn 
plaats met behulp van een koord.

Maten  (lengte x breedte x dikte)               Normaal Ledenprijs  

Medium  28.5 cm x 25.0 cm x 3 cm                €  39,-      € 35,-

Large      33.5 cm x 33.0 cm x 3 cm           €  49,-     € 45,-

Tempur fi etszadelkussen

Voor leden vanaf

35,00

De universele sta-op-hulp is een 

draagbaar lichtgewicht kussen dat van 

elke stoel een liftsys teem maakt.

De kracht wordt 

gerealiseerd door 

een centrale pneu-

matische cilinder 

en kan gemakkelijk 

aangepast worden 

aan het gewicht van 

de gebruiker.

Er zijn geen batterijen of gereedschap 

nodig. De katapultzit is gemakkelijk 

dicht te vouwen voor transport.

Big Button Touchscreen GSM

Voor leden

95

Deze zeer eenvoudig te bedienen GSM-telefoon heeft 

een groot kleurendisplay m et daarop 6 pr ogrammeer-

bare fototoetsen en twee directe snelkiestoetsen. 

Een alarmtoets belt  tot 5 nood-

nummers en SMS berichten met 1 

druk op de knop.

Verder heeft deze GSM-telefoon 

handenvrij telefoneren, Bluetooth,

Instelbaar bel- en gespreksvolume, 

is hij geschikt voor hoortoestellen 

(H.A.C.), een telefoonboek met 300 

geheugens, een eenvoudige camera

en radio, agenda, alarmwekker en 

zaklamp.

 94,

Dit opvouwbare bankje 

heeft een stevig metalen 

frame met zacht kussen 

en zorgt voor comfort tij-

dens het geknield werken 

in de tuin. De opstaande 

zijsteunen zijn op de 

geschikte hoogte om zich 

recht te duwen zonder 

rugpijn. Omgekeerd kan 

hij gebruikt worden als zitje of opstap.

Voor leden

Onze prijs 39,95 33,95

Tuin knie-zitbankje

Neem de hoorn van het telefoontoestel 

en druk op de foto of afbeelding op 

de fotokiezer van diegene die u 

wilt bellen en uw verbinding 

wordt gemaakt.

Plaats deze fotokiezer naast 

ieder bestaand telefoontoestel 

voor groot communicatiegemak.

Zelf in enkele minuten zelf te installeren.

.

� Extra grote toetsen.

� 12 foto geheugens.

� Foto’s of afbeeldingen te wisselen.

� Werkt zonder batterijen.

Toiletverhoger met deksel 
Past op elk toilet en in een 

handomdraai

zelf te plaatsen.

Onze prijs 

5 cm     voor  35,95

10 cm   voor  38,95

34,95
Voor leden

31,    95

Geen

za delpijn

meer

en

Tafel voor stoel en bed

Met deze leestafel kunt u 

comfortabel lezen, eten of 

bijvoorbeeld uw laptop gebruiken 

terwijl u op bed ligt. 

Het blad is in hoogte instelbaar en de 

hoek van het blad is in 8 posities in te 

stellen. 

Door de speciale constructie ook voor 

uw stoel te zetten terwijl het blad dan 

toch dicht bij u komt.

139,
Voor leden

Onze prijs 159,95
95

Stevig opstapje gemaakt van 

een chroom stalen frame met

extra handleuning en een 

antislip matje op het bankje.

� Hoogte 23 cm.

� Afmetingen van poot tot 

  poot: 30 * 41 cm.
� Hoogte handvat 85cm.

� Maximaal gebruikersgewicht 

  120Kg.

 53,
Voor leden

Onze prijs 56,95
95

Opstapje met handleuning

 29,95
Voor leden

Onze prijs 59,95

Postopvanger ‘Doorfl ipper’
Nooit meer bukken

voor de post met deze 

handige postopvanger.

Vervangt de tochtklep 

en schuift automatisch 

uit wanneer de post 

wordt bezorgd!

Eenvoudig met twee

schroeven te 

bevestigen

Voor leden

Onze prijs 209,95 178,95
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Literaire salon op zondag 10 mei in het Letterkundig Museum, met biograaf Léon Hanssen

Het aards paradijs van Piet Mondriaan

Nadat Mondriaan zich had ontwor-

steld aan z’n geboortestreek was 

Amsterdam al snel de plek waar hij 

zich wat beter thuis voelde. En pas in 

Parijs was hij écht op z’n plek. Later 

werd het New York. Hoe kan het ook 

anders voor een beeldend kunstenaar 

die internationaal te boek kwam te 

staan als een van de belangrijkste pi-

onier  an de a tra te en non fi gura
tieve kunst in de twintigste eeuw?

Onbeschreven
Misschien is het typisch Nederlands 

om iemand een 

beetje te negeren 

die met z’n kop 

boven het maaiveld 

uitsteekt en zich niet 

als Hollander maar 

als wereldburger 

rofi leert. o h i  
het bijna gênant dat 

het tot ruim 70 jaar 

na Mondriaan z’n 

dood heeft moeten 

duren alvorens er nu 

eindelijk eens een 

goed geschreven en gedocumenteer-

de iografi e o er hem i  er henen. 
En voor later dit jaar (zie het kader 

Victory Boogie Woogie) staat er nog 

wat op stapel.

Het boek waar we nu al van kunnen 

genieten, De Schepping van een 

Aards Paradijs, is vorige 

maand bij Querido versche-

nen en van de hand van Léon 

Hanssen. Dat had slechter 

gekund, de schrijver tekende 

eerder onder meer voor de 

gelauwerde iografi e o er 
Menno ter Braak – die onlangs 

in deze krant aan de orde kwam. 

Hanssen is cultuurhistoricus en 

al  hoogleraar in de iografi ekunde  
(noemen we het maar even) ver-

onden aan de ni er iteit il urg. 
Hij heeft een uitstekende pen, is 

kritisch en humorvol – en vooral van 

belang: niet te beroerd om lang en 

uitputtend te zoeken naar echt goede 

bronnen om z’n verhaal te staven. 

Dat was trouwens in het geval van 

Piet Mondriaan geen sinecure. Want 

waar het wat er raak etreft zelf  
zo was dat de meest onbenullige 

krabbels van de schrijver over alle-

daagse dingen nog bewaard bleken 

te zijn, daar had Piet Mondriaan er 

een handje van om zo’n beetje alles 

te verscheuren en in de prullenbak te 

mikken dat hem verder onnodig leek 

en niet van belang voor morgen. 

Overigens is het boek van Hanssen 

over Mondriaan toegespitst op de 

periode 1919 – 1933, toen Mondri-

aan in Parijs woonde – en met z’n 

574 pagina’s toch lijvig, maar niet 

zo royaal als de ruim 1.200 pagina’s 

die hi  aan het korte  le en an er 
Braak (1902 – 1940) wijdde.

Presentatie 
In de serie lite-

raire salons van de 

gevierde Haagse 

boekhandelaar Hans 

Spit, komt biograaf 

Léon Hanssen op 

zondag 10 mei naar 

het Letterkundig 

Museum, in het com-

plex van de Koninklijke Bibliotheek 

(achter het NS Station Centraal), aan 

het Prins Willem- Alexanderhof 5, te 

Den Haag. Hij vertelt dan over zijn 

werk aan de iografi e en o er iet 
Mondriaan, met als gespreksleider 

van de bijeenkomst de hoofdredac-

teur van deze krant, Frans Hoynck 

van Papendrecht.

Aanvang 13.30 uur, het LM is open 

van af 12.00 uur en voor Salon-

bezoekers is de toegang tot het 

Museum gratis. 

Entreeprijs: € 10.00, inclusief kopje 

koffi e in de auze en een drank e 
na a  oo . et rogramma duurt tot 
15.30 uur, het Museum sluit uiterlijk 

om 17.00 uur.

Reserveren: spit.hans@gmail.com 

of  redactie@extaze.nl Dan wel per 

telefoon: 06 81309892

Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt 

u wel graag een door Léon Hanssen 

gesigneerd exemplaar, laat het Hans 

Spit dan even weten. Het (gebonden) 

boek kost trouwens 40 euro.

Piet Mondriaan (Amersfoort 1872 – New York 1944) wordt vaak in één adem met Den Haag 
genoemd. Dat is dan te danken aan het Haags Gemeentemuseum, dat hier te lande de meest 
betekenende collectie van zijn werk beheert en er in 1906 al vroeg bij was om iets van z’n werk 
te exposeren. Want met de Haagse façades, waarachter burgerlijk formalisme of grove boertig-
heid het gewoonlijk wonnen van spiritualiteit, daar had hij eigenlijk niet zoveel mee.

Collectie Haags Gemeentemuseum

Victory Boogie Woogie

Door velen in Nederland werd 

hiertegen geprotesteerd, vooral 

tegen het ongekend hoge bedrag 

voor een onvoltooid schilderij, 

voorstellende een aantal kleu-

renvakjes, waarop de papieren 

plakstroken nog aanwezig waren. 

n de weede amer werden 
vragen gesteld over de geheime 

handelwijze door De Nederland-

sche Bank en minister Gerrit Zalm, 

die zich hiermee aan de wettelijke 

controle door de Kamer leek te 

onttrekken.

Anderen vonden het een briljante 

actie, omdat door de geheime 

handelwijze prijsopdrijving werd 

voorkomen.

Ritme-onderzoek
oen ondriaan egin 1 44 

op 72-jarige jarige leeftijd vrij 

plotseling overleed, liet hij Victory 

Boogie Woogie onvoltooid achter 

in zijn atelier in New York. Het 

ruitvormige schilderij zat vol met 

stukjes gekleurd papier en plastic 

waarmee Mondriaan nieuwe ac-

centen en ritmen aan het onderzoe-

ken was. Wanneer hij de tijd gehad 

zou hebben, zou hij ze waarschijn-

lijk vervangen hebben door een 

ingeschilderde blokjes.

In dit ruitvormige schilderij zijn de 

rechthoekige vlakken en vlakjes 

in de kleuren wit, grijs, blauw 

(donker en licht), rood en geel en 

hun complexe onderlinge verhou-

dingen bepalend. De vlakken zijn 

horizontaal en verticaal gegroe-

peerd. Door afsnijdingen met de 

beeldrand zijn er echter ook veel 

diagonalen in het beeld aanwezig. 

Herkenningspunten zijn onder an-

dere het groenig grijze driehoekige 

vlak in de bovenste hoek en het 

‘dambord’ (een opeenhoping van 

kleine vlakjes) rechtsonder. De dy-

namiek is gebaseerd op horizontale 

en verticale lijnen maar die geven 

nauwelijks meer een houvast. Ze 

zijn door de blokjes als het ware 

versplinterd, worden herhaaldelijk 

verdubbeld, nergens doorgetrok-

ken en waaieren telkens uit.

Overwinning
Hoewel de titel Victory Boogie 

Woogie niet van Mondriaan zelf 

is, is bekend dat hij dit schilderij 

zag als een tweede Boogie Woogie 

(verwijzend naar een eerder 

schilderij uit 1942-1943 getiteld 

Broadway Boogie Woogie). En dat 

hij in relatie tot dit werk ook wel 

sprak over een Victory. Boogie 

Woogie verwijst naar een in die 

tijd in New York populaire nieuwe 

vorm van jazz. Victory kan niet an-

ders dan duiden op de overwinning 

van een nieuwe kunst in een vrije 

wereld, waarin Mondriaan ook in 

de donkerste dagen van de tweede 

wereldoorlog bleef geloven.

Andere biografie
Overigens komt het Haags 

Gemeentemuseum dit jaar nog 

met een eigen  iografi e o er 
Piet Mondriaan, geschreven door 

conservator Hans Janssen. Het 

museum, dat de grootste collec-

tie Mondriaans ter wereld bezit, 

kan de iografi e nu uit rengen 
omdat de rechten op het werk van 

de kunstenaar per 1 januari zijn 

vervallen. In Nederland vervallen 

de auteursrechten 70 jaar na de 

dood van de maker. Eerder moest 

het museum voor het gebruik 

van afbeeldingen altijd veel geld 

etalen aan de ondrian ru t  
een Amerikaanse organisatie die 

de rechten van de erven beheert. 

Het wordt een ‘absoluut standaard-

werk’ belooft het museum.

Het in Nederland de laatste decennia meest besproken werk van Piet Mondriaan is Victory Boo-
gie Woogie, dat zich in de collectie van het Haags Gemeentemuseum bevindt. Het werd in 1997 
in New York voor 82 miljoen gulden gekocht met een ceremoniële schenking van De Nederland-
sche Bank, ter gelegenheid van het afscheid van de gulden en de invoering van de euro.

Meer informatie over de 

Victory Boogie Woogie en 

ander werk van Piet 

Mondriaan in de Haagse 

collectie vindt u op de 

website: 

www.gemeentemuseum.nl

Het in Nederland de laatste decennia meest besproken werk van Piet Mondriaan is Victory Boo-
gie Woogie, dat zich in de collectie van het Haags Gemeentemuseum bevindt. Het werd in 1997 
in New York voor 82 miljoen gulden gekocht met een ceremoniële schenking van De Nederland-

- Victory Boogie Woogie (1944) -

- De voorloper: Broadway 

Boogie Woogie (1942) -

- Drie jurken uit de herfstcollectie 1965 van Yves Saint Laurent, geshowd 

in het Haags Gemeentemuseum bij Mondriaan’s werk uit 1921

 ‘Composition with Yellow, Blue, Black, Red and Grey’.

- Vuurtoren bij Westkapelle, 

schilderij 1908 (Collectie Haags 

Gemeentemuseum). -

- Vuurtoren bij Westkapelle, 

inkttekening uit 1909 (Collectie 

Haags Gemeentemuseum) -

- Biograaf Léon 

Hanssen -
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Een verhaal 
van Roeland 

Gelink. Hij is 
o.m. oud-

stadsredacteur 
van het 

dagblad Het 
Vaderland. 

Vakantie nam 
hij nooit op, 
alleen  wat 

vrije dagen als 
ADO Den Haag 

in het buiten-
land speelde. 

Als vrijwil-
liger is hij 

daar ook een 
oud-gediende, 

onder meer 
als stadion-

speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 

liefst veel.

Hun wieg heeft gestaan aan de Van 

Ostadestraat. Harry vertelt dat zijn va-

der op nummer 136 een goed lopende 

bakkerszaak had. Wit brood, bruin 

brood in allerlei soorten en maten, 

evenals puntjes werden dagelijks vers 

gebakken. Ook Harry kneedde nog wel 

eens deeg voordat hij ’s ochtends naar 

school ging en verrichtte wat hand- 

en spandiensten. Het hardwerkende 

gezin Vreken-Van Ginkel bestond 

uit vader Henk, moeder Bets en de 

kinderen Gerrie (1923), Ben (1927) 

en Harry (1935). Ze woonden boven 

de winkel en hadden het reuze naar 

hun zin. De toenmalige huizen zijn 

allemaal tegen de grond gegaan en 

nieuwbouw is herrezen. De buurt is 

veranderd en inmiddels vol gestroomd 

met buitenlanders. Je herkent je eigen 

wijk niet meer als je nog eens terug-

gaat om je oude buurtje te bekijken. 

Aan de overkant op de hoek met de 

Doedijnstraat zat slagerij Van Ginkel, 

familie van zijn moeder, die eerste klas 

vleeswaren verkocht. De christelijke 

kleuterschool en de grote school waren 

in de Ferdinand Bolstraat, ingang in de 

Frans Halsstraat. Harry ziet zichzelf in 

gedachten nog lopen als kind. “Altijd 

vers brood en tussen de middag naar 

huis”. Rondom de winkel was altijd 

bedrijvigheid. Pas in de loop van de 

middag keerde de rust enigszins weder.

Voetbalkampioen
Gerrie en Harry scheelden elkaar 

twaalf jaar. In 1939 kwam eerstge-

noemde in ADO1 te spelen als rechts-

buiten. Thuis was de vreugde groot en 

het hele gezin was enthousiast betrok-

ken bij de verrichtingen van Gerrie. 

Toen hij met zijn succesvolle ploeg 

in 1942 en 1943 kampioen werd van 

Nederland, was de Haagse bevolking 

uitzinnig van vreugde. Het voetbal was 

een heerlijk verzetje in deze moeilijke 

jaren. Om te kunnen blijven voetbal-

len, kon Gerrie bij de Arbeidsdienst 

komen waardoor hij iedere zondag op 

het veld kon schitteren. De jongen had 

geen enkele politieke aspiratie en dat 

hij na de oorlog een jaar niet mocht 

voetballen, deed hem naar Monaco 

verhuizen, waar hij in 1946 verder kon 

gaan met zijn carrière bij AS Monaco. 

Broer Harry benadrukt dat zijn broer 

één en al voetbal was en “hij droeg 

geen NSB-speldje, maar altijd één 

van ADO”.  In de oorlog zaten veel 

ADO-voetballers bij hun thuis, waar 

ze brood kregen zonder bon. Moeder 

had een heerlijke soep gemaakt en 

iedereen was welkom in het gastvrije 

gezin. Voor zover er in het laatste jaar 

van de oorlog nog brood was, is dat 

zoveel mogelijk gedeeld. Ook buren 

konden meedelen zolang het nog ging. 

Het stak vader Vreken behoorlijk hoe 

ondankbaar de gulzige eters na de 

oorlog hun gastvrije gevers vergeten 

waren. Dan leer je de mensen weer 

eens kennen van hun slechte kant!    

Harry aan de bal
Genoeg oorlog, maar je ontkomt 

er niet aan als je over Gerrie praat. 

Omdat Gerrie in ADO1 speelde, kreeg 

Harry de kans om op zijn tiende al 

bij ADO te trainen. Een geweldige 

ervaring en apetrots was hij om op de 

velden in het Zuiderpark rondjes te 

mogen lopen en met ballen te mogen 

oefenen. Hij was vaak met vriendjes 

in het Zuiderpark te vinden, waar ook 

clubs als BMT en Duno hun velden 

hadden liggen. Op zijn zestiende werd 

hij ontdekt door trainer Ben Tap, die 

hem tegen KMD uit Wateringen zag 

spelen. Een geweldige sensatie. Hij 

moest alleen zijn vader om toestem-

ming vragen en dan kon hij naar 

ADO1, waar hij –evenals zijn broer- 

Net voor de viering van het 110-jarig bestaan ging ADO Den 

Haag begin dit jaar tamelijk geruisloos over in Chinese 

handen. Stel je nu eens voor dat de nieuwe eigenaar niet 

afkomstig was geweest uit het land waarmee Den Haag al 

zulke goede banden had, maar uitgerekend uit Amsterdam!

Kerende kansen

FC Den Haag  in Amsterdamse handen

- Doelman en aanvoerder Jan Nederburgh 
(links) voor de aftrap van het nieuwe seizoen 

tegen Eindhoven. Foto: Willem Bitter -

- NEC’s aanvoerder Sije Visser voor een bomvolle West-tribune in de 
nacompetitie. Foto: Willem Bitter -

De tijd is voorbij om eenzaam 

en alleen thuis te blijven zitten:

Ontmoet de Blijmaker

Helaas neemt het aantal 

mensen in Den Haag en 

omgeving sterk toe, die uitzien 

naar een gewoon gesprek, 

een leuk contact, samen een 

spelletje te doen, met elkaar 

te praten over het nieuws in 

de krant of weer eens naar 

buiten te kunnen en samen 

een boodschap te doen of 

een terrasje te pikken. Blijf niet 

langer alleen thuis zitten en doe 

weer mee aan de samenleving.

De Volharding is de coöperatie 

die zich het lot van deze 

mensen aantrekt. Daarom 

heeft De Volharding een 

team samengesteld van ruim 

40 enthousiaste en ervaren 

vrijwilligers.

Maximaal 3 uur in de week 

komen ze bij u langs. Voor 

een gesprekje, een wandeling, 

licht huishoudelijk werk, een 

spelletje, ziekenhuisbezoek 

en noem maar op. Behalve 

dat zij erg gemotiveerd zijn en 

heel goed kunnen luisteren 

beschikken de vrijwilligers over 

veel ervaring en zijn ze van 

onbesproken gedrag in de zorg.

Na aanmelding vinden wij het 

belangrijk dat u eerst met ons 

kennismaakt door middel van 

een gesprek. Als u dit wilt in het 

bijzijn van een familielid of een 

bekende van u is dat uitstekend 

en doen we dat samen met u.

De kosten bedragen € 4,50 per 

uur. Dit geld gaat direct via de 

Volharding naar de Blijmaker 

en dat is precies de maximale 

vrijwilligersvergoeding die een 

vrijwilliger mag ontvangen.

Kunt u dat niet missen, dan 

helpen we u toch. Kunt u meer 

missen, dan doen we het in 

de pot om de mensen ook 

te helpen die de € 4,50 niet 

missen kunnen.  

Wacht niet onnodig. De tijd is 

voorbij om eenzaam en alleen 

thuis te blijven zitten. Ontmoet 

de Blijmaker!

De tijd is voorbij om eenzaam en alleen thuis te blijven zitten: 

Ontmoet 
de Blijmaker

Meer weten? Gerard Verspuij  |  De Volharding  |  06 26 13 68 71  |  g.verspuij@eerenvolharding.nl

  Gewoon 
    goed geregeld



Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd

van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening. 

Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:

Voorletter(s):  Achternaam:   M    V

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Telefoon  E-mailadres: 

 Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op 

 deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort. 

 Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een 

 depositorekening gestort krijgen.

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar: 

De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

Open een uitvaartdeposito 
en wij storten er € 210,- op!
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FC Den Haag  in Amsterdamse handen 

ook rechtsbuiten speelde. Vader 

Vreken vond het allemaal prachtig 

en zag het helemaal zitten. Inmid-

dels zat Harry op de MULO in de Jan 

Hendrikstraat, waar hij ook opviel 

door zijn sportieve activiteiten. Het 

voetballen bij ADO1 viel goed te 

combineren met zijn schoolstudie. De 

voetballers waren nog amateurs en 

hun bezigheden golden als een pure 

vrijetijdsbesteding.

Vrienden van ADO
De komst bij ADO1 ging wel met 

hindernissen gepaard. Dat jaar brak 

hij twee keer zijn been. Eerst op 

school en later op het voetbalveld 

tegen de Tielse TEC. Eerst zes weken 

in het  Zuidwalziekenhuis, toen 

loopgips; ze gingen vroeger duidelijk 

niet over één nacht ijs. Na te zijn 

gerevalideerd kon het echte werk voor 

de tiener beginnen. Ondertussen was 

pa Vreken actief bij de supportersbe-

weging. Samen met Hollegraaf, Peters 

(sigarenboer van de Hoefkade) had 

hij de Vrienden van ADO opgericht. 

Pa was altijd langs de lijn te vinden 

en bij uitwedstrijden ging hij steevast 

mee. Toen het alsmaar beter ging 

met ADO halverwege de jaren ’50, 

waren heel wat bussen nodig om de 

gewillige supporters te vervoeren. 

ADO heeft altijd kunnen beschikken 

over een grote schare enthousiaste 

supporters, die trouw waren aan hun 

club. Vader Vreken was dol op de 

elf, die vol overgave speelden in hun 

witte broekjes en hun rode shirts met 

groene baan.

Eredivisie
Op het veld blonken de voetballers uit 

door hun technische spel en hun team-

geest. ”Ze gunden elkaar wat”. De 

tijd van amateurvoetbal was voorgoed 

voorbij en Harry en zijn medespe-

lers werden semiprofs in 1954. Het 

voetbal bleef hetzelfde, maar het 

aantal trainingen werd verhoogd. 

Voor alle duidelijkheid de vergoeding 

was maar een aardigheidje. Bij winst 

kreeg je 40 gulden, bij gelijkspel 20 

en bij verlies, kreeg je niets. Zo is het 

allemaal begonnen. Iedereen had er 

een volledige baan bij en het geld dat 

je won met de voetbal, legde je apart 

om iets extra’s van te kopen. “Nee, 

die hoge bedragen van later, hebben 

ze nooit gehad. Het voetbal was toch 

op de eerste plaats een gezelligheids-

sport”. Het trainen was op laatst 

ook op de woensdagmiddag, maar 

dat betekende dat je aan je baas om 

toestemming moest vragen. En niet 

iedere werkgever was zo bereidwil-

lig, want het ging toch maar om een 

gewone vrijetijdsbezigheid. In 1957 

kwam de verdiende beloning van het 

harde trainen en oefenen. ADO werd 

kampioen door met 1-0 te winnen 

van De Graafschap  en promoveerde 

naar de Eredivisie! Voetbalminnend 

Den Haag stond op zijn kop en vierde 

massaal feest. Toegezwaaid door 

vele duizenden supporters gingen 

de spelers in open wagens van het 

Zuiderpark naar eetgelegenheid De 

Kroon aan het Spui. Het was een 

onvergetelijk feest voor de spelers in 

het roodgroen. Harry was tijdens de 

fi nale wed tri d tegen de raaf ha  
geblesseerd geraakt aan zijn enkel, 

maar zijn vreugde was er niet minder 

om. Hij zat voorin naast de chauffeur 

en genoot optimaal van de toege-

stroomde fans, die in bedwang gehou-

den werden door politie te paard. De 

hele avond bleef het druk rondom De 

Kroon en scandeerden ADO-aanhan-

gers felicitaties naar aanvoerder Karel 

Jansen en de overige spelers. Later 

gingen de spelers met zijn allen naar 

Frankrijk, waar ze eerst een tussen-

stop maakten in Parijs en vervolgens 

doorvlogen om vriendschappelijk te-

gen Nîmes te spelen. In Parijs werden 

de bloemetjes behoorlijk buitengezet 

en vloeide de Champagne rijkelijk 

in de verschillende nachtclubs. Met 

als gevolg, dat Mick Clavan door 

vijvertjes liep en Theo Timmermans 

in het vliegtuigje telkens tegen de 

piloot riep: “Het is goed zicht”. Een 

onvergetelijk tochtje!

   
Semiprof
Als semiprof had Vreken een 

volledige baan bij de Rijkscen-

trale Mechanische Administratie 

aan de Waldorpstraat. Later is 

het bedrijf Rijks Computer-

centrum gaan heten. Zolang de 

voetbaltraining in de avonduren 

plaatsvond, leverde dat geen 

problemen op. Maar toen de se-

miprofs ook overdag wilden trai-

nen, moesten sommige spelers 

afhaken. Het was een moeilijke 

afweging van belangen. Zijn 

hele arbeidzame leven is hij bij 

de overheid werkzaam geweest. 

Na veertig jaar trouwe dienst 

kreeg hij de eremedaille in goud 

in de Orde van Oranje-Nassau. 

Dieptepunt was de verhuizing in 

1970 van het computercentrum 

naar Apeldoorn. Vooral echt-

genote Riet Erkens had het er 

moeilijk mee omdat ze overdag 

haar weg moest zien te vinden. 

Ongetwijfeld herkennen veel 

vrouwen zich in de bedenkingen 

en discussies thuis door het 

ingrijpende overplaatsingsbe-

leid van het Rijk. In Apeldoorn 

werd hun tweede kind geboren en de 

kinderen zorgden voor contacten en 

uiteindelijk rol je overal wel in. Maar 

het was best behoorlijk wennen!

Anekdote
De rol van de scheidsrechter is in 

de loop der jaren nogal veranderd. 

Vroeger werden er bijvoorbeeld geen 

gele of rode kaarten gegeven. Wel 

kon je een waarschuwing krijgen en 

die heeft Harry dan ook gehad. Eén 

keer. Hij moest een hoekschop nemen 

en deed dit zonder het  uit ignaal 
van de arbiter af te wachten. De 

scheidsrechter kwam op hem af, hij 

kreeg een waarschuwing en de bal 

moest opnieuw. Harry wachtte en 

wachtte en de scheidsrechter gebaarde 

driftig dat hij moest opschieten. Hij 

lie  met  inke tred o  de eler af en 
vroeg hem wat dit betekende. “Nou”, 

zei Harry laconiek,  “u hebt nog niet 

o  uw  uit e ge lazen  du  ik wa ht 
nog!”. 

Roeland Gelink
gelink@deoud-hagenaar.email

- Karel Bouwens (rechts) en Huub Smeets in af-
wachting van de bal tegen SVV. Foto: Willem Bitter -

- Dé Stoop met de artist impression van de 
nieuwe eretribune tussen staatssecretaris Joop 

van der Reijden (links) en loco-burgmeester 
Chris Nyqvist. Foto: Jan-Hermen de Bruijn -

- Supporters vieren met Huub Smeets een overwinning op RBC. FC Den Haag is op weg naar een eerste periodetitel. Foto’s: Willem Bitter -

- Martin Jol zet de verdediging neer bij zijn rentree na de Elfstedentocht tegen Telstar. 
Foto: Jan-Hermen de Bruijn -

- Door de toegenomen belangstelling 
vindt ook het programmablad Pro-FC 

weer gretig aftrek. Foto: Willem Bitter -

- Sluipschutter Ron de Roode jaagt een verdediger van 
Cambuur de stuipen op het lijf. Foto: Willem Bitter -

- Haagse prominenten genieten na FC Den Haag-RBC in de bestuurskamer na 
met Cees Tempelaar. Foto: Willem Bitter -



Bij een schuurverkoop in Oudelande 

in Zuid Beveland zag ik hem liggen. 

Een dikke doos met acht vinyl-elpees. 

Met maar liefst 112 hits uit de jaren 

vijftig en zestig. Allemaal in originele 

uitvoering. ‘Wat moet dat kosten?’, 

vroeg ik achteloos aan de verkoopster. 

Ze keek zuinig en probeerde vragend: 

‘Twee euro?’ Ik knikte, betaalde en 

spoedde mij er dolgelukkig mee naar 

huis. Als ze vijftig euro had gevraagd 

had ik het er ook voor neergeteld.

Thuis zette ik de lp’s één voor één op. 

Uiteraard op mijn nieuwe grammo-

foon, speciaal aangeschaft voor het 

goeie, ouwe vinyl.  Al was het alleen 

maar om het gekras en gepiep van die 

ouwe platen beter te kunnen horen als 

je de naald er op zet.

Keihard meezingen

Nou. Dat werd me het middagje 

wel. Keihard meezingen. ‘Ja! Na-

tuurlijk!’, roepen als ik weer iets 

herkende dat ik een halve eeuw 

geleden voor het laatst had gehoord. 

Janken ook. Want er kwam weer 

van alles boven.

Maar laat ik bij het begin beginnen. 

De eerste plaat ‘The Fifties’ begon 

met ‘Just walkin’ in the rain’ van 

Johnny Ray. Leuk. Maar net iets teveel 

muziek van de vorige generatie. Je 

weet wel. Dat je ouders in een gekke 

bui met elkaar gingen dansen op dat 

soort muziek. Vreselijk. Toen kwam 

‘Singin’ the blues’ van Guy Mitchell. 

l eter. eker met dat keihard ge  o
ten intro. En ja hoor. Daar kwamen 

ze  reat all  of fi re  an err  ee 
Lewis, ‘Smoke gets in your eyes’ van 

The Platters en ‘What do you want to 

make those eyes at me for’ van Emile 

Ford. 

Maar pas bij ‘A teenager in love’ van 

Marty Wilde hield ik het niet meer 

droog. 

Teenager in love

‘Iedere nacht hebben we ruzie. Bá oe 

oe. Bá oe oe. Het breekt zowat mijn 

hart. Bá oe oe. Bá oe oe. Want ik 

ben zo bang. Dat onze wegen zullen 

scheiden. Bá oe oe . Bá oe oe’. Maar 

dan in het Engels natuurlijk. Want in 

het Nederlands is zoiets echt niet om 

aan te horen. “I cried a tear. Tu tu. Tu 

tu. Nobody but you. Tu tu. Tu tu. Why 

must I be a tee-eennager in love?’. 

Ja. Dat vroeg ik me toen, ruim een 

halve eeuw geleden ook af. Inge 

heette ze. Ze zat bij me in de klas op 

de lagere school en droeg haar lange, 

blonde haar in vlechten. Nooit heeft ze 

geweten, dat ik verliefd op haar was. 

En ik? Waarom moest ik toch zo nodig 

in mijn eentje tegen beter weten in de 

verliefde teenager uithangen? 

Kijk. En dat was nou juist zo 

aardig van die muziek. Je herkende 

jezelf erin. Je was niet meer alleen 

met al die gevoelens waar je geen 

raad mee wist. Je hoorde ergens bij. 

Waarbij dan? Ach. Dat wist je zelf ei-

genlijk ook niet zo goed. Maar het had 

te maken met toekomstverwachtingen. 

Met het vertrouwen, dat alles goed 

zou komen. Want dat gebeurde in al 

die liedjes toch immers ook? 

Bij je ouders kon je met dat soort 

dingen niet aankomen. Die waren nog 

steeds dagelijks bezig de oorlog te 

boven te komen en als ze al eens in 

een goede bui waren wisten ze niets 

beters te doen dan met Johnny Ray in 

de regen te zingen. 

Nee. Dán Neil Sedaka. Aan zijn ‘O, 

Carol’, ging een hoog 

gillend intro vooraf . 

Niet geschikt dus voor 

personen boven de 

twintig. En daar ging 

het dan: ‘O, Carol. I’m 

but a fool. Darling, ik 

hou van je. Ofschoon 

je me vre-

selijk hebt 

behandeld. Je hebt me 

bezeerd. En je maakte 

me aan het huilen. 

Maar als je me verlaat, 

ga ik zeker dood. Tíe-

die, tíedie, tíedie, tíedie. 

(steeds lager en dan 

opeens:) Páts. Darling, 

there will never be ano-

ther.....’ enzovoort en dan even later 

ook nog eens diezelfde strofe heel 

ernstig uitgeproken zonder melodie: 

‘O, Carol…’

Biedoebiedoebiedoewah

Wat volgde er op ‘biedoebiedoebie-

doewah’ (2x, de tweede keer zonder 

‘wah’)? Ja. Hoor eens. Als je dat niet 

eens meer weet, is er toch echt wel 

wat aan je voorbij gegaan in de jaren 

vijftig. ‘What Do You Want To Make 

Those Eyes At Me For’ van Emile 

Ford natuurlijk. Vergeten? Dat kan 

bijna niet. Verdrongen? Ja. Dat is best 

mogelijk. Want het was natuurlijk 

de mooiste tijd van je leven. En daar 

steeds maar weer aan moeten terug-

denken heeft toch 

ook iets droevigs.. 

Al die intro’s met 

piepende, kner-

pende orgeltjes of 

hoge snerpende 

gitaarsoli. Al 

die koortjes met 

verleidelijke meis-

jesstemmetjes. Je hoort ze tegenwoor-

dig nauwelijks meer. Neem nou die 

tuba: ‘Póem, pòm, póem, pòm, póem, 

pòm, voorafgaand aan ‘Puppet on a 

String’ van Barbara Streisand. Of het 

indringende orgelintro, dat vooraf ging 

aan ‘A whiter shade of pale’.

Alles kwam weer voorbij, die middag 

dat ik met mijn koopje uit Oudelande 

thuiskwam. Mevrouw Pasgeld, ruim 

tien jaar jonger dan ik, werd er gek 

van. Hoewel. Sommige van die hits 

bleken het wel tien jaar te hebben 

volgehouden. Want bij 

sommige nummers neuriede ze 

 ink mee. 

Rozengeur

Het album bevatte trouwens ook 

hits uit de jaren zestig. Al een stuk 

zorgelijker, moet ik zeggen. Neem nu: 

‘I beg your pardon. I never promised 

you a rosegarden’ Daar had je het al. 

Niks geen rozengeur en maneschijn 

meer uit voorgaande decennia. Ineens 

was de periode aangebroken van: 

‘Sorry hoor. Ik heb je helemaal geen 

rozentuin beloofd’. Jazeker. Hoog tijd 

voor de harde realiteit! Geld verdie-

nen! Het hoofd boven water houden! 

De alimentatie met je ex regelen! Niks 

geen Venussen in blue jeans. Niks 

geen Cinderella’s die je uit de grond 

van je hart adoreerde.

Maar dan, zomaar, op een onverwacht 

moment. Toch nog een glimp van 

vroeger:

‘When I see my baby

What do I see?

Poetry!

Po-e-try in Mo-tion!

Dabadabadee!’

Mail voor andere herkenbare 

strofen, teksten en intro’s naar:

julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat de 

rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Je hoorde erbij en geloofde er in
De Amerikaanse en Engelse hits uit de jaren vijftig waaiden over naar Nederland. Je zong ze uit volle borst mee. 

Na ruim een halve eeuw blijk je nog steeds hele stukken uit je hoofd te kennen.

 

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

gezindten begraven. 

Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als 

ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden 

weten wij dat een betekenisvolle manier van 

afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren 

van een begrafenis of crematie. 

U kunt ons bellen op 070 325 83 96.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?  

Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

   “Wij helpen 
u graag bij een  
 goed afscheid.”

Rozengeur

volgehouden. Want bij 



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser dinsdag 28 april2015 pagina 19

   

Sudoku A                                Sudoku B                               Sudoku C Sudoku D                                

Win Koffi ehuis De Ooievaar!
U moet weer op zoek naar de 

cijfers in de grijze vakjes van de 

vier Sudoku’s. De vakjes staan 

op willekeurige plekken in de 

diagrammen, de cijfers die daarin 

thuishoren moet u gebruiken voor 

uw inzending. Wat we vragen is 

dus een reeks van vier cijfers. 

Bijvoorbeeld in Sudoku A in het 

grijze vakje een ‘4’; in B een ‘9’ in 

C een ‘1’ en in D een ‘2’, zodat het 

gevraagde antwoord dan bijvoor-

beeld luidt: 4-9-1-2.

Vijf winnaars

In de De Oud-Hagenaar van 14 

april vond u ook vier Sudoku-

opgaves. Er waren relatief weinig 

inzenders die het allemaal goed 

hadden, de oplossing luidde: 2-9-

5-4. Er werden vijf prijzen verloot. 

De winnaars krijgen hun prijs thuis 

gestuurd. Plezier ermee!

• G. Houwaart, te Den Haag

• Cor Groenendijk, te Zoetermeer

• Herman van der Haas, te Leid-

schendam

• Evert van Manen, te Leiderdorp

• M.C. v.d. Blink, te Delft

Inzenden

Voor de puzzel van deze week 

wordt i f keer de  offi e
huis De Ooievaar verloot. Vergeet 

niet om bij de inzending ook uw 

postadres te vermelden!

We moeten uw oplossing van de 

nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 

uiterlijk binnen hebben op:

Woensdag 6 mei

Stuur per e-mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email 

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 9

Heeft u geen e-mail? Vraag ie-

mand om het voor u te doen!

De komende tijd een nieuwe puzzelprijs: de nieuwe DVD Koffiehuis De Ooievaar, met het 
succesvolle theaterprogramma van Sjaak Bral en Fred Delfgaauw!
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Lid worden is gratis en voor alle leeftijden
Hebt u nog geen Volharding ledenpas? Bel dan naar (070) 87 00 216

* m.u.v. 3D en IMAX

**  korting geldt alleen als de naam op de pas en legitimatie overeenkomt

 Op vertoon van uw Volharding Ledenpas 

40% Pathé korting 

op alle fi lms bij Pathé Den Haag Buitenhof, Spui en Scheveningen

Meer weten? Gerard Verspuij  |  De Volharding  |  06 26 13 68 71  |  g.verspuij@eerenvolharding.nl

DE VolhardingSTICHTING VOOR STEUN EN TOEVERLAAT

WWW.VOLHARDING-VOORDEEL.NL


