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Zonder de wereldoorlog geen hospitaal
In 1917 werd een verdrag
gesloten tussen Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland om krijgsgevangenen
in het neutrale Nederland op
te nemen. De meeste Britse
krijgsgevangenen werden
geïnterneerd in Den Haag en
Scheveningen, zodoende viel
de keuze op het duingebied
ten noorden van de Tapijtweg
voor de bouw van het New Military Hospital, bestemd voor
de krijgsgevangenen. De gemeente had daar in de verre
toekomst kazernes gepland,
de grond was dus tijdelijk beschikbaar. Het hospitaal telde
vijf ziekenbarakken, een zusterhuis en een keuken. Het
had 200 bedden, 10 specialisten en 30 verpleegsters.
De bouw verliep traag: begin 1918
konden pas de eerste zieken worden
opgenomen, eind november van dat
jaar was de oorlog afgelopen. En
kwam het nog nauwelijks gebruikte
hospitaal inclusief inboedel te koop
te staan. Juist in die periode kampte
het Gemeenteziekenhuis Zuidwal met
een groot ruimtetekort. Men was op
zoek naar hulpziekenhuizen. Het New
Military Hospital bleek ‘wat indeeling
en omgeving betreft, uitmuntend
geschikt’, aldus De Telegraaf op 17
januari 1919. Zo werd het één van de
drie hulpziekenhuizen van ziekenhuis
Zuidwal, met de afdelingen verloskunde, gynaecologie en later radiologie.
Per jaar kwamen er gemiddeld 300
baby’s ter wereld. De zusters werden
voor een groot deel gehuisvest in Hotel Royal aan de Badhuisweg 58.
De houten barakken van het voormalige militaire hospitaal werden
met elkaar verbonden door overdekte
gangen, zodat ‘pas geopereerden niet
meer door de buitenlucht hoefden’.
Kachels zorgden voor verwarming,
centrale verwarming was te duur.
Omdat de afstand tussen Zuidwal en
Tapijtweg groot was, moest er een
speciale automobiel voor de directie
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en specialisten komen. Kopen was te
duur, dus werd het huur. En wat het
vervoer van patiënten betreft: ‘…de
altoos nog in gebruik zijnde oude ziekenhuisauto was… (voor die afstand)
geheel ontoereikend’. Voor betere bereikbaarheid is nog overwogen om een
buslijn door de Tapijtweg te laten lopen, maar na een proef van een maand
werd daar in 1927 van afgezien. In
1921 brak in het ziekenhuis een grote
brand uit. Toen ontstond de mogelijkheid verbeteringen aan te brengen.
Ondanks de primitieve omstandigheden, zijn veel positieve berichten te
lezen over het ziekenhuis. ‘Patiënten
en zusters zijn voldaan over dit barakziekenhuis, hoe groot ook de inconveniënten zijn. De ligging, de vele zon,
licht en lucht, de nabijheid der duinen
vergoeden haast alles. Zoo graag zijn
de zusters er, dat, als een overplaatsing
is aangekondigd, zij zooveel mogelijk
uit het oog der directrice blijven, opdat
haar oog niet op hen valle’, aldus Het
Vaderland uit 1922. ‘Het hulpziekenhuis heeft iets bijzonders opwekkends.
Veel bloemen, een blatend geitje op
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het grasveld verhoogen den gemoedelijken indruk. Men woont er buiten
met de patiënten.’
Toch is meerdere keren overwogen
om het Tapijtwegziekenhuis op te
heffen. In 1924 vond de gemeente de
aanwezigheid van een ziekenhuis niet
bevorderlijk voor de geplande villabouw in het Klattepark. In 1934 liepen
de gemoederen in de raad hoog op,
omdat burgemeester en wethouders
besloten ‘de Tapijtweg’ te laten voortbestaan, ondanks het feit dat de raad
de situatie ronduit deplorabel vond.
‘Het is een zeer primitieve houten inrichting, in sommige barakken komen
W.C.’s uit in de keuken; stroomend
water is er niet; de medici moeten hun
handen boven de keukengootsteen
wassen’, aldus Het Vaderland.
Uiteindelijk kwam in 1939, na een
grote uitbreiding, het nieuwe Zuidwalziekenhuis gereed en werd ‘de Tapijtweg’ als hulpziekenhuis opgeheven.
In 1940 heeft het nog even gediend
voor opvang van gewonden van het
bombardement op Rotterdam, spoedig

daarna werd het door de Duitsers
gevorderd en in 1943 afgebroken.
Toch restte er tot voor kort nog iets
van het ziekenhuis, namelijk het enkele jaren geleden afgebroken houten
huisje aan de Tapijtweg 11, in 1920
gebouwd ter huisvesting van hulpgeneesheren. Het verhaal gaat dat er
links van no. 11 nog een vergelijkbaar
huisje stond, no. 13, dat als voormalige dokterswoning genoemd wordt
in een advertentie uit 1931, maar op
foto’s is het moeilijk te traceren.
Waar en hoe lag nu precies dat ziekenhuis? Het adres was Tapijtweg 15
volgens het Gemeentearchief. Op de
luchtfoto is de ligging goed te zien.
Van rechts midden naar midden boven
(n.w. naar z.o.) loopt de Tapijtweg.
Vanaf hoek Pompstationsweg zijn
Tapijtweg 25-17 duidelijk zichtbaar.
Naast no. 17 ligt het entreegebouw
van het ziekenhuis, met torentje, recht
tegenover het nog steeds bestaande
paadje naar het duintopje rechts van
de Tapijtweg. Achter de ingang liggen
de barakken breed verspreid met een
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mooi aangelegde tuin in het midden.
Het complex bestrijkt ongeveer het
terrein tussen de Gerrit Kasteinweg
en de Jacob Mulderweg met rechts
als grens het Tapijtwegduintje, links
van het afgebroken houten huisje,
Tapijtweg 11.
Dit terrein was in 1917 natuurlijk nog
kaal ontgonnen duingebied met wat
aardappelveldjes - de wijk Duttendel
zou pas in 1955 worden gebouwd
- dus ruimte was er voldoende. En,
zoals gezegd, zon en frisse lucht ook.
Nu, na bijna 100 jaar, is het gebied
nog net zo in trek, vraag het de Duttendellers en Klatteparkers! Misschien
missen ze de ouderwetse verpleegster
in het straatbeeld met haar gesteven
schort en kapje. Van loeiende sirenes
van oude ziekenhuisauto’s hebben ze
echter geen last meer.
Eeke Crabbendam
Uit: Wittebrug, buurtschap van Den
Haag, en nabije omgeving. Impressies, deel II. Het boek is te bestellen via
crab@telfort.nl of 06-45472696.
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OPROEPJES EN BRIEVEN
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

ste regels ook nu nog (70 jaar later)
regelmatig worden geciteerd in ons
gezin. Zoals gezegd: het is maar een
flard. Meer herinner ik me niet. Misschien zijn er lezeressen of lezers die
het herkennen en de volledige tekst
nog kennen?
Het hoort bij een plaatje van een
meisje dat ‘theevisite’ speelt. Met
vriendinnetjes of met poppen? Ik weet
het niet meer. Wél dat er een hond in
het verhaal voorkomt.

Wie mooi wil zijn...
Beste Julius, ik heb, zoals altijd, weer
erg genoten van uw ongebreidelde
fantasie als het gaat om nostalgische
weerspiegelingen en wetenswaardigheden. Naar aanleiding van uw vraag
stuur ik u de volgende rijmpjes. Na
een overvloedige maaltijd:
Ik ben verzadigd en verkwikt
Aanmerkelijk aangedikt
En voor de afwas ongeschikt.
Bij jeuk:

Dutch Swing College Band
Hierbij een reactie op het artikel in De Oud-Hagenaar van 13 oktober jongstleden: ‘Café Regina bakermat jazz’. Aanleiding voor het schrijven van het
artikel was het feit dat het jubileumconcert van Europe’s most swinging jazzband op 8 mei jl. is vastgelegd op een CD met de titel LIVE!, die 2 oktober
2015 is verschenen.

In het stuk, dat bij mij is blijven
hangen, is de ‘gastvrouw’ bezig thee te
schenken. En dan zegt ze:

Nu doet zich de omstandigheid voor dat ik iets met betrekking tot de Dutch
Swing College Band in mijn bezit heb dat mogelijk interessant is voor de
auteur. Deze kan via mijn emailadres contact zoeken.

“Ik zet ze daarom maar heel slap.
Een slechte maag, dat is geen grap!
Zeg Sor, waarom drink jij geen thee?
Je eet wel van de koekjes mee!”

P.C. Kuiper
p.kuiper34@kpnplanet.nl
Nazaten J.C.J.W. Hermans
Ik hou me bezig met de beschrijving
van de geschiedenis van de bedrijven
van Paul C. Kaiser en ben nog op zoek
naar allerlei gegevens (zie pagina 7).
In het ‘eere-comité ter aanbeveling’
van de zangwedstrijd hadden o.m.
zitting: J.C.J.W. Hermans (president
commissaris van P.C. Kaiser) en enkele leden van de familie Waterreus in
hun hoedanigheden van gedelegeerd
lid van de Raad van Commissarissen
en directeur der N.V. P.C. Kaiser. Wie
kan mij in contact brengen met de
nazaten van deze personen?
En ik kom graag in het bezit van
het boek: ‘s-Gravenhage als industriestad 1913, uitgegeven door het
Departement ‘s-Gravenhage van de
maatschappij van Nijverheid. Verder is
iedere informatie omtrent P.C. Kaiser
van harte welkom.
Jean Kaiser
jean.kaiser@kabelfoon.net

Colofon

Videobanden
Met heel veel plezier lees ik altijd de
artikelen in De Oud-Hagenaar. Ze roepen herinneringen op aan mijn jeugd;

“Het is heerlijk geurige Pekoe-thee.”
Moe zegt: “Je maag bederft er mee.”

aan gebeurtenissen uit het verleden
of aan een buurt die ik heb gekend.
Mijn man was ook een liefhebber van
oud Den Haag. Hij had vier videobanden die gemaakt zijn door Henny
Weijn, getiteld ‘Ach, die tijden zijn
voorbij’. De eerste twee delen gaan
over ‘s-Gravenhage tussen 1920 en
1935; het derde en vierde deel over ‘sGravenhage 1940-1945 en het vijfde
deel over ‘s-Gravenhage 1945-1965.
Ook had hij een aantal tijdschriften uit
de serie ‘Den Haag zoals het was’.
Ik wil deze artikelen nu opruimen,
maar ik vind het zonde om ze weg
te gooien. Is er misschien iemand
onder u die ik hiermee een plezier kan
doen? Ik zou het fijn vinden als ze
terecht komen bij iemand die oprecht
geïnteresseerd is in het Den Haag van
lang geleden.
M. Verhoogh
Voorburg
070-3867922
Pekoe-thee
Misschien is voor de lezers van uw
rubriek nog aardig een flard van een
versje, dat ik mij herinner uit mijn
jeugdjaren en waarvan vooral de laat-

Zoals de lezeressen/lezers zullen
begrijpen was op het plaatje te zien
dat de hond een koekje van de schaal
pakt. Wij hebben geen hond (meer)
maar er verdwijnt toch nog wel eens
een koekje van de schaal...

Barst!
Schoot me nog één te binnen naar aanleiding van uw rijmpje ‘Wat je zegt,
dat ben je zelf’ (die ken ik ook).
Hij is niet netjes:
Stik, verrek, verrot, verteer,
Donder op en bliksem neer.
Val in drieën,
Voor mijn knieën.
Val in moten,
Voor mijn poten.

Het staat geschreven en gedrukt,
Dat je mag krabbelen waar het jukt.
Al is het op een rare plaats,
Dan krabbel je er maar naast!
Als ik krullen in mijn haar wilde en
mijn moeder draaide een beetje te
hardhandig mijn haarlokken in de
papillotten (stroken van oude lakens,
etc.) en ik protesteerde, dan zei ze:
“Wie mooi wil zijn moet pijn lijden”.
Slaat ook op schoenen met hele hoge
hakken, waar je eigenlijk niet normaal
op kon lopen.
Janneke Matser
janhanmat@hetnet.nl

Barst!
Janneke Matser
janhanmat@hetnet.nl
Boontje
Goede dag Julius.
Hierbij nog een bijdrage voor een
rijmpje;
Ieder boontje geeft een toontje (wind
laten).
Trudi Koehler
g.koehler@parnassia.nl

G.F. Lörtzer
Van Vredenburgweg 897
2284 TR Rijswijk
Juffrouw
Ik heb nog wat aanvullingen op de
rijmpjes. Zoals;
Onder de tafel,
Hou je stil,
Daar woont juffrouw Dik van bil.
En;
Een zucht geeft lucht,
Aan een hart vol smart.
Was hij wat nader,
En zij wat dichter,
Dan was de zucht misschien wat
lichter.
Ik lees je stukjes graag en hoop dat je
hier wat aan hebt.
Gerdy van’t Hoff
vanthoffg@gmail.com

De Oud-Hagenaar is benieuwd naar uw verhaal
Wil u graag uw verhaal over Den Haag kwijt? Of heeft u misschien iets
geschreven dat te klein is voor een boek, maar zich wel leent voor een groot
(Haags) publiek? In dat geval bent u bij De Oud-Hagenaar aan het juiste
adres. De redactie is namelijk op zoek naar persoonlijke verhalen van u.
U kunt uw artikel insturen naar de redactie. Het liefst per mail, op redactie@
deoud-hagenaar.email. Als u geen internet heeft, kunt u vragen of iemand
het voor u wilt mailen. Het is ook mogelijk om uw artikel uitgetypt op te
sturen naar postbus 26046, 2502 GA in Den Haag. Met het toezenden van uw
artikel gaat u akkoord met de voorwaarde dat De Oud-Hagenaar uw artikelen
mag hergebruiken - bijvoorbeeld voor het publiceren van het artikel op de
website.
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‘Zelfs een nette lange broek was taboe!’
Den Haag staat nog altijd bekend als ambtenarenstad, ofschoon
het aantal overheidsdienaren fiks is gekrompen. Diverse ministeries zijn of worden samengevoegd en de gebouwen komen
steeds meer gecentraliseerd te liggen tussen het Binnenhof en
Centraal Station. Er is heel wat veranderd sinds Corry Schuit bij
het Ministerie van Financiën werkte.
De nieuwbouw van Financiën in de jaren zeventig heeft ze nog meegemaakt,
maar zelf maakte ze haar allereerste
stappen bij de overheid in het gebouw
dat toen bekend stond als Lange Voorhout 11. Het was een allervriendelijkst
en sfeervol pand, een soort herenhuis:
de ramen konden heerlijk open en de
hoge bomen zorgden voor koelte bij
warm weer. In 1956 begon ze daar in
de rang van schrijver om na diverse
promoties te eindigen in 1984 als
administratief ambtenaar C1.
Rijksambtenares
Nadat ze welgeteld achttien baantjes
had versleten, variërend van dienstbode tot caissière, waagde ze op 33-jarige leeftijd de sprong naar de rijksoverheid. Ze had een advertentie in de
krant zien staan waarbij het Ministerie
van Financiën vroeg om administratieve krachten. Ze had enkele jaren
huishoudschool voltooid en verder
enige ervaring achter de kassa, dus erg
veel kans gaf ze zichzelf niet. Maar ze
zette door en was blij dat ze werd opgeroepen voor een sollicitatiegesprek
dat plaatsvond in het ‘hoekpaleisje’
aan de Kneuterdijk. De spanning was
groot en ze was dolenthousiast toen ze
een ministeriële enveloppe in de bus
kreeg, waarin stond vermeld dat ze op
proef aan de slag kon. Ze kreeg haar
eerste rondleidingen en kennismakingen op Financiën en spelenderwijs
kreeg ze enigszins in de gaten hoe het
ministerie in elkaar zat. Binnen een
jaar legde ze haar eed af, waarbij ze
geheimhouding van vertrouwelijke
stukken waarborgde.
Collega’s
Op de een of andere manier voelde ze
zich al gauw als een vis in het water.
Ze kwam op een kamer te zitten met
nog drie andere vrijgezelle dames en
ervoer die periode als vrij gezellig.
Na even nadenken schieten de namen
van enkele collega’s die bij haar op
de kamer zaten weer te binnen: Ger
Langedijk, die tegenover haar zat.

Annie Evertsen en nog een Anne,
waarvan de achternaam haar even
ontschoten is. Cecile van der Rest
schiet later ook weer te binnen. Het
werk had te maken met schoolgeld en
subsidies voor de maandwerkkamer.
Een typemachine en later ook nog een
rekenmachine sierden haar bureau. In
twee- of drievoud moesten de berichten worden getikt met die carbonvelletjes die zo vaak voor smerige vingers
zorgden en altijd zo moeilijk egaal in
de schrijfmachine te draaien waren.
De heer Jordaans was haar eerste
chef. Een uiterst sympathieke man,
die haar geregeld wat door de vingers
zag. Later werd hij opgevolgd door
achtereenvolgens de heren Vroom en
Buis. Allemaal zeer correcte heren met
een tikje, wellicht twee tikjes, formele
inslag. Ze pasten uitstekend in het
toenmalige Den Haag, waarvan het
straatbeeld vooral bestond uit serieus
kijkende heren met een al dan niet
rommelig zittend kostuum met in hun
hand een actetas, waarin plaats genoeg
was voor een broodtrommeltje. Alles
leek zo voornaam en anders aan de
buitenkant, dan het in werkelijkheid
was. Echt Haags dus. Ook de vrouwen
op kantoor konden niet anders dan in
een rok of jurk gekleed gaan. Toen
Corry in een vreselijk koude winter
een broek had aangetrokken, was
Jordaans minder gecharmeerd van
zijn protegée . “Schuitje, we kunnen
niet toestaan dat je als ambtenaar in
mannenkleren loopt”, of woorden
van gelijke strekking moet hij hebben
gezegd. “Ja”, zegt Corry lachend,
“zelfs een nette lange broek was toen
taboe!”.
Werken en plezier
De afdeling van ‘mejuffrouw Schuit’,
zoals de ongehuwde Corry werd
genoemd, was op zolder van Lange
Voorhout 11. Een baan als rijksambtenaar betekende in die tijd nog een baan
voor het leven. Zolang je maar niet te
veel opviel in negatieve zin, dan kon
je jaarlijks je periodiek verwachten

Gebouw van Financiën aan de Mauritskade.

Corry Schuit op kantoor.

en groeide je bijna vanzelf omhoog.
De stemming die er destijds was, is
haast met geen pen te beschrijven.
Het ging er aan de ene kant formeler
en afstandelijker aan toe, maar aan
de andere kant hing er zo’n gezellige
sfeer. Het pand werd onderhouden
door conciërge Berloo en zijn vrouw.
Ze maakten in de winter van die heerlijke soep en verder kwamen ze rond
met koffie en thee. en kantine as er
nog niet. Je nam je eigen brood mee

Koets en de leden van het koninklijk
gezin was een attractie, die jongeren
nauwelijks kunnen begrijpen. Corry
dacht aanvankelijk goed te zitten met
haar zolderkamer aan de straatkant,
maar dat bleek geheel anders uit te
pakken. Al vanaf de eerste keer moest
de kamer worden verlaten en dienden
de gebruikers van het pand hun wuiflust op de stoep te moeten uitvoeren.
Ambtenaren krijgen vanouds enkele
uren vrij om langs de route te mogen

Corry Schuit rechts, in het gebouw aan de Kennedylaan.

van huis en soms wat te drinken. Een
enkele keer liep Corry naar de Denneweg om wat te eten te halen. Vooral
wanneer ze moest overwerken, werd
die route vaak gemaakt. Samen liepen
de ijverige dames met hun gekregen
eetgeld over het Schelpenpad naar hun
favoriete hap. Wat hadden ze een trek.
Prinsjesdag
Op de derde dinsdag in september
reed de Gouden Koets traditiegetrouw
langs hun pand. Koningin Juliana
ging van het toen nog gebruikte Paleis
Lange Voorhout naar de Ridderzaal
om de troonrede voor te lezen. Overal
zag je blijde toeschouwers op straat
en werd je vaak aangesproken om
te verzekeren aan boeren, burgers
en buitenlui dat hun plekje aan het
Voorhout echt uitstekend was om
de koningin, prins Bernhard en hun
familie van dichtbij te zien. Ja, wie
had er tv? Het zien van de Gouden

zwaaien naar de stoet die langstrekt.
Allemaal kleine voorrechten die bij de
ambtenarenstatus horen.
Zaterdagochtend
Tot in de jaren zestig werd er nog gewerkt op de zaterdagochtend. Ook de
leerlingen van scholen kregen zaterdagochtend onderricht. Het was altijd
wel de leukste dag. Meestal werden
er wat lopende zaken afgehandeld en
waren de mensen met hun gedachten
al volop bezig wat ze die middag en
de dag erna gingen doen. Op zo’n
typische zaterdagochtend hadden de
meiden van de zolderkamer ook een
ontzettend stoute streek geleverd. Het
was namelijk zo dat van boven naar
beneden een kleine goederenlift was
voor dossiers, mappen, boeken en
zo. En op een dag stond er een doos
gebak in, die telkens op en neer ging.
De meiden hadden zin in een streek
en haalden de doos uit de lift, openden

hem en zagen tot hun verbijstering
de lekkernij. Ze pakten de gebakjes,
haalden het slagroom eruit en deden
ze weer terug in de lift. Het duurde
niet lang of een ambtenaar van beneden kwam langs en vertelde: “Wat ik
nu toch heb meegemaakt? Ik kreeg
gebakjes en daar was nauwelijks meer
slagroom in te vinden.” De meiden
lagen in een deuk! Dat soort streken
hoorde allemaal bij het leven op het
werk. Er werd bij wijlen hard gewerkt,
vond Corry. Maar zodra je dag- ,
week- of maandtaak erop zat, kon je
even wat luchtigs doen.
Verhuizingen
De huisvesting aan het Lange
Voorhout 11 heeft maar enkele jaren
geduurd. Na deze locatie begon het
z erven. De financi le ambtenaren
werden in steeds andere gebouwen
door de hele stad ondergebracht. Eerst
aan de Mauritskade, toen de Kennedylaan en uiteindelijk de nieuwbouw aan het Korte Voorhout waar
Financiën nu nog te vinden is. Het was
telkens wennen aan je nieuwe stek.
Bij de verhuizing kreeg je vrij, maar
wat een gedoe om de spullen terug
te vinden. In het laatste en huidige
gebouw van het Ministerie van Financiën was het zo erg dat de ramen niet
open konden. Alles was airco en daar
waren de ambtenaren in 1975 nog niet
aan gewend. De nieuwbouw kondigde
een heel andere tijd aan. De sfeer werd
geleidelijk aan harder. Vechten om
betere cao’s, stakingen en zelf het feit
dat je ontslagen kon worden, dat was
tot dan toe volledig onbekend. En ook
nu vindt Corry Schuit het vreselijk
zoals er wordt geduwd om je taak in
zo’n kort mogelijk tijd te klaren. Het
gezellige werk lijkt helemaal verdwenen. “Wat heb ik een leuke tijd gehad;
ik heb er leren leven!” Op 61-jarige
leeftijd ging ze in 1984 met de VUT,
dat kon toen nog!
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Sneeuwbal Garage B.V.
Wij kunnen het volledige onderhoud van alle
bekende merken auto’s verzorgen... ook van úw auto!
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www.BTRreizen.nl
www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

055
055 -- 5059500
5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Een
Een kleine
kleine greep
greep uit
uit de
de vele
vele Kerst
Kerst &
& Nieuwjaars
Nieuwjaars reizen
reizen
3
3 dg.
dg.
3
dg.
3 dg.
5
5 dg.
dg.

Autoreis
a.
69,- p.
p
p.
p.p.
p...
p
Autoreis Kerstmarkt
Kerstmarkt groƩen
groƩen in
in Valkenburg
Valkenburg Hotel
Hotel Op
Op de
de Boud
Boud va.
va.
a. €
€ 69,p
p.p.
p.
p
Autoreis
Duitse
Kerstmarkten
Düsseldorf,
Bonn
en
Keulen
va.
€
69,p.p.
Autoreis Duitse Kerstmarkten Düsseldorf, Bonn en Keulen
va. € 69,- p.p.
Duitse
Kerstmarktencruise
MS
RigoleƩo
****
uit
RoƩerdam
Duitse Kerstmarktencruise MS RigoleƩo **** uit RoƩerdam va.€
va.€ 275,275,- p.p.
p.p.

8
8 dg.
dg. Kerstcruise
Kerstcruise over
over de
de romanƟsche
romanƟsche Rijn
Rijn MS
MS Switzerland
Switzerland II
II ****
**** va.
va. €
€ 899,899,- p.p.
p.p.
19
dg.
Zeecruise
Canarische
Eilanden
MS
RoƩerdam
uit
Ro�erdam
va.
€
1930,p.p.
19 dg. Zeecruise Canarische Eilanden MS RoƩerdam uit Ro�erdam va. € 1930,- p.p.
4
4 dg.
dg. Autoreis
Autoreis Kerst
Kerst in
in het
het Duitse
Duitse Westerwald
Westerwald Hotel
Hotel Heiderhof
Heiderhof
4
dg.
Autoreis
Kerst
‘All
Inclusive’
De
Bonte
Wever
Assen
4 dg. Autoreis Kerst ‘All Inclusive’ De Bonte Wever Assen

va.
va. €
€ 209,209,- p.p.
p.p.
va.
€
399,va. € 399,- p.p.
p.p.

3
3 dg.
dg. Oud
Oud &
& Nieuw
Nieuw ‘All
‘All Inclusive’
Inclusive’ De
De Bonte
Bonte Wever
Wever Assen
Assen

va.
va. €
€ 299,299,- p.p.
p.p.

BTR
BTR Kerstspecial
Kerstspecial

5
5 daagse
daagse Kerstreis
Kerstreis naar
naar
Hotel
Hotel ‘t
‘t Trefpunt
Trefpunt in
in het
het Brabantse
Brabantse Made
Made
378,
van
€ 378,378,378,-- p.p.
p.p.
van 23
23 t/m
t/m 27
27 dec.
dec. voor
voor slechts
slechts €
Volpension
Volpension autoreis
autoreis met
met een
een gezellig
gezellig proprogramma
gramma oa.
oa. heerlijke
heerlijke kerstdiners
kerstdiners en
en live-muziek.
live-muziek.
Actie:
Actie: Gratis
Gratis 2
2x
x bus-excursie,
bus-excursie, dag
dag naar
naar de
de
Kerstmarkt
Kerstmarkt in
in Antwerpen
Antwerpen en
en de
de 2e
2e kerstdag,
kerstdag,
‘s
‘s middags
middags naar
naar de
de klompenmakerij
klompenmakerij in
in Dussen.
Dussen.

OPENDAG
OPENDAG RIVIERCRUISES
RIVIERCRUISES 12
12 DECEMBER
DECEMBER IN
IN ROTTERDAM
ROTTERDAM

BTR
BTR Reizen
Reizen nodigt
nodigt u
u samen
samen met
met SijFa
SijFa Cruises
Cruises uit
uit op
op haar
haar Opendag
Opendag aan
aan de
de
Boompjeskade in
Boompjeskade
in Ro�erdam.
Ro�erdam. Van
Van 11.00
11.00 tot
tot 17.00
17.00 uur
uur ligt
ligt de
de loopplank
loopplank van
van
de
prach�g
in
kerstsfeer
versierde
MS
Rigole�o
****
voor
u
uit.
de prach�g in kerstsfeer versierde MS Rigole�o **** voor u uit.
Geniet
Gra�s koﬃe
koﬃe met
met kerstkransje
kerstkransje
Geniet van
van de
de jne
jne ambiance
ambiance en:
en: X
X Gra�s
X
Gra�s riviercruisegids
riviercruisegids 2016
2016
XGra�s
X
Rondleidingen en
en uitleg
uitleg aan
aan boord
boord
XRondleidingen
Gezellig
samen
zijn
met
live
muziek
X
XGezellig samen zijn met live muziek

• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

Nu
Nu ook
ook SijFaPlus
SijFaPlus
zorgsame
zorgsame
riviercruises
riviercruises !!
!!

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!
• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Elk uur
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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

overlijden wereldwijd acht
kinderen aan tuberculose

Help mee! Ga naar:
www.stoptbc.nl







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

n
izen
ereize
ntiere
kanti
vaka
Vo
e va
alle
or all
Voor
en
ing
iedingen
nbied
laa
aanb
e aa
tste
laatst
rs
ders
folde
tis fol
gratis
en gra
en
il -Mail
of
l
Be
:
Ma
ren
of
l
rve
serveren: Be
Rese
-- Re

Met jarenlange ervaring in uitvaartverzorging,
kunnen wij u altijd op een passende
wijze bijstaan.
Persoonlijke aandacht en een hoge kwaliteit
van dienstverlening staan bij ons hoog in het
vaandel.

070 - 22 10 579
dag en nacht

U kunt altijd vrijblijvend uw uitvaartwensen
met ons bespreken.
Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

www.fa ber u it va a r t .nl

070 - 22 10 579

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
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.

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.

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.

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.denhaagmantelzorg.nl
• www.ready2help.nl
• www.vluchtelingenwerk.nl
• www.stekdenhaag.nl
Vrijwilligers
vacatures

Help taalmaatjes
in Den Haag!
Bijdragen aan het vergroten
van de zelfredzaamheid van
geïsoleerde, anderstalige
vrouwen? Ga aan de slag als
taalcoach bij Taal aan Zee. U
geeft Nederlandse les bij de
vrouw thuis of dichtbij huis. U
kunt ook helpen bij de intakes
voor thuisles, de matching
van leskoppels of begeleiding
van leskoppels. De vacature is
enkel voor dames.
Inlichtingen:
Taal aan Zee,
tel. (070) 3456005,
e-mail info@taalaanzee.nl

Vrolijke
Interviewers
Bijdragen aan een nóg prettiger Scheveningen?! Vanaf 9
november gaat u als reporter
van project Buurtwens de straat
op om het winkelend publiek
te bevragen over hun wensen
voor de eigen woonomgeving
en buurt. De uitkomsten worden besproken tijdens een groot
Schevenings diner. U bent
minimaal 2 dagen voor 2 tot
4 uur per dag beschikbaar. U
krijgt vooraf een korte training
aangeboden.
Inlichtingen:
Vrijwilligerspunt
Scheveningen,
tel. (070) 3069900 en
e-mail vrijwilligerspunt@
welzijnscheveningen.nl

Benieuwd naar
meer vacatures?
Kijk op
www.denhaagdoet.nl

Wat kunnen wij als vrijwilligers
doen voor de vluchtelingen?
In de media staat het bol van verhalen over vluchtelingen. Wat doen
wij in Den Haag eigenlijk en waar is behoefte aan? We bezoeken een
voorlichtingsbijeenkomst in de Lucaskerk georganiseerd door Stek
(Stad en Kerk), Vluchtelingenwerk Zuidvleugel en de Haagse afdeling van Het Rode Kruis.

Het is dringen om een plekje te bemachtigen. Meer dan 200 mensen zijn
vanavond gekomen om te horen wat ze
kunnen doen voor vluchtelingen. Hun
hart is geraakt en ze willen iets bijdragen, vertellen ze.
Vluchtelingen, de cijfers

We gaan eerst naar de algemene voorlichting en daar horen we van medewerkster, Lianne Belt van Vluchtelingenwerk, dat er momenteel wereldwijd
60 miljoen mensen op de vlucht zijn.
Meer dan de helft komt nu uit Syrië,
ook komen ze o.a. uit Afghanistan,
Congo, Sudan, Eritrea en Irak. Mensen
ontvluchten hun land omdat hun huizen
worden platgebombardeerd, ze vermoord dreigen te worden of omdat ze,
na soms jaren in een opvangkamp in de
regio, bijna geen water meer hebben, er
geen geld is om eten te kopen, geen onderwijs voor hun kinderen en geen werk
is. 90% Van de vluchtelingen verblijft in
de eigen regio. Ongeveer 10% probeert
naar Europa te komen. Naar Nederland
kwamen er vorig jaar 26.000. Dit jaar
zijn er op 14 oktober al bijna 37.000
asielaanvragen. 6000 zijn teruggestuurd
die niet voor een verblijfsvergunning in
aanmerking kwamen.
Opvang in Den Haag

Later horen we dat Den Haag aan 500
net aangekomen vluchtelingen noodopvang gaat bieden in het voormalige
Ministerie van Sociale zaken en 50
tot 100 statushouders plaatst in een
voormalig zorgcomplex. Ook komen
er 40 minderjarige vluchtelingen in een
gebouw van Parnassia.
Wat gebeurt er nu met de vluchtelingen
als ze aankomen in Nederland? Eerst
gaan ze naar een Aanmeldcentrum. Daar
dienen ze een asielverzoek in, krijgen

ze een bed, eten en drinken, worden
medisch onderzocht en moeten vragen
van de IND (Immigratie en Naturalisatie
Dienst) beantwoorden. Na drie tot zes
dagen worden ze naar een AZC (Asiel
Zoekers Centrum) gebracht. Hier moeten ze de beslissing afwachten op hun
asielaanvraag. Krijgen ze een status dan
moeten ze weer wachten tot ze terecht
kunnen in één van de Nederlandse
gemeenten. Vluchtelingen kunnen niet
kiezen in welke gemeente ze willen
wonen.
Vrijwilligerswerk bij
Vluchtelingenwerk Zuidvleugel
Als ze een woonruimte toegewezen krijgen in de regio Haaglanden dan moet
er nog veel gebeuren. Daarvoor zoekt
Vluchtelingenwerk vrijwilligers. Liefst
met juridische kennis of belangstelling.
Elke vluchteling of gezin krijgt begeleiding van een vrijwilliger om zijn weg te
vinden in de Nederlandse samenleving.
Dit gaat als volgt: De eerste 3 maanden
krijgen ze een Vestigingscoach. Voor
deze functie zijn vrijwilligers nodig
die enigszins op de hoogte zijn van
regelingen rond de sociale zekerheid.
De Vestigingscoach helpt met energie
aanvragen, zorgverzekering regelen,
inschrijven bij de gemeente, cursussen
aanvragen. Dit duurt 2 tot 3 maanden.
“Vluchtelingen kunnen een lening
aanvragen bij Duo (Dienst Uitvoering
Onderwijs) om bij een van de Haagse
taalscholen een inburgerings-(taal)
cursus te volgen”, aldus Margriet ten
Hove, directeur Vluchtelingenwerk
Zuidvleugel. “Als ze slagen voor het
inburgeringsexamen wordt de lening
kwijtgescholden. De eerste drie maanden hebben vluchtelingen vooral meer
praktische hulp nodig. Daarna krijgen
ze 6 tot 9 maanden een Maatschap-

pelijk Begeleider tot ze min of meer
zelfredzaam zijn. Als ze in aanmerking
komen voor gezinshereniging (binnen
drie maanden nadat ze een status hebben
gekregen moet dit aangevraagd worden)
is er vaak juridische hulp nodig om de
juiste documenten te achterhalen en te
regelen, hiermee kan een Begeleider
Gezinshereniging helpen. We stellen als
voorwaarde dat vrijwilligers bij Vluchtelingenwerk minimaal vier dagdelen
per week beschikbaar zijn tussen 9.00
en 17.00 uur. Instanties die wij moeten
bereiken werken nu eenmaal overdag.
Als je niet overdag kunt of minder uren
beschikbaar bent kun je wel Taalcoach
worden. Taalcoaches maken zelf afspraken met de vluchtelingen die ze helpen
met de Nederlandse taal leren. Als je
vrijwilliger wordt bij Vluchtelingenwerk krijg je een basiscursus van twee
dagen en daarnaast andere trainingen
aangeboden gericht op de taken die je
als vrijwilliger uitvoert.”
Diverse vrijwilligersprojecten Rode Kruis
Als je niet overdag kunt of minder
uren per week beschikbaar bent kun je
vrijwilliger worden bij het Rode Kruis.
Esther Meents vertelt: “Als er ergens
een AZC gestart wordt komt er altijd
binnen een straal van 2,5 km een Welkomwinkel. Die moet ingericht worden,
bevoorraad en bemand. Er zijn vrijwilligers nodig om spullen uit te zoeken, te
helpen bij administratie, ook moeten er

bedden worden geplaatst in de AZC’s.
Kortom; genoeg te doen. Het Rode
Kruis heeft ook een Tracing-Team, die
elke dinsdagochtend spreekuur houdt.
Hier kunnen vluchtelingen terecht met
vragen over vermiste familieleden en
hulp vragen bij het opsporen. Daarnaast
kunnen mensen zich opgeven om in de
Wijkwinkel te werken, bijvoorbeeld in
de wijk Escamp. Daar komen de vluchtelingen met allerlei vragen en ook voor
het volgen van cursussen. Ook zoeken
wij Taalmaatjes”
Vrijwilligers bij het Rode Kruis krijgen
psychisch sociale nazorg. U kunt zich
opgeven via www.ready2help.nl
Stek zoekt ‘maatjes’
Stek (Stad en Kerk) richt zich vooral op
de vluchtelingen die het na de 6 tot 9
maanden begeleiding nog niet zelfstandig redden. Stek biedt via de ‘Maatjesprojecten’ een op een begeleiding. Als
maatje van een vluchteling ga je op stap
met elkaar en ondersteun je je maatje bij
het inburgeringsproces. Stek heeft nog
diverse andere maatjesprojecten. Een
Stek-medewerkster doet nog een dringende oproep: “Laat alstublieft merken
in uw eigen omgeving, dat u vindt dat
vluchtelingen hier welkom zijn! “
Aanmelden
www.ready2help.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
www.stekdenhaag.nl

Waardering voor mantelzorgdragers
rijk dat de persoon voor wie wordt
gezorgd, in Den Haag woont.

De gemeente Den Haag is op 16 oktober gestart met een campagne om zoveel mogelijk mantelzorgers te waarderen voor hun inzet. In de huiskamer heeft Gerben Hagenaars (directeur Zorg,
Maatschappelijke Coöperatie en Ondersteuning, dienst OCW) de eerste mantelzorger geregistreerd
voor de nieuwe webwinkel vol waardering.

Den Haag kent ruim 85.000 mantelzorgers die zich dagelijks inzetten voor een familielid, vriend of
buurman. Deze informele zorg wordt
gedaan uit liefde en vanzelfsprekendheid en dat is bijzonder. Daarom
mogen mantelzorgers zich registreren voor de nieuwe webwinkel van
gemeente Den Haag en een waarde-

ring uitkiezen die het beste bij hen
past. Er is keuze uit de categorieën
Vervoer, Hulp in en om huis, Wellness
en Uitgaan.
U heeft het verdiend!
De meeste mantelzorgers zijn actief in
de huissituatie of in de instelling waar
de naaste woont. Als buitenstaanders

zien we vaak niet hoe zij zorgen voor
hun naasten. De gemeente Den Haag
wil met de campagne ‘U heeft het
verdiend’ laten zien hoe bijzonder de
inzet en steun van mantelzorgers is.
Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger zorgt intensief en
langdurig voor een naaste. Het gaat

Gerben Hagenaars registreert de eerste mantelzorger. Fotograaf: Bastiaan van Muscher

dan om minimaal 8 uur in de week of
gedurende een periode die al langer
dan drie maanden duurt. Om voor
de waardering uit de webwinkel in
aanmerking te komen is het belang-

Registreren
Alle informatie voor Haagse mantelzorgers is sinds kort gebundeld op de
website www.denhaagmantelzorg.nl.
Hier kan ook worden geregistreerd
voor de webwinkel. Na het invullen van een aantal gegevens over
zorgvrager en mantelzorger wordt per
post een validatiecode toegestuurd,
waarmee kan worden ingelogd in de
webwinkel.
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Opruimingsvoordeel op ons complete
assortiment lage instap ﬁetsen!
De Zomer is voorbij en het fietsseizoen loopt op zijn einde. Om ruimte
te maken voor onze nieuwe collectie houden wij een opruiming in
de maand oktober. U krijgt deze maand 15% korting op ons gehele
assortiment lage instap en driewiel fietsen. Zo maken wij ruimte in ons
magazijn en kunt u dit jaar of komende voorjaar voordelig genieten van
uw vrijheid. Let op! Zolang de voorraad strekt en op=op. Knip dus snel
de onderstaande coupon uit en profiteer!

Laten we de kunstnier

Laten we de kunstnier
klein maken.
En de wereld van
Willem weer groot.
Een draagbare kunstnier geeft Willem
zijn vrijheid en energie terug.
Dat is hard nodig want dialyse is geen
leven, maar overleven.

Draag bij aan de draagbare kunstnier.
Sms NIER naar 4333 of geef via
nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten)
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

John, Martijn en Jasper Jellema

Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Comfortabel boodschappen doen
met de 4-wiels Go-Up van Playmarket

GRATIS BROCHURE?
Bel 0800-0468 of ga naar www.senzup.nl

3-wielﬁets Classic van 1.299,- voor 999,Lage instap, veilig en stabiel
Bagagemand en 3 versnellingen
Demontabel
Ook met elektrische
ondersteuning verkrijgbaar (optie)

Nu zonder
verzendkosten
(t.w.v. € 6,95)

bij u thuis
afgeleverd!

Bel 0800-0468 voor een gratis proefrit bij u thuis. Zo u kunt direct
een rondje rijden in uw eigen straat. Of vraag de gratis brochure aan.
Bezoek onze winkel
Oosteinde 6
2991 LG Barendrecht
Tel. 0800 - 0468
Ma t/m vrij: 08:30 - 16:30 uur
Zaterdag: op afspraak
SenZup is
onderdeel van

kijk op www.senzup.nl

15%

KORTINGSCOUPON

Korting Voor

€149,00 10% €134,10

TE GEBRUIKEN TIJDENS DE FINALE VOORDEEL ACTIE
Let op! Zolang de voorraad strekt en op = op.

Bestel hem snel via

Naam
Adres

www.boodschappentrolleys.nl

Postcode

Woonplaats
Telefoon

Van

of bel
E-mail

Alleen geldig t/m 31 okt 2015. Één coupon p.p. en niet inwisselbaar voor geld.

Oudhagenaar_wk44

038-4600023
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Den Haag herontdekt zijn joods verleden
Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er 17.000 joden in Den Haag. Slechts 2.000 van hen overleefden de Shoah. Den Haag is zich veel minder bewust van zijn joodse verleden dan bijvoorbeeld
Amsterdam. Dat stelt Wim Willems, auteur van het boek , dat hij samen met Hanneke Verbeek
schreef. Het boek is nu verkrijgbaar in de boekhandel.
Willems, hoogleraar in de Haagse
sociale geschiedenis, schreef in de
Haagsche Courant onder andere over
de joodse begraafplaats in de Archipelbuurt, het Joods Kindermonument
op het Rabbijn Maarsenplein en de synagoge, nu een moskee, in de Wagenstraat. Ook kent hij de literatuur over
de joodse binnenstad. “Maar verder is
er maar weinig bekend over de joodse
gemeenschap in Den Haag. Daarnaast
is er niets bekend over het moment dat
zij de binnenstad verlieten.” Maar dat
bracht hem nog niet op het idee om het
boek te schrijven. Dat kwam pas later,
toen hij zo’n twee jaar geleden bezig
was met de geschiedenis van Polen
in Nederland. Willems: “Een aantal
verhalen ging ook over Den Haag. Zo
wilde ik meer weten over joden die uit
Polen kwamen, uit het voormalige Galicië. Een deel daarvan kwam namelijk
in Scheveningen terecht.”
Toen kwam hij op het spoor van in
een kelder gevonden papieren van drie
joodse families die woonden op de
Scheveningse Harstenhoekweg 111,
113 en 115. Van deze drie families

hebben slechts twee kinderen de
oorlog overleefd: zij vluchtten via
Zwitserland naar Israël. Alle anderen
zijn vermoord. Willems besloot om
de sporen van de twee kinderen,
een jongen en een meisje, te volgen.
“Maar dat spoor liep dood in de jaren
vijftig. Het verhaal bleef echter in m’n
achterhoofd zitten.”
In 2013 heeft hij in een pand op de
Harstenhoekweg een verhaal verteld
over de drie joodse families van wie
papieren waren gevonden. In die ene
straat bleken trouwens in 1942 meer
dan vijftig joodse gezinnen te hebben
gewoond. De dochter en kleindochter van het in de oorlog gevluchte
meisje waren erbij. “De dochter las
een zelfgeschreven gedicht voor dat
ze op basis van haar eigen zoektocht
naar haar familie had gemaakt. Later
liet ze me een foto zien van haar
en haar zusje - allebei verkleed als
Scheveningse vissers.” Het meisje dat
vluchtte, is in 1999 overleden. “Maar
dat fotootje belichaamde voor haar
in Israël opgegroeide dochter haar
Nederlandse identiteit.”

Na het zien van de foto deden Willems en Verbeek in Israël een tweede
vondst. Ze ontdekten memoires van
een kleinzoon van de diamantairsfamilie Lipschütz. De schrijver bleek
te zijn geboren in Scheveningen. In
1914 vluchtten zijn grootvader en
andere familieleden uit Antwerpen. De
familie kwam oorspronkelijk uit het
Poolse Krakau. Maar omdat België in
oorlog was met Oostenrijk-Hongarije,
moesten ze dat land ontvluchten. De
kleinzoon vocht ook in de Prinses
Irene Brigade, het joodse legeronderdeel dat voortkwam uit Nederlandse
troepen die in mei 1940 naar Engeland
konden ontkomen. Na het zien van
de foto én het horen van dit verhaal,
vroeg Willems zich af: misschien
waren er niet alleen begin jaren
veertig veel joden in Scheveningen.
Hij kwam er toen al snel achter dat het
Harstenhoekkwartier vóór de oorlog
een joodse buurt was.
Waarom vertrokken rond de Eerste
Wereldoorlog zoveel joden naar
Scheveningen? “Amsterdam vond

Strandfoto familie Lipschütz.

men een vervuilde stad. Scheveningen
daarentegen was een kuuroord: schone
lucht en veel etages te huur. Dat had
te maken met het feit dat ze buiten het
seizoen arriveerden. Mede daardoor
kon Scheveningen als badplaats in
bedrijf blijven. In die tijd was ook net
het Harstenhoekkwartier gebouwd. In
de straten van die wijk vestigden zich
veel Oost-Europese joodse families.
Daar is een blauwdruk gelegd voor het
joodse leven aan de Noordzee.”
Het hoofdstuk over Lipschütz in het
boek is gebaseerd op drie memoires
uit één familie. “Dat is volstrekt
uniek”, weet Willems. Ook hebben hij
en Verbeek de plekken bezocht waar
de familie vandaan kwam. Daarnaast

hebben de schrijvers veel gegevens
op een rij gezet van op de Harstenhoekweg wonende families. Er bleken
tussen de wereldoorlogen niet minder
dan 450 joodse families in die ene
straat te hebben gewoond, zo’n 1.400
personen. Bedenk wel, soortgelijke
aantallen vinden we ook in de omliggende straten, zoals de Gentsestraat
en de Stevinstraat. Wat ziet men nu
nog van die joodse gemeenschap op
Scheveningen? Willems antwoordt:
“Eigenlijk niets meer. Maar dat staat
nu dus in dit boek. Door deze verhalen
te vertellen, blijft de geschiedenis
bewaard.”
Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

Paul C. Kaiser’s gemengd koor Harmonie
In de vroege twintigste eeuw waren werk en privé nog nauw verbonden; er was nog geen radio of tv
en er waren nauwelijks andere afleidingen. De ik-cultuur moest nog worden uitgevonden. Het woord
‘media’ was nog niet ontdekt. Naast de kerk vormden de onderlinge collegiale band en hulp binnen
het verenigingsleven van het bedrijf stevige ankers die het leven geborgenheid gaven.
“Wanneer in het personeel van een
groote onderneming een opgewekt
vereenigingsleven heerscht, pleit dat
voor de onderneming én voor haar
personeel”, aldus burgemeester De
Monchy in zijn voorwoord van het
programmaboek voor ‘eene grote
nationale zangwedstrijd te Scheveningen’, georganiseerd door de bakkers
(ik vond geen vrouwelijke variant)
van Paul C. Kaiser in Den Haag. De
vestiging kende een personeelsvereniging (Door Vriendschap Hulp)
waartoe - naast een voetbalafdeling
- ook een zangkoor behoorde. “De
arbeidsvreugde bracht de behoefte
met zich mee om zich met collega’s te
gaan bekwamen, o.a. in den zang, in
het bespelen van een instrument...”
Het koor werd opgericht op 22 september 1929, kreeg de naam Harmonie
en telde ongeveer zestig leden. De
Harmonie was succesvol, gezien de
behaalde bekroningen bij vijf eerdere
nationale zangwedstrijden: eerste en
tweede prijzen in diverse categorieën.
Al bij haar eerste lustrum durfde het
bestuur het aan om een grote nationale
zangwedstrijd te organiseren voor

gemengde, mannen-, vrouwen- en kinderkoren, alsmede voor dubbelkwartetten. Beweegredenen en gevoelens
daarbij waren: groot enthousiasme,
beschroomdheid, groot nut, genoegen
tot uitnodigen, dure plicht, waardige
wijze en intens kunstgenot. Wie kent
de hedendaagse equivalenten daarvan?
De wedstrijd was uitgesmeerd over
vijf weekenden in september 1934;
plaats van handeling was het paviljoen
van het toenmalige wandelhoofd
(tegenwoordig: De Pier) in Scheveningen. Er deden maar liefst 84
zangverenigingen en dubbelkwartetten
aan de wedstrijd mee; in totaal zo’n
3.000 zangeressen en zangers! Nogal
wat meer dan bij het Eurovisiesongfestival, dat vele jaren later ook in
Den Haag werd gehouden. De koren
kwamen uit het hele land en droegen
indrukwekkende en idyllische namen:
Zang en vriendschap, Willen is kunnen
en Kunst verheft. Maar ook: Aurora en
Soli Deo Gloria. En wat te denken van
het Haagsch Crisis Ensemble?!
Er deden trouwens nog meer koren uit

de regio Den Haag mee: zo ging het
mannenkoor van de Haagsche Politie,
Entre Nous, voor de prijzen in de
categorie Eereafdeling. Andere deelnemende koren uit Den Haag heetten:
Sonorita, Frans Abt, Arti Vocali, Kunst
naar Kracht, Zanglust, Hofstads Mannenkoor, Haagse Tram Mannenkoor,
De Acht Zangers (overduidelijk een
dubbelkwartet), Wie Zingt er Mee,
Crescendo, De Vereenigde Zangers,
Scheveningsch Gemengd Koor en Het
Laakkwartier. O, o, Den Haag: bestaat
er nog één van deze koren?!
De koren waren ingedeeld in zes
categorieën. Afdeling 1 t/m 4: Uitmuntendheid en de eerder genoemde
Eereafdeling. Er konden vele prijzen
worden gewonnen, zoals bronzen
medailles, beschikbaar gesteld door
de koningin en prinses Juliana (P. C.
aiser as niet voor niks hofleverancier en koninklijk goedgekeurd). Ook
grote bedrijven zoals de Exploitatie
Maatschappij Scheveningen, H.T.M.,
N.S., Meneba en Calvé stelden prijzen
beschikbaar. De Rotterdamse Van der
Meer & Schoep’s Bakkerijen (zelf ook

Paul C. Kaiser’s gemengd koor Harmonie.

deelnemer stelde fijntjes een aulabeker in het vooruitzicht. Dit bedrijf
had kort na de Eerste Wereldoorlog de
Rotterdamse vestiging van P.C. Kaiser
- bekend van haar beeldmerk van het
meisje Paula - overgenomen en zong
fijntjes het lied oeden acht...
Ieder koor zong een verplicht en een
zelf gekozen lied. De driekoppige jury
kon per koor maximaal 420 punten
toekennen. De beoordelingscriteria
klinken strenger dan de hedendaagse:
samenzang, zuiverheid, ritmiek,
uitspraak, nuancering, opvatting en
totaalindruk.
Het liederrepertoire van de koren was

divers, gevoelig en intrigerend: Waar
de hei te bloeien staat, Ave Verum
(Mozart), Geven en Ontvangen, Laudate Pueri (Mendelssohn), liedekens
van Guido Gezelle, Droome-Vrouwe,
kom!, Och, kon ik u vergeten, Zonnezotternij en, na De Ruïne, ook nog
Het onuitgezongen lied.
Memorabel zijn nog enkele mededelingen van de organisatie aan de deelnemers - omwille van de zangkwaliteit: ‘Het is den kellners uitsluitend in
de pauze geoorloofd te bedienen’ en
‘Rooken is streng verboden’.
Jean Kaiser
jean.kaiser@kabelfoon.net
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De Sijthoff-eierdoos in de Plaspoelpolder
Ik had de Haagsche Courant ‘gelopen’ in een stukje van de
Fahrenheitstraat en later, toen we verhuisd waren naar Rijswijk,
een stuk van de Sir Winston Churchilllaan. In Rijswijk ‘liep’ ik
naast de Haagsche Courant ook het Binnenhof en de Westlandse
Courant. De laatste was als insteek van het Binnenhof bestemd
voor de tuinders tegen de grens met Wateringen. Ik deed het zes
dagen per week altijd met veel plezier.
Omdat ik op mijn zestiende (1976)
niet echt kon kiezen wat ik wilde
gaan doen na de mavo, werd er vaak
gezegd: “Je kan niet je hele leven de
Haagsche Courant blijven bezorgen.”
Dat klopte, maar via een uitzendbureau kwam ik op m’n 22e toch
bij de krant terecht als chauffeur op
de personeelsbus van Sijthoff Pers,
de uitgever van onder andere de
Haagsche Courant. Deze bus pendelde
tussen zes uur ‘s morgens en elf uur
‘s avonds tussen het station Rijswijk
en de ‘eierdoos’, zoals het Sijthoffgebouw in de Plaspoelpolder werd
genoemd. Ik werkte toen alleen in de
avonduren. Later kon ik in vaste dienst
komen. Wel met een jaarcontract, waar
ik toen erg blij mee was.
Achttax
Begin jaren tachtig was het erg
moeilijk werk te krijgen. Ik draaide
wisseldiensten en in de spits reed er
een busje van de firma chtta mee.
Veel technische- en kantoormensen,
redacteurs en drukkers bracht ik van
of naar het werk. Met de ene maakte je
een praatje, de ander keek chagrijnig
voor zich uit. Zullen ze van mij ongetwijfeld ook wel hebben gedacht.
oen later het viaduct van de over
de Vliet klaar was, kon het personeel
tramlijn 1 nemen en naar het kantoor
lopen. Ze waren daar niet erg blij
mee. fs raak met het ersoneel erd
gemaakt: het busje zou blijven rijden,
maar alleen in de spits. Ik kreeg een
baan aangeboden op de vrachtwagen.
ls vracht agenchauffeur van ijthoff
kreeg je niet alleen Den Haag te zien.
Sijthoff drukte naast de dagbladen

Haagsche Courant, Goudsche Courant,
Leidsche Courant, Het Binnenhof,
Delftse Courant en Westlandse Courant ook meer dan veertig huis-aanhuisbladen, waaronder De Posthoorn.
Ook werd het Rotterdams Nieuwsblad
s middags gedrukt. l deze kranten
werden in een groot gebied verdeeld
door een stuk of dertig kleine vrachtwagens.
Er waren mooie ritten bij, zoals een
rit met ongeveer elf adressen vanaf
Voorschoten, via Leiden en de Kaag,
tot aan Schiphol. Of een rit met
het Rotterdams Nieuwsblad vanaf
Spijkenisse, waar een aantal pakken
werden verruild met het Vrije Volk,
naar Voorne Putten. Of de wekelijkse
rit met De Posthoorn voor 28 adressen
in het Westland. De vrachtauto was tot
stijf tegen het dak helemaal volgeladen. Na een keer of wat gereden te
hebben, kende je de mooiste plekjes in
het Westland.

werd minimaal mavo gevraagd en dat
had ik. De afdeling
zorgde voor
automatische administratie: abonnementen, boekhouding, werk voor
derden en dergelijke. Hier werden elke
avond onder andere de loperslijsten
en strookjes geprint die ik al van jaren
geleden kende.

ARC
Er waren ook twee grotere vrachtauto’s. Omdat ik, samen met een andere
jonge collega, in het bezit was van het
chauffeursdiploma, mochten wij ook
wel eens ritjes doen op deze auto’s.
Zo reden we wel eens papier voor de
Sijthoff-handelsdrukkerij. Dat waren
ritjes die wat verder weg gingen dan
Zuid Holland.

Ik had gesolliciteerd en na enkele
maanden stond ik in een grote zaal,
eentonig verlicht met rijen tl-balken.
De eerste dagen heb ik gedacht: waar
ben ik aan begonnen? Ik was getrouwd
en we waren in verwachting van de
eerste. Het salaris zou beter worden en
ik zou opgeleid worden. De toekomst
zag er mooi uit.

Een keer vond ik in de prullenbak
van de chauffeursloge een interne
vacature waarin een operator voor het
administratief rekencentrum
werd gevraagd. De vacature was
kennelijk als ‘da’s-toch-niet-voor-ons’
van het prikbord afgescheurd en in de
prullenbak gegooid. Voor de functie

Met de baas van het
kon ik heel
goed door een deur. l snel erd er
een nieuw mainframe (grote centrale
computer) geplaatst. Oude collega’s
gingen, nieuwe kwamen. Die moesten
ingewerkt worden. Best wel een
stressvolle tijd. Het bleek dat ik het
juiste vak nu te pakken had.

De kadodagen in december
komen er weer aan
Geef eens een Oud Hagenaar abonnement. Leuk voor alle
Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen
zelfs in Australie of Zuid Amerika.

l snel ging ik meedraaien met de
werkvoorbereiding. Via cursussen
van de leverancier werd mijn kennis
o gevijzeld. roductieflo s konden
in een keer worden samengesteld. Ik
kreeg er steeds meer zin an.

golfjes werden er mensen ontslagen.
Uiteindelijk zijn de kranten van naam
totaal van de kaart geveegd. Het doet
zeer als ik de verlaten eierdoos in de
Plaspoelpolder zie staan. Het was een
heel mooi, sociaal, betrokken bedrijf.

RAD
Totdat Sijthoff Pers werd overgenomen door Wegener. Binnen een jaar
zou het
orden ontmanteld en ik
zou boventallig orden verklaard. ndere directe collega’s werden met pensioen gestuurd en de andere collega’s
kregen een baan aangeboden in de
drukkerij of elders bij Wegener. Deze
collega s erden vervangen door e terne mensen van andstad utomatiseringsdiensten
D . ij moesten
natuurlijk eerst ingewerkt worden. Het
duurde vijf jaar voordat de afdeling
helemaal as afgebou d. oor
die tijd had ik een baan kunnen krijgen
bij een bank in Rotterdam.

Zelf heb ik nog een keer in de krant
gestaan aan het eind van mijn loopbaan bij Sijthoff. Het was een artikel
geschreven, enkele jaren (denk ik)
voor de eeuwwisseling, wat ging over
het ‘datumprobleem’ dat een computer
zou kunnen hebben als het jaar van
over zou gaan naar
. ls het
jaar in twee karakters werd weergegeven zou het van 99 naar 00 gaan.

Het was al jaren aan de gang, ook
voor de overname. Met golven of

Cor Vonk
corplusplus@gmail.com

De foto is genomen in de kluis naast
de computerruimte waar alle backuptapes werden opgehangen. Ik had
speciaal een colbert aangetrokken. Boven het artikel stond met grote letters:
D
D
W.

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres

Per 1 januari 2016 kost een abonnement voor 2016 in Nederland € 50,00
In de EU kost het € 65
In het VERRE buitenland kost het i.v.m. de verzendkosten € 80.
Omdat dit een december actie is wilt u
dan vermelden: Jo 60.
Ook voor u is er een kadootje
(op is op)
Als gever ontvangt u het inmiddels bekende boek van Casper Postmaa “Napels
zien “

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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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

Thomas Mann-lezing
Op zondag 1 november houdt Tom Dommisse zijn 14de Thomas Mann-lezing. De locatie is
nieuw: de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, de aanvangstijd ook! De Koninklijke Schouwburg is medeorganisator van deze lezing. Onderwerp: Thomas Mann en Friedrich Nietzsche - de
wandelaar en zijn schaduw: Thomas Mann verbeeldde in zijn grootse roman Dr. Faustus de catastrofale ondergang van de Duitse cultuur en haar genie-cultus in het levenslot van Nietzsche
en zijn ondergang in de waanzin.

Fietstocht door Escamp

Tom Dommisse is filosoof, studeerde in Amsterdam, Leuven, Perugia en Parijs; beweegt zich
op de grensgebieden van filosofie, theater en politiek. Hij is de laatste jaren werkzaam voor diverse kunstinstellingen, o.a. het Koninklijk Conservatorium en Writers Unlimited. Brandpunten
in deze lezing zijn het essay Nietzsche’s Philosophie im Lichte unser Erfahrung uit 1945 en het
levensverhaal van Adrian Leverkuhn in Dr. Faustus waarmee Mann na meer dan vijftig jaar zijn
Nietzsche receptie uiteindelijk wil afsluiten.

Het Collectie Escamp-team bracht inmiddels twee fietsroutes uit langs een aantal beelden in de wijk.
De eerste route voert langs zestien beelden met werk van onder andere David Bade, Willem Hussem,
Toby Paterson, Christa van Santen en Marino Marini. Een verrassende tocht met zowel ‘traditionele’
kunst, zoals de paardjes van Kees de Kruijff aan de Stede, als het ultra moderne ‘Fix adem vrij’ van
David Bade.

Datum: zondag 1 november. Locatie: de Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, 2511 CW
in Den Haag. Aanvang: 12.30 uur. Entree: 15.00 euro (inclusief horecatoeslag). Reserveren
via de website of telefonisch: www.ks.nl of 0900-3456789. Of via spit.hans@gmail.com of 0681309892. Bestelde kaarten kunnen ook op de dag zelf bij de kassa worden afgehaald.

Segbroek heeft zorg voor elkaar
Door de veranderingen zoals de nieuwe WMO, de inrichting van de Sociale Wijkzorgteams, de
jeugdteams en de Servicepunten is samenwerking tussen de zorgverleners meer dan ooit van
belang. Zowel vrijwilligers als professionals zetten zich hiervoor in in Segrboek. Samen zorgen
we voor de bewoners van Segbroek. Vanuit dit uitgangspunt is door een aantal zorgprofessionals en zelfhulporganisaties een zorgproject opgestart in Segbroek.
Om met elkaar de doelgroep nog beter van dienst te kunnen zijn organiseren we een kennismakingsbijeenkomst. Tijdens de avond hebben wij als doel het delen van expertise, ervaring
en kennis en het bespreken van belemmeringen waar u tegenaan loopt in de praktijk. Dit is een
eerste aanzet tot verdere vruchtbare samenwerking met elkaar.
Graag nodigen wij u uit op: donderdag 12 november, van 17.00 tot 21.30 uur (voor een hapje
wordt gezorgd) in het Buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas Swenckestraat 28-30. Meldt u
vooraf aan via zorgproject@zorgsegbroek.nl en vermeld uw naam, organisatie en met hoeveel
personen u komt. De uitnodiging met daarin het programma zult u na aanmelding twee weken
voor de bijeenkomst ontvangen.
Zoekt u contact met ons? Dan kunt u mailen naar zorgproject@zorgsegbroek.nl.

Meer dan honderd beelden van belangrijke kunstenaars staan er in het grootste stadsdeel van Den
Haag, Escamp. Zo’n aantal is uniek in Nederland. Het Collectie Escamp Team organiseert op vrijdag
30 oktober een fietstocht langs een groot aantal van deze kunstwerken. De tocht begint om 14.00
uur vanaf ZUID57, waar ook Theater Dakota is gevestigd, aan de Zuidlarenstraat. U kunt zich vooraf
aanmelden via collectieescamp@gmail.com of via de Collectie Escamp Facebookpagina.

De tweede route die het team samenstelde, belicht het werk van Jan Snoeck, een kunstenaar van wie
opvallend veel werk in Den Haag Zuidwest staat. De keramische beelden van Jan Snoeck zijn vrij snel
herkenbaar aan de vrolijke, frisse kleuren.
Het Collectie Escamp-team stelt voor de twee uur durende fietstocht van vrijdag 30 oktober een combinatie van beide routes samen. Deelnemers maken behalve met het werk van Jan Snoeck, ook kennis
met een tiental bekende en minder bekende beelden in Den Haag Zuidwest. Het Collectie Escamp-team
wijst de deelnemers bij elk beeld op enkele bijzonderheden.

Waar komen mijn voorouders vandaan?
Workshop Genealogie op internet: waar komen mijn voorouders vandaan? Dinsdag 10 november, van
19.30 tot 21.30 uur in het Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI) gevestigd in Museum Rijswijk,
Herenstraat 67.
Genealogie of stamboomonderzoek geeft antwoorden op vragen over uw afkomst. Uw zoektocht kunt
u beginnen op internet. In vele gevallen worden ook gegevens over bloedverwanten, hun beroepen of
hun woonplaats duidelijk. In samenwerking met het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert het
Rijswijks Historisch Informatiecentrum een workshop. Sytske Visscher laat u zien wat er vandaag de
dag mogelijk is en hoe je het best kunt beginnen en thuisraken in de wereld van archieven, burgerlijke
stand, bevolkingsregisters en andere bronnen voor onderzoek naar de herkomst van uw familie.
Vanaf heden kunt u zich aanmelden. De kosten zijn 7,50 euro. Stuur een mail naar rhi@museumrijswijk.nl, kom langs of meld u telefonisch aan door te bellen naar 070-3903617. Het museum is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. HTM-lijn 23, tram 1 en 15 stoppen bij halte Herenstraat. Via tram
17 (halte Van Vredenburchweg) loopt u in circa tien minuten naar het museum.

Fonds 1818 agenda
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
OKTOBER

29

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Finalisten van het Prinses Christina Concours spelen tijdens de gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Op
29 oktober luistert u naar Dominique Bos
(cello).
www.christinaconcours.nl
Nieuwe Kerk

Locatie: Spui 175, Den Haag
Aanvang: 12.30 uur
Toegang: gratis

past, draait het ook in Die lustige Witwe
om amusement en liefdesverwikkelingen
die omlijst worden door makkelijk in het
gehoor liggende melodieën.
www.odes.nl
Operette ODES

Locatie: Rijswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan 10 Rijswijk
Tijd: za 20.00 uur, zo 14.00 uur
Toegang: vanaf € 29,NOVEMBER

4
OKT/NOV

31/10 +
1/11

Die Lustige Witwe

Met Die Lustige Witwe schreef
de Oostenrijks-Hongaarse componist
Franz Lehár dé succesoperette van de
20ste eeuw. Zoals het een echte operette

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil
een podium bieden voor veelbelovende
jonge musici. Op 4 november luistert u naar
Noor van de Wetering (hobo), Esther Dam-

sma (viool), Martijn Plomp (altviool) en Winde
Reijnders (cello).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

en documentaireprogramma omvat meer dan 30
films – voornamelijk Nederlandse premières.
www.enff.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk

Hotmix

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis

Locaties: Filmhuis Den Haag (4 t/m 10 nov),
Humanity House (11 nov),
Het Nutshuis (12 t/m 14 nov)
Aanvang: zie website
Toegang: €10,-

NOVEMBER

4 t/m 14 Eastern Neighbours Film
Festival

Maak nader kennis met het leven en de cultuur
van onze Oost-Europese buurlanden. Het Eastern
Neighbours Film Festival vertoont de meest
recente en confronterende films uit Oost- en
Zuidoost-Europa, hoofdzakelijk uit landen die nog
geen lid zijn van de grote EU-familie. Het film-

NOVEMBER

7

Scratch requiem
van Fauré

Eén dag een mooi stuk repeteren en dezelfde
dag uitvoeren. Dat kan op zaterdag 7 november
tijdens de Scratch van Nieuw Kamerkoor Delft. De
repetitie wordt begeleidt door een organist en de
uitvoering is samen met de organist, strijkensemble en professionele solisten. De muzikale leiding
is in handen van Raymond Honing.
www.nieuwkamerkoordelft.nl
www.nieuwkamerkoordelft.nl

Locatie: Hofkerk,
Cort van der Lindenstraat 1, Delft
Repetitie: 10.00 – 16.30 uur.
Uitvoering 16.30 uur
Toegang: € 27,50 (excl lunch en bladmuziek)
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De Haagse politiejeep: bijna verdwenen senti
Dit is de voorzijde van het boekje (linksonder op deze pagina), dat binnenkort op de markt verschijnt van de hand van Hans van Wingerden en Jan Hoogendoorn. Twee Hagenaars, die zich in alle
opzichten hebben verdiept in het onderwerp. De eerste als betrokken ex-politieman, de tweede als
bovenmatig geïnteresseerde.
Jan Hoogendoorn baseert zijn
bovenmatige belangstelling voor het
vierwielig fenomeen op zijn eigen
jeugdherinneringen. Hij woonde
tegenover de Duinstraat, waar het
politiebureau gevestigd was. “Als
jongetje van tien zie je heel wat verschillende types voorbij gaan. Ik denk
vooral aan de jeep met het bakje achterin voor de honden.” Ikzelf baseer
mijn herinneringen aan de politiejeep
vooral aan de foto’s van vele charges
tijdens relletjes en niet te vergeten de
jaarlijkse jacht op kerstbomenjagers.
We spreken af, dat we niet alle types
jeeps zullen doornemen, die in de
loop van de zeventig jaar in gebruik
zijn geweest bij de Haagse politie. Er
moet tenslotte ook nog wat te lezen

Jan Hoogendoorn.

zijn en het boekje, zo kan ik u verzekeren, is zeer de moeite waard. Alle
historische feiten en veel technische
details komen aan de orde.
Waar komt de jeep als vervoermiddel
voor de politie eigenlijk vandaan?
Is het ergens bedacht achter een
bureau, was er een latente behoefte
aan de jeep? Nee, de verklaring
is aanmerkelijk simpeler: de jeep
was gewoon beschikbaar. In grote
getale zelfs. Enerzijds was er bij de
politiekorpsen na de oorlog grote
schaarste, het meeste materiaal was in
de oorlog door de bezetter in beslag
genomen. Bij de Haagse politie waren
een paar motoren met zijspan het
hoofdbestanddeel van het ‘rollende
wagenpark’.
Sieberg
Er was dus eigenlijk niets, terwijl het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
de korpsleiding(en) attendeerde
op het bestaan van legerdumps in
Frankrijk. Dumps, die ontstaan waren
nadat bevrijdingslegers zich hadden
teruggetrokken en veel materiaal als
afgeschreven wilden beschouwen.
Importeur Sieberg kocht hele kavels
op, niet alleen ten behoeve van de
politie, maar ook voor andere ministeries (zoals Defensie en Landbouw)
en zorgde ervoor, dat het materiaal in
Nederland kwam en werd geïnspecteerd en gemodificeerd aar dat maar
nodig was. De marine zorgde voor
een deel van het transport.

Front van het boekje.

Hans van Wingerden.

oor een effici nte co rdinatie erd
in rankrijk het ffice ommercial
Neerlandais ingesteld. De eerste
jeep voor de Haagse politie werd in
1946 in ontvangst genomen door de
toenmalige hoofdcommissaris Valken,
samen met inspecteur verkeerspolitie
Paul, voor het hoofdcommissariaat
aan de Laan o es van attenburgh.
In datzelfde jaar kwamen drie jeeps
van anadese origine beschikbaar
voor de Haagse Hermandad.
De allereerste zending jeeps werd
overigens voorbestemd voor de
rijkspolitie. Maar voertuigen werden
daarna niet alleen door de importeur
exclusief naar Nederland getransporteerd, maar ook door agenten recht-

Jeep bij Shell-pom

streeks opgehaald en te bestemder
plaatse gebracht. “Het werd in die
gevallen ook meteen een racebaan op
de internationale wegen”, zegt Hans
van Wingerden met veel begrip voor
en kennis van zijn oud-collega’s. De
jeeps werden overigens aanvankelijk
van een donkerblau e ikkenverflaag
voorzien. Die kleur was, merkwaardig genoeg, nog afkomstig uit een
voorschrift uit 1943 van de Duitsers,

die in de oorlog wilden voorkomen,
dat politievoertuigen een makkelijk
doelwit zouden vormen bij eventuele
luchtaanvallen.
In de eerste maanden van de inzet bij
het Haagse Politiekorps werd de jeep
uitsluitend gebruikt voor assistentieverlening. Hans van Wingerden:
“Bedenk daarbij, dat de jeeps toen
nog geen radio aan boord hadden, dus

Trees met haar Canadees.
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ntiment, maar nog altijd inzetbaar
en gezien worden waren belangrijke
voordelen van de inzet van de jeep:
de meerijdende agenten konden door
het open karakter de schermutselingen
(door het politiemanagement in die
tijden ‘woelingen’ genoemd) beter
overzien en een jeep schrok ook de
relschoppers af door de dreiging die
ervan uitging en de relatief hoge
wendbaarheid. Er ging hoe dan ook
van de jeep een grote dreiging uit,
zeker als die dingen ook nog eens in
volle vaart de stoep op reden! Overigens kende de Haagse politie al voor
de oorlog een zogenoemde Stormbrigade, die na de oorlog terugkwam
onder de naam Assistentiebrigade.
Later, in 1970, ontstond hieruit de
Mobiele Eenheid.
Bereden Brigade
Inmiddels worden de jeeps, die het
Haagse politiekorps nog in beheer
heeft, uitsluitend ingezet ten behoeve
van ME-optredens. Ten behoeve van
de recente rellen in de Schilderswijk
werden er vier weer afgestoft en ingezet. Ze blijven voorlopig nog beschikbaar voor landelijke ME-optredens nu
de afzonderlijke politiekorpsen in een
nationaal korps worden geïntegreerd.
Shell-pomp.

onderweg de politietelefooncel moest
worden geraadpleegd om te horen of
er nog bijzondere inzet nodig was. Jan
Hoogendoorn: “De garagefunctie voor revisie, aanpassing en onderhoud - moest nog helemaal worden
opgebouwd. Er werd begonnen in de
manege onder de oude Alexanderkazerne.”
Geleidelijk aan werd de jeep op

diverse ‘takken van sport’ ingezet en
de accenten veranderden in de loop
der jaren. Aanvankelijk alleen als
surveillancevoertuig, waarbij elk politiebureau 4 jeeps tot zijn beschikking
had. Dat was in 1972 al afgebouwd tot
één, nadat alternatieven (Volkswagenbusjes en Willy’s wagons) hun intrede
hadden gedaan. Van surveillance
ontwikkelde de inzet van de jeep zich
steeds meer tot inzet bij relletjes. Zien

Maar er was nog een andere min of
meer spectaculaire functie van de
jeep: de strandjeep, die onderdeel was
van de zogenoemde Bereden Brigade
(politie te paard eigenlijk) en die voor
het eerst zijn intrede deed in 1949. Het
idee van de strandjeep was afkomstig
van agent Cor Dijkema. In 1958 kreeg
het zogenoemde Stranddetachement
een Willy’s CJ-3A strandjeep op proef,
een oud beestje met oproepnummer
HP 35 en kenteken SX-25-04. De

Hans van Wingerden met fotograaf Jos van Leeuwen.

proef slaagde en er kwamen het jaar
daarna drie jeeps beschikbaar langs
de twaalf kilometer lange (Haagse)
kustlijn. De politiegarage voorzag
de jeeps van kastjes met redlijnen op
de voorbumper, een brancard, een
ambuballon met zuurstoftankje, twee
zwemvesten, een grote EHBO-koffer
en een luidspreker om overmoedige
zwemmers terug te roepen en het publiek te waarschuwen voor eventuele
mui-stromen.
Inmiddels lopen de laatste typen jeep
(Wrangler TJ.) al weer zo’n twaalf
jaar mee, ze hebben ook buiten de
regio de nodige actie meegemaakt.
Technisch gezien zouden deze jeeps
nog wel even mee kunnen, maar de
Nationale Politie wil meer eenduidig-

Jeep met deurtjes.

heid en dus minder diversiteit in het
voertuigenpark en heeft al aangegeven, dat voortzetting van deze Haagse
traditie niet aan de orde zal zijn. Het
is dus helemaal niet ondenkbaar, dat
de laatste jeeps het korps binnenkort
gaan verlaten en aan de hoogste bieder
gegund worden.
Wie echt alles wil weten van de
Haagse politiejeep zal zich moeten
verdiepen in het boekje van Hans van
Wingerden en Jan Hoogendoorn. Bestellen kan bij hen rechtstreeks Hans
van Wingerden (hawi@ziggo.nl) en
Jan Hoogendoorn (jw.hoogendoorn@
planet.nl).
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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Herman van Veen
Woensdag 25 t/m zaterdag 28 november
Uitverkocht

ks.nl

Sluit je aan bij Ready2Help

20 & 21 NOVEMBER • RONALD BRAUTIGAM

BRUCKNER 4
& Mendelssohn’s Pianoconcert nr. 1
BOEK VIA: RESIDENTIEORKEST.NL

0900-1353

Steeds meer gemeenten en instanties vragen het Rode Kruis om
hulp. Hulp die we altijd graag en met liefde geven. Maar we komen
nu echt handen tekort om alle vluchtelingen in Nederland een
goed en warm welkom te bieden. Wil je de handen uit de mouwen
steken? Meld je dan nú aan bij ons netwerk van mensen die – net
als jij – in actie komen als het nodig is.
Ga naar www.ready2help.nl.

www.ready2help.nl

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.
toegevoegd. Telkens weer krijgen
Onze maaltijden bereiden wij in eigen
wij lovende kritieken bij proeverijen:
keuken op ambachtelijke wijze (zie
van senioren, instellingen, koks en
tv-opname op onze website) met de
zelfs verpleegkundigen, diëtisten en
beste ingrediënten, waardoor wij in
welzijnsorganisaties voor ouderen.
staat zijn om een constante hoge
Behalve uiterst smakelijke maaltijden
kwaliteit te kunnen garanderen.
is er meer waardoor
Bovendien luisteren
3B Diner voorop loopt
wij erg goed naar
Nu ook maaltijden van
de wensen van onze
380 gr. voor “de kleine eter” in haar streven om
elke maaltijdgebruiker
groeiende klantenkring
tevreden te kunnen stellen.
en verwerken deze wensen continue
in de maaltijden. Door de jaren heen
Wensen van onze maaltijdgebruikers
heeft dit geleid tot uiterst smakelijke
waren o.a.:
en gezonde maaltijden waar bijv.
Nog meer groenten in de maaltijd.
erg weinig zout en kruiden aan zijn
De maaltijden worden gratis bezorgd en zijn van uitstekende kwaliteit.

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 informatie graag toe.
Bovendien stellen wij u in de gelegenheid om 6 maaltijden naar keuze
(geen kerstmenu’s en luxe maaltijden) te proeven voor slechts € 25,3B Diner is onderdeel van “De Jong
Diepvries B.V.” een al 60 jaar bestaande groothandel voor de voedingsbranche.
Voor meer informatie:
www.3bdiner.nl of
bel met 010-529 01 33
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Jaren 60: van Provo’s tot een Austin A40
Terugkijkend op de jaren zestig is dat een tijd waarin heel veel
nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden. Nu vind je het heel gewoon dat je bij een aankoop een kassabon krijgt. Altijd makkelijk als je later iets wilt ruilen of teruggeven. Toen kreeg je alleen
bij grote aankopen een handgeschreven bon, bijvoorbeeld bij de
aankoop van een koelkast.
Papieren zakdoekjes, hoe vanzelfsprekend zijn die nu? Je moet er toch
niet aan denken dat je bij een flinke
verkoudheid - waar ongetwijfeld ook
heel veel lezers deze winter last van
hebben - je zo’n katoenen zakdoek een
paar keer moet gebruiken? Vervolgens
met snot en al moet wassen en daarna
- uiteraard - keurig strijken.
Kleding met Schotse ruiten was het
toen helemaal. Ik heb nog steeds een
gilet-vestje met aan de voorkant een
rood Schots ruitje en aan de achterkant
zwarte voering in de kast hangen.
Rokken, jasjes, broeken met ruiten,
het was helemaal ‘hot’. Zakjes California-soep zorgden voor een snelle
tussendoorhap. De Ruyter kwam met
gestampte muisjes en je kreeg steeds
meer keuze in blikgroente, zoals van
Jonker Fris. Met de komst van de
diepvrieskist werd er ook steeds minder ge eckt. offie, zoals de u ra
van Van Nelle, werd voortaan gemalen
verpakt in luchtdichte metaalfolie.
Roken
Er werd nog volop gerookt. Je vond
het heel gewoon dat de kinderen
achterin de auto ‘lekker’ meerookten.
Zelf rookte ik overigens niet. Je had
merken als Lexington en Roxy en
een pakje sigaretten kostte toen 2,75
gulden. Een heel bedrag en ik weet
nog dat op het moment dat de sigarettenprijs begin jaren zeventig weer
flink omhoog ging, mijn man overging
op ‘een sjekkie draaien’. Dat was geen
succes. In de krant zorgden berichten
over het gevaar van roken ervoor dat
ik steeds vaker halve sigarettenpeuken
in de asbak vond en uiteindelijk is hij
maar helemaal met roken gestopt.
ieu

aren de of

mm-film-

camera en dia’s. Als je wilde kijken,
moest eerst een groot scherm op een
standaard worden neergezet. Eigenlijk
keek je alleen films en dia s om ze aan
je familie te laten zien. Verder deed
je er niet zoveel mee. Dozen vol dia’s
hebben jarenlang ergens op zolder
achter het luik gestaan. Totdat nog
niet zo lang geleden de mogelijkheid
kwam dia’s te laten omzetten op cd’s
en ze vervolgens via de computer te
laten afdrukken. We hebben er mooie
foto-albums van laten maken en zo
hebben we er ook nu nog plezier van.
Veel aandacht was er voor het huwelijk van Beatrix en Claus op 10 maart
1966 met een actie door de Provo’s.
Filmidolen in die tijd waren Brigit
Bardot en Audrey Hepburn. De broodmagere Twiggy maakte overigens ook

haarlak. Internationaal was er politieke
onrust vanwege de Vietnam-oorlog en
de Lego-blokjes beleefden een ware
hype onder de jeugd. Dat is trouwens
nog steeds zo!

van de oude Peugeot, waarmee we
die zomer op vakantie waren geweest.
Doordat ik nog een poosje bleef werken, konden we wat extra centjes wel
gebruiken en kochten we na een jaar
een wasautomaat en een televisie.
Dat was in 1969, het jaar van de
landing op de maan. Toen het nog
heel vanzelfsprekend was dat je thuis
beviel en je tien dagen van acht tot
vijf uur een kraamverpleegster over
de vloer had. Die van ons was al
aardig op leeftijd en deed ‘s middags
ook een dutje. Dat ontdekte ik toen ik
drie dagen na de bevalling eindelijk
mijn bed weer uit mocht om zonder
‘sluitlaken’ zelf, in plaats van op zo’n
platte bedpo, naar het toilet te gaan. Ze
lag lekker op de bank te slapen!

heel wat tongen los. Weet u het nog?
The Dutch Swing College Band onder
leiding van Peter Schilperoord en met
zangeres Anneke Grönloh die ‘wereldberoemd’ werd dankzij Brandend
zand? Toen had je nog een platenspeler nodig. Het was mode na het
douchen ‘rollers’ in je haar te doen.
Eenmaal gedroogd werd het haar
tegen gekamd en flink bes oten met

Maanlanding
Toen we trouwplannen hadden, konden we kiezen uit teakhout, wengé of
palissander voor het interieur van onze
flat. lats erden overal letterlijk uit
de grond gestampt. Je kreeg gewoon
een brief van de gemeente dat je een
huis had. et aren ruime flats met
voor en achter een balkon. De inrichting betaalden we van de opbrengst

Betaalbare auto
Nog maar weinig mensen hadden in
de jaren zestig een auto. DAF kwam
met een betaalbare. U weet wel, met
die pruttelmotor. Een DKW en Kever
waren toen ook populair. Voor ruim
vierduizend gulden had je een Fiat
600. Mijn schoonvader had een Austin
A40. Brommers kostten toen zo’n zevenhonderd gulden. Hoezo een helm?
Autorijscholen kregen het steeds drukker met die golf aan babyboomers die
hun rijbewijs wilden halen. Een uur
rijles kostte tien gulden.
Onze dochter was ruim een jaar toen
we verhuisplannen hadden en ik
toch ook wel graag mijn rijbewijs
wilde halen. Via-via kwam ik bij een
tomatenkweker aan de Hoofdweg
terecht om wat extra geld te verdienen.
Een paar dagen per week ‘s morgens
om vijf uur mijn bed uit en twee uur
tomaten plukken in bloedhete kassen.
We hadden het zo geregeld dat als
mijn man naar zijn werk ging, ik weer
richting huis fietste. egen oordig zou
je dat zonder mobieltje echt niet meer
doen! Dat tomaten plukken heb ik één
seizoen gedaan. Het leverde geld op,
maar geen rijbewijs, want ik zakte! De

reden? Ik was te onzeker, zo kreeg ik
te horen. Terwijl ik het zelf als ‘rustig
rijden’ beschouwde. Dat gehaast is
anno 2015 overigens nog steeds niets
voor mij.
Zelf naaien
Heel veel vrouwen naaiden hun kleding en dat van de kinderen zelf. Op
de markt was altijd wel iets leuks aan
stof te vinden. Van mijn schoonmoeder kreeg ik ooit voor mijn verjaardag
een houten naaidoos met bovenop een
handvat en uitklapbare bakjes. Die
naaidoos gebruik ik nog steeds. Je had
toen nog houten garenklosjes, met
aan de zijkant zo’n gleufje waar je de
draad doorheen trok. In de bakjes zaten allerlei naalden, zoals naai-, stopen haaknaalden. Breinaalden pasten er
helaas niet in, maar wel alle mogelijke
soorten garen, band en kant. Daar heb
ik nog steeds voldoende voorraad van
liggen, want ik had een moeder die
ook veel handwerkte en naaide. Je
leerde vroeger ‘verplicht’ naaien van
je moeder. Opgroeiend in een groot
gezin was het heel vanzelfsprekend
dat je meehielp in het huishouden.
Aardappels schillen, boontjes afhalen,
afwassen, strijken. Niet zeuren, maar
doen. Na haar overlijden, drie jaar
geleden, kwam alles aan handwerkspullen bij mij terecht.
Natuurlijk naaide, haakte en breide ik
de kleertjes voor onze kinderen toen
ze nog klein waren met veel plezier.
Maar in de jaren tachtig was dat een
beetje over. Je kocht kleding kant en
klaar. Ik had trouwens ook niet meer
zoveel tijd, want toen dochter en zoon
eenmaal op de lagere school zaten ben
ik weer gaan werken. En dat schrijven
doe ik al ruim dertig jaar met veel
plezier.
Oh ja, breien trouwens ook, want dat
is de laatste tijd weer helemaal ‘in’!
Bab Riem Vis
bab@riemvis.nl
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Bel en bestel

Voordeelwinkel

070-8700216

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl
of kom langs in de Prins Hendrikstraat 159

Tafel voor stoel en bed

Bovenarm bloeddrukmeter

AEG Touchscreen GSM

Met deze leestafel kunt u
comfortabel lezen, eten of
bijvoorbeeld uw laptop gebruiken
terwijl u op bed ligt.

Zeer nauwkeurige meting op
batterijen met 99 geheugenplaatsen voor 2 gebruikers.

Deze zeer eenvoudig te bedienen GSM-telefoon heeft
een groot kleurendisplay met daarop 6 programmeerbare fototoetsen en twee directe snelkiestoetsen.

1 knopsbediening.
Het blad is in hoogte instelbaar en de
hoek van het blad is in 8 posities in te
stellen.

Voor leden

Onze prijs 59,95

44,95

Nog geen Lid?

Door de speciale constructie ook voor
uw stoel te zetten terwijl het blad dan
toch dicht bij u komt.

Een alarmtoets belt tot 5 noodnummers en SMS berichten met 1
druk op de knop.
Simlock vrij, dus voor uw bestaande
kaartje geschikt en met camera, radio
en adres-telefoonboek.
Voor leden

Voor leden

139,95

Onze prijs 159,95

Onze prijs 119,95

Toiletverhoger met deksel

Beter zitten met de BackJoy
Steeds meer mensen hebben te maken met rugklachten, bijna 80 % van de nederlandse bevolking.
Het ergonomische zitje ‘BackJoy’ corrigeert de
houding door het bekken te kantelen en u gebruikt
dit zitje in uw eetkamer- of bureaustoel. Wanneer
U namelijk op de juiste manier zit zorgt de juiste
houding ervoor dat pijnklachten verminderen en
zelfs verdwijnen.
Verkrijgbaar in de
kleuren
zwart, rood
en blauw.

Voor leden

34,95

Onze prijs 39,95

Lange teennagelschaar
Deze extra lange gehoekte
teennagelschaar is ontworpen
zodat u niet ver voorover
hoeft te buigen. Ergonomische gevormde handgrepen
voor een goede grip. De
licht gebogen roestvrij stalen
messen voorkomen dat de
nagel wegglijdt tijdens het
knippen. Knipt zelfs door de
hardste nagels.

Wordt het opstaan en gaan zitten
problematisch? Dan wordt het
wellicht tijd voor een handige
toiletverhoger.
Deze verhoger past op elk toilet
en is in een handomdraai
zelf te plaatsen.
Gemaakt van makkelijk schoon
te maken harde witte kunststof.
Onze prijs

Wordt dan snel gratis lid van de Volharding 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 !

ECO-Cabs

Lengte 21 cm.
Voor leden

Onze prijs 12,95

9,95

Handige winkel-rollator

94,95

bel 070 - 7990977

5 cm voor 35,95
10 cm voor 38,95

Voor leden

31,95 34,95
en

Instelbare Douchestoel/Kruk
Van deze zeer stabiele douchestoel zijn de zitting en
de armleuningen qua hoogte
instelbaar en kan de zitdiepte
eveneens naar eigen behoefte
worden ingesteld. Doordat
de arm- en rugleuningen ook
geheel afneembaar zijn heeft
u een douchestoel of kruk met
zeer veel gebruiksmogelijkheden. Gweicht 3Kg, max.
gebruikersgewicht 100Kg.
Totale breedte 52cm,
totale diepte 38,5cm,
zithoogte 40-50cm en
zitbreedte tussen de
armleuningen 53cm.

Onze prijs 119,95
Voor leden

99,95

en maak een afspraak om u
comfortabel te laten vervoeren naar
onze net geopende winkel in de
Prins Hendrikstraat 159.

Met deze handige
combinatie van
een rollator en een
boodschappen€
trolley is het
die
wij
natuurlijk
voor
u
probleem van te
betalen wanneer u iets
weinig bergruimte
bij ons koopt.
voorgoed verleden tijd.
Deze comfortabele begeleider
zorgt voor meer veiligheid en mobiliteit
en heeft een grote, robuuste winkelmand met extra veel
opbergruimte.
Voor leden
Voor leden

Onze prijs 149,00

134,10

Max. gebruikersgewicht 120 kg. Max. boodschappengewicht 20 kg. Inclusief wandelstokhouder, rugband, loopen parkeerrem etc. en gemakkelijk in te klappen.

Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

www.volharding-voordeelwinkel.nl
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Door toeval kreeg Den Haag de primeur
De jazzgeschiedenis kent enkele legendarische ‘big bands’. Die
van Duke Ellington, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Harry James,
Cab Calloway en Count Basie eisten die status al in hun begintijd op - in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Het
handelsmerk van de Basie Big Band was het laten swingen van
de blues.
Begin jaren vijftig kwam Count Basie
met een nieuwe band en deed iets
nieuws: hij bracht de swingmuziek
op een smaakvolle manier naar de
concertzaal. Natuurlijk, swingmuziek
bleef muziek om op te dansen, maar je
kon er ook geboeid naar luisteren en
ervan genieten. Met tappende voeten
natuurlijk! Daarmee zou Basie de
norm zetten voor big bands voor de
jaren vijftig en zestig.
Het eerste optreden in Nederland vond
plaats op zaterdag 27 maart 1954
in het Kurhaus op Scheveningen en
daarmee had Den Haag de primeur in
Nederland. De verwachtingen waren
niet hooggespannen. Gerenommeerde
bigbands als die van Duke Ellington
en Lionel Hampton, waren teleurstellend ge eest. Maar na afloo van het
Basie-concert waren vriend en vijand
aangenaam verrast. Deze band zou de
toon zetten voor bigbands in de jaren

vijftig en zestig.
Nadat bekend was geworden dat
Basie naar Europa zou komen, ging
de bekende impresario Lou van Rees
(1916-1993) op zoek naar een mogelijkheid om hem ook naar Nederland
te halen. Van Rees’ voorkeur voor
een locatie ging uit naar het Concertgebouw in Amsterdam, maar tot zijn
grote teleurstelling was die zaal volgeboekt en bleek het niet mogelijk een
opening in het programma te forceren.
Enkele grote bladen lieten dan ook
weten dat ‘De Basie Band tot grote
teleurstelling van de fans Nederland
niet zal bezoeken’. Gelukkig bleek
het Kurhaus in Scheveningen wel
beschikbaar op een dag die in het tourneeschema van de Basie Band paste.
In allerijl werd voor twee optredens
een reclamecampagne op gang gezet,
maar door tegenstrijdige berichtgeving
in de media raakten de twee concerten
niet uitverkocht.
De critici die voornemens waren het
concert van Basie
in het Kurhaus te
bezoeken koesterden evenmin hoge
verwachtingen.
Maar ja, het was
toch Count Basie!
a afloo van het
concert waren
ze echter verrast
en vol lof. Met
name de briljante
attaque van het
koper, de mooie
klankkleuren van
de saxsectie en
de dynamische
ritmesectie waren
in de smaak gevallen. Hagenaar

BESTELBON: COUNT BASIE
Count Basie trad voor het eerst op in Nederland
op zaterdag 27 maart 1954 in het Kurhaus in Den
Haag. a afloop van het Basie-concert waren
vriend en vijand aangenaam verrast. Deze band
zou de toon zetten voor bigbands in de jaren
vijftig en zestig.
Ja, ik bestel de cd Count Basie, het Kurhaus-concert
voor € 16,95 (excl € 3,00 verzendkosten).
Naam + voorletters:...............................................................................
Adres: ...................................................................................................
Postcode/woonplaats: ...........................................................................
Telefoon: ...............................................................................................
Email: ....................................................................................................
Stuur deze bon op naar:
De Oud-Hagenaar,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Count Basie & his Orchestra in het Kurhaus op 27 maart 1954.

Dim Kesber (1930-2013), rietblazer
bij de Dutch Swing College Band,
uitte zich in het muziekblad Rhythme
enthousiast over dit optreden. Hij had
‘verantwoorde swingmuziek’ gehoord,
vrij van goedkope effecten en hysterie.
En, zich bijna verontschuldigend tot
zijn ‘oude-stijl jazz’-dixieland achterban richtend: “Alhoewel er muziek
met meer diepte bestaat, heb ik van
dit concert genoten.” De in Den Haag
geboren trompettist en ex-bigbandleider Kees van Dorsser (1915-1988),
oud-lid van de Dutch Swing College
Band, zag zijn recensie voorzien
van de kop: ‘Waar genot voor iedere
jazzliefhebber’.
Dit optreden is bewaard gebleven en
wordt nu voor het eerst uitgegeven
door de Stichting Doctor Jazz. De
opnamen zijn gemaakt door Gé Bakker, die in Den Haag zijn beroemde
GTB-studio had gevestigd. Ben
Kragting, producent van de Doctor
Jazz-cd’s en oud-eindredacteur van
het Doctor Jazz Magazine voor classic
jazz, vertelt over zijn ontdekking van
deze opnamen: “Ik had oorspronkelijk
een cd gepland met Count Basiemateriaal uit 1947. Er was echter te
weinig materiaal om een hele cd mee
te vullen. Bij een van mijn bezoeken

aan audio-restaurateur Harry Coster
zag ik een zelfgemaakte LP op tafel
liggen met daarop diverse opnamen
die Gé Bakker in Den Haag voor
zijn GTB-label had gemaakt. Het
betrof een compilatie van muziek
die hem blijkbaar had aangesproken.
Uit nieuwsgierigheid vroeg ik Harry
of hij de Basie-tracks voor me wilde
afspelen. Het waren vier ongedateerde
live-opnamen van de nieuwe Basie
Band. Mijn vermoeden dat het hier
om Bakker’s eigen opnamen van
Basie’s optreden in het Kurhaus van
27 maart 1954 ging, kreeg bevestiging
van de concertrecensie de ik in het
blad Rhythme las. Gé Bakker bleek
die avond de geluidstechnicus te zijn
geweest en had delen van het concert
opgenomen. Met hulp van audioarcheoloog Tim de Wolf die het GTBarchief beheert, spoorden we de Basie
opnamen op en er bleek voldoende
materiaal aanwezig om een hele cd
te vullen. Harry Coster, de meester
audio-restaurateur van Nederland,
zorgde voor de hoognodige restauratie
van de opnamen.”
Het is nooit de bedoeling geweest dat
de registratie van Basie’s Kurhausconcert zou worden uitgebracht. Gé
Bakker (1910-1989) was door impre-

Operatie Tango
‘Nederland wordt rijp voor een staatsgreep’, schreef Henk Hofland
jaren geleden. Maar niemand geloofde hem. Een staatsgreep? In
Nederland? Onmogelijk!

Hoflands’opmerking zette de Haagse auteur Kees M. Paling aan het fantaseren en dat
leidde tot het boek Operatie Tango, waarin hij een scenario schetst dat Hoflands’ woorden werkelijkheid maakt. Het verhaal van Kees Paling speelt zich volledig af in Den
Haag, waar aan het Binnenhof koortsachtig wordt gezocht naar mogelijkheden dit complot te verijdelen. Lucas van Dale, raadadviseur van de minister-president, krijgt van de
Chef van het Militaire Huis van de Koningin te horen dat er een samenzwering wordt
beraamd door oud-militairen en rechtse politici. Met deze wetenschap benaderen zij de
kroonprins en gezamenlijk gaan zij aan de slag om achter de waarheid te komen. Maar
op de dag van de staatsgreep, wanneer pantserwagens en gewapende troepen de Haagse
binnenstad bezetten en gevechtshelikopters over het Binnenhof scheren, is nog volstrekt
onduidelijk wie zij tegenover zich zullen vinden. Zullen zij de samenzweerders van hun
plannen kunnen weerhouden? En wie is eigenlijk het brein achter deze machtsgreep?
In enkele zenuwslopende uren wordt de toekomst van de Nederlandse democratie en
die van het Huis van Oranje beslist, terwijl in het centrum van de Residentie verschillende krijgsmachtonderdelen tegenover elkaar staan.

sario Lou van Rees ingehuurd om de
zaalversterking te verzorgen. Hij liet
een bandrecorder meelopen om een
beeld te krijgen van zijn geluidsmix en
misschien om thuis na te genieten van
het concert. De kwaliteit van de opnamen getuigt echter van vakmanschap
en is verbluffend. In 1954, het jaar
waarin de Kurhaus-opnames werden
gemaakt, kon Bakker bogen op een
ervaring van vijfentwintig jaar. Zijn
Geluids Technisch Bureau (GTB) had
in die tijd een uitstekende reputatie
verworven en hij was geen onbekende
in de Haagse muziekscene. Zo maakte
hij in zijn eigen studio demo’s voor
bands vanaf de jaren dertig. In de jaren
zestig zouden popbands als de Golden
Earrings, Tee Set, The Outsiders en
Earth & Fire bij Bakker hun platen
opnemen. Het archief is overgedragen
aan Peter Koelewijn en deze bracht
het vervolgens in beheer bij audioarcheoloog Tim de Wolf. Zonder hulp
en medewerking van beide had deze
cd nooit tot stand kunnen komen.
De cd is te bestellen via www.doctorjazz.
nl of via Pieter Bleijerveld (Job van der
Havestraat, 8384 DB te Wilhelminaoord). Telefoonnummer: 0521-344 397.

BESTELBON: OPERATIE TANGO
Operatie Tango is een uitgave van
Uitgeverij Aspekt. Deze paperback
telt 253 pagina’s en kost € 17,95.
U kunt dit boek bestellen door het
invullen van deze bestelbon in deze
De Oud-Hagenaar.
Ja, ik bestel Operatie Tango
voor € 17,95
(excl € 1,00 verzendkosten).
Naam + voorletters:...........................................................
Adres: ...............................................................................
Postcode/woonplaats: .......................................................
Telefoon: ...........................................................................
Email: ................................................................................
Stuur deze bon op naar: De Oud-Hagenaar, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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Gewoon
goed geregeld
Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!

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:

Sneeuwwitje
Noord Nederlands Toneel
Donderdag 19 november

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

ks.nl

Dinsdag 27 oktober 2015

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

pagina 17

Ook migranten worden ouder en anders
In de vluchtelingenstroom, ook naar Den Haag, staat één ding vast:
hoewel ze over het algemeen nog jong zijn, worden ze allemaal
ouder. Net zoals in heel Nederland is deze regio verdeeld over het
toelatingsbeleid van zelfs Syrische asielzoekers die het oorlogsgeweld in hun land ontvluchten. In de actualiteit zijn er media genoeg
die hieraan aandacht besteden.

Opinie &
Informatie
Minister Plasterk van
Binnenlandse Zaken
laat de Grondwet in
het Arabisch vertalen
voor vluchtelingen in
Nederland. Plasterk:
“Ik vind het goed
om vluchtelingen in
hun eigen taal voor
te lichten over de
basisregels van onze
samenleving.” Maar
wat betekent deze
vluchtelingenstroom
voor de samenleving
van Den Haag?

Deze krant richt zich meer op de achtergronden van de huidige migranten. Een
grote stroom - toen nog ‘gastarbeiders’
genoemd - is gekomen in de jaren zestig.
Deze buitenlanders van doorgaans nietwesterse afkomst raken langzamerhand
inmiddels op de leeftijd van 65-plus.
Krijgen dus AOW waarbij zij - als zij
geen ander bedrijfspensioen hebben opgebouwd - een beroep moeten doen op
een aanvulling uit de bijstand omdat zij
niet vanaf hun vijftiende in Nederland
hebben gewoond.
In de stad Den Haag wordt ongeveer
de helft van de ruim 515.000 inwoners
(per 1 januari 2015) als ‘allochtoon’ beschou d. Daarbij moet in de definities,
onder meer toegepast door het Centraal
ureau voor de tatistiek
, el
onderscheid worden gemaakt tussen
westerse en niet-westerse mensen. De
grootste groep van westerse allochtonen
bestaat uit ‘vluchtelingen’ uit voormalig
Nederlands-Indië of Indonesië. De nietwesterse groepen bestaan voornamelijk
uit urken, Marokkanen, urinamers en
Antillianen.
De Surinamers vormen nog steeds de
grootste groep in Den Haag. Zij zijn

meestal in de jaren zeventig naar Nederland (vóór de onafhankelijkheid van
Suriname) gekomen. De oorspronkelijke
eerste generatie Surinamers is inmiddels
al boven de 65 jaar. Opvallend is wel
dat zich in die tijd weinigen zich druk
maakten over de komst van niet-westerse allochtonen naar Den Haag. Dat is nu
wel anders. Zelfs onder hen die indertijd
als ‘niet-westers’ werden beschouwd.
Overigens heeft premier Rutte al verteld
dat niemand die in zijn mening tégen de
komst van vluchtelingen is daarop wordt
afgerekend. Dat mag! Als men zich
binnen de Nederlandse wetgeving en
vrijheid van meningsuiting houdt.
De schatting is dat in het jaar 2020 in
Den Haag ruim 15.000 allochtonen van
niet-westerse afkomst tot de ouderengroep (boven de 65 jaar) behoort. Rotterdam heeft er dan waarschijnlijk veel
meer. Uit een recent landelijk rapport
van het Sociaal en Cultureel Planbureau
is al gebleken dat de migrantenouders
van de tweede generatie (de kinderen
van de ‘gastarbeiders’ dus) verwachten
dat zij goede schoolprestaties behalen.
Autochtone ouders vinden dat meer
vanzelfsprekend. Zij vinden het hebben
van een eigen mening belangrijker. Die

tweede generatie blijft overigens voor
een deel - net zoals van de autochtonen
vroeger - hangen in onaangepast gedrag.
Vaak meer dan de nog steeds ‘asocialen’
van ollandse oors rong. Maar daar
gaat het rapport niet over.
Wél dat de autonomie van kinderen
een minder centrale plek innemen bij
migrantenouders. Daaraan zijn al vele
studies gewijd. Het SCP stelt dat uit
gesprekken met ouders en professionals
blijkt dat men bezorgd is dat kinderen
hun o leiding niet afronden, geen erk
vinden en ontsporen. Dat hun kinderen
in contact zouden komen met verkeerde
vrienden, met drugs en criminaliteit.
Migrantenouders zijn geneigd om hun
controle aan te scherpen. De radicalisering van de kinderen zou bij hen groter
zijn geworden sinds de aanslagen in Parijs en alle berichten over Jihadstrijders
vaak van Marokkaanse en soms urkse
afkomst). Van een Surinaamse of Antilliaanse jihad-strijders hebben wij nog
niet gehoord. De niet-westerse ouders
weten niet goed hoe ze ermee moeten
omgaan. Het is bijvoorbeeld moeilijk in
te schatten wanneer religieuze interesse
van jongeren voor de Islam omslaat in
radicalere ideeën. Uit het rapport van
het SCP blijkt voorts dat bijna drie op de
tien (niet-westerse) migrantenkinderen
opgroeien in een arm gezin. Uitgesplitst
naar herkomstgroep leeft ongeveer
een derde van de kinderen met een
Marokkaanse achtergrond in armoe en

ongeveer een kwart van de kinderen met
een Turkse achtergrond. Voor Antilliaanse en Surinaamse kinderen is dat
een stuk lager (respectievelijk 23 en 15
rocent . Maar nog el veel hoger dan
voor autochtone Nederlandse kinderen
(8 procent).
Opvallend in het recente SCP-rapport
is dat op enkele vlakken het met de
(klein)kinderen van migranten minder
goed gaat dan met autochtone kinderen.
lthans volgens henzelf, hun ouders en
misschien ook wel hun oma’s en opa’s.
ij zijn vaker boos, o standig en vinden
minder aansluiting bij de autochtone kinderen. Zij voelen zich minder vaak gezond: ongeveer een op de vijf zegt over
een matige gezondheid te beschikken.
Ter vergelijking: dat geldt voor slechts
één op de acht autochtone kinderen.
Hoe die verhoudingen in de Haagse
ijken zijn, is niet terug te vinden. Daarover hebben we geen rapporten kunnen
vinden. Misschien el het beroemdste
stadsdeel van ons land is de Haagse
Schilderswijk. Regionale en landelijke
media komen vooral daar op de stroop
af als er wat te beleven valt. Vooral als
het om negatieve zaken gaat. Bijna provocerend houden daar extreemrechtse en
extreemlinkse groeperingen demonstraties. Deze analyse is gebaseerd op vele
rapporten. Naar één verwijzen we zeker:
de SCP-publicatie 2015-22 ‘Opvoeden
in niet westerse migrantengezinnen. Een
terugblik en verkenning’.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere ﬁnanciële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
Erfenis nalaten aan de kerk
Daar ik de 100 gepasseerd ben en geen
wettelijke erfgenamen heb, valt er na
te denken over mijn nalatenschap. Met
het oog op belastingen denk ik aan een
goed doel. Ik heb inmiddels al een gift
gedaan aan een kerkorgelgroep van de
Christelijk Gereformeerde Kerk. Hoe
reageert de belastingdienst hierop en
moet ik zelf maatregelen nemen?
Uw nalatenschap kunt u per
testament geheel of gedeeltelijk
bestemmen voor bepaalde goede
doelen. Voor als zodanig erkende
‘goeddoelinstellingen’ is geen schenkings- of erfbelasting verschuldigd.
Het gaat hierbij om Algemeen Nut
Beogende Instellingen (ANBI’s) die
belastingvoordelen bieden bij erven,
schenken en giften. Het zijn vaak
kerkelijke, levensbeschou elijke,
liefdadige, culturele, etenscha pelijke of andere instellingen. De
staat, rovincies, gemeenten en
waterschappen vallen daar sowieso

onder. Zij zijn altijd een algemeen
nut beogende instelling. Voor
donateurs van culturele ANBI’s
geldt vanaf 1 januari 2012 een extra
giftenaftrek om de cultuursector te
stimuleren na bezuinigingen hierop
door de overheid. Wilt u precies
weten of de instelling aan wie u wil
nalaten onder deze vrijstelling valt,
vraag dat dan aan de notaris waar
u toch moet zijn voor het opmaken
van het testament want dat is altijd
daarvoor nodig. Indien er namelijk
geen wettelijke erfgenamen (familie)
te vinden zijn, zal u nalatenscha
aan de staat vervallen indien u geen
testament hebt laten opstellen.

AOW en pensioen
In verleden korting op
nabestaandenpensioen

zou worden op haar nabestaandenpensioen, omdat zij veel jonger is dan
ik. Klopt dit? Het is toch te gek voor
woorden om na een goed huwelijk en
twee kinderen zo gestraft te worden.

geweest tegen ziektekosten. Maar we
betalen nu een eigen premie aan de
ziektekostenverzekeraar en hebben een
eigen risico van 400 euro per jaar. Hoe
zit dat?

Er zijn misschien nog pensioenfondsen die een nabestaandenpensioen
korten, indien het leeftijdsverschil
tussen partners meer dan tien jaar
bedraagt. Het grootste pensioenfonds
van ederland, het
, is hierover
door de rechter in het ongelijk gesteld. Tot die tijd kortte het ABP met
3 procent nabestaanden voor elk jaar
boven de tien jaar dat men jonger
was dan de overleden partner. Het is
echter in hoogste instantie met deze
regeling in het ongelijk gesteld. Het
betreft het arrest van het hof in Den
Bosch van 8 november 2005.

Waarop u doelt is de nominale premie. Dus dat wat u rechtstreeks en
direct zelf betaalt. De overige ziektekosten lopen via inhoudingen van
de Belastingdienst op uw inkomen.
Tot bepaalde hoogte kunt u nog een
zorgtoeslag krijgen. Misschien dat
het u door de cijferbrij gaat duizelen.

Sociale voorzieningen
Ik ben 86 jaar en vanaf mijn 17e
tot mijn 65e geen dag zonder werk
geweest. Ik ben al 40 jaar gelukkig
getrouwd met mijn vrouw die 25 jaar
jonger is. Ik hoorde dat als ik zou
komen te overlijden mijn vrouw gekort

Cijferbrij met premie
ziektekosten
Ik ben 77 jaar en vanaf mijn 40ste via
mijn werkgever particulier verzekerd

Financiële kwesties
Onmin tussen
bewindvoerders
Samen met mijn broer ben ik
bewindvoerder van mijn geestelijk
gehandicapte zus. Zo zijn er tussen
ons als bewindvoerders wat financiële
zaken misgegaan, onder meer een
belastingaanslag. U begrijpt dat mijn
relatie met mijn broer niet meer goed
is. Temeer omdat hij een spaarrekening
voor mijn zus in zijn eigen woonplaats

heeft geopend waarin ik geen inzage
krijg. Op haar betaalrekening heeft
ze een tamelijk groot bedrag staan
waarop haar uitkering wordt gestort en
waarvan haar kosten voor levensonderhoud worden betaald. Hij verwijt
mij dat ik haar geld niet goed beheer
en niet voldoende rendement haal. Ik
ben het eigenlijk helemaal zat en wil
mij terugtrekken als bewindvoerder.
Indien u niet meer bewindvoerder
il zijn, dan is dat eenvoudig o te
lossen, omdat u broer dan als enige
de bewindvoerder van uw zus wordt.
Tussen u en uw broer is onmin ontstaan over uw gezamenlijke functie
als bewindvoerder van uw zus en
over het beheer van haar geld. Uw
broer heeft natuurlijk el gelijk dat,
als het geld van uw zus alleen maar
o een betaalrekening staat, einig
rendement wordt behaald. Het valt
aan te raden om op de betaalrekening een basisbedrag aan te houden,
voldoende om de kosten te dekken.
En verder een extra spaarrekening of
zelfs beleggingsrekening te openen.

pagina 18

Dinsdag 27 oktober 2015

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

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.

Kleine
Nostalgie ‘Op een hardboard Amerika ontdekken’
met Julius Pasgeld

Vroeger zat je twee jaar op de kleuterschool en zes jaar op de lagere school.
Als het goed was tenminste. Want heel
soms bleef er wel eens iemand zitten.
Of mocht je een klas overslaan. Je zat
in een klas. En niet, zoals tegenwoordig, in een groep.
Van mijn kleuterschooltijd weet ik nog
maar weinig. Ik zat op een Montessori-kleuterschool aan de Pomonalaan
die was gevestigd op de begane grond
in een gewoon woonhuis. Op een keer
moest ik voor straf nablijven. Nablijven op de kleuterschool! Het staat me
nog bij als de dag van gisteren hoewel
ik geen idee meer heb wat ik had uitgehaald. Als door een wonder kwam
mijn vader me juist die dag van school
ophalen. Want hij was jarig en had vrij
van zijn werk genomen. Hij smoesde
wat met een van de kleuterleidsters en
kijk: ik mocht zomaar met hem mee
naar huis. Ineens was er geen sprake
meer van nablijven. Het was de eerste
keer, dat ik ervoer wat netwerken
vermag.
Als je maar relaties hebt, ook al is het
vader, kom je er meestal wel goed
vanaf. Verder staat me nauwelijks
meer iets bij van die school. Behalve
dat je soms met kartonnen busjes
moest schudden in de buurt van je oor.

Op schoolreis bij een uitkijktoren.

De eerste keer nablijven. Schoolreisjes. Toneelstukjes in de
gymzaal. De kuren van de schoolmeester. Zomaar wat herinneringen aan de kleuterschool en de lagere school.
En dan moest je tegen de juffrouw
zeggen welk busje hoger klonk en
welk busje lager. Daar bewaar ik
nog steeds een foto van. Ik heb nooit
begrepen waar dat schudden met die
busjes goed voor was. Nog steeds niet
trouwens. Dat gaat trouwens ook op
voor een heleboel andere dingen die ik
later op school moest doen.
Alsnog leren rekenen
Op de lagere school hadden we maar
één doel en dat was om zo gauw
mogelijk in de ‘zesde’ te komen. Want
dan kon je er daarna weer af. Je had
geen idee wat men daarna voor je in
petto had. Maar daar kwam je vanzelf
wel achter en wie dan leeft die dan
zorgt.
Mijn lagere school stond in de
Abeelstraat. Ook weer een Montessorischool. Ik heb daar veel geleerd van
wat je op een gewone lagere school
niet leert. Maar ook veel niet geleerd,
wat je op een gewone lagere school
juist weer wèl leert. Zo mocht je in de
‘vrije’ uren altijd doen wat je zelf leuk
vond. Voor mij betekende dat altijd
lezen. Met als gevolg, dat ik voor mijn
toelatingsexamen voor de DaltonHBS een twee voor rekenen kreeg en
naar de zevende klas van een gewone
lagere school aan de Zonnebloemstraat moest om alsnog
te leren rekenen. Ik
wist na de zesde klas
via het Montessorimateriaal namelijk wel
wat blokken, matjes en
staafjes waren, maar
niet wat kubussen, oppervlakken en lengtes
waren.
In de eerste klas van
de lagere school op
de Abeelstraat had ik
juffrouw Hoogendam.

Niets kan ik me meer van haar herinneren. Behalve dat ze ging trouwen
en de hele klas uitnodigde op haar
bruiloft. Ze trouwde met ene meneer
Opstelten. “Hoogendam-Op Stelten,
hoe hoog is dat wel niet?”, grapten
we dan.
Vanaf de derde tot de zesde klas
kregen we meester Van Praag. Vier
jaar lang dezelfde meester. Dat was
wel heel bijzonder. Meester Van Praag
zelf was ook bijzonder. Een kleine,
gezette Antwerpse jood die ons al
vroeg leerde dat we, of we dat nou
wilden of niet, in een buitengewone
wereld terecht waren gekomen vol
cultuur, strijd, liefde en haat. En of
we er nou aan toe waren of niet, we
oefenden hele stukken uit klassiekers
zoals Cyrano de Bergerac en ontdekten Amerika op een van hardboard
geconstrueerd achterdek dat een schip
moest voorstellen, dat maandenlang
op de Atlantische oceaan had gedobberd. Al die oefeningen resulteerden
tijdens ouderavonden uiteindelijk in
voorstellingen in de gymzaal.
Ook nodigde hij een keer de hele klas
uit om Matzes-koeken te komen eten
bij hem thuis. Daar ontdekten we tot
onze stomme verbazing, dat hij er
twee vrouwen op nahield.
Weekopening
Vier jaar lang begon de schoolweek
iedere maandag met een weekopening. Meester Van Praag draaide dan
78-toerenplaten op zo’n grammofoon
die we van die advertentie van His
Masters Voice nog wel kennen. Zijn
favoriet daarbij was het lied ‘Abide
with me, fast falls the eventide. The
darknes deepens, Lord with me abide’.
Ik ken het nu, zestig jaar later nog
steeds helemaal uit mijn hoofd. En
nog steeds komen ook die andere
maandagochtendliederen te pas en te

Amerika in zicht! Arnold Stoop, Julius, Piet Bult, Alfred Kruis.

onpas bij me op. Zoals het Jiddische:
‘Als der Rebbe Eli Melich, ist geworre
sehr, sehr frelich….’ En het melodramatische ‘Ich komme schon durch
manches Land, avec que la Marmotte,
und immer was zu essen fand, avec
que la Marmotte’. Beethoven en
Goethe op de lagere school! En dat
zonder inmenging van hogerhand!
Kom daar nu eens om!
Meester François
Nog meer buitenlandse liedjes kregen
we tijdens de Franse les van meester
François. Het komt nu ongeloofwaardig over dat onze leraar Frans op de
lagere school echt François heette,
maar we noemden hem in ieder geval
wel zo. Het onderwijs in de Franse
taal was facultatief en geschiedde vóór
schooltijd. ‘Je suis descendu. Bourdonnant, bourdonnette. Au jardin sou
le tilleul’, ken ik ook nog helemaal uit
mijn hoofd. Maar wat ‘tilleul’ is, weet
ik nog steeds niet. Het was vooral
alleen maar mooi. En ach, natuurlijk
‘Mon Hameau’ (ook van Dalcroze):
‘Quand je pense a mon village. Là bas
au val d’Anniviers. Ô lire dondé’. Het
moest allemaal zo dramatisch mogelijk. En natuurlijk behoorde ‘Au clair
de la lune’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en

‘Meunier, tu dors, ton moulin va trop
vite’, eveneens tot het repertoire.
Terug van schoolreis
Schoolreisjes heb ik in die periode
natuurlijk ook gemaakt. Ik heb alleen
geen idee meer waar we naartoe
gingen. Wel heb ik nog foto’s dat we
ergens op de rand van een zwembad
zitten. Of bij een uitkijktoren staan.
Maar waar?
Het enige dat me bijstaat is, dat we na
afloo , vlak voordat de bus eer bij
school stopte, onder de stoelen kropen.
Zodat de wachtende ouders de indruk
zouden krijgen, dat er onderweg iets
vreselijks was gebeurd. Waarbij wij
ernstig waren getroffen. En dat de
bus leeg was teruggekeerd. Totdat we
een keer aankwamen en er nergens
wachtende ouders te bekennen waren.
Die hadden, zo bleek later, zich om
de hoek verstopt. Opdat wij de indruk
zouden krijgen dat er iets vreselijks
was gebeurd. Waarbij onze ouders
ernstig waren getroffen.
Kent u ook nog liedjes of weet u ook
nog bijzondere voorvallen uit uw
lagere schooltijd? Mail ze naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.

“Wij zijn er
voor u”
Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er veel zaken op u af. Graag
ondersteunen wij u in deze moeilijke periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de uitvaart heeft. Samen met u verzorgen
wij een gepaste uitvaart. Wij zijn Erik Dorlas en Erik Jansen, uitvaartverzorgers in regio Den Haag
e.o. Wij zijn er voor u, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag
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Haags accordeontrio
In de Schalkburgerstraat was
een muziekschool van Karel
Angelier en daar mocht ik
toen les gaan nemen om accordeon te leren spelen. Met
een halfjaar mocht ik al in het
orkest mee gaan spelen. Ik
vorderde lekker en speelde
ook al veel populaire nummers uit mijzelf.
Kennismakingsworkshop hiphop voor senioren.

Toen ik zo’n jaar of 16 of 17 was,
werd ik dikwijls uitgenodigd om op
een huiskamerbruiloft te komen spelen, hetgeen altijd heel gezellig was.
In de voorkamer zat dan de familie om
de gedekte tafel, met hun bakkie koffie
met gebak. In het midden van de tafel
stonden steevast twee glaasjes: één
met sigaretten en in de ander stonden
wat kleine sigaartjes. Later kwam daar
natuurlijk ook een neutje bij. Het was
altijd zeer gezellig.

magazijn KANITZ te beginnen. Daar
heb ik dertig jaar gezellig gewinkeld,
maar ik ging toen wel met een trio slagwerker, gitarist en ikzelf op de accordeon én zang - ook op bruiloften in
bruiloftzaaltjes spelen onder de naam
Trio Karel Kanitz.

De achterkamer was leeggemaakt en
daar kon een dansje worden gemaakt
op de muziek van mijn accordeon.
Vaak werd mij gevraagd om wat
feestartikelen mee te brengen, zoals
welkomstliedjes om het bruidspaar in
te halen, serpentines en hoedjes. Deze
kocht ik dan op een vast adres en daardoor kreeg ik wat korting, totdat ik
in de gelegenheid was om zelf op het
Paul Krugerplein 18 het feestartikelen-

Maar van het één kwam ook het
ander. Ik ging door mijn handel ook
contacten leggen met verenigingsbestuurders die programma’s zochten
voor hun feestavonden - vaak met bal
erna - en in zo’n winkel leer je vanzelf
ook diverse artiesten kennen, dus ik
ging er ook een amusementsgezelschap Karel Kanitz bij beginnen. Ik
had contact met de goochelaar-conferancier Mr. Arenso, de pianist Peter

Hiphop Atelier

Trio Karel Kanitz.

Steyaard (nog steeds een van mijn
beste vrienden), het mondaccordeon
trio De Polinava’s, Lou Sandru en
diverse zangduo’s. En zo zette ik een
heel gevarieerd programma in elkaar
en speelde ik tevens met een band op
het bal. Maar ja, langzaamaan kwam
in het verenigingsleven zoals het toen
was de klad: de mensen bleven liever
thuis naar de tv zitten kijken die toen
ook volop in opkomst was, de dansavonden werden langzaamaan disco’s
en voor het verenigingsleven was niet
veel belangstelling meer.
Karel Kanitz
Ocarinalaan 250
2287 RH, Rijswijk (Z-H)

Sportief Plan en Florence organiseerden op 23 oktober een kennismakingsworkshop hiphop voor senioren. Tijdens de workshop maakten de deelnemers kennis met deze dansvorm. De
workshops vormden de start van een heus Hiphop Atelier voor
60-plussers. Interesse om deel te nemen aan de Hiphop Ateliers?
Aanmelden kan via r.hazebroek@sportiefplan.nl.
Met het Florence Hiphop Atelier willen Florence en Sportief Plan ouderen
in beweging krijgen. Bewegen is goed
voor de gezondheid en houdt mensen
lichamelijk en geestelijk vitaal.
Tegelijkertijd laten de dansworkshops
ook zien dat oudere mensen nog heel
veel kunnen. Daarnaast beleven ze er
veel plezier aan en doen ze nieuwe
vaardigheden en contacten op.
Florence en Sportief Plan hebben er

bewust voor gekozen om de Hiphop
Ateliers te beginnen in de Maand van
de Vitaliteit. Die staat in het teken
van ‘Senioren in beweging’. Ouderen
worden deze maand door diverse
organisaties uitgedaagd in beweging
te komen. Dit kan door deel te nemen
aan sportieve activiteiten, maar ook
culturele en informatieve activiteiten
maken deel uit van het programma.
Kijk voor meer informatie op de site:
www.maandvandevitaliteit.nl.

SUDOKO mee en win !!!
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
‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en
in D een ‘1’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
8-9-4-1.

o gaves. r aren o nieu flink
wat inzendingen, want de mailbox
overstroomde. En de puzzels
waren wederom goed. De goede
oplossing luidde vorige keer: 5-15-8. De dvd gaat naar de volgende
inzenders:

Prijswinnaars
In de De Oud-Hagenaar van 13
oktober vond u ook vier Sudoku-

• G. de Vries, te Den Haag
• Cees Struiving, te Zoetermeer
• J.I.M. de Bruijn, te Sassenheim

SUDOKO A

3
7
8
2
5
1

• S.L. Leung, te Zoetermeer
• Wim Boersma, te Den Haag

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

Inzenden
Voor de puzzel van deze week
wordt wederom vijf keer de dvd
offiehuis De oievaar verloot.
Vergeet niet om bij de inzending
ook uw postadres te vermelden!

Woensdag 4 november

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

1

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 23

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

We moeten uw oplossing van de

SUDOKO B

1

Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

SUDOKO C

4
6 7

1 2
4

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

3 2
4

SUDOKO D

5 6

2 1

6 8

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

9
3

5 6
4
9
1

1 8 3
6
2
6

8

5
5 6

7
9 8

3
4
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- advertorial -

‘Begeleiden & Rijden’
maakt de Haagse
60-plusser weer mobieler
Den Haag telt menig 60-plusser die
door omstandigheden geen gebruik
van het Openbaar Vervoer kan maken.
Een bezoekje aan de dokter, familie en
vrienden of gewoon een boodschap is
vaak al een te grote opgave.
Begeleiden & Rijden biedt deze senioren betaalbaar vervoer. Maar er is meer
dan enkel het van A naar B brengen. De
chauffeurs bieden ook ondersteuningshulp zoals bijvoorbeeld begeleiding op
de plaats van bestemming, een ondersteunende arm of het dragen van de
boodschappen.
Begeleiden & Rijden betreft altijd 1-op1 vervoer dat vooraf is afgesproken via
onze medewerkers. De chauffeurs zijn
vrijwilligers (vaak uit de buurt) die met
hun eigen auto hulp bieden. Kleine ritjes in de wijk, maar ook grotere afstanden zijn mogelijk. Aan de dienst zit een
kleine financiële vergoeding verbonden,
puur kostendekkend en wordt direct
contant afgerekend. Het tarief binnen
een stadsdeel is € 5,- voor een retourtje
en € 3,- voor een enkele rit. Voor ritten
buiten het stadsdeel wordt een kilometervergoeding van €0,40 per kilometer

Vrijwilligers gezocht
Voor het begeleiden en rijden
van 60-plussers met uw eigen auto

berekend. Eventuele parkeerkosten zijn
uiteraard ook voor eigen rekening.
Daarnaast is een stukje lidmaatschap (€
10,- op jaarbasis) vereist.
De dienst is voor alle inwoners uit
Den Haag. Wilt u meer weten over de
mogelijkheden en opties? Neem dan
contact op met 070 – 262 99 99 of met
het Wijkcentrum bij u in de buurt.
Heeft u een eigen auto en lijkt u het
leuk om op deze manier te helpen? We
zijn altijd op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan
welkom. Ook hiervoor kunt u bellen
met 070 – 262 99 99.
Begeleiden & Rijden is een initiatief
dat wordt uitgevoerd onder het toeziend
oog van de drie Haagse Welzijnsorganisaties Stichting MOOI, VOOR welzijn
en Zebra.

“Het was voor mij lastig om de
deur uit te gaan maar met behulp
van ‘Begeleiden en Rijden’ kan ik
makkelijker met vrienden afspreken
of gewoon weer eens naar het
winkelcentrum.”

Heeft u een eigen auto?
Bent u minimaal een dag(deel) per week beschikbaar?
Vindt u het leuk om 60-plussers te begeleiden en
rijden naar een afspraak?

Dan is vrijwilligerswerk bij Begeleiden en Rijden misschien iets voor u!
Neem contact op met 070 - 262 99 99 (ook indien u zelf van deze dienst gebruik
wilt maken) en vraag naar Begeleiden en Rijden.
Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan welkom.

www.stichtingmooi.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl
Wij zijn onderdeel van
Xtra welzijn, www.xtra.nl

150494_MOOI_Advertentie Vrijwilligers 125 x 181.indd 1
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