
Als ik zeg dat ik in het Witte 

Huis heb gewoond, kijkt men 

mij ongelovig aan en denkt 

men aan de woning van de 

Amerikaanse president. Zover 

heb ik het niet geschopt. Wel 

woonde ik in het enige witte 

huis op de Haagse Conradka-

de: nummer 13. Een huis met 

een onderduikgeschiedenis.

Van begin 1943, ik was net vijf jaar, 

tot eind 1947, heb ik op dit evacuatie-

adres gewoond en hoefde ik niet, zoals 

veel mensen van Scheveningen, naar 

de Achterhoek. Van de oorlogsperiode 

weet ik mij meer te herinneren dan 

van de tijd dat ik weer op Scheve-

ningen woonde. Kennelijk heb ik de 

periode van de Duitse bezetting, vanaf 

mijn vijfde tot mijn zevende (vlak 

voor de bevrijding), intenser beleefd. 

Woonde ik met mijn ouders en mijn 

jongere zusje ‘parterre’, boven woon-

den de grootouders, overgrootmoeder 

en tante Ans, de dochter van opa. Bij 

opa en oma had ik in de voorkamer 

via de grote ramen vrij uitzicht op de 

rails van lijn 11, de brug naar de New-

tonstraat, het Verversingskanaal en de 

autoloze Suezkade met zicht tot de de 

groentewinkel van Franken op de hoek 

van de Weimarstraat.

De hoge poort aan de overkant was 

het spannendst, want daarachter was 

een andere wereld van hoge pakhuizen 

voor ratten, paarden en middenstan-

ders als steenkolenhandelaar Boon, die 

boven de poort woonde. Hij verpakte 

met een ingenieuze machine kolen in 

stevige papieren zakken die daarna 

werden dichtgeniet. Drie deuren 

rechts van de poort woonde Hans die 

precies een week eerder jarig was en, 

toen niet onbelangrijk, eigenaar van 

een rode trapauto waar ik soms maar 

niet te lang, ook wel eens mee mocht 

rijden. Zijn ouders hadden de keuken 

geheel blauw geverfd en boven op een 

keukenkastje stond een kooi met een 

duif die de hele dag koerde. Er was 

een harmonium en een cither waarop 

wij ‘speelden’.

Links op de hoek van de Suezkade en 

de Newtonstraat was een café waar 

Duitse soldaten kwamen en bij goed 

weer op de brug tegen de leuning leu-

nend hun biertje dronken. De uitbaters 

hadden een pittig klein zwart hondje, 

in mijn herinnering een Schotse 

terriër; met zijn whiskey-imago wel 

passend voor een kroeg. Er nog eens 

over denkend, moet het toch een Frans 

bulldogje zijn geweest. Na de bevrij-

ding kwamen vanonder de cafévloer 

onderduikers te voorschijn.

Tussen de poort en de Newtonstraat 

woonde de kinderrijke familie Dub-

beld met ernaast de fietsenwinkel 
en een vloot van bakfietsen voor de 
verhuur. ‘s Morgens werden zij eco-

nomisch geparkeerd in rij uitgestald 

op het trottoir, zo dicht mogelijk tegen 

het kanaaltalud. Af en toe zag je er 

een rat lopen, soms onwaarschijnlijk 

groot, zelfs in de hongerwinter. De 

bakfietswielen waren vervangen door 
stevige wielen van hout met ijzeren 

rand tegen slijtage. De wielen hadden 

een dikke uitstekende as. Toen ik - 

tegen de waarschuwing in - via de 

wielas in een rijdende bakfiets wilde 
klimmen, sneed de ijzeren wielband 

mijn been open tot op het bot. Het lit-

teken herinnert mij er nog aan.

Tegenover het café was de speeltuin 

met een aardige meester. Tegen het 

einde van de oorlog konden wij kinde-

ren er niet meer op omdat de planken 

van het bruggetje waren gesloopt. Het 

lukte nog wel volwassenen die via de 

stalen brugdragers onze speeltuin gin-

gen omspitten op zoek naar steenkool-

resten; resten van de bergen kolen die 

er ooit lagen voor de energiecentrale. 

Het was de tijd dat huisvloeren in de 

kachel verdwenen. In de Weimarstraat 

werden de geteerde houten blok-

ken tussen de rails weggehaald om 

als brandstof te dienen. Evenwijdig 

aan de Newtonstraat - als ik aan de 

straat denk ruik ik nog steeds de lucht 

van peen en uien - liep een ondiepe 

modderige sloot waaruit ik een forse 

paling heb getrokken. Mijn familie 

wist geen raad met de slang maar de 

familie Dubbeld wel.

Vanaf mijn huis op nummer 13 had-

den de huizen richting Weimarstraat 

een etage extra. Naast ons woonde een 

evacuatiefamilie met een groentezaak 

op Scheveningen. Met de meisjes liep 

ik mee naar de Noorderkerk in de 

Schuytstraat waar wij in de tijd van 

voedselschaarste te eten kregen. Vast 

wat anders dan de suikerbieten en 

bloembollen thuis.

Iets verder op de Conradkade woonde 

Terry, een schitterende Ierse setter. Ui-

teraard wilde ik later ook zo’n hond. 

Het is er nooit van gekomen. Op de 

kade woonde ook een platsnoet, een 

boxer. Zijn baasje was leraar Duits, 

die na de oorlog met zijn gezin, net 

als de familie Dubbeld, naar Australië 

emigreerde. Het zoontje hoorde bij 

mijn vriendengroepje en al spelend 

tussen de rails heb ik hem van de 

lage afwateringsuitbouw naast het 

Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) 

in het Verversingskanaal geduwd. 

Zijn ouders kwamen geen bloemetje 

brengen, omdat ik hem de reddende 

hand reikte.

Henk Kamphorst

kamphorst.henkj@gmail.com
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Conradkade 13.

Oplage: 74.000 ex.

Dubbeld, Suezkade 8-9.

070 - 346 95 71  

www.cuvo.nl

Een passend afscheid,
 een dierbare 
  herinnering
24/7 bereikbaar:

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

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

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

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

sinds 1953

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische 
(Nederlands-Indië) foto’s 

van 1860 – 1930

Tel: 0182-393492

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag



Celluloid

Naar aanleiding van een artikel in 

De Oud-Hagenaar van 22 maart, hier 

even een reactie. Ik heb ook dat soort 

k nsten itge aald  maar nooit fietsen 
bestookt met een (brand-)vergroot 

glas  k bietste bij de fietsenmaker in 
de buurt afgedankte jasbeschermers 

en ander afgedankt celluloid om 

daarmee te spelen. Celluloid was een 

vreemd materiaal, brandglas op een 

enkel stukje rookte alleen zolang de 

zonnestraal er op scheen, brandglas 

weg en het ging uit. Later ontdekte ik 

dat meerdere stukjes op elkaar ging 

schroeien en niet meer was te stoppen, 

waarbij veel rook vrij kwam. Eens op 

mijn balkon had ik een aantal stuk-

ken in een leeg verfblikje gedaan en 

aangestoken. Dat ging zo heftig dat ik 

besloot het uit te maken. Dus deksel 

er op, maar het stopte niet en ging 

vrolijk verder met een enorme klap en 

vreselijk veel rook. Daarmee was de 

rookbom geboren en heb vele van die 

dingen afgestoken, meestal in de straat 

of op het schoolplein. De zwaarste en 

tevens laatste had ik geplaatst in een 

tra ortaal van een ortiek at aan de 
Laan van Meerdervoort, tegenover het 

Pinksterbloemplein. Daarna snel de 

pleiterik gemaakt en op een afstandje 

afgewacht wat er ging gebeuren. Er 

gebeurde echter niets, dus ging ik 

even wat dichterbij kijken. Opeens 

een enorme knal en het portiek was 

op slag verduisterd. Wegwezen was 

het devies, want ik schrok zelf van de 

commotie die daar ontstond. Sorry 

mensen, dit had ik niet voorzien en 

heb het daarna ook nooit meer gedaan. 

Dan was er ook nog materiaal wat hier 

en daar door de Duitsers was achter 

gelaten. Er waren ‘plastic’ strookjes 

van ongeveer een meter lang, circa 12 

mm breed en gelig transparant. Geen 

idee wat het was, maar daar maakte 

ik voetzoekers van. Een paar van die 

strookjes op elkaar en stijf in een 

stukje papier rollen. Een beetje Gluton 

om de zaak bij elkaar te houden en 

aansteken. Dat schoot als een voetzoe-

ker over de straat, prachtig! Ook was 

het mogelijk om er vierkante stukjes 

van te knippen en dan een klap met de 

hamer er op geven, gaf een prachtige 

knal en ook een paar stukjes op de 

tramrails deden het best.

Hans de Haas

t.b.v@ziggo.nl

Foto’s kleermakersschool

Wie heeft nog foto’s van de kleer-

makersschool (klassenfoto’s), de 

technische school voor het kleding-

bedrijf (toen in de Waalstraat 30 in 

Den Haag)? Graag met namen van de 

leerlingen en onderwijzers en met uw 

verhaal. In 2018 zou de school 110 

jaar bestaan hebben en zou dan weer 

een fototentoonstelling over de school 

willen houden. Ik zie uw aanbiedingen 

met belangstelling tegemoet.

Frans van Barneveld

f.van.barneveld@kpnmail.nl

06-23898170

Mijn Gazelle

In 1951 van mijn eerste verdiende 

geld van mijn eerste baan een 

tweede andsfiets geko t  egelijk 
Nederlands merk: Gazelle. Ik was 

a etrots  arenlang fietste ik iermee 
overal naar toe, weer of geen weer, re-

gen, storm, koud, sneeuw, glad. Niet, 

nooit, met de bus. Fiets mee in mijn 

huwelijk. Kinderen kregen te zijner 

tijd mooie nie we fietsen  ijn o de 
a elle blee  bij me  n ik fietste  a 

mijn huwelijk terug naar Den Haag. 

Fiets mee. Baan als privé-secretaresse 

bij (toen) bekend Kamerlid. Op een 

dag, buiten op de stoep. Hij: “Is die 

o de fiets van jo  k  a  ij  
aar kan je to  niet mee rijden  

k  aar om niet  ij  ij  it 
jouw milieu, kan het toch niet maken 

om o  o n o d ding te rijden  k  
aarom niet  ke rend wijgen  

Mijn Gazelle bleef bij me, we had-

den zo langzamerhand een liefdevol 

welijk gesloten  n ik fietste  a 
jaren. Een jongere kennis van me: 

aarom koo  je geen nie we fiets  
k  aarom  ennis  o  o n 

oud kreng trapt toch zwaar. Neem een 

nieuwe, die trappen veel lichter. Het 

is veel gemakkelijker. Ik heb net ook 

een nie we geko t  k  aar mijn 
fiets is nog itstekend  er mankeert 
niets aan. Ik hoef geen lichttrappende 

fiets  ik ben gewend aan de e  an 
heb ik tenminste het gevoel dat ik iets 

met mijn benen doe  ennis  aar 
met een nie we fiets ga je to  veel 
sneller  k  k oe  niet sneller  ik 
kom toch wel waar ik wezen moet. En 

als ik aast eb  tra  ik wat arder  
Onbegripvol zwijgen. Mijn Gazelle 

blee  bij me  n ik fietste    jaar  
Een leeftijdgenoot: “Wat heb jij een 

o de fiets  k  a  ee tijdgenoot  

“Waarom koop je geen elektrische 

fiets  k  aarom  ee tijdgenoot  
“Nou, dan hoef je bijna niet te trap-

pen, en je gaat heel snel. Het is veel 

gemakkelijker  k  at oe  ik niet  
Ik ben nog sterk en volkomen gezond, 

en ik vind et fijn om ard te tra en  
dan doe ik tenminste iets met mijn 

benen  n o snel vind ik niet nodig  
Leeftijdgenoot: “Maar jij kunt het toch 

niet máken om in jouw kringen met 

o n o d ding te fietsen  k  aarom 
niet  ke rend wijgen  ijn a-

zelle blijft bij me en we houden innig 

van elkaar  n ik fiets  k vrees  le er  
dat mijn ver aal eentonig wordt

R. van Alphen

r.j.a.alphen@gmail.com

Q65-dag op zaterdag 14 mei

Precies vijftig jaar geleden verscheen 

de klassieker The Life I Live van de 

Haagse Beatband Q65. Naar aanlei-

ding hiervan wordt 14 mei een gevel-

tekst met het refrein van het nummer 

onthuld aan de Loevesteinlaan, hoek 

Meppelweg, als ode aan de band en 

herinnering aan het Beatstad verleden 

van Den Haag Zuid West. De orginele 

leden zullen voor de gelegenheid nog 

een keer samen aanwezig zijn in Den 

aag id est   et lmelo lein 
vindt van 12.00 uur tot 18.00 uur een 

speciale Q65-dag plaats met expositie, 

Puchclub, de Kikkers, dichter Max 

Lerou en natuurlijk veel Q65-muziek. 

De Q65-dag is een initiatief van 

beeldend k nstenaar enk g stijn 
en Charles Crown van Wijkplatform 

Morgenstond. In de jaren zestig was 

Den Haag Beatstad nummer 1 van 

Nederland. Bekende bands als Golden 

Earring, The Motions en Q65 vonden 

hier hun oorsprong. Den Haag Zuid-

West speelde hier een prominente rol 

in. In de kelderboxen van Escamp 

gonsde het van allebei bandjes met 

zelfgebouwde versterkertjes. Opgetre-

den werd o.a in de Rolschaatsbanen 

van Zuiderpark en aan het eind van de 

Leyweg, en de befaamde Marathon. 

Veruit de beruchtste band uit die tijd 

was Q65 en hun grootste hit The Life 

I Live vond hier zijn oorsprong. Deze 

plaat verscheen mei 1966 en beleeft 

dus in 2016 een jubileum. Het num-

mer heeft de tand des tijds met gemak 

doorstaan, wordt nog steeds veel 

gedraaid en is een soort volkslied van 

Den Haag geworden.

Charles Crown

jasas@ziggo.nl
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Oproepje in De Oud-Hagenaar leidt tot reünie

Een aantal uitgaven van De Oud-Hagenaar geleden hebt u een oproep 

geplaatst aan de (oud-)motorrijders die vroeger regelmatig de ijssalon 

Florencia bezochten, om contact op te nemen. Dit heeft zoveel aanmeldingen 

opgeleverd, dat wij besloten hebben een reünie te organiseren. Oproep aan 

alle (oud-)motorrijders die in de periode 1965-1975 regelmatig de ijssalon 

Florencia bezochten om deel te nemen aan een geplande bijeenkomst op zon-

dag 12 juni, om 12.00 uur bij Florencia. Er hebben zich al veel bekenden ge-

zichten hiervoor aangemeld. Het zal een leuk samenzijn worden, waarbij veel 

herinneringen en anekdotes uitgewisseld gaan worden. U bent uitgenodigd.

Cor Böhms en Frans Meijer

06-48568789 of c.bohms@zonnet.nl

Klasgenoten van de Technische school aan het Lamgroen

De bovenstaande foto is uit de periode 1954-1957. De klas elektrotechniek. 

raag o  ik willen weten wie o  de oto staan  nkele namen weet ik  n-

dré Rijnbeek (achterste rij rechts). Ben Olsthoorn (middelste rij rechts). Siem 

van den Ende, ik zelf (middelste rij 2de van links).

We worden allemaal ouder, maar wie uit het gezelschap op de foto is nog in 

leven? Wat zijn ze gaan doen na de opleiding? Ik ben daar wel nieuwsgierig 

naar. Zelf heb ik 43 jaar in de elektrotechniek gewerkt in Delft, Den Haag, 

Rotterdam en Naaldwijk.

Siem van den Ende

spjvde@kabelfoon.nl

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 el and  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

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

Postadres

Postbus 26046

  en aag

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

o  een organisatie  lle kosten worden gedekt 
door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06-23700323

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl
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De Oorlog. Het lijkt zo lang geleden. En toch voelen velen hem nog iedere dag. De Herinneringen. 

Ze zijn er nog. Bij hen die het meemaakten en bij hun kinderen. De Verhalen. We blijven ze vertellen. 

Zodat de herinneringen levend blijven.

Daarom maken wij een monument met uw ingezonden voorwerpen. Met voor-

werpen waar een verhaal bij hoort. Met herinneringen aan de Tweede Wereld-

oorlog.

Heeft u bijvoorbeeld nog een oude radio, een helm, een brief of een krant uit 

de oorlog op zolder liggen? En wilt u die afstaan voor het monument?

Ga dan voor meer informatie naar soldaatvanoranje.nl/v-monument en deel úw verhaal.

DE HERINNERINGEN. ZE ZIJN ER NOG. 
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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

Gezamenlijke 
Dodenherdenking 
4 mei in Rijswijk
De Gemeente Rijswijk en Yarden Begraafplaats Oud-Rijswijk 

houden op woensdag 4 mei gezamenlijk de Dodenherdenking.

Programma 

18.00 - 18.30 uur  Ontvangst Begraafplaats Oud-Rijswijk

18.30 - 18.45 uur   Toespraak, kranslegging, Last Post, stilte

18.45 - 19.15 uur   Wandeling naar de Oude Kerk (Herenstraat)

19.15 - 19.45 uur   Levensverhaal over veteraan WO II & muziek

19.45 - 19.55 uur  Wandeling naar Park Hofrust

20.00 - 20.20 uur   Kranslegging, stilte, toespraak burgemeester  

& lichtjesceremonie

Begraafplaats Oud-Rijswijk • Sir Winston Churchilllaan 233 • T 070 396 1967
Gemeente Rijswijk • Oude Kerk & Park Hofrust • T 070 326 1641

 
 

    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    -  

      All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels AutovakantiesAutovakanties  

  

Voor alle vakantiereizen 

   

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels BusreizenBusreizen   
FrieslandFriesland  

 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 

va. va.   

--
p.p.p.p.  

va. va.   

--
p.p.p.p.  

 Nieuw: All Inclusive Hotel Elkemann *** 

Ahaus / Münsterland / Duitsland v.a. - 

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

 

 

 
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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De Residentie was in het verleden al 

heel wat koninklijk bezoek gewend 

geweest, maar het was allemaal 

alweer zo lang geleden. Eind ne-

gentiende eeuw was het vaderland 

scherp verdeeld tussen orangisten en 

patriotten.

In 1795 verdween de laatste stadhou-

der Willem V vanaf het Scheveningse 

strand uit zijn land. De Bataafse 

republiek was in wording maar werd 

weldra opgeslurpt door de inhalige 

keizer Napoleon.

e man anne eerde et lie ijke ol-
land in 1810 bij het Franse keizerrijk 

en uitgerekend die man kwam Den 

aag be oeken  erwijl d i enden 
jonge ollanders ver li t onder de 
wapenen waren geroepen om in zijn 

leger te vechten, kwam dit heerschap 

zijn nieuwe gebiedsdelen bekijken.

Onthaal

Om 15.15 uur kwam de ere-escorte 

te aard als eerste over de aagse 

grens. De indrukwekkende stoet 

was afkomstig uit Leiden waar de 

Keizerlijke Majesteiten feestelijk 

waren onthaald. Nu was het de beurt 

aan de o de o stad  e over eids-

gebouwen waren ruim in slingers en 

guirlandes gewikkeld op kosten van 

de belastingbetaler.

Napoleon de Grote

Prefect baron G. van Stassart had 

zijn zaakjes goed voor elkaar. Veel 

nieuwe bestuurders die vorstelijk op 

het pluche mochten zitten, roemden 

de kersverse usurpator van ons land 

en noemden hem vlijend Napoleon de 

Grote! De toegangsweg naar het pa-

leis, waar het keizerlijk paar de nacht 

doorbracht, het Voorhout was destijds 

omgedoopt tot Napoleonslaan. 

Evenals de Vijverberg, die op papier 

Keizerinnelaan werd genoemd.

et verblij  van de kei er was kort  
De volgende dag zou hij weer naar 

Rotterdam vertrekken en ondertussen 

stonden hem talrijke plichtplegingen 

te wachten. Daarbij hoorde ook het 

handjes schudden en aangenaam 

dineren met veel bestuurders, die in 

feite collaborateurs waren, maar dat 

werd in die tijd anders gezien.

Franken

De organisatie deed er ondertussen 

alles aan om het onthaal tot een groot 

succes te laten worden. De bin-

nenstad was feestelijk verlicht met 

akkels  e agenaars belee den een 
sprookje van dichtbij. Vooral omdat 

de koets zo langzaam reed, was het 

keizerlijk paar goed te bewonderen. 

De orangisten hielden zich koest, 

ook al kromden verschillenden van 

hen hun tenen. Overal langs de weg 

waren enthousiaste toeschouwers te 

vinden. Soms rijendik.

10.000 frank

De wuivende en zwaaiende handen 

moeten een genot geweest zijn voor 

de hoogmoedige keizer. Vooral veel 

arme en gebrekkige huismoeders 

haalden Napoleon geestdriftig in. 

Ook kleine kinderen waren van de 

partij. Zij probeerden zo dicht moge-

lijk bij de keizerlijke koets te komen, 

want er volgde vaak een geldelijke 

beloning. De keizer strooide namelijk 

royaal met belastingfranken en uit-

eindelijk raapten de arme toeschou-

wers een bedrag van 10.000 frank op 

van de straat.

Beloning

Enkele dagen later kwam het grote 

dankbericht toen de keizer inmiddels 

in otterdam verblee  ij tekende 

daar een decreet waarin hij Den 

aag in de rang ver ie  van stad  it 
allemaal omdat hij het in deze schone 

stad zo ontzettend naar zijn zin had 

gehad.

et kei erlijke de reet werd le tig 
in de middag om 12.00 uur vanaf het 

stadhuis bekend gemaakt en voorge-

lezen in aanwezigheid van de prefect. 

De gewone bevolking deed het wei-

nig dat de fransman Napoleon, Den 

aag tot stad benoemde  n n ogen 
was en aag al lang al een stad

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.

Napoleon brengt stadsrechten mee voor Den Haag
In het najaar van 1811 stond de Haagse bevolking massaal op straat om een blik op te vangen 

van keizer Napoleon en zijn vrouw Joséphine die Den Haag met een bezoek kwamen vereren. Ze 

bleven slechts één nachtje slapen om vervolgens naar Rotterdam door te reizen.

Keizer Napoleon Bonaparte.

Mijn vader volgde haar al spoedig en 

bracht het via ‘loopknecht’ al gauw 

tot winkelbediende bij lbert eijn 
in de Koningsstraat. In het jaar 1920 

tro wden ij  et br ids aar ging 
lopende vanaf de Wolmaranstraat 

naar de rooms-katholieke kerk in de 

Brandtstraat.

In het jaar van mijn geboorte, 1929, 

kreeg mijn vader een betere baan aan-

geboden  ij was toen eerste bediende 
bij lbert eijn en kon e filiaal-
houder worden bij de Coöperatieve 

inkelvereniging igen l   
a deling levensmiddelen  iteraard 
aanvaardde mijn vader die baan.

n en aag waren toen  naast et 
enigs ins elitaire igen l  nog 
twee andere coöperatieve winkel-

verenigingen actief, te weten de 

ol arding en e oo  aar omdat 
de coöperatie een toen idealistisch 

socialistische organisatie was, 

diende mijn vader lid te worden van 

er ri s  bond oor andels en 
Kantoorbedienden’ aangesloten bij het 

toenmalige NVV. Daardoor werd hij, 

zoals toen gebruikelijk was, bestem-

peld als ‘rooie’ wat tot gevolg had 

dat hij zijn ‘geloofsplichten niet meer 

mocht waarnemen’. Met andere woor-

den; mijn vader en moeder werden uit 

de rooms-katholieke kerk gezet.

Dat resulteerde in het lid worden van 

de  abonnee worden o  et 
Vrije Volk en het weekblad WIJ en een 

vakantie- en logeerpartij in Bennekom 

in et  leereko er  is  eel 
de amilie o  de fiets  ik a tero  
heen en terug.

Dat resulteerde voor mij: de openbare 

school (met wel één uur in de week 

de godsdienstleraar!) en mijn moeder 

gaf mij op als lid van de Kleine Stem, 

het kinderkoor van de Arbeiders 

Zangvereniging de Stem des Volks 

onder leiding van de toen bekende en 

zeer begeesterde dirigent Piet Zwager. 

itvoeringen van de kindero erettes 
Een dag Kalief en De Sneeuwkonin-

gin, diverse uitvoeringen en optredens 

in het Gebouw van Kunsten en Weten-

schappen, vaak ter ondersteuning van 

toen grote zangers en zangeressen.

Van een uitvoering van de Matheüs-

passion waarbij ik zong in het 

jongenskoor van de Kleine Stem 

rest mij nog een vergeelde foto. De 

hoofdjes van de ‘jodejongetjes’ die 

om veiligheidsredenen niet konden 

worden gefotografeerd zijn er door de 

secretaresse bijgeplakt.

Van het 1 mei-gebeuren staat mij bij 

dat ik voor de ‘bovenmeester’ van de 

openbare school een briefje van mijn 

vader mee kreeg met het verzoek of 

ik op de dag van de eerste mei mocht 

verzuimen. Dan liep ik in de kinder-

stoet, waarvan velen de leden van 

het kinderkoor en uiteraard ook veel 

leden van de AJC (Arbeiders Jeugd 

Centrale), met rode versierde bogen 

in optocht vanaf het Kaapseplein door 

de ransvaalb rt  de oe kade en de 
Schilderswijk naar de Prinsegracht, 

daar eindigde de stoet in en bij het 

Volksgebouw. Dat waren drie grote, 

naast elkaar gelegen, doorbroken, 

oude grachtenhuizen (nu ‘de drie stoe-

pen’). Daarin was toentertijd de SDAP 

gehuisvest. De voorloper van de Partij 

van de Arbeid.

Soms ging de ‘optocht’ naar het 

landgoed Meer en Bosch (achteraan 

de Laan van Meerdervoort), waar op 

een grasvlakte geregeld massabij-

eenkomsten werden gehouden. Zo ik 

mij kan herinneren werden we eens 

toegesproken door de voorzitter, Koos 

Voorink. Volgens zeggen van mijn 

moeder was dat toen ‘unne man van 

veul inpertansie’.

Vooral mijn moeder is altijd, ook na 

haar terugkeer naar Brabant (Breda), 

de hang naar het socialisme bijgeble-

ven. De strijdliederen, waar de VARA 

‘s morgens haar radioprogramma 

mee begon, werden door ons altijd 

meegezongen en zijn mij nog altijd 

een dierbare herinnering.

elaas kwam er enige jaren geleden 
een einde aan de periode van het 

bestaan van de Arbeiders Zangvereni-

gingen.

De echte rode 1 mei-vieringen 

behoren, jammer genoeg, ook tot het 

verleden.

Jan Schrauwen

janina@casema.nl

1 mei-viering in Den Haag op 1 mei 1936
Mijn vader en moeder waren in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw vanuit Bra-

bant naar Den Haag gekomen. Mijn moeder als eerste, daar zij door bemiddeling van een vriendin 

van mijn grootmoeder, kon gaan ‘dienen’ bij een gegoede Haagse familie waarvan de heer des 

huizes het ambt bekleedde van ‘referendaris ter Koloniën’.

Vader Louis Schrauwen, later chef van Eigen Hulp filiaal Javastraat (1925).
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De laatste 
getuigen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er in 

Nederland zo’n 350.000 mensen voor kortere of 

langere tijd ondergedoken gezeten, onder hen 

25.000 joden. De mensen die daar nu nog uit eerste 

hand over kunnen vertellen waren destijds nog 

kinderen. De afgelopen maanden heeft het  

Nationale Toneel verschillende mensen geïnterviewd 

die direct en indirect de onderduik in en uit Den 

Haag hebben meegemaakt. Hun verhalen worden 

op het toneel van de Koninklijke Schouwburg 

verteld. Bijzondere verhalen uit het dagelijkse 

leven van destijds jonge mensen. Mensen die 

hun wereld ingrijpend zagen veranderen tijdens 

de oorlogsjaren.

Tijdens De laatste getuigen zitten zeven getuigen 

van de onderduik op het podium van de  

Koninklijke Schouwburg. Ieder met een acteur 

van het Nationale Toneel naast zich die hun  

verhaal, vanuit hun perspectief, vertelt.
 

verhalen uit de onderduik

4 mei 2016 
Koninklijke 
Schouwburg

aanvang 19:30

voor live-uitzending 

van de herdenking 

op de 

Waalsdorpervlakte

nationaletoneel.nl/de-laatste-getuigen

€ 1.900,- 
VOORDEEL!

O
H
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6
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5
1

Naam Dhr. / Mevr.

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail

Zonder postzegel opsturen naar:

Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

LENTE-AANBIEDINGEN BIJ MANGO:
TOT 33% KORTING OP SCOOTMOBIELEN

JA, STUUR MIJ DE GRATIS CATALOGUS! 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 - 17.00 uur

Acties geldig t/m 31 mei en zolang de voorraad strekt.

Vraag nu de productcatalogus en actieprijslijsten aan

via 0800 2002 (gratis) of kijk op www.mangomobility.nl

LUGGIE
Ideaal voor op reis
�  Lichtste vouwscootmobiel ter wereld

�  In drie eenvoudige stappen op te vouwen

�  Past met gemak in de kleinste auto

FR-1
Rijdt als een auto
�  Voorzien van automotive vering

�  Uitgerust met volledig verlichtingspakket en  

zes geheime opbergvakken

�  Snelheid tot 17 km/u. Bereik tot 55 km/u.

van € 2.350,- 

voor €  1.695,-
van € 5.895,- 

voor €  3.949,-

€ 655,- 
VOORDEEL!

Al 

vanaf

€ 749,-! 

Tot 25% korting op onze
voorraadmodellen
elektrische fietsen
�  Uitgerust met nieuwste accutechnologie

�  Voorzien van zeer krachtige motor

�  Bereik tot maar liefst  

220 km mogelijk

Wilt u hulp 
met uw 

administratie?
               
     Vraag de               
              Blijmaker!

Meer weten? De Volharding 070 - 221 05 82 | blijmaker@devolharding.nl

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT

De Blijmaker helpt mensen die alleen thuis zitten  



Moest mij op 2 maart 1948 melden 

in de Isabella kazerne te ‘s-Hertogen-

bosch, bleek het 6e bataljon Stoottroe-

pen te zijn. Dit bataljon werd en wordt 

als een Brabants bataljon omschreven. 

De 2e compagnie bestond echter uit 

Hagenaars, Rotterdammers, Bollen-

strekers en Westlanders. Op 4 augustus 

1948 naar (toen nog) Nederlands-Indië 

vertrokken, de reis wil ik u besparen. 

Aankomst Tandjong Priok, Batavia 

op 4 september, hier gingen enkele 

onderdelen van boord, 6 RS voer door 

naar Cheribon. Sibajak was te groot 

voor de haven dus in landingsboten. 

Aan land gekomen op vrachtwagens 

naar Madjalenka. Daar kregen we een 

ee nfield geweer atronen en een 
tampat (opvouwbaar houten frame met 

zeildoek). Na 34 dagen in een hang-

mat op een schommelend schip, was 

het tampatje een hemelbed. Volgende 

dag patrouille gelopen, kan mij niet 

herinneren of het dezelfde dag was of 

een dag later, 2e compagnie aantreden, 

op vrachtwagens, niemand wist waar-

heen. Hele nacht gereden, eindpunt 

J.P.C. stichting Batavia. Bij aankomst 

Batavia heeft iemand schijnbaar ver-

telt dat de kortste weg naar de J.P.C. 

Batavia was, doorvaren naar Cheribon, 

op vrachtwagens naar Madjalenka, 

van Madjalenka hele nacht rijden 

naar J.P.C. Batavia. In Batavia wacht 

lopen bij generaal Spoor en Glodok-

gevangenis. De generaal en zijn vrouw 

waren fantastische mensen in de 

omgang met soldaten. In de Glodok-

gevangenis werden Japanners die ter 

dood veroordeeld waren, geëxecu-

teerd. Een keer gezien; geen prettig 

gezicht. Dan gaat de 2e compagnie 

terug naar het Cheribonse en wordt 

verdeeld over de andere compag-

nieën. Het 6e bataljon Stoottroepen, 

in Indië het 401e bataljon infanterie, 

moest op midden-Java orde en vrede 

handhaven in een gebied zo 

groot als de provincie Utrecht, 

met één miljoen inwoners. Dat 

betekende één soldaat op 1000 

inwoners. In het gebied waren 

de T.N.I., de Darul Islam (het 

huidige IS) en Rampok-bendes 

actief. De T.N.I. was het Indo-

nesische leger. De Darul Islam 

wilde een islamitische staat. 

Rampokkers waren bendes die 

rovend en moordend ten eigen bate 

door het gebied trokken. Zij bestreden 

niet alleen de Nederlanders, maar ook 

elkaar. De locaties van 6 RS stonden 

zo als u in bijgaande weekoverzichten 

kunt lezen bloot aan beschietingen. 

Wegen werden onbruikbaar gemaakt, 

patrouilles in hinderlagen gelokt en 

vanaf bergtoppen beschoten. Door 6 

RS werden 1996 patrouilles gelopen: 

1396 dagpatrouilles, 572 nachtpa-

trouilles, 28 meerdaagse patrouilles. 

Zijnde 12.432 kilometer. Ook de weer 

in gebruik genomen suikerplantages 

moesten het ontgelden. Begin april 

was de situatie zo slecht dat de weg 

Koenigan-Tjilidoeg door 3-6 RS 

samen met een compagnie van 3-9 RI 

moest worden vrijgemaakt. Eenzelfde 

actie volgde in samenwerking met de 

mariniers infanterie compagnie. Eind 

april 1949 in Ardwawinang-Palimann, 

gevolgd door een grote actie van 1e, 

3e en 4e compagnie in de omgeving 

van Babakan. Er moest ook dagelijks 

vanuit diverse posten op rampokkers 

worden gepatrouilleerd. Van al deze 

patrouilles werd een rapport samen-

gesteld dat per radio in code naar de 

divisie werd gestuurd. Deze verslagen 

geven een goed beeld van het fysiek 

en psychisch uithoudingsvermogen 

aan 6 RS werd gesteld.

4e compagnie Karangsoewwoeng per 

auto tot pt. 7349. Van hier te voet pt. 

862363 kpg Sampiran doorzocht, geen 

bijzonderheden. Vervolgens in linie 

het sawahterrein doorzocht. Tijdens 

doorzoeking plotseling vuur ontvan-

gen. Een korporaal van 3-9 werd aan 

de arm gewond. De soldaat Brinks 

wist de gewonde uit het vuur te sle-

pen. Door beslist optreden van soldaat 

Willems kon de vijand onschadelijk 

worden gemaakt.

Vijand teruggedreven

Per truck naar pt. 064158, na weg-

herstelling doorgereden voor inspectie 

brug pt. 044148, op moment dat de 

auto stopte ontving de patrouille vuur 

uit richting Tjikeusik en van twee tjots 

(bergen) gelegen in vak 0416. Vuurge-

vecht duurde van 11.30 tot 12.00 uur, 

vijand werd teruggedreven.

Detachement Tondjong 1215, zuid-

waarts tot pt. Hier contact met bende 

plusminus 10.00 uur. Vuur onmid-

dellijk geopend, dat door de vijand 

werd beantwoord. De vijand trok zich 

terug naar het zuidelijk gelegen bos, 

vanwaar het bleef vuren. Pogingen van 

de patrouille om voorwaarts te gaan 

mislukte door het slecht begaanbare 

terrein.

Cor Hoek

corriethoek@gmail.com

Lees het volledige verhaal op 

deoud-hagenaar.nl.

Patrouilles
Juli 1947, keuring militaire dienst. Naar de dokter in het 

ziekenhuis op de Zuidwal. Naar Amacitia Westeinde voor 

selectie officier. Voor doorlichting naar de Nassaulaan. 

Pasgeld schreef een stuk over zijn keuring en vroeg lezers 

dat ook te doen, heb dat gedaan. 
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DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

06.30  Mogge Michiel
Wakker worden met Michiel Steenwinkel (foto), het nieuws, weer en verkeer.

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 brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

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

20.00 dagelijks wisselend programma

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 de sport  

 waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles (foto). 

 dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.

 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.

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/radiogids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief weekenden en 4 & 5 mei.

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief weekenden en 4 & 5 mei. 

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

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

Leyweg 1150, Den Haag
T: 070 - 321 14 00

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

Voor wie start jij 
een actie?
Ga naar kwf marathonweken.nl
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Voorstelling met boventiteling in Koninklijke Schouwburg

Het jaar van de kreeft wordt op woensdag 11 mei om 20.15 uur voorzien van Nederlandse bo-
ventiteling in de Koninklijke Schouwburg. Met de boventiteling kunnen slechthorende en dove 
bezoekers de tekst live meelezen. Daardoor is de voorstelling voor hen beter te volgen, zo blijkt 
uit de bezoekersreacties na de eerste pilot in maart.

Afgelopen maart werd bij De revisor van het Nationale Toneel voor het eerst een Nederlands 
gesproken voorstelling, Nederlands boventiteld. Slechthorende en dove bezoekers reageerden 
achteraf positief op dit extra hulpmiddel om de voorstelling beter te kunnen volgen. Voor gasten 
die onvoldoende steun hebben aan de reguliere gehoorondersteuning, lijkt de boventiteling een 
uitkomst.

Hugo Claus schreef het boek waarvan Toneelgroep Amsterdam een geheel eigen versie heeft 
gemaakt. Maria Kraakman en Gijs Scholten van Aschat nemen u mee in een verhaal over twee 
mensen die niet met, noch zonder elkaar kunnen.

Voor het beste zicht op de boventiteling boven het podium, zijn speciale plekken op de balkons 
gereserveerd. Slechthorenden kunnen bij de kassa van de Koninklijke Schouwburg vragen naar 
de boventitelingsplekken op 11 mei. Dit kan via kaartverkoop@ks.nl, 0900-3456789 (dinsdag 
tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur, 10 cent per minuut) of bij de kassa zelf. Meer 
informatie is te vinden op ww.ks.nl/slechthorend. Om de boventiteling voor slechthorenden en 
doven mogelijk te maken, heeft de Koninklijke Schouwburg de handen ineen geslagen met het 
Nationale Toneel, Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam. Dit gezamenlijke 
project is gestart op initiatief van Merel Laseur, zelf slechthorend en fervent theaterbezoeker. 
Het project wordt gesponsord door Van Boxtel Hoorwinkels.

Tabletcursus voor beginners in Morgenstond

Wij starten op maandagochtend 9 mei om 10.00 een tabletcursus voor beginners. Deze cursus 
is voor Android-gebruikers. Er zijn zes bijeenkomsten. De kosten zijn in totaal 15 euro.

Wilt u liever een iPad-cursus volgen? Dat kan ook bij ons, u bent dan van harte welkom op 
dinsdag 10 mei. Deze cursus start ook om 10.00. De kosten zijn in totaal 15 euro. Er zijn zes 
bijeenkomsten.

Ontmoetingscentrum Morgenstond, 1e Eeldepad 3a. Telefonisch te bereiken op 070-3295691 
en per mail op ocmorgenstond@gmail.com. Of bezoek de website: ocmorgenstond.nl.

Reünie Eerste Nederlandse Montessorischool

Op 28 mei aanstaande organiseert de Eerste Nederlandse Montessorischool, oftewel ‘de ENMS’, 
gelegen aan de Laan van Poot 353 in de Vogelwijk, een reünie.

Iedereen die op enigerlei wijze verbonden was aan onze school is die dag van harte welkom om tussen 
11.00 uur en 15.00 uur elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen. Er zal onder andere een 
foto-expositie zijn, waarop de school, de kinderen en de medewerkers van de afgelopen 100 jaar te 
zien zijn.

Nog een keer de sfeer van ‘toen’ proeven bij het rondlopen door de lokalen, het zien van de Montessori 
materialen en het achterweitje. Voor meer informatie (en aanmelden voor de reünie) kunt u terecht op 
enms.nl.

Musica speelt 21 en 22 mei in het Koninklijk Conservatorium

Symfonie-orkest Musica laat met een inspirerend programma met werken van Beethoven, Bruch en 
Tchaikovsky zien dat het doorgaat met het uitvoeren van ambitieuze werken. Op zaterdagavond 21 mei 
en zondagmiddag 22 mei 2016 speelt Musica in het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Solist is 
Marc Daniel van Biemen (viool). Het orkest staat onder leiding van Frank de Groot.

De avond begint met de ouverture Egmont van Beethoven, gevolgd - niet door het bekende eerste, - 
maar het tweede vioolconcert van Max Bruch. Solist Marc Daniel van Biemen, violist in het Koninklijk 
Concertgebouworkest en ook bekend van radio en televisie (de serie over het Koninklijk Concertge-
bouworkest ‘Bloed, zweet en snaren’, Podium Witteman, RTL Late Night en De Wereld Draait Door).

De avond sluit af met de fantastische vijfde symfonie van Tchaikovsky, een pittig werk dat voor ieder 
orkest heerlijk is om te spelen en voor het publiek om naar te luisteren, al dacht Tchaikovsky daar in 
eerste instantie anders over: “Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de symfonie niet succesvol is. Er 
schuilt een zekere ongelijkmatigheid, onzekerheid en gekunsteldheid in... dat alles is een kwelling voor 
me en is om wanhopig van te worden.” Niet lang daarna veranderde Tchaikovsky van gedachten: “Ik 
geef je mijn erewoord dat ik nog nooit in mijn leven zo tevreden, zo trots en blij ben geweest in de 
wetenschap dat ik een mooi werk heb geschreven.” Luistert u zelf maar...

Orkestvereniging MUSICA mag zich al ruim 105 jaar een onmisbaar onderdeel van de Haagse mu-
ziekwereld noemen. Een daverend lustrumconcert in een uitverkocht Zuiderstrandtheater december 
jongstleden kon dat niet mooier illustreren. De gehele productie staat muzikaal onder leiding van Frank 
de Groot. Meer informatie kunt u vinden op de website van Musica Den Haag, musicadenhaag.nl.

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

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

Liberty Tour 5 mei   

Haagse hardlopers lopen in de 

nacht van 4 op 5 mei de 135 kilometer lange 

route Irene Brigade. Ze brengen het bevrij-

dingsvuur in estafettevorm van Wageningen 

naar Den Haag, als eerbetoon aan de Prinses 

Irene Brigade. De tour eindigt op het Haagse 

Malieveld waar het bevrijdingsvuur ontstoken 

zal worden tijdens de opening van het Bevrij-

dingsfestival.

www.route-irenebrigade.nl

Liberty Tour

Locatie: Malieveld 
Den Haag
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: gratis

Dag van het Kasteel  

Op tweede pinksterdag openen 

meer dan honderd kastelen en buitenplaat-

sen hun poorten en tuindeuren. Kom een 

kijkje nemen in de keukens, doe mee met de 

vossenjacht in de tuin en breng een bezoekje 

aan de ijskelders. Hoe dekte men de tafel 

en wie waren er uitgenodigd tijdens een 

feestelijk diner? Het thema is dit jaar Proef 

het Verleden.

www.kastelen.nl

Erfgoedhuis Zuid-Holland 

Locatie: meerdere locaties in Zuid-Holland
Aanvang: vanaf 10.00 uur
Toegang: verschillend (zie kastelen.nl)

Fonds 1818 agenda

Lunchconcert Prinses 

Christina Concours 

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina 

Concours zijn live te beluisteren tijdens de 

gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in 

Den Haag. Op 17 

mei luistert u 

naar Laetitia Ge-

rards (sopraan) 

en Ramon van 

Engelenhoven 

(piano).

www.christinaconcours.nl

Nieuwe Kerk

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

Pauzeconcert 

Kloosterkerk    

Gedurende 

het hele jaar 

worden in de 

Kloosterkerk in 

Den Haag pau-

zeconcerten gegeven. Kunstcentrum Klooster-

kerk wil een podium bieden voor veelbelovende 

jonge musici. Op 18 mei kunt u luisteren naar 

Paul Eggen (viool), Patrick Hopper (piano)

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk 

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

1001 Nacht  

Op 21 en 22 mei voert s.o.z. Can-

tiamo de operette 1001 Nacht van Strauss op. 

Cantiamo bestaat dit jaar 20 jaar, dus het is tijd 

voor een ongewoon spektakel dat zich afspeelt  

in het Verre Oosten. Muziek, zang en dans met 

een wat Oosters tintje, een Harem en de nodige 

list en bedrog zorgen voor een  sfeervolle, spec-

taculaire uitvoering. 

www.cantiamo.nl

S.O.Z. Cantiamo 

Locatie: Stadstheater Zoetermeer, Theater-
plein 10, Zoetermeer
Aanvang: za. 20.15 uur, zo. 14.00 uur
Toegang: € 27,50, 65+ en kinderen € 25,00

MEI

17

MEI

16

MEI

5
MEI

21 & 22

MEI

18

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 
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  Op 28 augustus 1939 meldt 

De Nieuwsbron de mobilisatie 

van leger en vloot. De redac-

tie zetelt in een kapitale villa: 

Laan van Meerdervoort 220. In 

hetzelfde pand zitten nog wat 

redacties. Maar daarover later 

meer. De villa was eigendom van 

boekverkoper G. Visser. In 1962 

maakte het pand plaats voor een 

anorama  at  nderin it n  een 
AH. Het Ochtendblad, waarvan 

de redactie ook in bovengenoemd 

pand zit, meldt op 15 mei 1940 dat 

on e weerma t  de wa ens ee t 
neergelegd.

    Helaas moet ik nu een sprong ma-

ken naar 1944. Van de tussenliggende 

jaren heb ik geen kranten. Op 29 

juli publiceert Het Volk waarvan de 

redactie op Prinsengracht 49 zit, de 

brandstofregeling 1944-1945. De slag 

in het oosten wordt steeds heviger, 

meldt het blad. Om, alsof er niets aan 

de hand is, ook aan te geven dat be-

langstellende zich kunnen inschrijven 

bij de Nieuwe Haagse muziekschool 

en dat op de renbaan Marlot het Ne-

derlands kampioenschap Greyhounds 

hindernisrennen wordt gehouden.

    Uit de Haagsche Courant van 6 

september 1944 blijkt dat de gasvoor-

ziening wordt beperkt tot 2.00 uur ‘s 

ochtends, ‘s middags en ‘s avonds. 

De laatste trams rijden, afhankelijk 

van de lijn, tussen 18.20 en 19.40 

uur. Ruilhandel heeft grote vormen 

aangenomen zo blijkt uit de talloze 

advertenties. Overigens zit de redac-

tie aan de Wagenstraat 35-37 van 

waaruit men pas in de tachtiger jaren 

vertrok naar Rijswijk.

    In dezelfde maand publiceert de krant 

een oproep aan landbouwers toch 

vooral veel aardappelen te rooien en 

graan te dorsen voor de mensen in de 

bevolkingscentra. Kolenleveranties 

aan burgers zijn gestopt. ‘Wees zuinig 

met alles in w eigen belang  l idt 
het motto. Ook de krant zelf wordt 

verkleind en wordt nog maar om de 

dag bezorgd. Geallieerde troepen 

landen in ons land (18/9).

    Met ingang van 22 september is er 

alles nog ‘s avonds gas. Het tramver-

keer wordt verder beperkt. Mensen 

die terug willen naar het eerder 

geëvacueerde Wassenaar of Marlot 

mogen terug. In Maastricht hebben de 

geallieerde troepen een schuilplaats 

met talloze schilderijen van Neder-

landse meesters ontdekt waaronder de 

Nachtwacht van Rembrandt.

    Op diezelfde dag, 22 september, 

plaatst Het Ochtendblad een oproep 

de aan te melden voor de Waffen SS, 

Korte Vijverberg 5. Kandidaten krij-

gen een gratis reisbiljet. ‘Een groot 

aantal Nederlanders heeft zich juist 

n  gemeld  staat er te le en

    De redactie van Het Volk laat dit alle-

maal koud. Dat blad meldt droog dat 

het betreden van spoorbanen, tot 15 

meter aan weerszijden is verboden. 

Net als het blijven staan bij bruggen, 

tunnels, panden van de bezettings-

macht en bewaakte objecten.

    Omdat enkele Haagse dagbladen 

niet meer verschijnen, en om te 

voorkomen dat er onjuiste inlich-

tingen worden verspreid start de 

gemeente o   oktober met fi ieele 
Mededeelingen. Kost 3 cent. Op 12 

oktober worden gasleveranties door 

kolengebrek gestaakt. De bonnen-

lijst voor de periode 1 tot en met 14 

oktober wordt afgedrukt. Er zijn extra 

rantsoenen zeep voor vuil werk, kap-

pers en artsen.

    n fi ieele ededeelingen n mmer 
3 van 20 oktober staat een handlei-

ding voor het zelf maken van een 

noodkacheltje. Er moet uiterst spaar-

zaam met stoom worden omgegaan. 

oe redden wij ons met de was  
is een vraag die opkomt. In novem-

ber mag in de scholen niet gestookt 

worden. Suiker is op bon 77, bon 18 

is voor jam en stroop.

    De Residentiebode is dan al aan zijn 

51ste jaargang toe. De redactie zetelt 

op Riviervismarkt 2. Op de laatste 

dag van november hervatten de cen-

trale keukens, na tien dagen niets, de 

verstrekking van maaltijden. De krant 

bekritiseerd het feit dat er geen infor-

matie is gegeven en dat de toestand in 

omliggende gemeenten wel normaal 

was. De burgers hebben toch al 

weinig vertrouwen in deze overheids-

dienst, luidt het commentaar.

    Tussen de kolommen aankondigin-

gen van een Sint Nicolaasveiling, de 

opvoering van het blijspel Pukkel 

en Pukkel in de Passage, en Sint 

Nicolaasfeesten in Diligentia, Roxy 

(Boekhorststraat) en het Capitool. 

Onder de kleine advertenties vraagt 

iemand een wollen japon te koop. Er 

is een o roe  om een fi ets ter g te 
brengen en iemand heeft een buidel-

tje met geld en bonnen gevonden.

    Op 30 december roept De Residentie-

bode ouders met kinderen op zich bij 

het Noodcomité te melden voor extra 

voeding. Ank van der Moer treedt 

thuis - Lange Vijverberg 20 - op met 

e stem van een mens  evro w 
De Blocq van Scheltinga uit Wasse-

naar oekt een  ink meisje voor een 
Duits gezinde familie. Degene die 

een fi ets meenam bij et distrib tie
kantoor in Voorburg wordt gevraagd 

die terug te brengen. Iemand moet er 

mee naar Arnhem.

    Het Vaderland - waarvan de redac-

 Een pak Haagse oorlogskranten   
  Ze zijn ‘verbruind’. Hebben een A4-formaat, soms maar de helft ervan, of een A3-afmeting. Ze 

dragen namen als ‘De Residentiebode’ en ‘De Telex’. De titels bestaan al lang niet meer. Destijds, 

ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, verschenen in Den Haag. Wie de bladen nu doorneemt, krijgt 

een prachtig beeld van het leven in de Hofstad tijdens de Duitse overheersing. Helaas heb ik lang 

niet alle exemplaren. Maar toch, het doorploeteren is de moeite waard. 

 Een pak Haagse oorlogskranten   
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tieburelen Parkstraat 25 zijn - meldt 

dat de doodstraf dreigt voor degenen 

die clandestien stroom gebruiken. 

Wielrijders moeten op rijwielpaden 

fi etsen  o wil de be etter  ongeman
nen geboren in 1926 en 1927 worden 

opgeroepen voor de arbeidsdienst. In 

Voorburg wil iemand een beige vos 

ruilen voor een zwart zijden mid-

dagjapon.

    1945 dan. De Residentiebode van 6 

maart opent met ‘De rampspoedigste 

dag voor Den Haag sinds menschen-

heugenis’ verwijzend naar 3 maart: de 

dag dat Engelse jachtbommenwerpers 

‘schijnbaar doelloos’ volgens de krant 

bommen afwierpen op woonwijken. 

‘De aarde trilt. Gebouwen en geheele 

huizenblokken storten als kaartenhui-

zen ineen’.

    Slachtoffers (!) moeten zich op 7 

maart melden bij de HBS in de Achter 

Raamstraat. De burgemeester roept 

b rgers o  mensen in is te nemen  
kleding  dekking  eetgerei en me bi
lair te geven. Mensen uit het getroffen 

gebied kunnen eten gaan halen bij de 

centrale keuken Prinsestraat 1.

     Vakantie scholen verlengd 

In de krant ook het bericht dat er een 

bod komt voor sigarettenpapier. De 

vakantie van nutsscholen is verlengd 

tot 2 april. Iemand looft 2.000 gulden 

of levensmiddelen uit voor degene die 

zijn gestolen bestelauto terugvindt.

  Het Vaderland publiceert op 7 maart 

de eerste lijst van omgekomenen: 53 

namen met geboortedat m  beroe  en 
plaats. De politie waarschuwt voor het 

slopen van openbare schuilgelegenhe-

den voor het hout. ‘Onverantwoord’ 

aldus de waarnemend president der 

politie. In Wassenaar worden vier 

hondenslachters aangehouden. Ze ver-

kochten hondenvlees voor 40 gulden 

per pond.

    Op 26 maart laten de Britten volgens 

Het Vaderland weten dat het bombar-

dement ‘foutief’ werd uitgevoerd. De 

schuldigen zullen gestraft worden. In 

de krant ook een recept voor het eten 

van da liaknollen  e anter  aan 
van eerdervoort  adverteert voor de 
reparatie van bondmantels. Maison 

Van Berkel laat weten dat de nieuwe 

sortering model- en sporthoeden bin-

nen is.

    Tussen 16 en 30 april meldt De 

Residentiebode dat honden- en kat-

tenbrood op de bon is. Bewoners van 

Schenkkade 96-99 vragen zich af waar 

Thea Schipper is gebleven. Die stond 

daar op 3 maart toen de bommen vie-

len  r is  liter jam gestolen  elaas  
et is stortjam  en dit it vol met glas

scherven. In de Charlotte Bourbon-

straat wordt een dode man gevonden. 

Iemand vraagt om een solide brand-

kast  n de an van rinkstraat kan 
iemand woona tig aan de liana van 
Stolberglaan een pakje uit Friesland 

a alen  eel en geniet in rievliet  
l idt een advertentietekst  o enkast  
b iks reken  goo eltr s  e eltje 
rijden en vele nieuwe attracties. Entree 

 ent  kinderen  ent

    Op 30 april gooien geallieerden de 

eerste voedselpakketten uit 

boven de stad. ‘Groote blijdschap 

en vreugde bij de bevolking’. De 

Duitsers beperken de tijd dat mensen 

niet op straat mogen zijn van 21.00 tot 

04.00 uur. Drie aardappelhandelaren 

worden uitgesloten; ze mogen niet 

meer leveren.

     mei  arta s  weekblad 
van de omm nistenbond  meldt dat 
de oorlog is geëindigd. ‘Alle macht 

aan de Arbeid’. Op 2 mei spreekt Op 

Wacht van een onvoorwaardelijke ca-

pitulatie en een herrijzend Nederland.

    De levensmiddelenvoorziening van 

westelijk ederland is gewaarborgd  
meldt e esidentiebode o   mei  
dankzij een akkoord tussen de geal-

lieerden en de Duitsers. In Den Helder 

ligt een schip van het Zweedse Rode 

Kruis met hulpgoederen. Een dag later 

is de verdeling van de uitgeworpen 

levensmiddelen het thema.

    e ele  algemeen staatk ndig en 
lt reel dagblad  etelend o  laats 
 s rij t o   mei over de o fi ieele 

overgave van de Duitsers ‘heden te 16 

uur’. Een toespraak van de konin-

gin en premier Gerbrandy sieren de 

kolommen  e s n art  de itse 
ma t ebber in ons land  is er s i  
vertrokken. De Monchy wordt burge-

meester van Den Haag. Een dag later 

vraagt het blad zich af of het nu tijd is 

voor a ifi sme

    Trouw - redactieadres Warmoezier-

straat 6-6a - signaleert op 8 mei de 

eerste Canadese gevechtswagens op 

het Plein. En dag later opent de krant 

met ‘De Brigade Irene is er!’ hetgeen 

leidt tot onbes rij  ijk ent o siasme 
in de Residentie’.

    Diezelfde 8 mei bericht Het Dagblad 

(Wagenstraat 37) dat Mussert is 

gearresteerd. Er is begonnen met het 

afvoeren van 120.000 Duitsers. Die 

moeten te voet naar huis.

    Vrij Nederland plaatst een oproep van 

de regering en generaal Foulkes om 

mee te werken aan de aftocht van de 

Duitsers en af et zien van geweldda-

den. Het is 9 mei. De Brigade 

Irene en het Militair Gezag zitten in 

Den Haag. De eerste voedselschepen 

komen in Rotterdam aan.

    Het communistische De Waarheid 

(Prinsegracht 60) drukt op 11 mei 

aan mededeling van De Monchy af: 

er komt zo snel mogelijk een billijke 

verdeling van beschikbare woon-

ruimte. Medegebruik van keuken en 

badkamer zal geaccepteerd moeten 

worden. In Het Parool van die dag 

staat te lezen dat de uitgever van De 

Residentiebode jhr. Mr. C. van Nispen 

tot Sevenaer zijn erkenning kwijt is. 

De verduistering wordt opgeheven.

    Spartacus laat op 1 juni weten dat de 

bevrijding van de arbeidersklasse het 

werk van de arbeiders zelf moet zijn. 

ik een maand later  o   j li  r imt 
De Telex een groot deel van de ruimte 

in voor een verslag over de Triomp-

hale intocht van koningin Wilhelmina 

in Den Haag. Daarnaast een bericht 

dat de Amerikanen in Beieren een nog 

werkend vernietigingskamp hebben 

gevonden. Geestelijk minderwaardige 

en misvormde vrouwen en kinderen 

werden daar de dood in gedreven door 

injecties en verhongering.

    We schrijven 15 augustus 1945. Het 

ie ws aan van eerdervoort 
220) geeft aan dat de gasrantsoenen 

worden verhoogd. Er moet meer 

groente en fruit naar Engeland worden 

geëxporteerd. ‘Dat is een eisch’. Het 

Nederlands elftal speelt op 21 augus-

tus in Kopenhagen tegen Denemarken 

beri t e ele  onds oa  ots  is 
er niet bij. Verhinderd.

    e ie we ederlander  e jaargang  
schrijft dat het ‘morgen’ een nationale 

eestdag is vanwege de a anse a
pitulatie. In de residentie wordt nog 

steeds geplunderd. De Staten-Gene-

raal worden ge iverd  e reda tie  
het kantoor staat in de Rijnstraat 

 vraagt i  a  oe en aag al 
worden herbouwd.

     Carel Goseling

carelgoseling@hotmail.com  
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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

Open dag:
 ZATERDAG 25 JUNI

LET OP!

SCHRIJF JE NU 
ALVAST IN!

€ 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

GRA
INTAKE

Open dag:
 ZATERD

LET

SCHRIJF
AL

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

Wilt u hulp met 
boodschappen

       doen?
               
     Vraag de               
              Blijmaker!

Meer weten? De Volharding 070 - 221 05 82 | blijmaker@devolharding.nl

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT

De Blijmaker helpt mensen die alleen thuis zitten  

Op Tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) zendt 89.3 
Radio West tussen 8.00 uur en 19.00 uur de honderd 
populairste platen van ‘de Eeuwige Roemlijst’ uit. Deze 
lijst wordt samengesteld door de luisteraar; stemmen 
kan op www.omroepwest.nl/eeuwigeroemtop100. 

Voor een dag vol heerlijke muziek: 
de Eeuwige Roem Top 100. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.omroepwest.nl/eeuwigeroemtop100
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West 

Meer weten?

Bel 070 346 95 71 voor een vrijblijvend advies of afspraak

Uitvaartsparen bij 
ons depositofonds

DEPOSITOFONDS

OPEN EEN REKENING 

EN WIJ STORTEN

€ 250,-
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Tentoonstelling: 
“Vrede en veiligheid in Europa – 

niet alleen woorden maar ook daden”

Kom kijken hoe er dagelijks in Den Haag 

wordt gewerkt aan vrede en veiligheid in Europa.

9-20 mei in het Atrium, Stadhuis Den Haag, Spui 70

Toegang gratis.

© European Communities, 2004

Hotel schaepkens van st Fyt, 

Valkenburg aan de Geul ,

** speciale weekreizen volledig verzorgd

Vertrek data : 12 juni, 4 september en 9 oktober

** halen en brengen af Den Haag/Utrecht/Rotterdam

en aan route liggende plaatsen

** incl. 4x halve dagtocht  en VP. En vele extra’s.

Speciale senioren groepsreizen  klaverjas of bridge,

Voor meer info. Tel.043-6012000

Vraag naar onze speciale aanbiedingen in april & mei!
 

info@hotelschaepkens.nl - www.hotelschaepkens.nl

GEZOCHT: GEZONDE SENIOREN
Voor een onderzoek naar de effecten van een nieuw middel 
op de cognitieve werking van de hersenen zoeken wij 
gezonde senioren die:

● 65 jaar of ouder zijn ● niet roken 

De studie:

● vooraf een informatiegesprek en een medische keuring 
● 1 periode van 2 nachten en 1 dag bij het CHDR (Leiden) 
● 3 korte terugkommomenten ● vergoeding: € 349,00

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op:
U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met 071-5246464.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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Bel

070 - 22 10 581
en wordt  gratis 

lid !

Voor leden vanaf

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

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.

Werelds makkelijkste pottenopener. 
Met een kleine inspanning laat u 
het vacuum uit de pot ontsnappen 
waardoor het deksel gemakkelijk te 
openen is. 

Onze  prijs € 5,95
Voor leden 

4,75

Jarkey potopener

         Bel en bestel 070 - 221 0581

 

Deze rieten boodschappenwagen van het 

kwaliteitsmerk Andersen is prachtig en praktisch! 

Verkrijgbaar met of zonder stof aan de binnenzijde.

Verkrijgbaar in twee maten. 

Onze  prijs vanaf € 139,19

Shopper met rieten mand

40

Zeer lichte boodschappenwagen met ergonomisch 

handvat. Het handvat is in verschillende posities 

te plaatsen. Zo kunt u de boodschappenwagen ook 

voor u uitduwen.

-Gewicht met tas 2,3 kg

-Inhoud tas 49 ltt

-Waterresistent

-Tas sluit met trekkoord

 75,

Voor leden

95

Unus shopper fun Bird

Onze  prijs € 94,95

111,Onze  prijs vanaf € 124,95

  Voor leden vanaf

99,
95



tuurijs) speelden. De rector stond een 

voortzetting van hun lidmaatschap niet 

toe; graag wilden zij hun sport met 

elkaar blijven bedrijven. Aldus werd 

in het huis van een van de ouders, Ir. 

C.E. van der Stok, aan de Waals-

dorperweg 119 op 15 april 1933 de 

oprichtingsvergadering van de H.H.& 

IJ.C. gehouden. Bij de uitwerking van 

hun plannen stond Ir. Van der Stok 

klaar om de jonge club te steunen. 

Hij was bijna iedere zondag op het 

hockeyveld te vinden als toeschouwer 

en vanaf 1938 toen de ijshockeyers 

op de HOKIJ hun thuisbasis kregen 

zat hij ook vaak op de tribune om 

de prestaties van zijn zoons en hun 

teamgenoten te volgen.

Cornelis Eliza van der Stok werd in 

1882 in Batavia (Jakarta) - Neder-

lands-Indië geboren. Hij studeerde 

werktuigbouwkunde in Delft en 

werkte bij de Shell in Indië. Na zijn 

huwelijk in 1911 met Annie Snethlage, 

kregen zij drie zonen en een dochter: 

Felix Paul, die in 1913 in Soerabaja op 

Java geboren werd, Abraham (Bob), 

geboren in 1915 in Pladjoe op Zuid-

Sumatra, Johan Paul (Hans) geboren 

in 1919 in Balikpapan op Borneo (nu 

Kalimantan) en als nakomertje een 

zusje, Anke die in 1923 tijdens een 

periode in Nederland (in Wassenaar) 

ter wereld kwam. Uit de geboorte-

plaatsen blijkt dat het gezin Van der 

Stok door het werk van vader een 

zwervend en waarschijnlijk avontuur-

lijk bestaan moet hebben geleid. Na in 

de tweede helft van de twintiger jaren 

als dire te r van de ra finaderij van 
Shell op Curaçao te hebben gewerkt 

settelden de ouders zich eerst in Den 

Haag en daarna in Wassenaar. De re-

gelmatige overplaatsingen zullen wel 

de reden zijn geweest om de broers 

Van der Stok middelbaar onderwijs te 

laten volgen in Zwitserland in het nog 

steeds bestaande Lyceum Alpinum, 

een internaat in Zuos, kanton Grau-

bünden. Daar zullen de broers Van 

der Stok kennis gemaakt hebben met 

de ijshockeysport. Zij waren voor de 

oprichting van HHIJC al enthousiaste 

ijshockeyers.

Toen de oorlog uitbrak gingen de 

broers al spoedig in de illegaliteit, 

spionage, coderen en decoderen en 

radioverkeer met Londen waar de 

Nederlandse regering in ballingschap 

zich had gevestigd. De heer Van der 

Stok is zover bekend niet zelf actief in 

een verzetsbeweging geweest. Toch is 

hij twee maal door de Gestapo opge-

pakt. Eerst wegend de arrestatie van 

zijn zonen Felix en Hans in januari 

1944 en vervolgens nadat zijn zoon 

Bob in 1944 uit krijgsgevangenschap 

wist te ontsnappen. Daardoor heeft hij 

twee maal de uiterst pijnlijke verhoren 

moeten doorstaan waarbij hij ernstig 

mishandeld is. Na de bevrijding was 

hij een menselijk wrak, blind en 

nauwelijks tot spreken in staat. Hij is 

in juli 1945 aan de gevolgen van de 

wandaden van de Gestapo overleden.

Felix Paul van der Stok

Felix was de oudste van de gebroeders 

Van der Stok. Hij heeft zijn kindertijd 

in Nederlands-Indië doorgebracht, 

heeft in Den Haag op het Nederlands 

Lyceum de HBS gevolgd en heeft zich 

daarna bekwaamd in het assurantie-

vak. In 1938 trouwde hij met Elise 

Arnold, zij kregen twee dochters 

en twee zoons. Hij was een van de 

initiatiefnemers van de oprichting van 

de H.H.& IJ.C., een club waarin zowel 

ijshockey als landhockey gespeeld 

zou kunnen worden. De gedachte 

was: dan zouden de zusjes, nichtjes en 

vriendinnetjes ook lid kunnen worden 

van de club. Hij zal niet vermoed 

hebben dat juist de landhockeyafde-

ling en vooral de mannen vijftien jaar 

later grote successen zouden boeken 

en dat de ijshockeyers zich in 1955 

zouden afscheiden. Met de combinatie 

land- en ijshockey is HHIJC overigens 

vrijwel uniek geweest in Nederland. 

Tussen 1933 en 1936 behoorde Felix 

tot de beste spelers van het Neder-

landse ijshockeyteam, waardoor hij 

tot de pioniers van de ijshockeysport 

in Nederland gerekend kan worden. 

Toen HHIJC vanaf 1938 op de HOKIJ 

regelmatig wedstrijden ging spelen 

kon Felix niet van de partij zijn omdat 

hij in Londen in de verzekerings-

branche werkte. Bij het uitbreken van 

de oorlog in 1940 was het gezin in 

Nederland en kon niet meer terug naar 

Engeland. In die eerste oorlogsjaren 

heeft Felix zich als lid van het hoofd-

bestuur intensief bemoeid met het 

reilen en zeilen van HHIJC. HHIJC 

had van 1933 tot 1955 drie besturen, 

een ijshockey bestuur, een landhoc-

keybestuur - dit alles overkoepeld 

door een hoofdbestuur.

Felix was actief in het verzet tegen de 

Duitsers. Hij voerde spionageopdrach-

ten uit onder andere voor de Engelse 

Intelligence Service. Bij de uitvoering 

daarvan is hij op 30 januari 1944 in 

Amsterdam gearresteerd. Hij werd 

overgebracht naar het Oranjehotel, de 

geuzennaam voor de Scheveningse 

strafgevangenis, en daarna naar Haa-

ren en Vught. Op 6 september 1944 is 

hij ter dood veroordeeld en overge-

bracht naar het concentratiekamp 

Neuengamme bij Hamburg. Daar is 

hij op 12 januari 1945 gestorven. Zijn 

zoon Johannes Paul, in augustus 1944 

geboren, heeft hij nooit gezien. Felix’ 

echtgenote is in 2006 overleden.

Johan Paul van der Stok

Hans van der Stok (Balikpapan, 

1919 - Mauthausen, 11 april 1945) 

was de jongste van de broers Van der 

Stok. Door zijn schoolopleiding in 

Zwitserland is hij nooit een geregeld 

competitiespeler bij HHIJC geweest, 

maar zijn lidmaatschap was iets 

vanzelfsprekends. In de vakanties 

speelde hij voordat in Den Haag de 

HOKIJ werd geopend, ijshockey in 

weer en wind op de Amsterdamse 

openlucht kunstijsbaan. De tweede 

sport waarin hij uitblonk was jiujitsu. 

De Haag had in die tijd twee bekende 

sportscholen waar deze sport beoefend 

werd. Hans maakte de oorlog mee als 

sergeant-adelborst bij de marine. Na 

de capitulatie was hij aanvankelijk 

gedwongen in Nederland te blijven 

maar kon zich niet neerleggen bij het 

gedwongen nietsdoen. Via Delfzijl en 

Zweden wist hij in 1943 Engeland te 

bereiken, waarbij hij onder meer een 

bericht voor de Nederlandse regering 

in onden kon a everen  a et 
volgen van onder meer een para-

chutistencursus werd hij in de nacht 

van 19 op 20 september 1943 in de 

omgeving van Middenmeer in Noord-

Holland gedropt. Hij werd daarbij niet 

opgemerkt en begon te werken als 

radiotelegrafist odist en mi rofilm o-

tograaf voor het Bureau Inlichtingen 

(BI) wat weer nauw samenwerkte met 

de Engelse Secret Intelligence Service. 

Na zijn landing zocht Hans onderdak 

bij zijn broer Felix aan de Prinsen-

gracht in Amsterdam. Vanuit diverse 

seinadressen in Amsterdam verzorgde 

hij voor de Ordedienst (OD) het radio-

contact met het BI en de Nederlandse 

regering in Londen. In dat huis werden 

op 2 februari 1944 de twee broers Van 

der Stok en anderen door de SD gear-

resteerd. Hans werd evenals zijn broer 

Felix opgesloten in het Oranjehotel. 

Ook hij werd op 6 september 1944 

ter dood veroordeeld. Hans werd naar 

Mauthausen in Oostenrijk overge-

bracht waar hij tewerk werd gesteld in 

de beruchte steengoeve van het buiten-

kamp Gusen. Daar overleed hij op 11 

april 1945. Hans was niet getrouwd.

Abraham van der Stok

Bram, of Bob zoals hij werd genoemd, 

werd in 1915 in Pladjoe Zuid Sumatra 

geboren. Hij was de middelste van 

de drie broers. Na een verblijf in 

Nederland werd zijn vader in 1927 

door de Shell aangesteld als directeur 

van de oliera finaderij o  ra ao  
Bob werd met Felix vanuit Willemstad 

naar Nederland gestuurd waar zij het 

Nederlands Lyceum bezochten. Na de 

derde klas zette hij zijn middelbare 

schoolopleiding voort op een kost-

school in Zwitserland waar hij in 1934 

eindexamen, gelijkstaande aan HBS-

B, deed. Hij begon vervolgens aan 

de medicijnenstudie in Leiden, maar 

had meer belangstelling voor sport en 

werd gegrepen door de luchtvaart. Hij 

werd in 1936 aangenomen voor de mi-

litaire pilotenopleiding op Soesterberg, 

die hij voorlopig wist te combineren 

met de artsenstudie en die hij afrondde 

als reserveo fi ier vlieger  ijn assie 
voor luchtacrobatiek verleidde hem 

tijdens de opleiding tot een vlucht met 

een Fokker S-4 onder de Moerdijk-

bruggen door. Het leverde hem een 

berisping op. Tijdens de meidagen 

van 1940 werd hij gestationeerd op 

vliegveld De Kooy waar hij met een 

Fokker D 21 deelnam aan de lucht-

gevechten. Hij schoot tenminste een 

Messerschmitt 109 uit de lucht maar 

claimde nog een overwinning. Na de 

capitulatie vervolgde hij zijn artsenstu-

die, maar al snel probeerde hij uit het 

bezette Nederland weg te komen naar 

Engeland. Na drie mislukte pogingen 

lukte het hem op 2 juni 1941 om 

aan boord van een onder Panamese 

vlag varend Frans vrachtschip in de 

Rotterdamse haven te klimmen en 

zich onder de vloer van het ketelhuis 

te verstoppen. Op zee werd het schip 

aangehouden door de Britse kruiser 

HMS Devonshire, die Bob en vier 

andere Nederlandse verstekelingen, 

waaronder Erik Hazelhoff Roelfzema 

en Peter Tazelaar aan boord nam en 

in Schotland overdroeg aan de Britse 

Inlichtingendienst. Na contact met de 

Nederlandse regering in ballingschap, 

waarbij zij door koningin Wilhelmina 

werden ontvangen, kreeg Bob een aan-

v llende o leiding tot itfire iloot 
en voerde hij verkenningsvluchten uit 

boven het Kanaal en Noord-Frankrijk. 

Het noodlot sloeg toe, toen hij op 12 

april 1942 boven Saint Omer werd 

neergeschoten door een Duitse FW 

190. Hij werd gepakt en overgebracht 

naar het krijgsgevangenkamp Stalag 

Luft III, in Zagan (Polen, ongeveer 

160 km ten zuidoosten van Berlijn). 

Toen Bob daar aankwam, werkte een 

aantal gevangenen al aan een ontsnap-

pingsplan. Het verhaal van deze ont-

snappingspoging is overbekend, onder 

meer door de film e reat s a e  
Via een tunnel zouden ongeveer 220 

gevangenen in een maanloze nacht 

ontsnappen. De uitvoering startte 

in de nacht van 24 maart 1944. 77 

Van hen slaagden erin via de tunnel 

weg te komen, de overigen werden 

gesnapt. Uiteindelijk slaagden alleen 

Bob en twee Noren erin de vrijheid te 

bereiken. De anderen werden na korte 

of langere tijd door de Gestapo gepakt 

en vijftig van hen werden op bevel 

van Hitler gefusilleerd. Bob reisde in 

vermomming per trein naar Utrecht 

en daarna met hulp van vrienden naar 

Madrid, waar zijn zwerftocht voor-

lopig eindigde met internering. Maar 

het lukte hem de benodigde papieren 

te krijgen en zo keerde hij op 10 juli 

1944 met een DC 3 via Gibraltar naar 

Engeland terug. Tijdens de laatste paar 

maanden van de oorlog voerde hij als 

commandant van het Nederlandse 322 

Squadron nog een aantal oorlogs-

vluchten uit. Na de bevrijding keerde 

Bob van der Stok terug naar Neder-

land. Hij trouwde in 1945 met Lucie 

Walter, een HHIJC-meisje, waarmee 

hij zich verloofd had, voordat hij in 

1941 uit Nederland ontsnapte. Zij 

kregen drie kinderen. Bob pakte zijn 

geliefde ijshockeysport ook weer op 

en werd in 1946 voorzitter van het ijs-

hockeybestuur van HHIJC. Ook legde 

hij in 1950 in Utrecht zijn artseneed 

af. Bob van der Stok emigreerde met 

zijn gezin in 1951 naar de VS. Hij 

had vele jaren een bloeiende praktijk 

in New Mexico. Na zijn scheiding 

in 1969 verhuisde hij naar Hawaï. 

Hij overleed op 8 februari 1993 in 

Virginia. Naast de vele onderscheidin-

gen die hij heeft ontvangen, heeft de 

Koninklijke Luchtmacht in 2010 een 

Hercules transportvliegtuig naar hem 

genoemd.

Dick Moor

dickmoor@telfort.nl

Gezin Van der Stok tijdens oorlogsjaren
Tijdens een aantal voorbe-

reidende bijeenkomsten van 

jonge hockey- en ijshockey-

enthousiasten, scholieren van 

het Nederlands Lyceum, werd 

de grondslag voor de Haag-

sche Hockey & IJshockey 

Club gelegd.

Na de eindexamens van 1933 zouden 

de meesten van hen de school verla-

ten. Zij waren lid van HLC, de suc-

cesvolle schoolclub waar zij hockey of 

ijshockey (aanvankelijk alleen op na-
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Familieleden van Bob van der Stok.

Bob van der Stok.
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KIJK VOOR ALLE ACTIES OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL

KERKETUINENWEG 30, 2544 CW DEN HAAG
TEL: 0229 - 753242

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

SCOOTMOBIEL
STERLING SWIFT
• INSTELBARE ACHTERVERING

• OVERZICHTELIJK BEDIENINGSPANEEL

• NEERKLAPBARE RUGLEUNING

• ACTIERADIUS 30-35 KM

 

ONGELOOFLIJK, WAT EEN KORTING!
ACTIES GELDIG T/M ZATERDAG 14 MEI 2016 OP=OP

STA-OPSTOEL
BASTILLE

249.-

149.-

ROLLATOR LICHTGEWICHT
MODELITO CLASSIC

     VAN 

1.999.-

BIJ ONS, JONG GEBRUIKT  

499.-

999.-

649.-



De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 3 mei 2016 pagina 17

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’.

Sociale voorzieningen

Verkoopwaarde auto

bij bijstandsuitkering

Ik zit al geruime tijd in de bijstand 

en ga mijn auto verkopen. Geldt de 

opbrengst daarvan als inkomen of als 

vermogen?

Indien u in de bijstand zit, dan telt 

de waarde van de auto mee voor het 

aan u vrij te laten vermogen. Dat 

vermogen mag voor een alleen-

staande nooit meer zijn dan 5920 

euro (in 2016) en voor gehuwden 

11.840 euro. Als dat meer is (met de 

dagwaarde van uw auto erbij!) dan 

had u dat aan de sociale dienst moe-

ten opgeven. Overigens kunt u voor 

de dagwaarde de laagst mogelijke 

verkoopprijs hanteren. De sociale 

dienst kan dat overigens aan de hand 

van uw kenteken controleren.

Eigen risico bij

ziektekosten

Ik heb een ziektekostenverzekering 

waarvoor thans een eigen bijdrage 

geldt van 400 euro per jaar. Dat is toch 

vestzak-broekzak? Want als ik meer 

ziektekostenpremie betaal, dan komt 

dat eigen risico toch op nul?

Uw redenering gaat niet helemaal 

op. Voor mensen die weinig of niet 

gebruik maken van medicijnen 

of specialistische hulp is het een 

besparing. De huisarts zit niet in het 

eigen risico. Er zijn wel politieke 

partijen die menen dat bij een hogere 

ziektekostenpremie het eigen risico 

kan worden afgeschaft. Bovendien is 

dit een kabinetszaak.

Fiscale zaken

Hypotheekrenteaftrek is

minder bij lager salaris 

Ik heb mijn belastingaangifte over 

2015 laten invullen door een kennis. 

Volgens hem krijg ik vanwege mijn 

zwangerschap en mijn eigen koophuis 

meer terug dan het jaar daarvoor. Dat 

vind ik vreemd want nadat de relatie 

met mijn vriend is stukgelopen, woon 

ik alleen en is mijn inkomen door een 

andere baan ook fors gedaald. Klopt 

dit allemaal? 

Dat is moeilijk te beoordelen door 

uw summiere gegevens. We geloven 

niet dat u vanwege de eigen woning 

meer belasting terugkrijgt. De 

hypotheekrente is aftrekbaar. Hoe 

hoger uw inkomen is, hoe meer u 

loonbelasting betaalt, dus hoe meer u 

(in verhouding) terugkrijgt in geval 

van hypotheekrenteaftrek. U stelt 

dat uw sterk bent achteruitgegaan 

in salaris. Dan is de hypotheekrente 

weliswaar nog steeds aftrekbaar, 

maar omdat u dan vermoedelijk in 

een lager belastingtarief zit, is het 

voordeel ook kleiner geworden.

Consumentenzaken

Alles-in-één is vaak

goedkoper dan apart

Ik heb alles-in-één genomen. Vaste 

telefoon, televisie en internet. Het was 

een mooie aanbieding die het eerste 

halfjaar veel goedkoper was. Over het 

aanbod van zenders, terugkijken en de 

kwaliteit heb ik niks te klagen. Alleen 

aan mijn gloednieuwe dvd-recorder 

heb ik niets meer. Ik kan alleen maar 

programma’s opnemen waarnaar ik 

zelf zit te kijken. Wat moet ik doen?

Met de alles-in-één-aansluiting heeft 

u inderdaad vaak geen dvd-recorder 

meer nodig. De digitale mogelijkhe-

den online nemen alleen maar toe. 

Oók op afstand kijken en internet-

ten. Het is met een eenvoudige 

rekensom na te gaan of u goedkoper 

uit bent dan alles apart bij providers. 

Vaak is dat wel het geval. En de 

aansluitingen kunt u - als u enigszins 

geschoold bent of een jongere 

ter beschikking hebt die ermee is 

opgegroeid - vaak zelf doen. Vele 

providers bieden overigens een 

gratis monteur aan.

AOW en pensioen

Onverhoopt weduwe

worden zonder baan

Ik ben een vrouw van 63 jaar en van 

buitenlandse afkomst. Ik ben in 1977 

getrouwd met mijn Nederlandse man 

en heb toen ook de Nederlandse natio-

naliteit gekregen. Ik heb in Nederland 

nooit een baan gehad. Mijn man is nu 

69 jaar en gepensioneerd. Wat wordt 

mijn financiële situatie als ik AOW 

krijg en ik onverhoopt weduwe word?

Indien u AOW gaat krijgen, wordt 

u gekort met 2 procent voor elk jaar 

dat u tussen uw vijftiende en uw 

AOW-leeftijd niet in Nederland was 

gevestigd (was dat vóór 1977?). 

Waarschijnlijk krijgt uw man nu 

een (gekorte) toeslag op zijn AOW 

omdat u jonger bent. Die toeslag is 

overigens per 1 januari 2015 voor 

nieuwe gevallen afgeschaft. Indien u 

AOW gaat krijgen en uw huishoud-

inkomen is minder dan de bijstands-

norm, dan kunt u een aanvulling 

aanvragen tot het niveau van de 

AOW. In dat geval gaat uw vermo-

gen boven de vrij te laten grens van 

5.920 euro voor een alleenstaande 

wel een rol spelen. Daarop moet u 

dan eerst interen. U vraagt zich ook 

af wat er gebeurt indien uw man 

overlijdt voordat uzelf AOW-gerech-

tigd bent geworden. Behalve één 

maand AOW van uw man na zijn 

overlijden, krijgt u waarschijnlijk 

nabestaandenpensioen, gebaseerd op 

het bedrijfspensioen van uw man.

Het was in 1944 dat deze Peter Wil-

lemse er niet uit zag. Mager, wit en 

gelukkig nog een beetje toonbaar voor 

de mensheid. Eten was er haast niet 

te halen in Den Haag. Bij de Geref. 

Ziekenverpleging aan De la Reyweg 

kon je minuten in de rij staan om een 

klein pannetje te laten vullen in de 

Gaarkeuken. Rode kool of bietjes. 

Daar bleef het meestal bij.

Ik moest de deur uit. Voor kinderen 

was het in Den Haag een ramp. Je 

moest als acht jarig jochie toch maar 

zien te groeien ‘met niet veel’. De 

firma alisvaart bra t mij naar e-

demsvaart. Daar woonde mijn opa en 

oma en ze hadden te eten.

Domme soldaten

De tocht ernaartoe was spannend. 

Door de nacht rijden in een onver-

lichtte vrachtwagen. Aan de voet van 

de IJsselbrug werden we aangehouden 

door enkele soldaten uit het Duitse 

leger. Alle passen en andere dingen 

werden gecontroleerd. Nou, dat was 

best griezelig, want er zaten in die 

auto ook mannen die zich vermomd 

hadden en hun passen waren dus vals. 

Goed, de soldaten hadden het gelukkig 

niet door. Iedereen leek tenslotte jong 

maar de meesten waren ouder. Een 

beetje domme soldaten, dacht ik later.

In Dedemsvaart kwamen we in het 

donker aan en mijn opa en oma en 

ook nog een tante knuffelde mij plat. 

Ze hadden de tafel gedekt en ik at een 

heel roggebrood op. Ze keken hun 

ogen uit. Ja, als je uit het hongerige 

Den Haag kwam, dacht je dat je hier 

in het Overijsselse in een paradijs 

terecht was gekomen. Ik had het goed 

bij mijn opa. Wel moest ik twee keer 

in de week eten bij boeren in de omge-

ving. Dat was vaak even wennen met 

balkenbrei en eten uit één pan met het 

hele boerengezin.

Een paar keer geholpen met het 

turven in de schuur brengen vanuit 

het turfschip aan de Dedemsvaart. Dat 

was voor hun huis aan de Langewijk. 

r iwagens vol werden dan de weg 
over gereden de tuin in en in de schuur 

opgestapeld. Leuk werk! Vriendjes 

had ik zo, maar o.a. Harm Berkenpies 

die later Berkenpijs ging heten! Deze 

tijd vergeet je niet meer! Ook niet de 

bevrijding in Dedemsvaart.

De Canadezen en Hollanders kwamen 

in grote kolonnes aanrijden terwijl ik 

net een emmertje melk had gehaald 

bij een boer die ongeveer 800 meter 

van ons huis was neergestreken in 

een mooie boerderij.”Wilt u allemaal 

direct naar huis gaan en daar ook 

blijven. “Uw bevrijders komen er 

aan”, klonk er door de luidspreker. Ik 

was bang en zette het op een lopen 

terwijl de melk over de rand op de 

straat terecht kwam. Zo kwam ik bij 

opa.”Waar is de melk”, vroeg hij. 

Ik keek hem aan en zei:” Die ligt 

op straat,ze komen er aan om ons te 

bevrijden!” Ja, zo ging dat.

Opa was helemaal niet boos. Honder-

den militairen kwamen langs in Tanks 

en andere legervoertuigen. Als kind 

maakte dat heel veel indruk. Jonge 

meiden gaven de soldaten eieren en ze 

kregen chocolade terug. Dat kon ik na 

jaren wel een beetje begrijpen, maar 

als kind van negen nog niet zo.

Jasmijnstraat

Ik heb daar in dat Overijsselse dorp 

een goede tijd doorgemaakt. In Den 

Haag moesten ze nog bevrijd worden. 

Toen, eindelijk, na vijf mei, kon de 

vrachtwagen van Varwijk uit Dedems-

vaart ons weer naar Den Haag bren-

gen. Hij moest naar de Jasmijnstraat.

Een volle bak met mannen en kinderen 

keerden terug op de basis waar zij uit-

eindelijk hoorden. Mijn kleppers aan 

de voeten deden wel een beetje zeer. 

Aan het eindpunt van de rit sprong 

ik uit de wagen en brak mijn linker 

klepper in twee stukken. Ik moest naar 

de Zuiderparklaan lopen op één sok en 

één klepper en zo kwam ik weer thuis. 

Het eerste wat opviel was de boom op 

de hoek van de Zuiderparklaan en de 

Hilversumsestraat. Hij was in kleine 

stukjes de kachels van de bewoners uit 

de buurt, in gegaan!

De oorlog was voorbij. Ook in Den 

Haag. Hoe het verder is gegaan, weet 

ik niet meer. Ik vertrok op mijn achtste 

jaar en ik was eind negen toen alles 

weer vredig en fruitig verder ging.

Peter Willemse

wilbo@casema.nl

Op één klepper en één sok naar huis
Het is weer herdenkingstijd. Nederland bevrijd! Ik weet nog goed 

dat het een nare periode was. Vijf jaar oorlog, vijf jaar ellende. 

Vaders met fiets erop uit om aan eten te komen en dan mocht je 

nog blij zijn dat je fiets niet ingevorderd werd.

Kleppers.



  De Oud-Hagenaar -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 3 mei 2016    pagina 18   

Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Misschien weet u direct al in welk 

liedje dat woord voorkomt. Geweldig! 

Dan vult u de titel van dat liedje in de 

open ruimte daaronder meteen in.

    Niet getreurd als blijkt, dat u het niet 

meer weet. Want nadat u het lijstje 

zo goed en zo kwaad als mogelijk 

hebt ingevuld, stuit u opnieuw op dat 

lijstje.

    Maar dan is ieder woord vergezeld van 

een aanwijzing. Om u een beetje op 

weg te helpen.

    De ervaring leert namelijk, dat we 

vaak een combinatie van herinnerin-

gen nodig hebben om uiteindelijk te 

kunnen verzuchten: ‘O ja, dat is waar 

ook, dat was helemaal weggezakt, 

maar nu schiet het me ineens weer te 

binnen.’

    Maar het leukste is het om het met 

iemand anders te doen. Uw zoon of 

dochter bijvoorbeeld. Die leest dan 

eerst het onzinwoord voor en pas als 

u het niet weet de verwijzing uit de 

tweede rij.

    Daar gaan we:

    1: Koekerino, koekeroe

    Titel: ................................................

    2: Met de rikken en de klikken en de 

loto,

    singe-sanje-joto

    Titel: ................................................

    3: Tiereliereliere, tierelierelom

    Titel: ................................................

     

    4: Dom, dom, dom, dai

    Titel: ................................................

     iekedom  fi ekedom  fi ekede ri
dom

    Titel: ................................................

    6: Ka-dee, kadolleke, kada

    Titel: ................................................

    7: Gie-le-gon

    Titel: ................................................

    8: Dideljo

    Titel: ................................................

    9: Har-ba-lorifa-a-a

    Titel: ................................................

    10: Falderalderiere, falderalderade

    Titel: ................................................

    11: Hol-ria, holria kieri, kieri

    Titel: ................................................

    12: Oze-wieze-woze

    Titel: ................................................

    13: Waf woef waf woef waf woef waf 

woef

    Titel: ................................................

    14: Hakke hakke puf puf

    Titel: ................................................

    15: Koeli koeli koeli koeli koeli

    Titel: ................................................

16: Van diere don deine, van farilon-la

    Titel: ................................................

    17: Wos os dot

    Titel: ................................................

    18: I-a, i-a, o

    Titel: ................................................

    En dan nu dus nog een keer. Maar nu 

met een verwijzing. Misschien lukt 

het dan.

    1: Koekerino, koekeroe

    (Op het dak)

    Titel: ................................................

    2: Met de rikken en de klikken en de 

loto,

    singe-sanje-joto

    (Wie koopt er mijn vis?)

    Titel: ................................................

    3: Tiereliereliere, tierelierelom

    (Met zijn hoed al in de hand)

    Titel: ................................................

    4: Dom, dom, dom, dai

    (Sien naobor)

    Titel: ................................................

     iekedom  fi ekedom  fi ekede ri
dom

    (Een vrijer)

    Titel: ................................................

6: Ka-dee, kadolleke, kada

    (Uit Zwitserland)

    Titel: ................................................

    7: Gie-le-gon

    (Een wuf dat spon)

    Titel: ................................................

    8: Dideljo

    (Wielewaal)

    Titel: ................................................

    9: Har-ba-lorifa-a-a

    (Zevenhonderd jaren)

    Titel: ................................................

    10: Falderalderiere, falderalderade

    (In het water)

    Titel: ................................................

    11: Hol-ria, holria kieri, kieri

    (Langs de dromerige paden)

    Titel: ................................................

    12: Oze-wieze-woze

    (Kristalla)

    Titel: ................................................

    13: Waf woef waf woef waf woef waf 

woef

    (Aardig om te zien)

    Titel: ................................................

    14: Hakke hakke puf puf

    (‘s Morgens in de vroegte)

    Titel: ................................................

    15: Koeli koeli koeli koeli koeli

    (Ramsamsam)

    Titel: ................................................

    16: Van diere don deine, van farilon-la

    (Perenboom)

    Titel: ................................................

    17: Wos os dot

    (Contrabas)

    Titel: ................................................

    18: I-a, i-a, o

    (Farm)

    Titel: ................................................

    In het volgende nummer van De 

Oud-Hagenaar staat de uitslag. Wie de 

antwoorden eerder wil weten of wie 

nog meer onzinwoorden uit liedjes 

kent, kan een mail versturen naar:

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

Van dideljo, fi kedom en kadee-kadolleke- kada
  Liedjes en versjes uit de oude doos. Dat is pure nostalgie. Nog leuker zijn de woorden in die liedjes die niets, maar dan ook helemaal 

niets betekenen. Of waarvan we de betekenis niet meer kunnen achterhalen. In deze aflevering van Kleine Nostalgie een soort kwis 

om te onderzoeken of u het liedje nog weet als u alleen maar dat onzinwoord hoort. 

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.

Dierenbegraafplaats 

Oud-Rijswijk opent 

haar deuren

Opening & dierzegening op Dierendag. 

Zondag 4 oktober om 15.30 uur openen Bioloog 

Midas Dekkers en Ron Bavelaar (directievoorzitter 

Yarden Holding bv) de eerste dierenbegraafplaats 

van Yarden in Rijswijk. 

Aansluitend is om 16.30 uur de Katholieke dieren- 

zegen door pastor Johannes Ritzer. U bent welkom 

om met uw geliefde hond, kat, konijn en/of  andere 

dieren aanwezig te zijn.

Sir Winston Churchilllaan 233 • 2282 JS Rijswijk
T 070 336 11 60 • E dierenbegraafplaats.rijswijk@yarden.nl
www.yarden.nl/dierenbegraafplaats-oud-rijswijk
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In de loop der jaren kwamen er wat 

veranderingen, maar eigenlijk veran-

derde de Kever nooit echt. Wat ik mij 

van die modellen nog goed herinner 

is dat de portieren nooit makkelijk 

dichtvielen door een vorm van 

vacuümsluiting. Achter het stuur zag 

je nooit waar de auto van voren of 

van achteren ophield, dus inparkeren 

zonder schade was nauwelijks een 

optie. De pedalen zijn in alle versies 

altijd opstaand gebleven, behalve het 

gaspedaal overigens. Het geluid uit 

de uitlaat is altijd herkenbaar sner-

pend gebleven en de wegligging met 

de motor achterin altijd bedroevend.

Altijd parkeerschade

De contactsleutel was altijd in de 

vorm van een opengewerkt VW-logo, 

in het begin staand en later liggend. 

Kenners begrijpen wat ik bedoel. 

Forse bumpers rondom, met altijd 

parkeerschade. Heel herkenbaar in 

die tijd en nu levensgevaarlijk, was 

de kattenbak achter de achterbank 

waar veel kinderen uit de jaren zestig 

zorgeloos zaten, al zwaaiend naar 

de achterliggers. Zorgeloosheid was 

typerend voor die tijd.

Jonkheer Graswinckel

Maar de Kever ging met zijn tijd 

mee, dus er kwam achterruitver-

warming, een set hoofdsteunen, 

veiligheidsgordels, maar het 

Kever-karakter bleef. In de laatste 

modellen heb ik nog vaak gereden en 

meegereden. Mijn schoolvriend Jaap 

Graswinckel. Wij zaten beiden op de 

Economische School aan de Waldeck 

Pyrmontkade en ik herinner mij nog 

goed juffrouw Bol van de Admi-

nistratie daar. Tja, welke gezonde 

medestudent niet, maar dat terzijde. 

Ik moet eigenlijk zeggen Jonkheer 

Graswinckel, die zijn titel in een 

onbewaakt ogenblik ooit schriftelijk 

aan mij heeft overgedragen, had een 

Kever, waarmee we vaak naar België 

reden voor een paar dagen Ardennen, 

waar zijn ouders een huis hadden in 

de buurt van Durbuy. Heerlijk dat 

extra stalen schuifdakje.

In de loop der jaren werden de 

bumpers steeds forser, maar ook 

toen bleef het principe hetzelfde. 

In de laatste versie verdwenen veel 

herkenbare zaken zoals het stuur met 

de halve chromen claxonring en de 

o zo herkenbare VW-contactsleutel, 

met nu gewoon het logo op metaal 

gestanst, maar het model bleef toch 

in grote lijnen hetzelfde.

Maar ja, aan al dat goede kwam 

een eind met de introductie van zijn 

opvolger, de Golf. Nu ook al bijna 

een legende, maar de Kever zal altijd 

de Kever blijven. Een icoon voor 

jong en oud!

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

De VW Kever
Als ik er over nadenk is de Volkswagen Kever een belangrijk 

onderdeel geweest van mijn jeugd. Een van eerste auto’s die 

ik zag als peuter was de VW Kever met de bril. Kleur roest-

bruin en inderdaad met het ovale achterruitje met de spijl 

ertussen. Een model dat eigenlijk nooit wezenlijk is veranderd. 

In die jaren met die chromen flapjes als portierhendels, op-

staand koppeling- en rempedaal en ook een opstaand gaspe-

daal, met een rollertje aan de bovenkant.

Volkswagen Kever. Foto: Flickr.com/Nico Biraogo

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 

vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 19 april vond u ook 

vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde vorige keer: 2-5-5-2. De dvd 

gaat naar de volgende inzenders:

• W. Spaans, te Leidschendam

• Peter Kersten, te Zoetermeer

• Brigitta van Beek, te Vlaardingen

• E. van Hell, te Voorburg

• Rens ter Veen, te Delft

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

vij  keer de dvd o fie is e oievaar 
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de 

inzending natuurlijk ook uw postadres te 

vermelden!

We moeten uw oplossing van de nieuwe 

puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen 

hebben op: woensdag 11 mei.

Mail

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 9’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

8 3
5 6 8 2

6 1 7 5
2 9

3 5 6 7
2 7

4 1 9 5
7 2 9 5

2 8

4 6 7 3 8
5 8 9 3

8 4 5
7 4 6 2

1 9 6 4 3
5 3 7

4 9 6 1 2
6 1

3 4 1 6

1 8 2
4 3

7 3 4 5
3 1 7 9 4

5
6 4 5

6 3 8
7 3

9

2 4 8 3 7

1 3 8 2
7 5 2 1

9 6 3
3 4 8
6 5 1

1
9 6
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Kaartverkoop 

nieuwe 

theaterseizoen 

gestart 

2016 - 2017

ks.nl


