
  Mijn vader had zijn duiventil 

op het dak van de Spirae-

astraat en er waren er velen 

in de buurt. Ik was een jaar 

of veertien, toen mijn vader 

en moeder een weekje met 

vakantie gingen. Ik zou de 

duiven wel eten geven. 

  Op een dag sta ik op de til en zie een 

meter of 30 verderop een duif op de 

dakrand zitten. Ha, dacht ik, kan ik 

mooi voor mijn vader een duif vangen. 

Nu kon mijn vader aan een stip in 

de lucht zien of het a) een doffer of 

een duif was en b) of het vliegende 

stipje van een zogenaamde vriend 

(die ving je niet) of van een vreemde 

was (die ving je wel). Dat talent had 

ik niet geërfd, maar toch donkerhokje 

opengeschoven, doffertje eruit, even 

rond laten paraderen (deed mijn vader 

ook) en ren open. Hup, daar ging de 

doffer, achter het duifje aan en nooit 

meer teruggezien.

     Bouwinspecteur 

Duivenmelkers moesten over een 

vergunning beschikken om een til 

op het dak te mogen bouwen. In een 

straal van een bepaald aantal meters, 

mochten er geen andere tillen worden 

gebouwd. Op beide tegenover ons dak 

gelegen daken stond al een til, zodat 

mijn vader nooit voor een vergunning 

in aanmerking kwam en in feite il-

legaal een til had neergezet. Eens in de 

zoveel jaar kwam er een bouwinspec-

teur die mijn vader sommeerde zijn til 

af te breken. Pa’s antwoord was altijd: 

“Heeft u een hobby? En zo ja, als ik 

die nou eens van u afneem?”, maar dat 

hielp niet en de til werd afgebroken 

om binnen drie maanden weer op het 

balkon te herrijzen. Daarop begon 

mijn moeder te klagen over de keuken 

die nu veel te donker was en de buren 

over de duivenstront, waar ze nu last 

van hadden. Dus meestal stond de til, 

na een maand of zes, weer gewoon op 

het dak, tot het volgende bezoek van 

de bouwinspecteur.

  Mijn vader kon aan elk stipje in de 

lucht zien welke duif of doffer er 

vloog en van wie. Hij stond heel rustig 

te kijken en te wachten totdat hij een 

duif zag vliegen die hij wel binnen 

wilde krijgen. Dan werd zijn doffer, 

die al stond te treden in het geilhok 

(donkerhok) naar buiten gelaten en 

dan begon het spel.

    Vaak kwam de doffer met duif terug 

op de til, maar soms was de doffer 

er al en liep de duif twijfelend op het 

dak. De doffer liep met opgeheven 

krop te paaien en mijn vader maar 

koeren: oehoe, oehoe, kom maar 

meisje. Totdat de duif besloot om toch 

maar te komen en dan viel het hek 

dicht en was ze gevangen!

     Huilend 

Ik herinner me nog dat mijn vader een 

duif had gevangen en er een jongen 

van ongeveer zestien jaar huilend aan 

de deur stond om zijn duif terug te 

vragen. Hij was nog maar net begon-

nen met duivenmelken.

  Mijn vader gaf haar terug, want zo’n 

waardeloze duif had hij toch niets 

aan! De ervaren duivenmelkers kwa-

men niet aan de deur, want zij deden 

hetzelfde, zo was de sport!

    De gevangen duiven werden standaard 

in een krant gerold, in mijn vaders 

binnenzak gestopt en daar ging ie, op 

de fi ets naar de duivenwinkel op de 
Beeklaan en kreeg er voer voor terug.

    Wij waren eraan gewend dat mijn 

vader om vijf uur van zijn werk kwam 

en dat hij naar boven ging. Er stond 

een ladder in de grote kast, waar ook 

de kolen achter een schot werden 

bewaard. Bovenin zat een luik wat 

meteen in de til uitkwam, voor de 

hokken. Na een uur duiven voeren en 

laten vliegen, kwam hij beneden, (we 

woonden twee-hoog) en gingen eten.

    Wij hadden altijd aanloop van andere 

duivenmelkers uit andere wijken en 

ook broers van mijn vader én moeder. 

Een broer van vader woonde op een 

eerste verdieping in de Frans Hals-

straat en een broer van moeder op de 

begane grond op de Hoefkade. Dus ze 

kwamen vaak in het weekend en mijn 

moeder had altijd een grote pan soep 

klaar staan. Het was dus een zoete 

inval bij ons thuis en heel gezellig, 

want mijn vader had veel humor.

     Bliksemafleider 

Overigens maakte mijn vader op 

zondag nooit hokken schoon, dus kon 

makkelijk in zijn zondagse pak op 

de til staan. Wij (een zoon en twee 

dochters) mochten ook boven op de 

til komen, dat was vooral heel leuk als 

er vuurwerk was in Scheveningenen 

en ook als er onweer was mochten 

we boven kijken. Hij zei altijd: je 

hoeft niet bang te zijn voor onweer, 

want daar is een kerktoren met een 

bliksemafl eider en daar één en daar. 
Daardoor zijn wij nooit bang geweest 

voor onweer en bliksem.

  Voor ons was een vader met een 

duiventil op het dak heel gewoon, 

naderhand pas realiseerde ik me dat 

het eigenlijk heel speciaal is met die 

tilduiven in Den Haag!

     Conny Rietbergen

conny.rietbergen@gmail.com  
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Gezocht: poëziealbum

Graag wil ik u het volgende bijzondere 

verzoek voorleggen: ik ben benaderd 

door Hetty van Alderwegen, een 

goede vriendin van mij, die vroeger 

in de jaren 50 haar poëzie album is 

verloren. Hetty heeft als leerling op de 

Heldringschool aan het IJsvogelplein 

in den Haag gezeten. Zij woonde toen 

in de Rhenenstraat in den Haag.

Ze vertelde mij, dat zij in die periode 

haar poëziealbum aan iemand had 

gegeven, maar dat ze deze op onver-

klaarbare wijze nooit heeft terug ge-

kregen. Mogelijk, dat iemand haar nog 

zou kennen. Zij kreeg in 1951 enige 

bekendheid op school vanwege een 

verkeersongeluk waarbij zij ernstig 

verwond was geraakt. Zo liep zij een 

zware hersenschudding op en moest 

zij 3 maanden in het gips. Het ongeluk 

vond plaats op de kruising van de 

Goudenregenstraat en de Laan van 

Meerdervoort. Zij had toen de leeftijd 

van 13 jaar.

Naar mate zij ouder wordt, denkt zij 

steeds vaker terug aan dat verloren 

gegane poëzie album en is zij op zoek 

naar een manier om deze weer terug te 

vinden. Zelf heeft zij niet de beschik-

king over internet, dus heeft ze mij ge-

vraagd een poging te doen het poëzie 

album weer terug te vinden. Zij zou 

het fantastisch vinden wanneer zij nu 

op 78-jarige leeftijd dit poëziealbum 

weer boven water zou kunnen krijgen. 

Uw reactie zie ik met belangstelling 

tegemoet op mijn e-mailadres: tjn.

vogelaar@casema.nl.

Tjebbe Vogelaar

tjn.vogelaar@casema.nl

Oud-collega’s Emigratiedienst

Met weinig hoop maar toch waag ik 

een poging. Zijn er nog oud col-

lega’s die zich de typekamer van de 

Nederlandse Emigratie Dienst op het 

Piet Hein plein herinneren? Zijn er 

nog mensen in leven? Ik spreek over 

de periode 1951-1957. Ik hoop nog op 

een levensteken.

Anita Lambregts

036-5311447

s.neut@upcmail.nl

KLM-gebouw

Heb met interesse (en een beetje 

weemoed) het artikel over het KLM-

gebouw gelezen. Heb daar negen 

jaar gewerkt met heel veel plezier. 

In de kantine besloeg een hele muur 

een schilderij van Karel Appel. Ben 

heel benieuwd wat er mee is gebeurd. 

Graag een reactie van iemand die hier 

iets over weet.

Vera Kuipers

vera.kuipers@planet.nl

Kantine van KLM

Als oud-Hagenaar kreeg ik dezer da-

gen een exemplaar van De Oud-Ha-

genaar van 8 maart. In de eerste plaats 

wil ik u danken voor met name het 

artikel over het oude KLM-gebouw, 

waar ik in de jaren 1946-1947 nog 

gewerkt heb.

De ‘kantine’ werd toen omgebouwd 

tot boekhoudruimte, een ruimte die 

hard nodig was om de Hollerith-

boekhouding (zeer vooruitstrevend in 

die tijd) te herbergen. De machines 

werden bediend door aanvallige jonge 

meiden.

Als jonge man was het niet altijd zo 

uitnodigend om door die zaal te lopen. 

Er werden namelijk nogal eens opmer-

kingen gemaakt die je als jonge knul 

minstens deden blozen. Maar erg leuk 

om dat hele bouwverhaal nog eens in 

de herinnering te roepen.

Foeko Pors

f.pors9@upcmail.nl

Doos vol gedichten

Help, wat moet ik hiermee? Ik heb een 

doos vol gedichten in bezit gekregen 

van een onderwijzer bij wie ik vroeger 

in Den Haag in de klas heb gezeten. 

Sommige met de hand geschreven, an-

dere als knipsel uit krant of tijdschrift.

Omdat er nooit een bundel met zijn 

gedichten is uitgegeven, heb ik er 

tweehonderd uitgetikt en daar een 

bundeltje met vijftig gedichten van 

gemaakt en verspreid onder kennissen 

en belangstellenden. Zijn deze gedich-

ten de moeite waard om bewaard te 

blijven?

Graag zou ik van anderen horen wat 

ik er het beste mee kan doen. Is er 

een archief voor misschien? Omdat 

verspreiding via Facebook, Twitter of 

YouTube niet geschikt leek heb ik een 

website gemaakt met honderd van zijn 

gedichten. Als u als zoekterm meester-

dichter intikt vindt u hem direct. Gaat 

u even kijken? Hieronder een van 

gedichten:

Tot een leerlinge

Het geeft niet, hoor, dat jij met taal

vaak moeite hebt en zwakjes rekent.

Ik, zeg je, dat het niets betekent

bij ‘t letten op het windverhaal

of ‘t kijken naar de bloei der grassen.

Op school mag het verdrietig zijn,

maar buiten doet een vier geen pijn,

waar duizend vreugden ons verrassen.

Wanneer je speurzin vlinders vindt

of vogels, die naar ‘t zuiden trekken,

dan zul je ‘n paradijs ontdekken,

veel mooier dan mijn lessen, kind.

P. de Vries

Nico Drost

nj.drost@knid.nl

Oud-leden Ornas gezocht

Een klein aantal oud-leden van de 

niet meer bestaande tennisclub Ornas, 

die op Berg en Dal te Den Haag in de 

jaren 1960 tot ongeveer 1970 compe-

titie speelde, hebben elkaar onlangs 

ontmoet en zaten toen te brainstormen 

waar de andere leden van ons team 

toch gebleven zouden kunnen zijn. 

Wij hebben toen het idee opgevat om 

een poging te doen hen te vinden. Ik 

heb al eens getracht ze te vinden via 

schoolbank, maar dit heeft helaas geen 

resultaat opgeleverd.

e i n spe ifiek op oek naar ar o 
van Rossum, destijds woonachtig op 

de Pauwenlaan, zat op het Grotiusly-

ceum in de Klaverstraat en is hierna 

- meen ik - naar de HALO gegaan op 

de Laan van Poot.

Tevens zijn we op zoek naar Emmy 

van Vliet, toen woonachtig op de 

Ereprijsweg en zat op het gymnasium 

van het 2e VCL. Zij had twee zussen: 

Ineke en Zita.

We weten wel dat een van ons team 

vorig jaar helaas is overleden, name-

lijk Hans Mittelberg.

Wie weet waar onze gezochte leden 

zijn of kan ons op weg helpen met 

andere informatie?

Joya Schellink

jschellink@casema.nl
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In De Oud-Hagenaar stond een artikel over ‘De allrounder van ADO: Jan van 

den Oever’. Ik kan me Jan nog goed herinneren. Wij zaten, als 15-jarige jon-

gens, samen in een bankje van de derde klas van de Zuiderpark Mulo aan de 

Boerenstraat in Den Haag. Hij was toen al een uitblinker als voetballer. We 

deden als school in die tijd jaarlijks mee aan het Paastoernooi voor school-

voetbalteams, dat gehouden werd in het Zuiderpark op de velden ‘achter 

ADO’, zoals wij die terreinen noemden. Achteraf gezien moeten dat voor Jan 

frustrerende tijden geweest zijn: hij moest als uitstekende voetballer een elf-

tal op sleeptouw nemen, waarvan het merendeel maar wat in het wilde weg 

schopte. Op de klassenfoto staat Jan achterste rij links en ik derde van links.

Wim van Ofwegen

wim@ofwegen.nl

Door ziekte en een verblijf in het ziekenhuis is mijn reactie wat verlaat op uw 

informatieve artikel in De Oud-Hagenaar over de omschakeling van 127 volt 

naar 220 volt. Als oude Hagenaar (82 jaar) heb ik dat allemaal meegemaakt 

en ook van dichtbij als de jongen van die enge stroom. Wat waren sommige 

mensen bang. Wij hadden toen van die mooie volt meters in de vorm van 

een zakhorloge. Toen ik het stuk van u las schoot mij te binnen dat ik deze 

nog ergens had opgeborgen. Maar in zestig jaar gebeurd er veel, zes maal 

verhuisd dus welke doos is van die tijd. Na lang zoeken heb ik ze gevonden 

2 st. 127 volt en 1st. van 220 volt. Ik hoop dat de afbeelding goed is, maar dit 

is nostalgie. Het was een mooie tijd.

B. Bouma

benbouma@hotmail.com

OPROEPJES EN BRIEVEN
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!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

estland  el t  idden elfland  eids endam
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant 

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl
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Den Haag, eens de voorloper van deze 

moderne vorm van wonen, dreigt af te 

zakken. Of wellicht dat het groeps-

wonen totaal verdwijnt. Treurig zou 

dat zijn. Alle aanwezigen deelden die 

mening.

Grote wachtlijsten

De besturen van het GDO en HSBG 

- die samen de afgelopen dertig jaar 

zijn gegroeid en op dit ogenblik 

meer dan 1.000 gezinnen, stellen en 

alleenstaande zelfstandig huisvesten 

in bijna vijftig groepen en gebouwen 

- weten zich geen raad met de grote 

wachtlijsten. Meer dan 500 mensen 

die naar een woning van ons willen 

doorstromen.

De reeds ten dele in uitvoering zijnde 

nieuwe subsidieregelingen van wet-

houder Karsten Klein (CDA) zien er 

niet goed uit. Gevreesd wordt dat het 

gevolg van deze gewijzigde regeling is 

dat de bestaande groepswoongemeen-

schappen zullen verdwijnen vanwege 

onvoldoende steunende bijdrage. Het 

college van Den Haag is van oordeel 

dat bezuinigen op thuiszorg, het slui-

ten van verzorgingshuizen en verpleeg 

tehuizen allemaal niet tegelijk kan. 

Dat is goed inzicht.

De gemeente weet dat 50 procent van 

de ouderen eenzaam is en behoefte 

heeft aan een of andere vorm van 

contact en aandacht, de gemeente wil 

dat ouderen langer zelfstandig blijven 

wonen. Verder is het beleid van 

onder andere wethouder Klein dat hij 

‘community-vorming’ en participatie 

enorm belangrijk vindt.

Aanvalsplan

Deze mix van beleid en uitspra-

ken zou ervoor moeten zorgen dat 

groepswonen voor ouderen een 

steuntje in de rug zou moeten krijgen. 

Een aanvalsplan om de toekomst 

fier te emoet te treden. e besturen 
vragen om steun en daden van de kant 

van de gemeente. Immers de dertig 

jaren dat wij actief zijn, laten zien dat, 

als de omstandigheden juist zijn, wij 

innovatief en met daadkracht nieuwe 

wooncomplexen kunnen realiseren. 

Daarbij past een meewerkende en vi-

sionair college van B en W. Daar past 

bij geen beleidsnota of het neerzetten 

van een steile structuur en het idee dat 

als dat op papier staat de werkelijk dan 

ook zich daarna richt.

Informatie onvoldoende

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk 

dat de informatie waarop de raadsle-

den vorig jaar waren ingestapt toch 

nog onvoldoende was. In een stevig 

debat werd duidelijk dat er zo spoedig 

mogelijk een evaluatie moet komen 

om te kijken of aan de doelstellingen 

van wethouder Klein ook gevolg is ge-

geven. Anders kan de door D66, HSP 

en PvdA niet gewenste situatie dat 

groepswonen voor ouderen, ondanks 

alle mooie woorden, zieltogend ten 

onder gaat.

De besturen vonden de avond ge-

slaagd, omdat de bestaande zorgen 

gedeeld konden worden. De bestu-

ren waren ook sterk getroffen door 

het participeren van de aanwezige 

politieke partijen en hun inzet om de 

GDO en de HSBG hun taak voor de 

toekomst van de ouderen in de stad 

vorm te geven.

Informatie over de GDO: bezoek de 

website www.gdo-denhaag.nl, kom 

langs aan de Catharina van Ren-

nesstraat 8, 2551 GM Den Haag. De 

GDO is telefonisch bereikbaar op 

070-8877183 van maandag tot en met 

donderdag tussen 9.00 uur en 13.00 

uur. Mail: info@gdo-denhaag.nl.

Informatie over de HSBG: bezoek 

de website http://www.hsbg.nl, kom 

langs aan de Catharina van Ren-

nesstraat 8 k023, 2551 GM Den Haag. 

De HSBG is telefonisch bereikbaar 

op 070-8877183 van maandag tot en 

met donderdag tussen 9.00 en 13.00 

uur. Of stuur een mail naar de HSBG: 

info@hsbg.nl.

Toekomst voor groepswonen?
De HSBG en het GDO, de belangrijkste organisaties waar het betreft groepswonen en beschut wonen 

voor ouderen vanaf vijftig jaar, hebben een informatief overleg gevoerd met de gemeentelijke politieke 

vertegenwoordigers. Alleen de vertegenwoordigers van D66, HSP en PvdA waren aanwezig. Van de 

andere partijen hadden zich drie afgemeld en de rest had geen belangstelling. Op zich is dat zorgelijk.
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Eerder schreef ik al over de Huber-

tus de Wildeschool en gymleraar 

Zuyderveld. De man had een bekende 

naam in de turnsport, maar als leraar 

jarenlang ervaren dat een turntalent 

ontdekken nog wel mogelijk was op 

de lagere school, maar absoluut niet 

bij het voortgezet onderwijs. Hij liet 

ons daarom kennis maken met het 

speelse in het bewegen door het ‘aan-

bieden’ van softbal in de veldlessen 

en volleybal in de zaal. Dat volleybal 

had niet veel om het lijf; we moesten 

in maximaal driemaal spelen de bal 

over het net, en op de grond bij de 

tegenpartij zien te krijgen.

Na mijn examen bracht ik een zomer 

lang op het strand door met mijn 

eerste vriendinnetje en werd toen 

door m’n ouders naar het bureau voor 

beroepskeuze gestuurd. Waar de heer 

Petiet adviseerde, dat iemand die in 

drie jaar een MULO-diploma kan ha-

len, en toch nog niet weet of hij piloot 

of putjesschepper wil worden, nog 

maar beter door kan leren op de HBS. 

Die was intussen al een week aan de 

gang, en de directeur vertelde dat er in 

de derde klas nog maar één meisjes-

plaats vrij was. Maar het was in 1953 

op een christelijke school, natuurlijk 

onbestaanbaar dat ik op die ene plaats 

bijvoorbeeld naast Cisca van Amerom 

zou komen te zitten. Dus werd het een 

nieuwe start in de tweede klas, en had 

ik het ‘gewonnen’ MULO-jaar weer 

dubbel verspeeld. Maar ja, intussen 

is al lang gebleken dat de wereld, 

ook toen, niet speciaal op mij zat te 

wachten...

Excelsior in Loosduinen

De HBS Populierstraat had in het 

verleden een sportnaam opgebouwd 

met veldhandbal; Bas Irke heeft daar 

nog een jongensboek over geschreven. 

Maar sinds enige jaren had volleybal 

z’n intrede gedaan op de Haagse scho-

len; en zo werd in de Kerstvakantie 

in de gymzaal een volleybal-toernooi 

voor Haagse scholen georganiseerd. 

Pas daar zag ik hoe volleybal echt 

gespeeld kon worden, en ik was met-

een verkocht. Ook al zat de Nevobo-

competitie er voor meer dan de helft 

op, ik wilde meteen competitie spelen 

en meldde me aan bij Excelsior in 

Loosduinen.

In die tijd was volleybal echt 

‘booming’; alleen al in een dorp als 

Loosduinen bestonden vijf clubs. De 

omvang van de meeste clubs was 

overigens zeer beperkt; gemiddeld 

twee heren- en twee damesteams. 

Een andere merkwaardigheid van dat 

oer-volleybal was dat veel clubs een 

‘spruit’ van een andere vereniging wa-

ren. Excelsior en Odilo in Loosduinen 

stamden bijvoorbeeld van gymnastiek-

verenigingen af. Een tweede categorie 

clubs werd geleverd door bedrijven; in 

Loosduinen Vredestein en de Milva’s, 

in Den Haag onder andere KLM, 

Ministerie van Oorlog, Ministerie 

van Marine, enzovoorts. Een derde 

categorie bestond uit clubs die uit een 

school ‘geboren’ 

waren, Hofwijck, 

PVC, Zandvliet, 

HML, CLV. En dan 

waren er ten-

slotte ook nog clubs 

waarvan de naam 

duidelijk maakte dat 

ze als volleybalclub 

opgericht waren: 

Rijswijkse VC, Blokkeer en Set Up.

De wedstrijden in die tijd werden 

meestal gespeeld in vooroorlogse 

gymzaaltjes; en wie zich afvraagt 

waarom een volleybalveld negen 

maal achttien meter is, vindt hier dus 

gelijk het antwoord. Een ander feno-

meen, aan die vooroorlogse zaaltjes 

verbonden, was de kleedaccomodatie. 

Meestal was er maar één kleed-

ruimte en werden de mannen naar 

de toestelberging verbannen om zich 

om te kleden tussen de bruggen en de 

bokken (de bokken bij de bokken dus). 

Dat het zwakke geslacht aldus bevoor-

recht werd was trouwens niet overal 

zo; want die zaal van Excelsior kon 

bijvoorbeeld alleen betreden worden 

via de dameskleedkamer. Zodat er 

vaak ‘ogen dicht’ van ons mannen 

geëist werd.

In die oertijd heb ik de gekste toe-

standen qua accomodatie beleefd. 

De aan sporthallen gewende spelers 

van tegenwoordig moeten zich eens 

een gymzaaltje voorstellen waar een 

kachel in staat. Of een zaal met hanen-

balken waar de bal soms zonder ze te 

raken weer te voorschijn kwam en dus 

doorgespeeld moest worden. Of een 

zaal van vier en een halve meter hoog 

en zo weinig ruimte naast het veld, 

dat er op een time-out gewacht moest 

worden voordat je naar de kleedkamer 

aan de andere kant van de zaal kon 

lopen. In een nu afgebroken zaal in 

Monster moesten de banken naar de 

toestelruimte gedragen worden, omdat 

ze anders gedeeltelijk in het speelveld 

stonden.

Jan van der Heijden

heijden5@caiway.nl

Lees het volledige verhaal op 

deoud-hagenaar.nl.

Oer-volleybal in Den Haag
Toen ik in De Oud-Hagenaar de foto van het KLM-gebouw zag, 

moest ik eraan denken dat ik al in 1956-1957 in dat gebouw ge-

weest ben. Een tijd waarin weinig mensen per vliegtuig reisden, 

en dus weinig Hagenaars een reden hadden om het gebouw van 

binnen te zien. Ook in mijn geval had het niet met een vliegreis 

te maken, maar met een volleybalwedstrijd.

BOEDEL ONTRUIMING NEDERLAND

- Leeghalen woning in overleg

- verhuur/verkoop klaar maken van de woning

- opslag inboedel

INFO@BOEDELONTRUIMINGNEDERLAND.NL  |   06 23 00 01 06

- Advertorial -
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Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

Laan van Meerdervoort 620 A

2564 AK  Den Haag

Begin mei: Valkenboskade 466

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

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

Wij g
aan begin mei verhuizen

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

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

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

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

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

 
 

    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    -  

  

 Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

 All Inclusive - logies, ontbijt, lunch en diner 

 Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes 

 Excursie programma met alle entrees ed. 

 Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht 

  All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels BusreizenBusreizen   

  

  All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels AutovakantiesAutovakanties  

  

 Hotel Heiderhof Westerwald / Duitsland 

Voor alle vakantiereizen 

   

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

va. va.   

--
p.p.p.p.  

va. va.   

--
p.p.p.p.  

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

Deze actie vervangt de lopende Florencepas actie 2016 van Bogaard KLiniek.

Informeer altijd naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Bogaard Kliniek is volledig gericht op gebitsreconstructies met

behulp van implantaten, kronen, bruggen en protheses (NVOI erkend)

€ 125,- retour bij 
een klikgebit
bij Bogaard Kliniek op vertoon van uw Florencepas 2016

✓   €125,- per kaakdeel retour (de maximale 

wettelijke eigen bijdrage)

✓   Actie loopt bij inschrijving en start behandeling 

(ook implantologie) tot 1 juli 2016

✓   voorwaarde is dat de implantologie ook door 

Bogaard Kliniek wordt verzorgd

✓   Ook het consult is gratis

✓   houdt rekening met uw eigen risico! Dat komt voor 

uw eigen rekening als het nog niet is besteed in 2016.

✓   controleer altijd de voorwaarden van uw zorgverzekeraar

GRATIS
INTAKE

Kijk op www.bogaardkliniek.nl voor de voorwaarden

Deze actie vervangt de lopende Florencepas actie 2016 van Bogaard KLiniek.

Informeer altijd naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

✓   controleer altijd de voorwaarden van uw zorgverzekeraar

Prins Johan Frisopromenade 32

2284 DB Rijswijk

Winkelcentrum In de Bogaard

T : 070 -22 100 07

I : www.bogaardkliniek.nl

E : balie@bogaardkliniek.nl

Wilt u gebruik maken van deze actie? Stuur dan een e-mail naar:
balie@bogaardkliniek.nl of bel 070-22 100 07

Kijk op www.bogaardkliniek.nl voor de voorwaarden

✓   €125,- per kaakdeel retour (de maximale 

wettelijke eigen bijdrage)

✓   Actie loopt bij inschrijving en start behandeling 

(ook implantologie) tot 1 juli 2016

✓   voorwaarde is dat de implantologie ook door 

Bogaard Kliniek wordt verzorgd

✓   Ook het consult is gratis

✓   houdt rekening met uw eigen risico! Dat komt voor 

uw eigen rekening als het nog niet is besteed in 2016.

✓   controleer altijd de voorwaarden van uw zorgverzekeraar

 

 

 
GEPENSIONEERD 
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?! 
 

Voor een goede relatie zijn wij op zoek 
naar gemotiveerde mensen die 
gepensioneerd of met functioneel 
leeftijdontslag zijn en in de periode april  
t/m juni 2016 minimaal 3 dagen per 
week in Den Haag huis-aan-huis lokale 
heffingen willen controleren. 

 

 WIJ VRAGEN: 

�  Goede communicatieve 
vaardigheden; 

� Perfecte beheersing van de 
Nederlandse taal; 

� Computervaardig; 
�  In bezit van auto en rijbewijs B; 
�  Minimaal 3 dagen per week à 5 

uur per dag beschikbaar. 
 

 WIJ BIEDEN: 

�  Een marktconform salaris; 
�  Veel vrijheid en zelfstandigheid; 
�  Flexibele werkdagen/-tijden. 
 

 BENT U GEÏNTERESSEERD?: 
Mail uw CV naar info@jobrent.nl of 
schrijf u online in via www.jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Esther Aaldering, tel. 
026-3840567. 
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kon ze haar gang gaan met 

haar dubieuze praktijken om-

dat haar door veel invloed-

rijke mannen een hand boven 

haar hoofd werd gehouden.

De geruchtmakende zedenzaak, die 

op donderdag 25 juni 1908 voor de 

Haagse rechter diende, vond achter 

gesloten deuren plaats. De hoofdper-

soon in deze zaak, de verdachte kop-

pelaarster Greet Führopp verscheen 

niet op de zitting, maar verbleef 

veilig bij kennissen. Ze werd ervan 

beschuldigd minderjarige meisjes te 

hebben geronseld. Zelfs meisjes van 

onder de zestien jaar waren erbij. 

Ze had deze tieners aangezet tot 

‘vriendelijk handelen’ met heren die 

bij haar voor de gezelligheid op de 

ko fie kwamen. et waren meren-

deels gefortuneerde aristocratische 

mannen, die zich verlekkerden aan de 

eenvoudige jonge meisjes van Duitse 

Greet. 

Emmastraat

In haar woning aan de Emmastraat 

84 in het Bezuidenhout vond het 

gebeuren dagelijks plaats. De meisjes 

werden gelokt via een advertentie 

in de krant, waarin de vrouw nette 

dagmeisjes zocht voor licht werk in 

de huishouding en als oppas voor 

een kindje. Het was een heel andere 

tijd, die niet te vergelijken is met 

heden. De goedlopende zaak zou al 

meer dan tien jaar bestaan en heel 

wat voorname heren wisten de weg 

naar de Emmastraat uit hun hoofd te 

vinden.

De zaak kwam aan het rollen doordat 

een meisje van amper 17 jaar uit 

de school klapte. Enige maanden 

eerder was ze op de advertentie van 

Madam Greet afgekomen. Deze wist 

vriendelijk te melden, dat het kleine 

kindje er niet meer was, maar dat ze 

wel ander verdienstelijk werk had 

voor het meisje.

Het naïeve kind koesterde totaal geen 

argwaan voor de Duitse madam, die 

het zo goed met haar voor leek te 

hebben. Ze was vriendelijk, behulp-

zaam, goedlachs, maar ook dominant 

met een vlotte babbel. Spoedig kwam 

op een avond een deftige meneer 

langs met wie ze gezellig wijn dronk 

en die het jonge meisje uiteindelijk 

van haar maagdschap beroofde. 

De man gaf maar liefst 10 gulden, 

waarvan er vijf naar het meisje 

gingen. Dat was een groot bedrag 

in die tijd! Andere heren gaven het 

gebruikelijke bedrag van 5 gulden, 

dat met Greet werd gedeeld. Maar 

aan alles kwam een einde. Het meisje 

voelde zich teveel genomen en wilde 

niet meer. Onder zware dreigemen-

ten wist Greet haar nog enige tijd te 

houden, maar toen kwam de 76-jarige 

weduwe De Fremery in beeld bij wie 

ze om hulp vroeg.

Deze welbespraakte weduwe was lid 

van de Vrouwenbond tot verhoging 

van het Zedelijk Bewustzijn en die 

club zat al jaren achter Duitse Greet 

aan. Meer dan tien jaar geleden had-

den ze de toenmalige commissaris 

Van Schermbeek al ingelicht over 

Greet, die overigens een relatie had 

met hoofdinspecteur Van Lelyveld 

van Dranktoezicht! Ja, ja, ook hoge 

agenten waren bekend bij Greet. Het 

was de Vrouwenbond wel duidelijk 

dat Greet werd beschermd door vele 

hoge heren. Eindelijk liep de madam 

tegen de lamp en werd ze veroor-

deeld voor 6 maanden gevangenis-

straf. Maar Greet was getipt door één 

van haar invloedrijke vrienden en zat 

reeds veilig in Duitsland! De affaire 

Duitse Greet zorgde voor veel tumult 

rondom mogelijke corruptie bij de 

Haagse politie. Het gonsde van al-

lerlei geruchten dat ‘hoge heren’ hier 

ongetwijfeld meer van wisten. 

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. 
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

De zedenzaak rond ‘Duitsche Greet’
In 1908 stond de Margaretha 

Fúhropp, beter bekend als 

Duitse Greet, voor de rechter. 

Ze werd ervan beschuldigd 

zich jarenlang te hebben 

beziggehouden met koppela-

rij. Het was een groot zeden-

schandaal aan het begin van 

de vorige eeuw. Jarenlang 

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

Tentoonstelling 
Christiaan kijkt!   

De naam van Chris-

tiaan Huygens, 

onze belangrijkste 

wetenschapper 

ooit, is onlosma-

kelijk verbonden 

aan de telescopie 

en de microscopie. 

Van 7 april t/m 

30 oktober is op Hofwijck in Voorburg de 

bijzondere tentoonstelling Christiaan kijkt! 

In deze tentoonstelling staan de belangrijke 

uitvindingen en ontdekkingen van Christiaan 

Huygens op het gebied van telescopen en 

microscopen centraal.

www.hofwijck.nl

Huygensmuseum Hofwijck

Locatie: Westeinde 
2 A, Voorburg
Tijd: di – zo, 
12.00 – 17.00 uur
Toegang: € 6,00, 
CJP/Cultuurkaart 
€ 3,00

Dag van de 
Haagse Geschiedenis  

Het Haags Gemeentearchief organiseert de 

Dag van De Haagse Geschiedenis. Deze dag is 

bedoeld om inwoners van Den Haag bekend 

te maken met de rijke 

geschiedenis van hun 

stad. Ruim 30 culturele, 

historische en museale 

instellingen doen mee. 

Het Plein vormt het mid-

delpunt waar naast een 

nostalgische kermis ook 

veel leuke kinderactiviteiten plaatsvinden. 

www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl

Haags Gemeentearchief   

Locatie: Rond het Plein, Den Haag
Aanvang: 11.00 uur
Toegang: met tickets, verkrijgbaar bij de 
kramen op het Plein.

Concert ‘A kind of Magic’ 
De muziek van Queen is meer-

maals aanleiding geweest voor uitvoeringen 

door klassieke orkesten. De ‘Queen Symp-

Fonds 1818 agenda

hony’ van componist Tolga Kashif is een werk op 

zich. Op 16 april 2016 is dit muziekspektakel te 

beluisteren onder de naam ‘A kind of Magic’ in 

het Auditorium van de TU Delft. De Koninklijke 

Harmoniekapel Delft wordt ondersteund door 

een honderdkoppig projectkoor. Voorafgaand 

aan het concert wordt een popcollege gegeven 

door popjournalist Leo Blokhuis. 

queensymphonydelft.harmoniekapel.nl

Koninklijke Harmoniekapel Delft

Locatie: Aula TU Delft
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: €14,50 - €19,50 

Haags Korenfestijn   
Op zondag 17 april  organiseert Vo-

kaal Totaal haar eerste Haagse Korenfestival. De 

21 deelnemende koren krijgen de gelegenheid 

om daar 20 minuten lang op te treden en er een 

spetterende show van te maken. 

www.vokaaltotaal.nl

Vokaal Totaal 

Locatie: Het Paard van Troje, 
Prinsegracht 12 Den Haag
Tijd: 11.00 – 20.00 uur
Toegang: € 3,00

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 20 april kunt u luisteren naar Klaas Trapman 

op piano.

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk 

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

APRIL

17

APRIL

16

APRIL

v.a. 7

APRIL

20

APRIL

16

Dag van de Haagse Geschiedenis

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

De naam van Chris-

Pauzeconcert Kloosterkerk  

17

16v.a. 7

20

16
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Onder leiding van Miranda van Wilgen organiseert vereniging De Volharding 

twee mozaïek workshops voor beginners en gevorderden.

U maakt uw eigen mozaïekwerk, bijvoorbeeld een fotolijstje of schaal, 

onder het genot van een kopje koffie of thee en een taartje.

 

 

Alle materialen zijn bij ons op het verenigingsgebouw aanwezig.

Maximaal 16 deelnemers per workshop.

De kosten bedragen € 15,- per persoon, contant mee te nemen.

Adres: Roggeveenstraat 116/ Hoek Prins Hendrikstraat

Aanmelden kan per mail op info@devolharding.nl, 

o.v.v. mozaïek workshop of u kunt bellen naar 070 221 05 80.

 

 

WANNEER? ’s middags

Donderdag 21 april 13.30 - 16.00

Donderdag 13 mei 13.30 - 16.00

 Mozaïek workshop
bij vereniging De Volharding

WWW.DEVOLHARDING.NL

Rudolf Steiner Zorg
 Nieuwe Parklaan 58    2597 LD  Den Haag    070-306 83 06 

www.rudolfsteinerzorg.nl

‘kleinschalig en persoonlijk’   

Ouderenzorg • Zorg aan mensen met een 

verstandelijke beperking  •  Dagbesteding en groeps-

activiteiten, óók voor mensen die thuis wonen

Zorg van mens tot mens

Onderdeel van de Raphaëlstichting

ks.nl

Harrie 

Babba

Dinsdag 19 en woensdag 20 april

Vanaf 11 april op

Van 11 t/m 15 april staat 89.3 Radio West geheel in het teken van de 
jaren vijftig, zestig en zeventig. Met muziek van de Beatles tot Wim 
Sonneveld en  Elvis tot The Three Degrees. We halen samen met de 
luisteraars herinneringen op aan die ‘goeie ouwe tijd’, waarin de wereld 
er nog heel anders uitzag. Praat je ook mee? Bijvoorbeeld over de 
mode, je haarstijl, de moord op John F. Kennedy of het optreden van 
de Stones in het Kurhaus.  

Kijk voor meer informatie op: 

www.omroepwest.nl/weekvantoen
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West 
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Ik was een nakomelingetje, want mijn 

zus Mary was bijna tien jaar ouder. Ui-

teraard gingen de eerste jaren van mijn 

leven min of meer aan mij voorbij. De 

eerste herinnering na het uitbreken van 

de Tweede Wereldoorlog, was dat mijn 

moeder mij op een keer ‘s avonds uit 

mijn ledikantje haalde en mij op haar 

arm mee naar buiten nam om één van 

de eerste V-wapens over ons huis te 

zien vliegen. Ik was nog te jong om 

veel dingen te herinneren en zaken die 

mij aan de oorlogstijd zijn bijgebleven 

zijn er niet zoveel. Om er een paar hier 

te vermelden, zo herinner ik mij de 

Duitse soldaten die door onze straat 

marcheerden. Ik zie dan ook veel 

paard en wagens met hooi en hoor nog 

de zang van de soldaten.

Wat ook in mijn herinnering is gegrift, 

zijn de razzia’s, de overvalwagens op 

de Vaillantlaan en de harde stemmen 

door de luidsprekers die de mannen 

opriepen zich te melden en de soldaten 

die de huizen doorzochten. Ik weet 

nog dat een Duitse soldaat vertelde dat 

hij wel wist dat veel mannen onder de 

grond verborgen zaten, maar zo zei 

hij: “Ik vertel niks!” Mijn vader was 

boven de leeftijd dat hij opgeroepen 

kon worden, maar hij was bijzonder 

angstig, dat ook hij weg moest.

Ik zat op de Openbare Lagere School, 

de Frans Halsschool, in de klas bij juf-

frouw Heppener. Wanneer de sirenes 

loeiden moesten we onder de banken 

kruipen. Een nare herinnering was het 

bombardement op het Bezuidenhout-

kwartier. Ik zag mensen vluchten op 

onder andere bakfietsen over de oe -

kade, zelfs in ondergoed! Dit maakte 

een diepe indruk op mij. Op de hoek 

van de Frans Halsstraat en de Jacob 

Marisstraat voor het café, stonden 

twee Duitse soldaten af en toe in de 

lucht te schieten, waarschijnlijk om de 

zaak onder controle te houden. Al zo 

gewend waren mijn vriendje en ik aan 

de oorlog, dat we heel onschuldig aan 

de soldaten vroegen om de lege hulzen 

van de geweerkogels naar ons toe te 

schoppen, wat ze ook deden.

Ook de hongerwinter is niet aan ons 

gezin voorbij gegaan. Net als zo velen 

hebben wij suikerbieten gegeten. Mijn 

moeder probeerde er altijd iets van 

te maken. Een maaltijd met spinazie 

en bloembollen. En niet vergeten het 

midden van de bloembol te verwijde-

ren, want dat was giftig!

Op de Vaillantlaan verkocht een bak-

ker ‘opklop’. Het vulde de maag maar 

voor even, want het was allemaal maar 

lucht. Af en toe werden de kinderen 

van onze straat bij de kruidenier Piet 

Burgel en zijn vrouw uitgenodigd 

om een hapje mee te eten, want die 

had nog wat reserves waarschijnlijk. 

Op de andere hoek van de Vaillant-

laan en de Frans Halsstraat was de 

groentewinkel van de familie Herwig. 

De groenteboer had een grote platte 

handwagen. Die werd geleend door 

mijn vader en zover ik het nog weet 

samen met buurman Kees de Kruyff 

en een collega van hem bij de Konink-

lijke Schouwburg een zekere meneer 

Timmer. Zij zijn gezamenlijk met die 

handwagen naar Noord-Holland gelo-

pen om aardappelen te kopen of zaken 

te ruilen. Toen zij terugkwamen, weet 

ik nog dat mijn vader zei: “Aan elke 

aardappel kleeft een druppel bloed!” 

Maar het was een rijkdom dat we 

aardappels konden eten. Ook de gaar-

keuken ontbreekt niet in dit verhaal. 

Een herinnering die veel indruk op 

ons kinderen maakten, was het verhaal 

van een buurman die nadat de pan met 

stamppot van de gaarkeuken op tafel 

kwam, die helemaal alleen heeft leeg 

gegeten of liever gezegd leeg gevre-

ten! Vrouw en kinderen hadden het 

nakijken. Vreselijke dingen waren dat! 

Wij, kinderen, mochten rijstebloem-

pap komen eten van de IKB (Inter 

Kerkelijk Bureau). Dit vond plaats in 

de Christelijke Lagere School in de 

Frans Halsstraat.

Natuurlijk was er ook een stook-

probleem. In de Boekhorststraat 

bevonden zich tussen de rails, (toen 

reed er nog een tram, lijn 10?) houten 

blokjes. Die waren snel verdwenen! 

Met een paar vriendjes gingen we 

sintels zoeken op het spoorviaduct van 

de Vaillantlaan bij de Parallelweg, dat 

brandde ook nog een beetje. Ik weet 

nog dat mijn moeder en mijn zuster 

naar het Bezuidenhout zijn geweest 

om na het bombardement hout te 

halen. Dit was overigens niet geheel 

zonder gevaar.

Tot slot beleefde ik als kind nog 

een avontuur. Mijn opoe verbleef in 

Gouda en daar kwamen alarmerende 

berichten vandaan dat het zeer slecht 

met haar ging. Het gevolg was dat ik 

met mijn moeder en zuster mee moest 

naar Gouda. Vervoer was er niet, dus 

er moest worden gelopen. Mijn vader 

had van een groentekist een karretje 

gemaakt, zodat ik daar af en toe in 

kon gaan zitten. Onze tocht ging over 

de grote weg en dat was niet zonder 

gevaar, omdat die regelmatig werd 

beschoten. Na vele uren zijn we veilig 

bij opoe gekomen. Opoe heeft het 

overleefd en is in 1960 pas overleden 

op 96-jarige leeftijd!

Het einde van de oorlog is voor mij 

als een droom voorbijgegaan. Eén van 

de eerste kentekenen was dat er over 

de Vaillantlaan blije mensen met vlag-

gen liepen, wat ik later begreep niet 

zonder gevaar was. Hierdoor kwamen 

alle buren uit hun huizen, net zoals 

ons gezin. Mijn moeder had een klein 

stukje vlees bemachtigd en dat lag 

te pruttelen in de koekenpan, de kat 

was niet mee naar buiten, dus ik hoef 

het eigenlijk verder niet uit te leggen, 

want toen iedereen naar binnen ging, 

was de pan leeg. Mijn vader was in 

staat om de kat de nek om te draaien, 

gelukkig heeft hij zich kunnen be-

heersen! Er waren natuurlijk allerlei 

straatfeesten, waar wij als kinderen 

het grootste plezier aan beleefden. Ik 

at voor het eerst van mijn leven een 

banaan en pinda’s en niet te vergeten 

dat heerlijke wittebrood uit Zweden!

Ik las laatst in één van de edities van 

de Oude Hagenaar over de kolenboe-

ren. Natuurlijk herinner ik mij dat 

ook, dat de kolenboer met de zak op 

de rug de kolen loste in de kolenkast 

onder de stenen trap van het por-

tiek en dat later de zakken werden 

geteld. Die kolenkast was voor mijn 

moeder een stok achter de deur als ik 

ondeugend was geweest. Maar zover 

ik mij herinner, werd er alleen maar 

gedreigd. Mijn vader zat helemaal 

in de voetballerij. Eerst gevoetbald 

bij HDV in het Zuiderpark en later 

werd hij scheidsrechter. Als ik naar de 

kapper moest voelde hij zich verplicht 

dat ik met mijn moeder naar een 

collega-kapper-scheidsrechter ging. 

Die kapper was niet naast de deur, 

want we moesten helemaal van de 

Frans Halsstraat naar de Scheperstraat 

in de Transvaalbuurt lopen. We liepen 

dan onder andere door de Van der 

Vennestraat en daar bevond zich op de 

helft van deze straat, het politiebureau. 

Ook hier kwamen de bedreigingen: 

“Als je je niet gedraagt, dan breng ik 

je in het politiebureau en dan wordt je 

opgesloten in het spinnenhok!”

Joop Josée

jo.josee@casema.nl

De Frans Halsstraat
Ik ben geboren in september 1936 in de Schilderswijk. Om pre-

cies te zijn: ik ben geboren op nummer 57 in de Frans Halsstraat, 

in het deel tussen de Jacob Marisstraat en de Vaillantlaan. 

Nummer 57 bevindt zich op de tweede etage. Na drie maanden 

kwam op nummer 53 een benedenwoning vrij en verhuisden mijn 

ouders met mij en mijn zus naar beneden.
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Van links naar rechts mijn opoe Leeflang, 
ondergetekende (Jopie) en mijn zus Mary 

Josée.

DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

06.30  Mogge Michiel
Wakker worden met het nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Steenwinkel. 

10.00  Debby en haar Mannen (ook op TV West)
Debby Roukens presenteert iedere dag een programma vol gezelligheid, 
gasten en (live) muziek. Samen met Fred Zuiderwijk, Gregor Bak, René van 
Kooten, Pierre Wind en andere bekende regiogenoten. 

13.00  Patrick in de Middag
Een gezellige middag met muziek en shownieuws, door Patrick van Houten. 

16.00  Studio Haagsche Bluf
Tjeerd Spoor (foto) brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

Mis niks! 
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laat-
ste nieuws en kijk en luister naar de program-
ma’s: download nu de gratis Omroep West 
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
Omroepwest.nl/nieuwsbrief

maandag t/m vrijdag

07.00 TV West Ochtendnieuws
Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal  

10.00 Debby en haar Mannen
Kijk live mee met de radiouitzending. 

17.00  maandag: TV West Sport Een overzicht van het sport 

 weekend, waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles. 

 dinsdag: Team West Opsporingsprogramma, met Kirsten  

 van Dissel (foto).

 woensdag: Gewoon zo dus Manuel Venderbos ontmoet  

 mensen met een beperking én hun mogelijkheden. 

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte lijn  

 door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: Trots! Johan Overdevest biedt kijkers de kans hun  

 trots uit te spreken aan hun geliefden en vrienden.

Kijk op Omroepwest.nl/radiogids voor een volledig over-
zicht van de programmering, inclusief die van het weekend. 

17.30  TV West Nieuws 
Het nieuws uit de regio

17.45 Verkeersjournaal

Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar de komende week verkeersom-

leidingen en opstoppingen te verwachten zijn. 

Van 18.00 uur tot 07.00 uur: herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.  

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief die van het weekend. 

19.00  Rudo op de de Radio
Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00 dagelijks wisselend programma
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KIJK VOOR ALLE ACTIES OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL

KERKETUINENWEG 30, 2544 CW DEN HAAG

Openingstijden: ma-vr 08.30-17.00 uur 
za 10.00-16.00 uur

UW HULPMIDDELENOUTLET, NOG NOOIT WAS COMFORT ZÓ VOORDELIG! 

OOK ONLINE IN- EN VERKOOP VAN HULPMIDDELEN OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL

 

ACTIE SCOOTMOBIELEN
NIEUWE EN GEBRUIKTE SCOOTMOBIELEN VOOR SCHERPE PRIJZEN

ALLE OCCASIONS 
50 - 70% 
KORTING

NIEUW 
VANAF 699,-

109.-

69.-
249.-

149.-

ROLLATOR
ECO-LIGHT 2
• IN HOOGTE VERSTELBAAR

• GOEDE ZITTING MET RUGLEUNING

• ROBUUSTE MASSIEVE BANDEN

• GEWICHT: 7,6 KG

ROLLATOR
MODELITO CLASSIC
• IN HOOGTE VERSTELBAAR

• EENVOUDIG OPKLAPBAAR

• MAXIMAAL GEBRUIKERSGEWICHT: 136 KG

• GEWICHT: 7,2 KG

ACTIE SCOOTMOBIELEN
WEGENS SUCCES VERLENGD
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United Moves in Diligentia

Ballet voorstelling ‘United Moves’ met minderjarige Eritrese vluchtelingen Balletstudio Sharon 
Kleinegris vraagt aandacht voor de vluchtelingenproblematiek via een bijzondere dansproductie. 
In deze productie werken beroepsmuzikanten en dansers samen met leerlingen van de bal-
letschool én een dozijn minderjarige Eritrese vluchtelingen. De jongens, die een verblijfstatus 
hebben, wonen nu in Den Haag. Sharon Kleinegris vatte het idee op om de jongens te ‘integre-
ren’ door ze mee te nemen in een creatief proces, waarin ze hun ervaringen kunnen uiten.

Dat proces vergt veel discipline: om op tijd te zijn, te luisteren naar aanwijzingen en samenwer-
ken met anderen zoals de leerlingen van de balletschool door Sharon omschreven als ‘pittige 
meiden’. Het bleek een proces, dat een hoop plezier opleverde en dat spat aldus de bedenkster 
van het resultaat af! U kunt de voorstelling’ United Moves’ zien op zondag 24 april om 13.30 en 
17 uur ad 16 euro en op vrijdag 29 april in Diligentia om 20 uur ad 20 euro.

Helpt u ons de eerste 6 minuten?

RAV Hollands Midden heeft vorige week tijdens een lunchbijeenkomst in Leiden de campagne 
‘Helpt u ons de eerste 6 minuten?’ gelanceerd. De Regionaal Ambulance Voorziening (RAV) 
Hollands Midden start de campagne om zo veel mogelijk burgerhulpverleners te werven. Bij 
een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Hoe sneller iemand start met reanimeren 
en een AED aansluit des te groter is de overlevingskans. Een ambulance redt het niet altijd om 
er binnen deze 6 minuten te zijn en een burgerhulpverlener kan dan uitkomst bieden. Tijdens 
de lunchbijeenkomst in Leiden lanceerde burgemeester Lenferink samen met Floris Italianer, 
de directeur van de Hartstichting en Pieter Haasbeek, Algemeen Manager RAV HM, officieel de 
campagne. Op dit moment worden er landelijk nog zo’n 80.000 burgerhulpverleners gezocht 
en RAV Hollands Midden wil met deze campagne een flink aantal extra burgerhulpverleners 
werven. Meer informatie via: www.ravhm.nl

Over Burgerhulpverlening
Als er een melding van een hartstilstand binnenkomt bij de meldkamer, krijgen burgerhulp-
verleners in de buurt van het slachtoffer een bericht met daarin de locatie van het slachtoffer. 
Een deel krijgt hierbij het verzoek om direct naar het slachtoffer toe te gaan om te reanimeren. 
Andere krijgen een verzoek om een AED op te halen en daarmee naar het slachtoffer te gaan. 
Meer informatie via: http://ow.ly/ZAK0J

Over de RAV Hollands Midden
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van ambulancezorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De hoofdvestiging van de 
RAV Hollands Midden bevindt zich aan de Vondellaan te Leiden. De RAV Hollands Midden heeft 
261 medewerkers, waarvan 187 ambulancemedewerkers (chauffeurs en verpleegkundigen) en 
31 meldkamercentralisten. Per jaar rukken de 31 ambulances ongeveer 50.000 keer uit in de 
regio.

Zaterdag 9 april rondritten met HTM 2 in Den Haag centrum

Op zaterdag 9 april zal met de oudste (112 jaar) nog rijdende Nederlandse electrische open 
tram, de HTM 2, een kleine rondrit in het centrum van Den Haag vanaf het Kerkplein naar 
de Schedeldoekshaven en terug gemaakt worden. In- en uitstappen op het Kerkplein tussen 
Stadhuis en Grote Kerk.

Eerste rit om 11.00 uur, laatste rit rond 16.30 uur. De rit duurt ongeveer twaalf tot 15 minuten. 
Ritprijs 1 euro per persoon; de opbrengst is ten bate van de restauratie van de open tramwagen 
HTM 402 uit 1896. Op de rit vanaf de remise op Scheveningen naar het Kerkplein rijden we via 
lijnen 1, 11 en 17, dat wil zeggen: via het Statenkwartier en Zeeheldenkwartier. Vertrek Kurhaus 
rond 10.30 uur. Ritprijs voor deze rit tot aan het Kerkplein 2 Euro/persoon. Na de laatste rit 
(rond 16.45 uur) zal teruggereden worden via de route van lijn 9, dat wil zeggen: via CS over de 
Koninginnegracht, langs Madurodam en over de Nieuwe Parklaan. Ook daar kunt u meerijden 
voor twee euro per persoon.

Per juli zal deze tram voor een paar jaar naar Amsterdam gaan, dus neem uw kans waar! 
Tijdens deze ritten kunt u ook de speciale herdrukte prentbriefkaarten kopen.

NTjong zoekt verhalen over De Tweede Wereldoorlog

Heeft u verhalen? Om door te vertellen? Wij luisteren graag...

Voor het theaterproject ‘Wie niet weg is’ is NTjong, het jeugdtheatergezelschap van Den Haag, op zoek 
naar verhalen van mensen die de Tweede Wereldoorlog in Den Haag hebben meegemaakt en hierover 
in gesprek willen gaan met jongeren.

We zoeken verhalen over hoe het was om jong te zijn ten tijde van oorlog: kleine en grote verhalen, 
alledaags, heldhaftig, verdrietig, moedig of grappig.

Van deze verhalen en ander materiaal wordt door 4 jonge regisseurs een theatrale vertelling gemaakt, 
die op 4 en 5 mei wordt gespeeld in en om het Nationale Toneelgebouw aan de Kerkstraat in de wijk 
Willemspark.

Op zondag 10 april is de speciale vertelbijeenkomst waarin ouderen met jongeren in gesprek gaan. 
Bent u geïnteresseerd om uw verhaal te delen, kent u iemand die dat wil doen of wilt u meer informa-
tie? Neem dan contact op met Leo Sterrenburg van NTjong via leo.sterrenburg@nationaletoneel.nl of 
070-3181495. Mocht u op 10 april verhinderd zijn maar op 17 april wel kunnen, dan horen we dit ook 
graag!

Er is ook nog ruimte voor jongeren om mee te doen aan dit project. Meer informatie en aanmelden via 
http://www.ntjong.nl/tndd

Met dit project wil NTjong onder de deelnemende jongeren, buurtbewoners en bezoekers bewustwor-
ding creëren over de geschiedenis van de eigen omgeving, onverwachte ontmoetingen tussen jong en 
oud realiseren en de eigen buurt vanuit een nieuw perspectief verkennen.

Meer burgerhulpverleners nodig in Haaglanden

Elk jaar krijgen 1000 inwoners in Haaglanden een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Alleen snelle 
reanimatie kan levens redden. De gezamenlijke hulpverleners in de regio starten een regionale cam-
pagne om meer burgerhulpverleners te werven. Die kunnen in geval van nood een buurtbewoner direct 
helpen

Op 7 maart is een campagne gestart in de regio Haaglanden om extra burgerhulpverleners te wer-
ven. De campagne richt zich met name op mensen die (beroepsmatig) al kunnen reanimeren. Deze 
campagne is een initiatief van GGD Haaglanden, de Hartstichting, Veiligheidsregio Haaglanden, RAV 
Haaglanden en het Rode Kruis. 

De hoeveelheid burgerhulpverleners moet op een aantal plaatsen in de regio nog toenemen om overal 
binnen 6 minuten te kunnen reanimeren. Hulpdiensten zijn vaak snel ter plaatse, maar zij kunnen niet 
overal in de regio binnen de eerste cruciale 6 minuten aanwezig zijn om te starten met reanimatie. 
Burgerhulpverleners en buurtbewoners, die kunnen reanimeren en zich hebben aangemeld bij oproe-
psysteem Hartveilig Wonen, kunnen dit vaak wel. Dit vergroot de overlevingskans van het slachtoffer 
aanzienlijk. 

Hoe krijgen verbinding en verbondenheid gestalte in moderne media?

In de Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955, zal in de avond van 19 april gezocht worden 
naar antwoorden op de vraag: hoe krijgen verbinding en verbondenheid gestalte in moderne media als 
films en videogames?

De rooms-katholieke cultuurfilosoof Dr. Frank G. Bosman zal proberen ons inzicht te geven in het 
verband tussen deze uiteenlopende begrippen. Na de voordracht is er gelegenheid voor een gesprek. 
De heer Bosman is werkzaam aan de Tilburg School of Catholic Theology (Universiteit van Tilburg) als 
programmacoördinator van LUCE/Centrum voor Religieuze Communicatie.

De spreker zal worden ingeleid door Mw. Ds. Drs. Marina Slootmans.

De avond begint om 20.00 uur. Toegang vijf euro.

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

De maaltijden worden 

gratis bezorgd en 

zijn van uitstekende 

kwaliteit.

Onze maaltijden bereiden wij in eigen 
keuken op ambachtelijke wijze (zie tv-
opname op onze website) met de beste 
ingrediënten, waardoor wij in staat zijn 
om een constante hoge kwaliteit te kun-
nen garanderen.
Bovendien luisteren wij erg goed naar de

 wensen van onze 
groeiende klanten-
kring en verwerken 
deze wensen continue in de maaltijden. 
Door de jaren heen heeft dit geleid tot 
uiterst smakelijke en gezonde maaltijden 
waar bijv. erg weinig zout en kruiden aan 

zijn toegevoegd. Telkens weer krijgen 
wij lovende kritieken bij proeverijen: van 
senioren, instellingen, koks en zelfs ver-
pleegkundigen, diëtisten en welzijnsorga-

nisaties voor ouderen.
Behalve uiterst smake-
lijke maaltijden is er meer 
waardoor 3B Diner voorop 
loopt in haar streven om elke 

maaltijdgebruiker tevreden te kunnen 
stellen.
Wensen van onze maaltijdgebruikers wa-
ren o.a.:  Nog meer groenten in de maal-

tijd. 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 gelegen-
heid 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.

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de maaltij-

denservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt al snel, men 

heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een prijs die veelal een 

euro per maaltijd goedkoper is dan die van de meeste andere maaltijdservice 

bedrijven.

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

Voor meer informatie:

www.3bdiner.nl of 

bel met 010-529 01 33



   Juliette (11), Max (11) en Flo-

ris (11) interviewen de heer 

Ferd Böcker. Toen de oorlog 

begon, woonde de tienjarige 

Ferd Böcker aan het Wiele-

waalplein. Door de aanleg 

van de Atlantikwall moest het 

gezin Böcker hun huis in de 

Vogelwijk verlaten. 

   Hoe heeft u het begin van de 

oorlog ervaren? 

Het begon hier op 10 mei 1940 ‘s 

ochtends rond een uur of vijf. Ik herin-

ner mij ook prachtig weer, een strak 

blauwe lucht en het geronk van vlieg-

tuigen. Als je uit het raam keek, zag 

je niet alleen de vliegtuigen, maar ook 

kleine zwarte wolkjes in de lucht. Dat 

waren ontplo fi n en van de lu tdoel
granaten die op de vliegtuigen werden 

geschoten. Ik heb zelf nooit gezien dat 

er raak werd geschoten maar er zijn er 

wel een paar neergehaald, zo hoorde 

ik later. Het luchtdoelgeschut was het 

enige dat goed voorbereid was in Den 

Haag. Achter onze wijk stonden al-

lemaal mensen op de duinen te kijken, 

die vonden dat allemachtig mooi. Mijn 

ouders vonden dat te gevaarlijk, dus 

ik mocht niet. Wij moesten met natte 

gegronde papierstroken, een soort 

plakband, de ramen beplakken. Dit 

was tegen de glassplinters die rond 

zouden vliegen bij een bominslag.

   Bent u weleens aangehouden 

door Duitse soldaten? 

Het gekke is, als jongen onder de 

vijftien hoefde ik me weinig zorgen 

te maken. We konden altijd gewoon 

doorlopen langs de Duitsers. Samen 

met een vriend bezocht ik plekken 

waarvan ik achteraf denk, ‘dat was 

niet zo handig’. Zo zijn we een keertje 

over het Joodse kerkhof geslopen, 

vlakbij het Vredespaleis, om te zien 

hoe Huize Kleykamp in brand stond. 

De ondergrondse had bij de Britten 

een gericht bombardement aange-

vraagd. In deze villa had de Duitse be-

zetter het centrale bevolkingsregister 

ondergebracht. Met die vriend ben ik 

ook vesting Scheveningen ingegaan. 

Die was afgesloten in februari 1945. 

Op de Scheveningseweg stonden 

zwaarbewapende Duitse wachtposten. 

We hadden gehoord dat jongens onder 

de vijftien wel doorgang kregen. We 

gingen erheen, heel spannend. Maar 

die Duitsers stonden daar maar, we 

liepen gewoon door. Voor het eerst in 

drie jaar kon ik de zee weer zien.

   Wat is de ergste herinnering 

die u heeft? 

Dat zijn de V2 raketten die in 1944 

en 1945 werden afgeschoten. Die 

krengen werden niet ver hiervandaan 

gelanceerd. Onder andere bij het 

Gemeentemuseum vuurden ze die af. 

Telkens werden ze vanaf een andere 

locatie afgeschoten. De Engelsen en 

Amerikanen probeerden wel aan te 

vallen, maar die mobiele installaties 

werden steeds verplaatst. De lance-

ringen mislukten herhaaldelijk. Op 

nieuwjaarsdag 1945 hebben we er één 

op afstand zien mislukken. Die schoot 

omhoog zoals je ook bij moderne 

lanceringen ziet, alleen week hij af en 

slingerde. In de Indigostraat viel de 

raket zomaar op een huizenblok.

Ik woonde inmiddels op de Waldeck 

Pyrmontkade, als gevolg van de 

evacuatie uit de Vogelwijk. Op een 

dag was ik in de tuin bezig en vanaf 

heel dichtbij steeg een raket op. Een 

enorm donderend geluid. Na ongeveer 

honderd meter begon die vliegende si-

gaar, want daar leken die raketten op, 

te zwiepen en hij kantelde. Toen zat ik 

wel in de piepzak, ik deed het bijna in 

mijn broek. Uiteindelijk sloeg deze in 

op de Westduinweg.

   Amy (12), Bastiaan (10) en 

Kai (12) interviewen me-

vrouw Hanneke Gelderblom-

Lankhout. De joodse Mevrouw 

Gelderblom-Lankhout woonde 

aan het begin van de oorlog 

in de Citroenstraat met haar 

ouders en broertje. In 1942 

moest ze onderduiken, ze was 

zes jaar oud. Van alle joodse 

kinderen waarmee ze voor de 

oorlog op straat altijd school-

tje speelde, hebben alleen zij 

 Oorlog in mijn Buurt: onuitwisbare indrukken 

 Leerlingen in gesprek met Ferd Böcker.    Scholieren praten met Hanneke Gelderblom-Lankhout.   

  De Stichting Oorlog in mijn Buurt verbindt ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog met basis-

schoolleerlingen, die opgroeien in de wijk waar deze ooggetuigen als kind de oorlog hebben meege-

maakt. De ontmoetingen laten een onuitwisbare indruk achter. Ter voorbereiding op het interview 

krijgen de leerlingen een aantal gastlessen in de klas. Zo vertelt een Haagse joodse overlevende 

haar verhaal, een historicus licht de lokale oorlogsgeschiedenis toe en een journaliste geeft les in 

interviewtechnieken. Hierna gaan de leerlingen, in groepjes van drie, langs bij de ooggetuigen om 

deze te interviewen. Hieronder vindt u een verslag van twee ontmoetingen uit februari 2016. 

 Ferd Böc Ferd Böcker.   
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en het meisje dat de juffrouw 

speelde de oorlog overleefd. 

   Waar heeft u ondergedoken 

gezeten? 

Ik heb op 12 verschillende adressen 

ondergedoken gezeten. Het woord 

onderduiken was nog niet uitge-

vonden in de oorlog, dus je ging uit 

logeren. Op elk adres kreeg ik een 

andere achternaam: Lankhuizen, 

Lankhoed, Lankhorst. Iedere keer 

moest ik de nieuwe achternaam leren. 

Gelukkig bleef mijn voornaam wel 

gewoon Hanneke. Soms werd het 

op een onderduikadres te gevaarlijk 

en gingen de buren kletsen. Tante 

Zus, een vrouw uit het verzet, bracht 

me dan naar het volgende adres. Ik 

weet nog het meeste van mijn laatste 

onderduikadres, in Eerde. Daar was 

het verhaal dat ik in Soerabaja gebo-

ren was, want ik had zwart haar en 

mensen die uit Indië kwamen hadden 

dat ook. Mijn ouders zouden zijn om-

gekomen bij het bombardement van 

Rotterdam. Dit was natuurlijk niet zo, 

maar de mensen geloofden het wel.

   Kende u ook mensen die de 

Duitsers steunden tijdens de 

oorlog? 

Nee, eigenlijk niet. Wel kende ik 

iemand die deed alsof ze voor de 

Duitsers was, maar stiekem in het 

verzet zat. Dat was onze zwemjuf-

frouw in Veghel. Zij was een Duitse, 

maar wel een goede Duitse, en ze was 

getrouwd met man van de boekwin-

kel. De zwemjuffrouw was de enige 

in Veghel, naast de mensen bij wie ik 

woonde, die het échte verhaal kende. 

In de etalage van de boekwinkel 

stond een boskabouter. Als de Duit-

sers bij de zwemjuffrouw kwamen 

om ko fi e te drinken en te kletsen  
keek de kabouter naar links. En als 

de kabouter naar rechts keek was het 

vrij voor de mensen van het verzet 

om binnenkomen. Zij speelde dus een 

dubbelrol. En als ik ging zwemmen 

kon ik aan haar vragen wanneer Tante 

Zus weer eens kwam, bijvoorbeeld 

om nieuwe kleren te brengen.

   Hoe hebben u en uw familie-

leden elkaar weer terugge-

vonden na de bevrijding? 

Mijn moeder en jongere broertje 

hebben ook ondergedoken gezeten, 

maar we zaten niet bij elkaar. Mijn 

moeder wist waar mijn broertje 

ondergedoken zat omdat hij zo jong 

was en nog niet kon praten. Hij 

kon zichzelf dus niet verraden en ik 

wel. Mijn broertje had ze daarom 

snel teruggevonden. Maar het was 

moeilijker om mij terug te vinden. 

Mijn moeder was 12 augustus jarig 

en van Tante Zus mocht ik toen 

een brief naar haar schrijven. In die 

brief heb ik geschreven over school 

en vriendinnetjes en onderaan zette 

ik ‘Houdoe’. Mijn moeder wist dat 

dit vaak in Brabant werd gezegd. 

Daarom is ze allemaal Brabantse 

dorpen lan s efi etst en ee t overal 
aan de pastoors gevraagd of er een 

Hanneke op school zat. Zo heeft ze 

me teruggevonden. Pas langer na 

de oorlog hoorde we dat mijn vader 

het niet overleefd had. Hij was niet 

ondergedoken, maar had via Spanje 

naar Engeland willen vluchten. 

Engeland heeft hij niet gehaald, hij 

is in Frankrijk opgepakt en doodge-

schoten. Ik heb daarom alleen hele 

vage herinneringen aan mijn vader 

van toen ik heel klein was. Dit is 

voor mij nog wel het allerergst van de 

hele oorlog.

   In Den Haag worden in het 

schooljaar 2015-2016 hon-

derd interviews afgenomen 

in de wijken Bezuidenhout, 

de Vogelwijk en het Cen-

trum. Het project Oorlog in 

mijn Buurt zal in het vol-

gende schooljaar worden 

voortgezet en uitgebreid 

naar andere Haagse wijken. 

Meer informatie op www.

oorloginmijnbuurt.nl of via 

Inge Brouwer inge@oorlogin-

mijnbuurt.nl Dit artikel is ge-

schreven door Inge Brouwer, 

Annick Brinkman en Hans-

Pieter van Beek. Foto’s van 

Margot Rood.  

e indrukken   

 Kinderen luisteren naar Hanneke Gelderblom-Lankhout.   e Gelderblom-Lankhout.   

Böcker.    Hanneke Gelderblom-Lankhout.   
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Bel

070 - 22 10 581
en wordt  gratis 

lid !

Handige winkel-rollator

Winkelen met een huishoudtrolley, 
uitrusten als het moet: dit is mogelijk met 
deze winkelrollator.

• Grote, robuuste winkelmand met 
extra veel opbergruimte.

• A� likbare rugband met 
veiligheidssluiting

• Zitmogelijkheid met handvatten 
voor hulp bij opstaan

• Bel en blokkeerrem

109,95

Voor leden

Onze prijs € 149,95

Lange teennagelschaar

Eén van de meest 
verkochte producten in 
2015!

Deze schaar zorgt ervoor 
dat u zonder bukken toch 
zelf uw teennagels kunt 
knippen

9, 95
Voor leden

Onze prijs € 12,95

Vergrootglas Pocket

Vergrootglas in 
combinatie met ledver-
lichting. Handig om mee 
nemen in zak of tas. 

• Vergroot tweemaal 
en de biofocal 
vergroot viermaal. 

  7,15
Voor leden

Onze prijs €8,95

� uiskomen bij een onverlichte voordeur of een 
donkere poort is vanaf nu verleden tijd.
Het licht gaat aan als beweging gedetecteerd 
wordt. 

• Verstelbare, waterdichte lamp.
• Schrikt indringers af.
• LED lamp met licht/donker selectie.

  39,95
Voor leden

Onze prijs € 49,95

3,15
Voor leden 

Onze prijs € 3,95

Speelkaarten met grote opdruk 

Speelkaarten van 
normaal formaat met 
extra grote opdruk. 
Bijzonder geschikt voor 
mensen met visuele be-
perkingen.

Tuin kniezit-bankje

30,35
Onze prijs € 37,95

Voor leden

Dit opvouwbare bankje hee�  een stevig 
metalen frame met zacht kussen en 
zorgt voor comfort tijdens het geknield 
werken in de tuin. 
Omgekeerd kan hij 
gebruikt worden als 
zitje of opstap.

Dit gereedschap hee�  een pistool-
griphandvat, dat de pols in en na-
tuurlijke houding houdt. Zorgt voor 
een stevige grip op het gereedschap.
• Ook verkrijgbaar als schepje en 

vork. 

Onze prijs € 17,95
Voor leden 14,35

Easy grip harkje

Sensor lamp

         Bel en bestel 070 - 221 0581



de ontwikkelingsgang van de 

sociale woningbouw aan de 

hand van bepalende momen-

ten, veel aspecten én projec-

ten in ‘Compact en harmo-

nisch; sociale woningbouw in 

Den Haag 1850-2015’.

Het besef van ingrijpen door de over-

heid ontstond in de tweede helft van 

de negentiende eeuw. Ingenieurs en 

artsen waarschuwden voor de fysieke 

en mentale effecten van slechte behui-

zing op haar bewoners en voor epide-

mieën, die ieder één konden treffen. 

In Den Haag nam Vereniging 1854 het 

voortouw en realiseerde op diverse 

plekken fatsoenlijke huisvesting voor 

geschoolde werklieden. Ze kregen ook 

begeleiding van woningopzichteres-

sen om van de drank te blijven en 

zo hun werk niet te riskeren. Pieter 

Bakker Schut, de eerste directeur van 

de Dienst voor de Stadsontwikkeling, 

noemde het waardevolle initiatieven. 

Getalsmatig stelde het echter niet veel 

voor.

Het startpunt van de sociale wo-

ningbouw lag bij de Woningwet uit 

1901. Die Woningwet stond toe dat 

gemeenten gingen onteigenen en 

slopen ter wille van de volksgezond-

heid. Gemeenten en ‘toegelaten 

instellingen’, corporaties, konden 

goedkoop geld lenen van de overheid 

om voor lagere inkomens te bouwen. 

Aanvankelijk gebeurde er bar weinig 

in Den Haag. Pas in 1913 werd een 

woningwetproject opgeleverd bij de 

Reepstraat. De gemeente bouwde 

65 woningen in de schaduw van de 

vuurtoren. Hier kwamen ‘achterlijke’ 

vissers te wonen vlak bij hun werk in 

de nieuwe binnenhaven. Het woord 

‘achterlijk’ is een ambtelijke term voor 

mensen voor wie Marx ooit de term 

‘lompenproletariaat’ bedacht.

Hendrik Suijver

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak 

viel de economie stil. Men hoopte 

op de corporaties om nog iets van 

bedrijvigheid gaande te houden en 

enige werkgelegenheid te borgen. 

Immers het oproer kraaide en revolutie 

dreigde. De gemeente bouwde in 

Duindorp, Molenwijk en Spoorwijk; 

enige tientallen corporaties van allerlei 

pluimage in de Schilderswijk, Trans-

vaal, Rustenburg en Heesterbuurt. 

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde 

men verder in Zuidwest. Dat gebeurde 

ondanks forse bezuinigingen want aan 

alles was gebrek vooral aan steen en 

staal. De corporaties waren inmid-

dels gefuseerd tot 6-7 organisaties. 

De gangmaker hiervan was Hendrik 

Suijver, jarenlang rechterhand van 

Bakker Schut, die hij in 1942 was 

opgevolgd. Hij maakte zich hard voor 

een fatsoenlijke, normale arbeiders-

woning. Zijn motto was: ‘compact en 

harmonisch’, klein maar goed opgezet 

qua indeling en met een ‘waskamer’, 

zodat huisvrouwen thuis de was kon-

den doen en op de kinderen konden 

letten. Suijver’s opvolger in 1949 

was Frits Bakker Schut, zoon van zijn 

voorganger.

In het wederopbouwplan Sportlaan 

was geen sociale woning te vinden. 

In het uitbreidingsgebied Zuidwest 

werden in hoog tempo tienduizenden 

woningen gebouwd alleen voor arbei-

ders en beambten. De kwaliteitsprong 

bleef beperkt. De huren moesten laag 

blijven omdat het economisch herstel 

van ons land lage lonen vergde. Medio 

jaren ‘60 verliep de ontwikkeling 

van Mariahoeve anders. Frits van der 

Sluijs, later directeur van Stadsont-

wikkeling, ontwierp een afwisselend 

woongebied. Frits Bakker Schut 

bepleitte een gemengde wijk, waarin 

plek was voor alle inkomens van laag 

tot hoog. Hij voorzag uitplaatsing van 

veel arme bewoners uit wijken rond 

het centrum. De woningen waren er zo 

verpauperd dat gemeentelijk ingrijpen 

onafwendbaar werd.

Adri Duivesteijn

In de jaren tachtig kwamen de laatste 

binnengemeentelijke uitbreidingen tot 

stand met veel sociale huurwoningen 

in Nieuw-Waldeck ondanks haar lig-

ging tegen duurdere wijken aan. Het 

particuliere initiatief liet het door de 

oliecrisis volledig afweten. Bewoners 

van de Schilderswijk protesteerden 

tegen de verpaupering en drongen 

aan op ‘bouwen voor de buurt’ tegen 

‘betaalbare huren’ voor de zittende be-

woners. En deze voorheen machteloze 

bewoners werden gehoord. De stads-

vernieuwing kwam op gang met pro-

jecten met kleine en grote woningen 

tegen een betaalbare huur. Dat vergde 

concessies: geen dure parkeeroplos-

singen, geen moeilijke hoeken, soms 

geen betonconstructies. Actievoerder 

Adri Duivesteijn koos als wethouder 

voor meer aandacht voor kwaliteit. 

Bewoners moesten trots kunnen zijn 

op hun woning en woonomgeving. Hij 

gaf onder het motto ‘Stadsvernieuwing 

als Kulturele Aktiviteit’ opdrachten 

aan buitenlandse toparchitecten als 

de Portugees Alvaro Siza. Siza had 

oog voor typisch Hollandse bouwken-

merken en beoogde een harmonieuze 

aansluiting van nieuwbouw op de be-

staande omgeving. Hij was inspirator 

van een nieuwe generatie architecten. 

Jo Coenen ontwierp de Vaillantlaan. 

Deze was bedoeld als tegenwicht voor 

de wanorde van materialen, kleurge-

bruik en bouwstijlen van de vroege 

stadsvernieuwing.

Duurdere bouw

John Duivesteijn inspireerde zijn broer 

om via stedenbouw oude en nieuwe 

kwetsbare bevolkingsgroepen, die 

de wijk instroomden, te ‘binden’. 

Onderwijzer Murat Tuncel zegt over 

die instroom in de AD van 9 maart 

jongstleden het volgende: ‘Jarenlang 

zijn groepen buitenlanders naast elkaar 

gezet. Zo leerden ze wel van elkaar 

maar niet van de Nederlanders. Zo heb 

je een achterstand in de maatschappij. 

Die achterstand is lastig in te halen’. 

Hij beschrijft in zijn boek De kinderen 

van de Schilderswijk ook een positieve 

trend: ‘Ze werken bij grote bedrijven. 

Of in laboratoria van ziekenhuizen, 

zoals het Westeinde. Ze wonen bijna 

allemaal nog in de Schilderswijk. En 

ze doen het hartstikke goed’. Juist 

om jonge succesvolle buurtbewo-

ners te binden begonnen gemeente 

en corporaties in de jaren negentig 

met sloop van hun oudere bezit. Dat 

werd vervangen door duurdere bouw 

om jongere generaties, die hun draai 

hadden gevonden, te behouden voor 

wijken als Duindorp, Spoorwijk en 

Transvaal, zodat iedereen er zou 

wonen incluis de huisarts.

Vernieuwingsdrang

In de vernieuwingsdrang werd soms 

misschien teveel naar de boekwaarde 

gekeken en minder naar esthetische 

kwaliteiten: na vijftig jaar waren 

sociale woningen afgeschreven en 

na 75 jaar als ze waren gerenoveerd. 

De kwaliteiten waren door renovaties 

soms ook niet meer zichtbaar. Projec-

ten werden ‘ingepakt’ met isolatiema-

teriaal. En dat is jammer want vaak 

was met liefde en passie ontworpen. 

Soms waren er discussies zoals over 

de sloop van de hoven in Duindorp 

nota bene rijksmonument. Nog steeds 

worden interessante projecten, zoals 

de Nuts-woningen bij De Heemstraat/

Hoefkade, gesloopt. Gelukkig worden 

ook projecten in hun oude luister 

hersteld en dragen, al dan niet met 

nieuwe bewoners, bij aan opwaar-

dering van wijken. Het boek beoogt 

het bewustzijn over de betekenis van 

sociale woningbouw en behoud van 

waardevolle projecten te stimuleren.

Het rijk geïllustreerde boek werd 

mogelijk gemaakt door de Stichting 

Publicaties Haags Erfgoed en de ge-

meentelijke afdeling Monumentenzorg 

en is verkrijgbaar in de boekhandel. 

Op zondag 1 mei om 10.30 uur hou-

den de auteurs een presentatie bij Van 

Stockum op het Spui. 

Richard Kleinegris

kleinegris@casema.nl

Ontwikkelingsgang van sociale woningbouw
Honderd jaar geleden begon 

de productie van woningwet-

woningen in Den Haag. Daarin 

wonen nu een op drie Hage-

naars, vooral Hagenezen? De 

corporaties bouwen gestaag 

en duurzaam door. Zie de 

Tasmanhof met wijktuin in 

Zeehelden. Tegelijkertijd valt 

op dat al weer tientallen soci-

ale complexen uit het straat-

beeld zijn verdwenen. Richard 

Kleinegris, Fred van der Burg 

en Just de Leeuwe schetsen 
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Reepstraat (1920).

Opening Zeeheldentuin Tasmanhof.
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De eerste electriciteitscentrale ter 

wereld wordt gerealiseerd door Edison 

in 1883 in New York. Deze centrale 

leverde via ondergrondse kabels aan 

winkels en kantoren in de buurt ge-

lijkstroom (110 Volt) voor elektrische 

verlichting. Veel steden waaronder 

Den Haag volgde dit voorbeeld. In 

1889 begon in Den Haag de stroom-

levering van 110 Volt gelijkstroom 

door de particuliere Hofsingelcentrale 

bij het Binnenhof. 

De klanten van de 

centrale, die later 

door Siemens werd 

overgenomen, be-

vonden zich binnen 

een straal van 500 

meter. De centrale 

was naar de huidige 

maatstaven vrij 

primitief. De 

kolen werden per 

handkar aange-

voed van het Spui, het koelwater van 

de centrale kwam uit de Hofvijver 

en de restwarmte werd geloosd op 

het Spui. De maximale capaciteit 

van de Hofsingelcentrale was ruim 

20.000 (gloei)lampen. Het was een 

luxe voorziening met een voorname 

klantenkring. Het Koninklijk Paleis 

Noordeinde was met 2400 lampen 

de grootste afnemer gevolgd door 

sociëteit de Witte met 1500 lampen en 

de Koninklijke Schouwburg met 1200 

lampen. In 1901 besloot de raad om 

na het Gemeente Gasbedrijf ook voor 

electriciteit een gemeentebedrijf op te 

richten. Het Gemeentelijk Electrisch 

Bedrijf (GEB) gaat vanaf 1906 wis-

selstroom en gelijkstroom leveren 

vanuit de nieuwe Electriciteitsfabriek. 

Gelijkstroom had het nadeel dat het 

niet over grote afstanden vervoerd 

kan worden zonder grote verliezen. 

Bij wisselstroom 

treden minder 

verliezen op omdat 

de stroom op een 

hogere spanning 

wordt vervoerd en 

met een transfor-

mator wordt om-

gezet in een lagere 

spanning voor de 

eindgebruiker. Het 

GEB produceerde 

wisselstroom van 

3000 Volt (3kV) die in transforma-

torenstations werd teruggeschakeld 

naar het laagspanningsnet. De Haagse 

trafostations stations krijgen de vorm 

van “nette, ronde smeedijzeren zuilen” 

en doen ook dienst als reclamezuilen. 

De zuilen worden 2,5 meter hoog met 

een middellijn van 1,2 meter. Vanwege 

hun opvallende vorm krijgen ze de 

bijnaam “peperbus”. In conservatieve 

kring roept de invasie van 64 trans-

formatorzuilen in het straatbeeld grote 

weerstand op als zijnde “onooglijk en 

door reclames ontsierd”. Maar het gro-

te publiek ziet dat anders. De peperbus 

groeit uit tot bijzonder straatmeubilair. 

De zuil wordt symbool voor het mo-

derne Den Haag waarin electriciteit en 

reclame niet meer weg te denken zijn. 

Zoals mooi te zien is op deze foto uit 

1907 bij het Spui met links de schoor-

steen van de oude Hofsingelcentrale.

Haagse honger naar stroom

Het GEB groeit voorspoedig en wordt 

een groot succes. Electriciteit veran-

dert van een luxeproduct voor wei-

nigen naar een moderne voorziening 

voor iedereen. Om de groeiende vraag 

naar stroom op te vangen moet de 

capaciteit van de Electriciteitsfabriek 

iedere paar jaar verhoogd worden. 

Ook het aantal peperbussen in de stad 

neemt fors toe. Het GEB weet met 

enkele aanpassingen de netspanning te 

verhogen van 120 Volt naar 125 Volt. 

Maar nog is de Haagse honger naar 

stroom niet gestild. Om de netcapa-

citeit te verhogen gaat de centrale, 

naast 3 kV, ook een hogere spanning 

van 10.000 Volt (10 kV) opwekken en 

leveren. Het bestaande 3 kV kabelnet 

is echter niet berekend op de hogere 

spanning. De 10 kV spanning wordt 

met een apart kabelnet gedistribueerd 

naar een nieuw type trafostation, het 

‘onderstation’. In de onderstations 

word hoogspanning van 10 kV omge-

zet in laagspanning van 125 Volt. Het 

voordeel van het nieuwe 10 kV net is 

dat over een minder dikke kabel drie 

keer zoveel energie getransporteerd 

kan worden als met een 3 kV kabel. 

De eerste onderstations verschijnen in 

de nieuwe woonwijken van de stad. 

Voor de Vruchtenbuurt en omgeving 

in de Appelstraat (1931), in de Jan 

Wapstraat (1931) voor Spoorwijk en 

in de van Diepenbruchstraat (1942) 

voor het Benoordenhout.

Het einde van de peperbus

Na het herstel van de oorlogsschade 

groeit de vraag naar stroom fors. Voor 

Den Haag betekent dat een radicale 

aanpassing van zijn electriciteitsvoor-

ziening.

Den Haag schakelt over naar 220 

Volt. En er moet een geheel nieuw net 

aangelegd worden. Het oude 3 kV net 

voldoet niet meer en wordt vervan-

gen worden door een 10 kV net. De 

Haagse straten moeten open voor de 

nieuwe kabels van het 10 kV net. Een 

gigantische en kostbare klus. In 1956 

begint deze operatie. Als eerste in 

gebieden waar de belasting het sterk-

ste stijgt zoals in de Binckhorst waar 

zich veel industrie vestigt. Laakhaven 

waar ook veel industrie aanwezig is 

wordt het volgende gebied. Nieuwe 

bouwlocaties van na 1956, zoals in 

Zuid West kregen direct het zwaardere 

10 kV net. De hele operatie werd door 

het GEB uitbesteed aan de HABO. 

Voor het graven van de gleuven en het 

leggen van de kabels deze klus huurt 

de HABO ook gastarbeiders in. Uit 

Tunesië en uit het toen nog weinig 

welvarende Ierland.

Na het leggen van de nieuw kabels 

wordt direct overgegaan tot het ontgra-

ven van de oude kabels. De kosten van 

het ontgraven kunnen gedekt worden 

uit de (koper) opbrengst van de oude 

kabels. Na 1970 werkt dat niet meer. 

Door de stijgende loonkosten is het 

niet meer rendabel om de oude kabel 

apart op te graven, het koper van zijn 

oude isolerende laag te ontdoen en 

dit daarna te verkopen. De oude 3kV 

kabels blijven na 1970 gewoon liggen 

totdat ter plekke andere werkzaamhe-

den uitgevoerd moeten worden. Rond 

1980 is de operatie afgerond. Het 

zwaardere 10 kV net betekent, na ruim 

50 jaar trouwe dienst, het afscheid van 

de bijzondere Haagse trafozuil. De 

smeedijzeren peperbussen, misschien 

wel de mooist trafozuilen van ons land 

worden vervangen door weinigzeg-

gende betonnen trafohuisjes. Maar 

gelukkig niet allemaal. Een aantal 

peperbussen wordt gemeentelijke mo-

nument en siert nog steeds het Haagse 

straatbeeld. En binnenkort gaat er 

één weer terug naar de plek waar het 

allemaal begon. De Stichting Haags 

Industrieel Erfgoed (SHIE) krijgt in 

2013 van wethouder Henk Kool een 

‘waarderingssubsidie’ voor het plan 

om een peperbus terug te brengen 

naar de Electriciteitsfabriek aan het 

De Constant Rebecqueplein. In 2015, 

het Jaar van het Industrieel Erfgoed, is 

dat helaas nog niet gerealiseerd. Maar 

dit jaar zal dat waarschijnlijk wel 

gebeuren. De Oud-Hagenaar blijft het 

volgen en houdt u op de hoogte!

Kader

Op het terrein van het energiebedrijf 

deed een groene peperbus jarenlang 

dienst als wegwijzer. Bij het verlaten 

van het terrein in 199 kreeg de zuil 

van de kustenaars ri fin ommer 
een “make over” om een plaats te 

krijgen bij het nieuwe Eneco kantoor 

aan de Verheeskade. Na het vertrek 

van Eneco uit Den Haag staat deze 

peperbus er nu wat verloren bij.

Louis Kanneworff

l.a.kanneworff@kpnmail.nl

Opkomst en ondergang van de Peperbus
De Oud-Hagenaar van 9 februari ging over de operatie Ook Den Haag naar 220 Volt! Die operatie be-

tekent ook het afscheid van de ‘Peperbus’, de bijzondere Haagse transformatorzuil. De smeedijze-

ren zuilen moeten plaats maken voor betonnen transformatorhuisjes. Maar gelukkig niet allemaal. 

Een aantal peperbussen wordt gemeentelijk monument en siert nog altijd ons Haagse straatbeeld.
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Groene Peperbus

Peperbus Griffin/Kommer.

Nieuwe kabels Doornstraat.

Spui in 1907 met Peperbus, bovenleidingen 

Onderstation Van Diepenbruchstraat



  De Oud-Hagenaar -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 5 april 2016pagina 16

Waarom  
deelnemen aan  

het Depositofonds  
De Volharding?

•  DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL

•  JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE

•  FLEXIBEL BIJSTORTEN

Meer weten?  Tel. (070) 346 95 71  |  depositofonds@devolharding.nl  |  www.devolharding.nl

U ontvangt € 250,- op uw rekening 
bij het openen van een 
depositospaarrekening. 
Bij het openen van een deposito 
stort de Volharding een bedrag 
van € 250,- op die rekening. 

 

 

De rente die u ontvangt op uw 
deposito is hoger dan sparen 
bij de bank 
De rente op uw rekening bedroeg 
2,4% over 2015 en 3% over 2014.  

 

Geen deelname eisen

Er gelden geen beperkende 
voorwaarden aan deelname 
aan het fonds.  

De Volharding stort op elke 
geopende depositorekening € 250,-. 
Het staat u vrij om te bepalen 
hoeveel u maandelijks, jaarlijks 
of af en toe overmaakt. 

 

 

 

Depositorekening als aanvulling 
op uw huidige uitvaartverzekering 

Ook als u al een uitvaartverzekering 
heeft kunt u een deposito spaar-
rekening openen. Bij uw overlijden 
valt het bedrag vrij om dit naar 
eigen inzichten te besteden 
aan uw uitvaart.   

Teveel gespaard?

Het bedrag dat overblijft is voor 
uw nabestaanden. Dit bedrag kan 
bijvoorbeeld ook gebruikt worden 
voor de uitvaart van uw partner.   

 

Gratis en vrijblijvend 
advies aan huis
Onze uitvaartprofessionals van de 
CUVO helpen u gratis en vrijblijvend 
uw uitvaartwensen vast te leggen 
en de bekostiging van uw uitvaart 
inzichtelijk te krijgen.  

 

 

 

Dit kan op afspraak bij u thuis of 
tijdens het gratis inloopspreekuur. 
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur 
op de Roggeveenstraat 116, 
hoek Prins Hendrikstraat in Den Haag. 

 

 

 

Voor een afspraak aan huis 
belt u naar: (070) 346 95 71

 

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te zadelen 
met hoge uitvaartkosten. En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart 
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname aan het depositofonds 

van De Volharding kan voor u de juiste oplossing zijn. 
 

 

DE  VOORDELEN OP EEN RIJ 

Deelnemers van het depositofonds zijn 
automatisch lid van de Coöperatieve 
Uitvaartvereniging De Volharding. 
Dit lidmaatschap is levenslang kosteloos.  

 

Het Depositofonds is een zelfstandige 
stichting en onderdeel van 
De Volharding (Cuvo/Coöperatieve 
Uitvaartvereniging De Volharding U.A. 
sinds 1935)  

 Depositofonds De Volharding

biedt hulp bij overgangsklachten

Gynos Vrouwenkliniek levert verzekerde gynaecologische zorg 
voor de ouder wordende vrouw en helpt vrouwen in de overgang. 

Zij krijgen te maken met vervelende klachten zoals  
opvliegers, nachtzweten, migraine, slaapstoornissen, vaginale 

en seksuele problemen.. Veel vrouwen blijven hiermee rondlopen 
omdat ze denken dat het bij de leeftijd hoort. Met allerlei 

ongemakken en soms uitval tot gevolg. Dit is onnodig.  
De meeste overgangsklachten zijn namelijk goed behandelbaar. 
Met vragenlijsten, uitgebreide gesprekken en adviezen over o.a. 
levensstijl en medicijngebruik proberen onze gynaecologen de 

kwaliteit van leven te vergroten. 

Voorlichtingsbijeenkomst overgangsklachten  
Op donderdagavond 21 april  bent u van harte welkom in onze kliniek 

op de Bezuidenhoutseweg 1 in Den Haag  voor een voorlichtingsbijeenkomst 
over overgangsklachten. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk.  

Voor meer informatie en om u aan te melden voor deelname ga naar 
www.gynos.nl/voorlichting

Meer weten over ons zorgaanbod? Ga naar www.gynos.nl of bel 
070-3023920 voor het maken van een afspraak met een gynaecoloog. 

WWW.GYNOS.NL

De Borst Verlichting
Bezorging & montage - Reparaties - Nieuwe lichtbronnen - Lampenkappen

 

www.deborstverlichting.nl
De Savornin Lohmanplein 44, Den Haag, tel. 070 3687520

bij 5 dezelfde gloeilampen 
                   krijgt u er GRATIS 1cadeau!

En nog steeds verkoop van alle gloeilampen:

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           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.

Geef eens een Oud-Hagenaar abonnement cadeau!
Leuk voor alle Hagenaars die wat verderop 

zijn gaan wonen, tot in  Zuid Amerika toe.

Een jaarabonnement in Nederland kost € 50. In de EU € 65.In 

het VERRE buitenland kost het i.v.m. de verzendkosten € 80.

Ook voor u is er een kadootje (op is op)

Als gever ontvangt u het inmiddels bekende boek van Casper 

Postmaa “Napels zien “
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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

Weinig vertrouwen in

afhandeling door notaris

We zitten na overlijden van beide 

ouders met een onverdeelde boedel. 

Er zijn ook kinderen uit een eerste 

huwelijk van vader. Het huis staat leeg. 

We zijn al bij de notaris geweest. Ons 

inziens hebben we echter onvoldoende 

informatie meegekregen. Er moet meer 

documentatie bij die notaris zijn dan 

alleen de testamenten. Misschien zijn 

er in het verleden ook rechtszaken 

geweest. Hoe kunnen we het hele dos-

sier inzien? 

Een notaris is een onafhankelijke 

partij in erfrechtkwesties. Hij heeft 

alleen maar te maken met het wette-

lijk erfrecht en met wat er in het tes-

tament van uw ouders staat. Indien 

u vermoedt, dat er ooit rechtszaken 

zijn geweest die gevolgen hebben 

gehad voor het testament, dan spelen 

die ook mee. Indien u (én de andere 

erfgenamen) geen vertrouwen heeft 

in de notaris, dan zoekt u een ander. 

Van afstand bekeken zal uw notaris 

heus niet zo gauw zaken achter de 

hand houden. We vermoeden dat er 

wel enige vertraging in de afwikke-

ling kan ontstaan door het vinden 

van de kinderen uit een eerste 

huwelijk van uw vader en misschien 

ook wel door het feit dat de notaris 

het te druk heeft met andere zaken. 

Confronteer hem daarmee en met uw 

klachten en u krijgt een pasklaar ant-

woord. Aan de hand daarvan kunt u 

met de andere erfgenamen altijd nog 

overleggen of er een andere notaris 

moet worden ingeschakeld. Behoedt 

u ook voor onderlin e onfli ten tus-

sen de erfgenamen. Alleen juristen 

ebben daar finan i le baat bi

Erfenis voor van huis

weggelopen kind

Ik heet Sara en ben minderjarig (17 

jaar). Mijn biologische vader is een 

Spanjaard die met mijn moeder een 

korte relatie heeft gehad. Vorig jaar 

augustus is hij overleden. Hij had mij 

als kind erkend waardoor ik mede-

erfgenaam ben van zijn nalatenschap. 

Tussen mij en mijn biologische moeder 

en stiefvader is het echter misgegaan 

waardoor ik van huis ben weggelopen. 

Ik wil geen contact meer met hen en 

woon in een leefgroep. Binnenkort ga 

ik zelfstandig wonen. In mei word ik 

achttien jaar. Nu eisen mijn moeder en 

stiefvader een deel van mijn erfenis op 

omdat ze - zo zeggen ze - zo goed voor 

mij hebben gezorgd. Kunnen ze dit en 

moet mijn moeder nog ‘tekenen’ voor 

de erfenis?

Wat een verhaal van een minderjarig 

kind  onder meer is et o dat de 
erfenis van je Spaanse vader voor 

jou is bestemd. Echter omdat je nog 

minderjarig bent, voert de andere 

ouder  e ederlandse moeder dus  
-automatisch ‘het gezag’ over je uit 

indien inmiddels geen andere voogd 

of bewindvoerder voor je (door de 

kantonrechter) is aangesteld. Het ge-

zag van een ouder op een kind houdt 

vermoedelijk in dat je moeder je 

vermogen beheert en dat zij je ver-

tegenwoordiger bent in burgerlijke 

andelin en. i  al inderdaad aar 
andtekenin en moeten plaatsen. i  

krijgt totdat je achttien jaar wordt het 

beheer over het deel dat je vader aan 

jou heeft nagelaten. Echter zij kan 

daarvan niet zomaar zich een deel 

toe ei enen. i  moet aar ouderli k 
gezag behoorlijk uitoefenen en ze 

mag dat zeker niet ten nadele van 

het kind doen. Dat betekent dat als 

zij uit de nalatenschap van je vader 

zichzelf geld toebedeelt - even af-

gezien van het maken van onkosten 

vanwege het beheer - zij haar gezag 

onbehoorlijk uitoefent. In dat geval 

kan zij door de rechter uit haar gezag 

over jou worden gezet en zal een an-

der als voogd of bewindvoerder over 

je moeten worden benoemd. Boven-

dien: zolang je nog minderjarig bent, 

heeft je moeder als overgebleven 

ouder ook nog een onderhouds-

plicht naar jou. Dat betekent dat zij 

tot bepaalde oo te e finan ieel 
moet bi staan van aar ei en eld  

o lan amer and be int et e 
misschien te duizelen. We raden je 

aan dit alles aan je moeder voor te 

leggen om te proberen met haar tot 

overeenstemming te komen. Het zal 

ons niet verbazen als de procedures 

voor de erfenis nog zo lang duren 

dat je inmiddels ook al achttien jaar 

bent geworden. Misschien toch beter 

een notaris inschakelen?

Fiscale zaken

Maximum aan premie

Zorgverzekeringswet

Ik betaal de inkomensafhankelijke 

premiebijdrage voor de Zorgverzeke-

ringswet (Zvw). Ik besef dat ik aardig 

wat aanvullend pensioen heb en 

neveninkomsten. Zo zelfs dat ik van de 

Belastingdienst een voorlopige aanslag 

2016 inkomstenbelasting heb gekregen 

en voor de Zvw. Moet ik die betalen 

en op welke hoogte ligt die maximale 

bijdrage vorig jaar?

Natuurlijk moet u die betalen als de 

voorlopige aanslag klopt. Anders 

moet u bezwaar indienen. Het kan 

inderdaad voorkomen dat u ook nog 

een voorlopige aanslag krijgt voor 

premiebetalin  van de vw. at al 
echter niet zoveel zijn. Hooguit over 

uw nevenverdiensten.

Uw inkomstenbelasting zal mogelijk 

veel hoger zijn. Uw maximum 

bijdrage-inkomen over 2015 voor de 

vw bedraa t .  en de premie 
in totaal 4,85 procent.

 betaalt dus nooit meer dan  
over dat jaar waarbij u ook moet be-

seffen dat instanties zoals de Sociale 

Verzekeringsbank en uw pensioen-

fonds deze premie ook al inhouden 

over dat deel dat zij uitkeren.

“Toen mijn oma overleed in november 

2013, werd er op haar begrafenis een 

verhaal voorgelezen dat haar kinderen 

geschreven hadden,” vertelt Martine. 

“In dat verhaal stonden dingen waar-

van ik direct dacht: ‘Jammer dat ik dit 

niet geweten heb toen zij nog leefde.’ 

Dingen die zeker impact op haar leven 

gehad moeten hebben. Ik had er graag 

met haar over gepraat en om haar zo 

beter te leren kennen. Maar nu kan dat 

niet meer.”

Martine besefte toen dat ze daar iets 

mee wilde doen. e besloot andere 
mensen te helpen de schoonheid van 

hun leven vast te leggen voor het 

na esla t. e otobio rafie ontstond. 
“Mijn missie is om mensen hun eigen 

schoonheid laten zien. Dat kan heel 

oed met de e otobio rafie  vult 
Martine aan.

Emotioneel testament

en otobio rafie is een boek waarin 
een kort levensverhaal van iemand be-

schreven is. Dit verhaal is omlijst met 

foto’s van vroeger en een nieuwe serie 

foto’s die Martine maakt. Daarnaast 

bevat het boekje ook audio- en vi-

deofragmenten. Martine vertelt: “Een 

stem is heel persoonlijk. De toon, 

de woorden die iemand gebruikt of 

iemands lach zijn typerend. Heel vaak 

kom ik tegen dat mensen dat vergeten 

of zelfs de voicemail van een partner 

niet verwijderen om iemands stem nog 

even te kunnen horen. Dat ondervang 

ik met de audio- en videofragmenten.”

e otobio rafie le t meerdere 
typerende aspecten van iemands leven 

vast. Het is een compact overzicht van 

iemands unieke leven. Martine gelooft 

in de schoonheid van ieder leven. “Elk 

levensverhaal zit vol inspiratie, mooie 

en moeilijke momenten en levenswijs-

heid. Veel mensen denken dat hun 

eigen leven heel gewoontjes is, maar 

juist dat maakt het herkenbaar. Dat elk 

leven de moeite waard is om te por-

tretteren. Is het niet voor iemand zelf, 

dan wel voor familie of vrienden.”

Het is een persoonlijk document: 

een ‘emotioneel testament’. Iets wat 

blijft nadat iemand deze aarde heeft 

verlaten. Dat maakt het soms een 

moeilijk proces, maar juist daarom zo 

waardevol. Vaak is het zo dat mensen 

nog dingen willen weten of hadden 

willen bespreken, zoals Martine dat 

met aar oma ad. e otobio rafie 
wordt daarom bij leven gemaakt om 

uit eerste hand de verhalen te horen. 

Het is bijvoorbeeld een mooi verjaar-

dags- of jubileumcadeau. Martine 

vertelt hierbij: “Ik zou graag willen dat 

de otobio rafie ebruikt wordt om de 
verhalen verder te vertellen. Hiermee 

kan dat, en ik denk dat het ons even 

stil kan laten staan in een wereld die 

maar door raast.”

Het proces

Martine komt bij degene thuis 

waarvan e een otobio rafie maakt. 
In een ochtend of middag interviewt, 

oto ra eert en filmt e. et is een 

maandenlang proces waarin alles 

opgehaald moet worden. Dit zou 

onbetaalbaar en te uitputtend zijn. Het 

is daarom ook een lan e bio rafie  
maar een levendig verhaal waarin de 

belangrijkste gebeurtenissen, personen 

en lessen terugkomen.

‘Intensieve gesprekken’

Een klant van Martine vertelt: “Mijn 

compliment voor jou heeft te maken 

met het zeer professioneel omgaan 

met het maken van het levensverhaal 

uit de toch uiteindelijk intensieve 

gesprekken, de mooie foto serie en de 

omslag van het gemaakte boekje. Fijn 

dat ik nu een blijvend document kan 

overhandigen aan mijn man en kinde-

ren en zij meer inzicht zullen hebben 

in al het wel en wee van hun bijna 80 

jarige vrouw en moeder.”

Inspiratie

Uw leven is een inspiratie, laten we 

dat vastleggen voor het nageslacht.

Wilt u meer weten? Bel Martine 

op  o  ki k op www.
otobio rafie.nl o  mail martine@

defotograficus.nl.

Levensverhaal in woord, beeld en geluid
De schoonheid van het leven vastleggen. Dat is wat een fotobio-

grafie is. Fotograaf Martine Sollie heeft de fotobiografie ontwik-

keld: een levensverhaal in woord, beeld en geluid.

Fotograaf Martine Sollie in gesprek.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Beste Johan.

  Het huidige verloop van de bescha-

ving noopt mij om jou eindelijk eens 

in weldoordachte bewoordingen te 

melden wat ik er nou eigenlijk zèlf 

van vind. Enerzijds omdat de wat ou-

dere generatie momenteel nauwelijks 

meer gehoor vindt voor haar stand-

punten. Terwijl je juist zou mogen 

verwachten, dat er gretig zou worden 

geluisterd naar personen met een rijke 

levenservaring. En anderzijds omdat 

ik het gevoel heb, dat ik mijn convic-

ties en gemoedsindrukken heden ten 

dage onvoldoende kan uitdrukken in 

die tegenwoordig zo ruimschoots voor 

handen zijnde contemporaine com-

municatiemedia.

    Gewoon in mijn eigen taal dus. 

Die mooie taal van vroeger waarin 

men zich veel pronter kon uitdruk-

ken. Waarmee men nauwkeurig kon 

aangeven wat men bedoelde zonder 

malkander te krenken. Zonder steelse 

gevoelstekens, smoeltjes of emootjes. 

Waardoor er dus veel minder tweespalt 

en ruptuur ontstond. Daar gaat-ie.

    Allereerst zijn daar de hedendaagse 

voortbrengselen der techniek. Begrijp 

me goed, jongen. Ik mag dan een 

bedaagde knar zijn, en dus een ijveraar 

voor het behoud van het goede van 

vroeger, maar ik ben bepaald niet 

tegen techniek. De techniek kan me 

niet ver genoeg voortschrijden. Maar 

de techniek mag nooit dienen, om het 

leven van een fl orissant  vie  mens 
om ortabel en eriefl i k te maken. 

Technische apparatuur dient slechts 

in geval van abberatie, ongesteldheid, 

zwarigheid en andere inconveniëntie 

beschikbaar gesteld te worden.

    Opdat zieken weer beter worden. 

Opdat men elkaar in noodgeval-

len tijdig kan waarschuwen. Opdat 

bejaarden zich tot in de lengte hunner 

dagen kunnen voortbewegen. Opdat 

al te zware handenarbeid verlicht 

worden. Maar dus niet om de mensch 

te verwennen! Dus niet om de mensch 

te laten verworden tot een kwijlende 

babbel, die alleen nog maar achter 

schermpjes en knopjes zit en slechts 

in staat is tot het bewegen van de 

twee onderste kootjes van zijn rechter 

wijsvinger! Kortom: technische 

vooruitgang inclusief de daaruit 

voortvloeiende snuisterijen en snufjes, 

het is allemaal ideaal voor hulpbehoe-

venden. Hoor je me, Johan!

    Neem nou de uitvinding van het hijs-

hokje. Later ook wel ‘lift’ genoemd. 

Ooit bedoeld om mensen, die om de 

een of andere reden geen trappen kon-

den lopen, toch hogerop te krijgen. Nu 

een alom geaccepteerd middel om mil-

joenen gezonde mensen in de kracht 

van hun leven op elkaar te stapelen 

in torenhoge behuizingen in almaar 

drukker wordende conglomeraties. Als 

het opeengepakte mensdom werkelijk 

tot volle geestelijke en lichamelijke 

wasdom wil geraken, dan zal men zich 

toch echt moeite dienen te getroosten 

de trap in ere te herstellen.

    Maar nee hoor. Wat doet men? Zodra 

men van de geneesheer verneemt 

dat men zich onvoldoende beroerd, 

beijvert men zich om, behangen met 

raadselachtige stokken en andere 

mesjogge equipage, te gaan sukkeldra-

ven! Tijdens zo’n outdoor-adventure 

worden vervolgens stappen en hartsla-

gen geteld. Habiliteiten in schoenzolen 

geven aan of men zich naar links of 

naar rechts dient te begeven teneinde 

een vooraf ingesteld doel te bereiken. 

Vederlichte, boomknuffelvriendelijke 

zonnepaneeltjes in hun ransels laden 

de muziekspelertjes in hun horlo-

ges vanzelf op zodat ze onderweg 

gelukkig niet naar de vogels hoeven 

te luisteren. En dat, Johan, noemen 

ze vooruitgang. Terwijl ze natuurlijk 

ook gewoon de trap hadden kunnen 

nemen.

     Rekentuig 

Ander voorbeeld. Het rekentuigje. 

Ooit bedoeld voor mensen met een 

intelligentiequotient, lager dan 120. 

Teneinde de voor hen netelige hin-

derpalen op het terrein der calculatie 

inzichtelijk te maken. Maar thans 

goeddeels in gebruik bij lamentabele 

bollebozen die, zonder zich moeite 

te willen getroosten, erachter willen 

komen hoeveel twee plus drie is. Want 

het leven is toch al zo moeilijk.

  Vooruit. Nog een voorbeeld.

Vroeger, Johan, heel vroeger, toen 

er op de wereld nog nergens een 

richtingaanwijzer stond, wist men toch 

zomaar uit het hoofd waar men zijn 

moest. Het weer, de wind, de begroei-

ing, de zon, de maan, de schaduw, de 

wolken, alles wees de weg. Verdwalen 

was onmogelijk. Dat heette orienta-

tievermogen. Makkelijk? Jawel. Maar 

het kon nog makkelijker. Kompassen, 

atlassen, wegwijzers. Die maakten, dat 

je nòg minder zelf hoefde na te den-

ken. En thans, met GPS, navigatie en 

tom-tom raken onze eigen bekwaam-

heden helemaal in het vergeetboek. 

Meer mensen zijn de weg kwijt dan 

ooit tevoren. Dat komt, Johan, omdat 

niemand ergens meer bij stilstaat.

     Lamentabele onnozelaar 

Dat hijshokje, die rekenmachine en 

dat navigatie-gerei zijn maar een 

paar voorbeelden, Johan. Maar als 

je er even bij stilstaat en om je heen 

kijkt (in plaats van op je mobieltje, 

bijvoorbeeld) zie je dat het miechelt 

van andere staaltjes van vervreem-

ding en verdoling. Dan zie je, dat de 

wereld momenteel in tal en last wordt 

volgestouwd met zinloze nooddruft. 

En geloof me, Johan. Dat zijn allemaal 

dingen om jou afhankelijk, onderge-

schikt en dienstbaar te maken. Maar 

je bent op deze wereld om zèlf na te 

denken, hoor. Je bent op de wereld om 

jezelf op jou eigen wijze te ontwik-

kelen. Te ontwikkelen tot iemand die 

straks uiteindelijk niet voor niets heeft 

geleefd. Probeer dat, jongen. Je opa is 

daar, wat dat betreft, slechts zeer ten 

dele in geslaagd. Dat moet dus beter 

kunnen. Talm niet.

  Maar ik waarschuw je. De consump-

tiemaatschappij lijkt op dit ogenblik 

niet gebaat bij mensen die zelf 

nadenken. De consumptiemaatschap-

pij lijkt er op uit om jou onderhavig je 

oren te laten hangen naar die almaar 

aangrijpender promotie-kruistochten, 

verwervingscampagnes en andere her-

senspoelsels. Opdat je gestaag maar 

onverwijld getransformeerd wordt 

tot serviele koopslaaf. Totdat je bent 

verworden tot lamentabele onnozelaar. 

Onthand. Niet in staat tot enig goeds. 

Slechts geneigd tot consumeren. Want 

zeg nou zelf. Het leven kan best nóg 

wat comfortabeler. Toch?

     ?La condition humaine 

La condition humaine. Nooit gaat het 

van een leien dakje. Altíjd zal het nog 

gemakkelijker kunnen. Zeker als ande-

ren daar wat aan kunnen verdienen.

  Mail uw bijval of berisping naar

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

Oprechte verwittiging aan m’n kleinzoon
  Johan Pasgeld is nu vijftien. Ik ben tweeëenzeventig. Reden om hem eens ernstig toe te spreken. 

Met woorden van vroeger waar hij waarschijnlijk niets van begrijpt. Dat geeft niks. Als hij het wel 

zou hebben begrepen had hij zich er toch niets van aangetrokken. En zo hoort het. 

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.

    

    

“Wij zijn er
 

 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.

www.yarden.nl/den-haag

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 Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd 

Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o. Wij zijn er voor u, 

ook als u niet of elders verzekerd bent.
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Als ik aan de Dauphine denk, dan 

schiet mij direct te binnen een 

buurjongen, een paar portieken 

verder, aan de Carel Reinierszkade in 

Den Haag waar ik toen woonde, die 

wekelijks zijn nieuwe Renault Dau-

phine stond te wassen op zaterdag. 

Zijn naam ben ik vergeten, maar ik 

mocht tijdens de wasbeurt achter het 

stuur zitten en een soort van autootje 

spelen. Ik zie hem nog staan, een 

witte Dauphine. Karakteristiek mo-

del met veel ronde vormen. Beetje 

bol gevormde neus. Geen grille, want 

de motor zat achterin. Wel een apart 

gevormde mooi chromen bumper 

over de kentekenplaat heen. Op zich 

logisch, want achter de kentekenplaat 

zat een soort lade waarin het reserve-

wiel was opgeborgen. Slim, hè? De 

zijkant kende ook wat ronde vormen 

met vier (relatief) kleine portieren. 

Natuurlijk met tochtraampjes vóór en 

schuifraampjes achter. Traditionele 

trekhendeltjes als portieropeners. 

De achterkant was ook redelijk bol 

gevormd, met op de klep ventila-

tieribbels. Een soort van grille met 

daaronder de motor met 38 pk die 

deze Dauphine van 0 tot 100 spurtte 

in 27 seconden. De topsnelheid was 

126 kilometer. Over het interieur 

schrijft Renault in haar folder: ‘In 

het model 1967 presenteert Renault 

vier nieuwe, heerlijk comfortabele 

stoelen, overtrokken met rijk nylon 

erse  o  verfi nd kunstleder . ou  
dat viel allemaal wel mee. Korte 

zittinkjes en rugleuningen die weinig 

steun boden, maar er wel fraai en 

strak uitzagen. Het zwarte stuur 

heb ik altijd erg mooi gevonden. 

Zwart, met links en rechts, waar je 

gebruikelijk je handen plaatst, een 

gedeelte met ribbelrandjes, afgezet 

met boven en onder een chroom-

randje. Datzelfde ribbeltje kwam ook 

terug in het rondje in het midden van 

het stuur. Lastig uit te leggen, maar 

heel mooi. Links onder het stuur 

het zeer herkenbare hendel voor de 

verlichting en de claxon en rechts 

onder het stuur het altijd wat Frans 

gammel aanvoelende hendel voor de 

richtingaanwijzers. Het dashboard 

zag er netjes gevormd uit met mat 

zwart afgewerkt. Weinig knoppen. 

Duidelijke vierkante snelheidsmeter, 

met daarin ook de benzinemeter. In 

het midden een Gordini-sierplaatje 

met daarboven een ielig asbakje 

met daar in een afle bak e re ts 
in de folder afgebeeld een pakje 

Gauloise met een aansteker en in het 

afle bak e re ts een onnebril en 
de Guide Julliard de Paris. Rechts 

onder het stuur het contactslot met de 

zeer herkenbare en voor die tijd grote 

Neiman-sleutel met een dubbele 

baard, waarmee ook de sloten van de 

portieren en de achterklep ontgren-

deld konden worden. Recht pookje 

dat rechtreeks uit de bodem kwam 

als versnellingshendel. Want ja, er 

was geen middentunnel gezien het 

voordeel van de achterwielaandrij-

ving en de motor achterin. De uitlaat 

gaf het herkenbare Dauphine-mo-

torgeluid. Leuke, elegante, typisch 

Franse gezinsauto.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Renault Dauphine Gordini uit 1967
In de jaren zestig, eigenlijk al vanaf de introductie in 1957, 

was de Renault Daupine een veel gezien model op de Neder-

landse wegen. Na een aantal kleine facelifts was er begin 

jaren zeventig de Renault Dauphine Gordini.

Renault Dauphine Gordini. Foto: Flickr.com/Fernando Jiménez

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

SUDOKU 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 

vak e een  in  een  in  een  en in 
 een  odat et evraa de antwoord dan 

bi voorbeeld luidt  .

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 22 maart vond u ook 

vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde vorige keer: 7-2-2-9. De dvd 

gaat naar de volgende inzenders:

• Marijke Knijnenburg, te Wassenaar

• C. van der Helm, te Zoetermeer

• C. de Bruijn-Smits, te Someren

• Willem Rotteveel, te Zoetermeer

• Stef van der Kraan, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

vi  keer de dvd o fie uis e oievaar 
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de 

inzending natuurlijk ook uw postadres te 

vermelden!

We moeten uw oplossing van de nieuwe 

pu el  dus de vier udoku s  uiterli k binnen 
hebben op: woensdag 13 april.

Mail

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 7’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

6
4 3

9 5 8
5 7
2 9 1 6

2
4 3 9

6 8 1 2
8 7

9 7 4 1
8 4 2
5 6

5 9
1 4 7

7
4 5 3 2

7 6 9
1 2 8

8
8 4 6 7 9 5

5 9 3 7 8
4 3 5 9 6 7

7 9
7 5 8 4 6 3 2

8 6 3
6 5 1

1 7 5

7 3 2
4 7 3 1

5
1 2 4 9

9 6 2 4 8
5 7 9 1 3

5 7 8 3
1 5 9 6 2

1 4
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Maak een proefrit 
in onze showroom:
De Lierseweg 13

2291 PD Wateringen

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag 

van 09.00 - 17.30 uur, 

Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Meest 
verkochte 

scootmobiel 
van 2015!

€ 1.500,- 
VOORDEEL!

Naam Dhr. / Mevr.

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail

Zonder postzegel opsturen naar: 

Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

Vraag nu de productcatalogus en actieprijslijsten aan 
via 0800 2002 (gratis) of kijk op www.mangomobility.nl

O
H

A
V

V
2

1
6

0
4

1

Acties geldig t/m 30 april en zolang de voorraad strekt.

JA, STUUR MIJ DE GRATIS CATALOGUS!

van € 2.895,-

voor € 2.695,-

15% korting op onze 
voorraadmodellen 
elektrische merkfi etsen 
� Uitgerust met nieuwste accutechnologie

� Voorzien van zeer krachtige motor

� Bereik tot maar liefst 

 220 km mogelijk
Al 

vanaf

€ 849,-!

TIGER 4 
Snel én stabiel
� Zeer geschikt voor lange afstanden

� Voorzien van luxe wielvering en   

 zeer comfortabele stoel

� Snelheid tot 17 km/u, 

 bereik tot 50 km

van € 4.495,-

voor € 2.995,-
INCLUSIEF

REISTAS
t.w.v.

€ 149,-

VOLOP VOORJAARSVOORDEEL: 
TOT 30% KORTING OP ALLE SCOOTMOBIELEN!

NIEUW: JOHNNY REMOTE 
Volledig zelfopvouwende scootmobiel
� Vouwt zichzelf met slechts één druk op 

 de afstandsbediening in en uit

� Zeer licht in gewicht: weegt slechts 19,5 kg

� Voorzien van voor- en achterledverlichting 

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

  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?

www.stichtingmooi.nl

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van 

Xtra welzijn, www.xtra.nl

Dan is vrijwilligerswerk bij Begeleiden en Rijden misschien iets voor u!

Neem contact op met 070 - 205 27 00 (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. 

Begeleiden & Rijden betreft altijd 1-op-1 
vervoer dat vooraf is afgesproken via 
onze medewerkers. De chauffeurs zijn 
vrijwilligers (vaak uit de buurt) die met 
hun eigen auto hulp bieden. Kleine rit-
jes in de wijk, maar ook grotere afstan-
den 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 kilome-
tervergoeding van €0,40 per kilometer 
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 – 205 27 00 of met 
het Wijkcentrum bij u in de buurt. Kijk 
hiervoor op www.xtralocaties.nl/wijk-
centra.

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 administra-
tieve vlak zijn vrijwilligers meer dan 
welkom. Ook hiervoor kunt u bellen 
met 070 – 205 27 00.

Begeleiden & Rijden is een initiatief 
dat wordt uitgevoerd onder het toeziend 
oog van de drie Haagse Welzijnsorgani-
saties Stichting MOOI, VÒÒR welzijn 
en Zebra. 

Meer informatie?

Patrica Haverkort, Projectcoördinator 
Burenhulpcentrale/ Begeleiden en 
Rijden,  p.haverkort@zebrawelzijn.nl, 
06 - 43 39 52 22.

‘Begeleiden & Rijden’ maakt de 
Haagse 60-plusser weer mobieler

- advertorial -

Den Haag telt menig 60-plusser die 

door omstandigheden geen gebruik van 

het Openbaar Vervoer, taxibus of wijk-

bus 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 bestem-

ming, een ondersteunende arm of het 

dragen van de boodschappen.


