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In steen gebeiteld: M de J 26 - 10 - 44
Mijn naam is Chiel de Jong,
geboren in 1929. Tot de evacuatie in 1943 woonde ik aan
de Houtrustweg, een wijk die
tijdens de bezetting tussen de
Atlantikwall in de Westduinen
en de tankgracht langs de
Sportlaan kwam te liggen.
Twee gigantische projecten van bouw
en sloop, die enkele jaren in beslag
namen, heb ik in mijn jongensjaren
van nabij zien uitvoeren. Tot we eind
1943, als laatste groep bewoners,
werden geëvacueerd. Duindorp werd
Sperrgebiet en verboden terrein en
wij moesten verhuizen naar een
etagewoning in de Goudenregenstraat
op nummer 96. Aldaar hebben we,
tot de bevrijding, de Duitse bezetting overleefd, met als dieptepunt de
Hongerwinter. Door omstandigheden
als gebrek aan materiaal, grondstoffen,
levensmiddelen en gebrekkig vervoer,
ontstond in de randstad een ernstig
tekort aan alles wat nodig is voor het
levensonderhoud. Zo ook brandstof.
Kolen waren niet meer leverbaar.
Gas en licht waren afgesloten, met
als gevolg dat op grote schaal werd
overgeschakeld op hout om daarmee
de woonruimte te verwarmen. Al
gauw vergreep men zich aan de leegstaande huizen langs de tankgracht.
Die woningen werden gekraakt en
ontdaan van alles wat brandbaar was.
Een gevaarlijk karwei om er binnen
te komen, omdat er huizen waren die
omgeven werden door zogenaamde
drakentanden, betonnen versperringen
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Evacuatie bewoners uit het Sperrgebiet.

omwoeld met prikkeldraad en daartussen verborgen landmijnen. Ongelukken bleven dan ook niet uit. Opmerkelijk waren de vele vrouwen die daar
stonden te tobben met een broodzaag
als gereedschap en een kinderwagen
voor transport. De mannen hielden
zich binnen, beducht om opgepakt te
worden en als dwangarbeider te gaan
werken in de Duitse oorlogsindustrie.
Toen de huizen gestript waren werd
het straatmeubilair aangepakt, zo ook
de bomen. Als het donker was werden

M de J 26 - 10 - 44.

ze afgezaagd, meestal op heuphoogte.
Dan zag je ‘s morgens opeens in
plaats van een boom een flinke stronk
staan. Die heb ik dikwijls - op mijn
knieën - verwijderd: brandhout voor
de kachel. Een hels karwei dat zagen
van levend hout dat nat is, en dat
met een botte zaag. Geen doorkomen
aan. En dan nog dat gesjouw om zo,n
stomp naar huis te krijgen. Daar moest
de stam op een handzaam formaat
gebracht worden: zagen, kloven en
hakken tot blokjes die door de kacheldeur konden. Dat werk gebeurde,
omdat we een bovenhuis bewoonde,
op de stoeprand onderaan het portiek.
Dat viel niet mee.
Eens had ik m’n dag niet en de omstandigheden werkten ook niet stimulerend. Een grauwe, kille herfstdag.
Verzwakt door ondervoeding voelde
ik me wat depressief. Toen - op een
gegeven moment - schampte m’n bijl
de boomstronk en veroorzaakte een
snijwond aan mijn vinger. Verslagen
slofte ik naar het portiek, zakte neer
op een traptree en wikkelde mijn
zakdoek om de kwetsuur. Verweesd
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06-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

WWW.KEESTALEN.NL

schap beitelde ik in de muur van het
portiek mijn naam en de datum.
Kortgeleden reed ik door dezelfde
straat. Als door een onzichtbare
hand werd ik tegengehouden. ‘k
Ben afgestapt, heb m’n fiets tegen
de gevel gezet en plaatsgenomen op
de portiektrap. Ik keek voor me uit,
herinneringen kwamen boven, zag de
winkels aan de overkant. De meeste
zijn verdwenen, omgebouwd tot
woonhuis. De sigarenzaak op de hoek
met de Laan van Meerdervoort is een
tattoo-studio. Daarnaast, waar de kruidenier zat, een yogacentrum en waar
eens de kapper zijn klanten schoor,
praktiseren nu verloskundigen.
‘t Is alles zo anders dan toen! Ik keek
iets naar rechts, de zijmuur van het
portiek, daar was niets veranderd. ‘t
Stond er nog, net als toen, nu meer
dan zeventig jaar geleden, m’n naam
en de datum: M de J 26 - 10 - 44.
Reacties naar:
Frans Holtkamp
fcmh@xs4all.nl

Een passend afscheid,
een dierbare
herinnering

WONINGONTRUIMING

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

staarde ik naar de winkels aan de
overkant: een sigarenzaak, groenteboer, kruidenier, kapper, zuivelwinkel... De meeste waren wegens gebrek
aan koopwaar gesloten, de luiken voor
de etalages geschoven. De fietsenmaker had z’n winkel beschikbaar
gesteld aan klanten die via advertenties en ruilhandel hun wensen kenbaar
konden maken. Een paar klompen
voor een zakje kolen. Een fietsband
voor aardappelen. Een pakje shag voor
suiker. Maar ook een dringende vraag
van een verontruste moeder: “Wie kan
mij helpen aan een kopje rijst voor
m’n baby die erge diarree heeft?” Zo,
mijmerend, viel mijn oog op hetgeen
in de etalage van de zuivelwinkel
stond: een stapel glanzende kazen.
Geen echte, maar neppers. Maar toch
liep het water me in de mond. Als het
nou vrede wordt, dacht ik, de oorlog
voorbij en alles zonder bon te koop,
dan ga ik daarheen voor een homp
kaas van een pond en dan eet ik dat ter
plekke achter elkaar twee op! Wanneer
zou dat zijn? Hoe lang nog? Balorig
pakte ik de kloofbeitel, keek om me
heen en met de punt van het gereed-
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het 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!

een babbeltje met elkaar maken. En
even gebruik maken van het toilet.
Bovendien wordt in die pauze een
gratis kopje koffie of thee geserveerd
met een echte ouwerwetse bonbon!
Het is maar dat u het weet. Voor het
programma, zie: theaterdakota.nl.
Rob Lubbersen
roblubbersen@ziggo.nl

Een ervaring rijker
Je moet eens wat nieuws kopen, zei mijn echtgenote. Het is van belang dat jij
je smaakvol en netjes kleedt. Als je werkgever Pander heet en je wilt als interieurarchitect goed voor de dag komen schept dat verplichtingen. Overigens
was een gevleugelde uitspraak in die tijd: “Kijken bij Pander, kopen bij een
ander.”
Zaterdagmorgen omstreeks 11.00 uur liepen wij gezamenlijk de drempel over
van het kledingmagazijn, Eduard Pelger. “Goedemorgen mevrouw/mijnheer”, klonk het als vanouds. De vriendelijke verkoper nam ons op en rook
succes. Ik vroeg hem: “Is de heer ... aanwezig?” “Nee, met vakantie, maar ik
help u graag. Wat mag het zijn? Kostuum, colbert, overhemd/stropdas, een
combinatie?”
In minder dan geen tijd ben ik omringd door setjes. “Dit moet uw maat zijn.”
Ik voelde zijn duim stevig in mijn nek om het maatverschil in de omvang van
mijn nek en de boord van het overhemd te compenseren. “Past precies heer
en het staat u goed.” “Nou, ik dacht van niet”, antwoordde ik. Verwoede pogingen door hem, om aan te tonen dat het toch echt mijn maat was liepen op
niets uit. “U heeft een conische nek”, klonk het tot mijn stomme verbazing
“en dat geeft maatverschillen”. Op dat moment miste ik mijn ‘vaste verkoper’ en vroeg ten einde raad naar de chef van de afdeling.
Strak in het pak kwam hij ten tonele. Ik vertelde hem dat ik blijkbaar sinds
vanmorgen behept ben met een conische nek waar geen passende maat voor
is.
De aankoop heb ik uitgesteld en heb gewacht op de terugkeer van mijn vertrouwde baken in het kledingmagazijn van Eduard Pelger. Een verademing,
één blik in het rek, de juiste maat, geen fratsen, gewoon verstand van het vak
en oog voor de klant.
Hans Kuijvenhoven
zonnelande@gmail.com

Colofon

Senioren
In het interview met wethouder
Karsten Klein in De Oud-Hagenaar
van 31 mei jl. meldt deze verguld te
zijn met de matinee in Pathé voor
50-plus. Graag attendeer ik de lezers
en lezeressen van De Oud-Hagenaar
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op de seniorenvoorstellingen in Filmtheater Dakota aan de Zuidlarenstraat.
De voorstellingen vinden plaats twee
keer per maand op vrijdag om 11.00
uur. We noemen ze Ouder(wetse)
Gezellige Filmochtend. Ook in Dakota
is er een pauze. Mensen kunnen dan

Stadsdeel Laak
Wat een leuk stukje over het stadsdeel
Laak. Bij een heleboel straatnamen
kwamen bij mij herinneringen boven.
Niet alleen van mijzelf, maar ook van
dingen, die mij verteld werden door
mijn (groot)ouders. In chronologische
volgorde schieten mij de volgende
dingen te binnen.
1942: mijn grootouders verhuisden
van Rotterdam naar de Swammerdamstraat, mijn vader ging op school in de
Asstraat.
1949: mijn moeder liep elke dag (soms
twee keer per dag) van de Swammerdamstraat naar het postkantoor op de
Rijswijkseweg om haar brieven naar
mijn vader versturen, die in Indië zat.
1955: toen ik geboren werd, was de
woningnood groot en de eerste 3,5 jaar
van mijn leven woonde ik met mijn
ouders in bij mijn opa en oma in de
Swammerdamstraat. Ik herinner mij
vooral de enorme steile granieten trap
met de smalle treden, die we op moesten om naar de eerste etage te komen.
1958: mijn opa vertelde mij, dat iedereen die het fiets en voetgangersbr ggetje aan de Bontekoekade over de
Trekvliet gebruikte, tol moest betalen
aan hem (en ik geloofde hem heilig).
Natuurlijk mochten wij ‘voor niks’,
maar ik kan me niet herinneren dat ik
ooit over het bruggetje gegaan ben.
1962: als we bij mijn grootouders
gingen eten, stond er vaak kip op het
men een hele en na afloop mocht ik
de overgebleven botjes over het balkon gooien (nu is dat onvoorstelbaar).
In de tuinen tussen de Swammerdamstraat en de Goudriaankade stond een
ontelbare hoeveelheid schuurtjes met
golfplaten daken, waar zich een groot
aantal zwerfkatten verscholen hield.
Ik vond het prachtig om de katten van
alle kanten op de kipresten af te zien
stuiven.
1965: het exacte jaartal weet ik niet

meer, maar ik kan me nog levendig
herinneren, dat mijn moeder, die goed
kon naaien, bij Gazan kwam voor kleding. Vaak was er maar iets kleins niet
in orde, zoals een kapotte naad of rits,
die zij in no-time kon repareren. Het is
voorgekomen, dat zij thuiskwam met
kleding in drie opeenvolgende maten:
voor mijn zusje, voor mij en voor
zichzelf. Er was altijd wel iets bij in de
goede maat.
1985: in de jaren tachtig werkte ik in
de 1e Van der Kunstraat bij NSEM
(de Nederlandse Standaard Electric
Maatschappij). Er waren verschillende
gebouwen in gebruik. Zo zat de metaalafdeling in de 1e Lulofdwarsstraat.
Tineke Beerse
beerse_dijstelbergen@yahoo.com
Muziekles op de lagere school
Barend Jan Donker heeft al de nodige
stukjes in De Oud-Hagenaar geschreven. Over diverse onderwerpen, dat
wel, maar toch hebben ze één ding
gemeen; hij speelt de heldenrol en anderen worden bij voorkeur afgekraakt.
Laat ik zijn laatste bijdrage, ‘Muziekles op de Haagse lagere school’, als
voorbeeld nemen. Dat hij met twee

negens en een acht geslaagd is, past
aardig binnen die heldenrol, maar dat
is tot daar aan toe. Wat mij vooral
in het verkeerde keelgat schoot, is
de volgende zin: ‘Ook op de mijne
was de muziekleraar niet capabel ons
een zangrepertoire, laat staan enige
didactiek mee te geven.’ Los van de
gebrekkige formulering zal het je maar
gezegd worden. Hij bedoelt hier de
muziekleraar die les gaf op de kweekschool van het Haags Genootschap,
een vooraanstaande kweekschool uit
die tijd. Je zult zoiets over je vader of
opa lezen. En wie is Barend Jan dan
wel dat hij uitmaakt wanneer je capabel bent? De bedoeling van een dergelijke docent is om betrekkelijk jonge
mensen die voor de klas gaan staan
liefde voor de muziek bij te brengen
en dat kan op diverse manieren.
En voor de duidelijkheid, ik heb
deze leerkracht goed gekend en leren
waarderen als iemand die wat zijn vak
betreft verder keek dan alleen het aanleren van liedjes en de manier waarop
je zoiets het beste aan kinderen kunt
overdragen.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Oproep aan ‘Bleekneusjes’
Eind 2010 heb ik het boek Vakantiekolonies voor ons bestwil in eigen beheer
uitgegeven. Het boek is positief ontvangen. Bovendien waren de contacten
zo fijn dat ik met veel plezier met deel bezig ben. De interessante informatie die bij vele betrokkenen nog levend voor de geest staat, mag voor ons
nageslacht niet verloren gaan. Anekdotes, verslagen, briefjes, foto’s, enz. zijn
daarom zeer welkom en worden, indien gewenst, retour gezonden.
Deel 1 is bij de bibliotheek te leen. Ook is het boek bij mij te koop door
27,75 euro over te maken op 423243411 t.n.v. J.C. Souverein-Bouwmane.
J.C. Souverein-Bouwmane
janniesouvereinbouwman@gmail.com

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email

estland, Delft, idden Delfland, eidschendam

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email
Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? 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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Adrianus Johannes Ehnle:

Een vergeten Haagse schilder
Den Haag kent veel kunstenaars; bekende en minder bekende.
Ik denk, nee, ik weet het zeker, dat de laatste categorie in de
meerderheid is. Vaak ten onrechte want hoewel hun werk in de
vergetelheid is geraakt blijkt hun leven interessant genoeg te
zijn geweest en waren zij in hun tijd gevierde kunstenaars. Een
van hen de negentiende eeuwse kunstschilder Adrianus Johannes Ehnle, wil ik aan de vergetelheid onttrekken. Vooral omdat
een van zijn zonen plus een kleinzoon een belangrijke rol hebben
gespeeld in het Haags maatschappelijk leven. Ik begin zijn levensverhaal in de koffiekamer van Tweede Kamer.
n de koffiekamer van de eede
amer hangt een manshoog schilderij
geschilderd door de bekende k nstschilder ornelis r seman
. fgebeeld is het vertrek van
hilips de it de ederlanden. inks
op dit schilderij staat een page. iervoor heeft een leerling van r seman
model gestaan namelijk drian s
ohannes Ehnle.
Ehnle erd op febr ari
te Den
aag geboren. ij stamde it een
familie van go dsmeden. ver zijn
je gd is einig bekend. aar als kind
had hij al talent voor tekenen en schilderen, ant op t aalf jarige leeftijd
erd hij door de eerder genoemde
r seman aangenomen als l ve
leerling . r seman had destijds
zijn atelier aan de rinsengracht in
het orenh is aar hij meerdere
leerlingen onder zijn hoede had. Een
van zijn eerste opdrachten’ aan Ehnle
as model te staan als page voor dit

schilderij.
ijn leerjaren bij r seman erden
in
afgerond door deel te nemen
aan de prijsvraag van de oninklijke
kademie van Beeldende nsten te
msterdam ri de ome . Ehnle
eindigde op een gedeelde t eede
plaats met een eervolle vermelding.
De eerste prijs erd toegekend aan
ohan endrik oelman
.
De prijs bestond it een k nstreis naar
ome pl s een jaarlijkse toelage ged rende vier jaar van t aalfhonderd
g lden omgerekend circa . e ro
in
. ok oelman as leerling
van ornelis r seman en bovendien
bevriend met Ehnle. Dat t ee leerlingen van r seman hoog eindigden
in deze prestigie ze edstrijd zegt
voldoende over de k aliteit van zijn
onder ijs.
Portretschilder
Ehnle as tele rgesteld. aar omdat

Koffiekamer van de Tweede Kamer.

A.J. Ehnle

er ggekeerd in Den aag schilderde Ehnle aanvankelijk voorstellingen it de vaderlandse geschiedenis
en genrest kjes. ater specialiseerde
hij zich op het tekenen van portretten,
die door tijdgenoten erden geroemd
om de goede gelijkenis. et aren
portretten van bekende ederlanders
als de dichters endrik ollens en ds.
icolaas Beets of de schilder ndreas
chelfho t. Dat de tekeningen zo goed
geleken zal onget ijfeld te maken
hebben met het feit dat Ehnle vaak een
foto als itgangsp nt nam.
et aren de beginjaren van de fotografie. fbeeldingen erden destijds
door middel van een camera obsc ra
vastgelegd op een lichtgevoelige verzilverde koperplaat, de zogenaamde
dag erreot pe. eder opname as
niek en kon niet vermenigv ldigd
orden. Door de foto na te tekenen
as het mogelijk een goedgelijkend
portret te verkrijgen, dat bijvoorbeeld door lithografie in meerdere
e emplaren kon orden afgedr kt.
Bijkomend voordeel as dat men niet
lang hoefde te poseren.

A.J. Ehnle als page.

kinderen, vertrok eer naar Den aag
en ging aan de id Binnensingel
onen.

hij zijn zinnen op deze reis had
gezet besloot hij met oelman mee
te gaan. n april
vertrokken
zij over rankrijk naar tali . Door
familieomstandigheden moest Ehnle
na t ee jaar zijn reis afbreken en
keerde hij over D itsland ter g naar
Den aag. ijn vriend en reisgenoot
oelman zo zich definitief in tali
vestigen en tro en met een taliaanse vro . Een verslag van zijn
reis in briefvorm bevindt zich in het
aags gemeentearchief.

Conservator
n
tro de hij in lkmaar met
argaretha ornelia asdorp
. ij as een z ster van de
schrijver Evert asdorp
destijds bekend onder het pse doniem . . osmade. n hetzelfde jaar

verh isde Ehnle van Den aag naar
aarlem en vestigde zich daar aan het
Donkere paarne. f t ssen h elijk
en verh izing enig verband bestaat
valt niet meer na te gaan. et echtpaar
zo t ee zonen en een dochter krijgen. n aarlem nam Ehnle actief deel
aan het k nstenaarsleven. o erd hij
erkend lid van het n nog bestaande
k nstenaarsgenootschap nst ij
ns Doel’.
a r im zeven jaar verh isde Ehnle
in
ter g naar Den aag. aar in
erd hij benoemd tot kastelein
conservator van het e lers se m
te aarlem en keerde hij met zijn
gezin ter g naar deze stad.
ls conservator hield hij zich onder
meer bezig met het inventariseren en
catalogiseren van het prentenbezit van
het m se m. Daarnaast resta reerde
hij schilderijen van rans als, die
bestemd aren voor het tedelijk
se m van childerijen en dheden te aarlem de voorganger van
het h idige rans alsm se m . Dit
resta reren’ bestond it het na gezet overschilderen en opv llen met
een fijn penseeltje van barstjes en
sche rtjes p april
overleed
Ehnle na een kort ziekbed slechts
jaar o d. ijn ed e, met haar drie

Zoon en kleinzoon
n Den aag zo zijn jongste zoon,
Ed ard rederik Ehnle
,
naam maken als architect. ij ontierp panden in neorenaissance stijl
die n een mon menten stat s hebben.
ijn bekendste ont erp samen met
am de ler as het hoofdkantoor van de tsspaarbank aan de
iviervismarkt. inds
is hier het
tsh is gevestigd.
Diens zoon drian s an Ehnle
, vernoemd naar zijn grootvader,
as elektrotechnisch ingenie r. ij
zo bekend orden als directe r van
de aagse gemeentelijke telefoondienst. n de jaren t intig ont ikkelde
hij met deze dienst de plaatselijke
draadomroep. ok as hij in
betrokken bij de aanleg van een centraal
antenne s steem voor een oningblok
aan de ohannesb rgstraat. oor zover
ik kan nagaan is dit het eerste centraal
antennes steem in ederland. drian s sloot zijn ambtelijke loopbaan af
als hoofddirecte r lgemene zaken
en radio’ bij de
.
Ten slotte
Ehnle liet veel portretten na van
bekende tijdgenoten of zoals e n
zeggen B ’ers. ijn erk is verspreid
over diverse m sea of bevindt zich
in partic liere collecties. och z llen
velen el eens een door hem getekend
portret hebben gezien. ant de meeste
van de door hem afgebeelde personen
hebben een belangrijke rol gespeeld in
de k nst en literat rgeschiedenis of
aren politiek actief. Daarom orden
zijn portretten nog regelmatig gebr ikt
voor de ill stratie van st die boeken
en ebsites.
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

KRINGLOOP
LOOSDUINEN

Oude Haagweg 6 Loosduinen
kringlooploosduinen@gmail.com
www.kringlooploosduinen.nl

Een team van
prothesespecialisten
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Reizen
Vakanties Voordeel van BTR

OPEN MA. t/m ZAT.
9.30 - 17.00 UUR

Hotel
Ultra All Inclusive vak anties
Korting
Elderschans Zeeland 40%

GESPECIALISEERD IN:
uisd

W

ijn
ij z

h
ver

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

* VERHUIZINGEN
* ONTRUIMINGEN
* VEEGSCHOON
* OPLEVEREN
* OUDE SPULLEN
* AFVOEREN
WIJ HALEN SPULLEN
GRATIS OP

BEL ONZE 24 UURS SERVICE

0610 216 215
Bovenverdieping
met o.a. retro’s & 50’s

GRATIS
woning
ontruiming
Bel voor
info!

BEZORGING MOGELIJK

WIJ ZOEKEN NOG ENKELE
ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS

gratis

P

Wij zijn
John, Martijn en Jasper Jellema

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

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

DE GOEDKOOPSTE
kringloopwinkel

070-415 82 54
0610-216 215

 055 - 5059500

oiste rivieren
Cruises over werelds mo
0,- p.p. Korting
tot wel € 400,Nederland
5 dg. All Inclusive Hotels in
5,5,- p.p.
17
€
s
of Duitsland va. slecht
eizen, laatste
Voor alle vakantier
folders
aanbiedingen, gratis
of Mail
l
Be
n:
en reserveringe

ive Nederland
5 dg. Busreis All Inclus
9,- p.p.
€ 299,of Duitsland va. slechts

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN VOOR
SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR

Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
• € 650,- p.p.
•
• Opstapplaats in overleg
Nog beschikbaar juli, aug en sept.
SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL

Kun jij reanimeren?

Tram 2 en bus 26 voor de deur
open ma. t/m zat. 9.30 - 17.00

Meld je aan op
hartstichting.nl/reanimatie

Showroom
Zorghulpmiddelen Outlet
Turfschipper 5 2292 JC
Wateringen (Wateringseveld)
info@zorghulpmiddelenoutlet.nl

Scootmobielen, óók verhuur
Rolstoelen Rollators Verpleegbedden
Sta-opstoelen en veel accessoires
van A-kwaliteit voor scherpe prijzen

zorghulpmiddelenoutlet.nl

0174-621544
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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.

Voorbij met de immer wakende torenwachter!
Over de veiligheid van Den Haag en zijn inwoners is door de
eeuwen heen constant gewaakt. Vooral het uitbreken van de
rode haan bracht veel angst en onrust in de stad. Zowel overdag
als ‘s nachts was daarom de torenwachter actief om de horizon
af te turen naar naderend onheil. Niet zo zeer een zware, maar
wel een uiterst verantwoordelijke baan!
De torenwachter was een hooggeplaatste ambtenaar die door de
gemeente werd benoemd. Vanaf de
St. Jacobstoren hield de wachter
de uitkijk over de stad om beginnend vuur of ongewenste rookontwikkeling bijtijds op te merken.
Iedere schijn van een gloed moest hij
melden aan de brandweerpost. Zodra
hij dreigend gevaar constateerde dan
klepte hij onmiddellijk de grote klok.
Hiermee ging hij door totdat de brand
was geblust of het geklep door het
luiden van de klok was vervangen.
Ondertussen stak hij een lantaarn uit
de toren in de richting van het onheil.
Op deze wijze wisten de uitrukkende
brandweerlieden welke kant ze op
moesten gaan.
Anderzijds wisten zo ook de
bezorgde Hagenaars waar de brand
was en konden zij al dan niet gerust
ademhalen. Den Haag was tot

halverwege de negentiende eeuw nog
niet tot volle wasdom gekomen en de
meeste inwoners hadden goed zicht
op de kerktoren. Ze woonden vooral
binnen de singels.
Jaarwedde
De torenwachter maakte deel uit van
het brandweercorps dat naast spuitgasten ook bestond uit ladderdragers,
brandmeesters en aan de top van de
hiërarchie stond de BrandmeesterGeneraal. Zo was de stand van zaken
in ieder geval halverwege de negentiende eeuw. De jaarwedde die door
de gemeenteraad werd voorgesteld
bedroeg in 1858 driehonderd gulden
per torenwachter. Hiervan waren
er twee door de jaren heen. Op de
belangrijke functie van torenwachter
kon openbaar worden gesolliciteerd.
Wanneer de termijn gesloten was
werd bekeken wie het meest geschikt
leek te zijn voor deze baan. Uiteinde-

lijk erd hierover officieel gestemd
in de gemeenteraad. In 1872 werd de
42-jarige Johannes Martinus Staal
(1828-1891) met dertien stemmen gekozen tot nieuwe torenwachter naast
zijn oudere collega Frederik Willem
Hamel. Op de tweede plaats eindigde
F. van Velzen, die gekozen was
met elf stemmen. Het was dus even
spannend. De aanstelling werd door
de heer Staal in grote dank aanvaard.
De functie leek even op een erfelijke
baan, omdat zijn vader Carel Staal
ook al torenwachter was.
Brandspuit
Beginnende branden werden steeds
vaker geëvalueerd. De brandweer
werd steeds professioneler. Had sneller optreden mogelijk een beginnende
brand kunnen blussen? Veel was ook
te doen over de aanrijtijd en hoe lang
het duurde eer het eerste water op het
vuur werd gegooid. Sommige autoriteiten bij de Haagse brandweer vonden het net van brandkranen bij lange
na niet compleet. In 1878 waren er
353 brandkranen maar uitbreiding
met een honderdvijftigtal exemplaren
leek de brandweer wenselijk omdat
de enorme brandspuit niet in alle

Jacobstoren gezien vanuit de Jan Hendrikstraat anno 1930.

nauwe steegjes kon komen. De grote
spuit was dus een welkome uitbreiding van het corps, doch leverde
problemen op qua snelle aanrijtijd.
Telefoon
In 1884 was het gedaan met de functie van torenwachter. De komst van
de telefoon was debet hieraan. Beide

trouwe toerenwachters kregen eervol
ontslag en de functie werd opgeheven. Torenwachter Staal kreeg met
twaalf dienstjaren geen wachtgeld,
maar voor zijn collega Hamel uit de
Korte Hoogstraat 13 werd een pensioen van 186 gulden per jaar geregeld.
Hij had er 38 jaar trouwe dienst
opzitten en was inmiddels bijna 65.

Woonschip de Watergeus ook kerkschip
Naar aanleiding van het artikel ‘Het
Haagse woonschip aan de Slachthuiskade’ van 14 juni j.l. geef ik graag een
aanvulling op de inhoud.
oe vaak fietste ik op eg naar mijn erk in de
stad over de Laakbrug en zag links van de brug
de Watergeus liggen. Een imponerend schip dat
steeds weer mijn aandacht trok. Het was begin
vijftiger jaren, ik was toen een jaar of zestien.
Nu meen ik me te herinneren dat er, naast allerlei
activiteiten in de Watergeus, ook kerkdiensten
werden gehouden. Om zeker te zijn van dit idee
ben ik gaan zoeken in de kranten van die tijd. Het
was namelijk toen, ruim een halve eeuw geleden,
gebruikelijk om kerkdiensten te publiceren. En
ja, hoor, na wat graafwerk in de archieven bleken
mijn herinneringen terecht te zijn. In één van de
Haagse dagbladen, van 19 november 1950, las ik
onder Predikbeurten voor de Zondag, verscholen in de linker kolom Pinkstergemeente, schip
Watergeus, Laakbrug, tien uur de heer Maasbach,
zes uur de heer Visscher.
Maasbach
Waarom gingen ze toen kerkdiensten houden op
een schip? Er waren maar liefs vijf kerkgebouwen
in de wijk waarvan drie van protestantse snit.
Was er niet één, zeker van de laatste drie, die een
ruimte beschikbaar stelde of wilde verhuren? Ik
kan alleen maar mijn vermoeden uitspreken. In
die tijd waren Pinkstergemeentes in opkomst en

Predikbeurten voor de Zondag.

werden toen eigenlijk nog niet als ‘volwaardig’
geaccepteerd. Dat gold ook voor de voorgangers,
het waren geen priesters of predikanten! En daar
hoorde ook de heer Maasbach bij.
Ja, inderdaad, het was Johan Maasbach, de
grondlegger van Johan Maasbach Wereldzending,
die ruim vijftien jaar later het Capitol Evangelie

Centrum stichtte. En welke Hagenaar weet het
markante gebouw niet te staan op het drukste
kruispunt van de Loosduinsekade...
Maar de vaste voorganger van de Pinkstergemeente moet de heer Van Polen zijn geweest,
die met zijn gemeente ruim tien jaar kerkte in de
Watergeus.

Bruiloften
Dus naast bruiloften en partijen, bijeenkomsten
en vergaderingen, sprekers en filmvoorstellingen
kwamen Hagenaars jarenlang voor hun geestelijk
heil naar het schip de Watergeus!
Henk Onderstal
henk.ria.onderstal@online.nl
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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

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
ACTIES GELDIG T/M ZATERDAG 9 JULI 2016

ROLSTOEL
G-ENTRY
299.-

199.ROLLATOR
VITILITY

••
•

COMPACT EN EENVOUDIG IN GEBRUIK
INCL. TAS ONDER DE ZITTING
GEWICHT: 7,3 KG

149.-

89.-

BLOEDDRUKMETER
OMRON

••
•

VOLAUTOMATISCH
GEHEUGEN VOOR 90 METINGEN
GROOT DISPLAY

159.-

49.-

OOK VOOR GRATIS LENEN VAN UW HULPMIDDELEN
UW HULPMIDDELENOUTLET, NOG NOOIT WAS COMFORT ZÓ VOORDELIG!

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser
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Mieterse ﬁlms uit onze
jeugdige naoorlogse jaren
Geen lood om oud ijzer, want bij Bram Charité, handelaar in lompen en oude metalen - hij stelde nooit vragen; hij woog wat je
aanbood en betaalde - schoof een lap lood vele malen beter dan
een pijp roestig oud ijzer.
En die paar piekies waren voor ons,
gastjes uit de Haagse binnenstad,
dan ook broodnodig met het oog op
de komende niet te mogen missen
filmpremi res. an bioscopen geen
gebrek in die naoorlogse jaren. et
om be rten die hele lijst met meer
dan filmtheaters opdre nen, dat
was voor vriendje Johan en mij bijna
een dagelijkse sport, beginnend met
micitia, vlak bij ons om de hoek,
om tenslotte eer onontkoombaar te
eindigen bij het uitbuurtige West End,
zo half eg de aan van eerdervoort,
hoek ahrenheistraat. En mochten
we er soms eentje zijn vergeten, dan
as dat doorgaans sta of etropole,
aar ze over egend films voor boven
de achttien draaiden. oms glipten
e daar in de pa ze clandestien el
eens naar binnen, in een van die
met rood pl che beklede paleizen,
aar ge niformeerde o vre ses de
bezoekers zonodig met een zaklamp
naar h n plaats begeleidden. aar van
de onvermijdelijke hammondorganist
in diezelfde pa ze kregen ohan en ik
al ga onze bekomst, dan smaakte
zelfs het ons zo vertro de chocoijsje
maar la tof, en zinden e als een
eigentijdse inneto en ld hatterhand op een gerechtvaardigde raak,
en die v rden ij na het beleefde
appla sje, zodra de lichten begonnen
te dimmen, als dodelijke proppen
richting de zich minzaam it de voeten
makende m zikant. aar hoe spannend boven de achttien ook, dit aren
niet de films aarvoor ij jongens
n echt gingen, films aarvoor e
keer op keer van school zo den
spijbelen, diezelfde school aar ij
de eindeloze bijbelboekenrij enesis,
E od s, evitic s, enzovoorts it ons
hoofd moesten leren, en aar e it
volle borst vals zongen van een boer
die over de olken fietste, kortom
een school met De Bijbel. En dat
was nou net het boek waar wij thuis
niet in geloofden. einig meer dan
overgeleverde m then en legenden it
een ver en d ister verleden , ist mijn
moeder, op dit punt orthodoxer dan
elke schoolmeester ook. aar toch
zo ohan en mij al spoedig blijken
dat dergelijke stof kennelijk spannend
genoeg as om te verfilmen, maar
tsja, door at ij er op school over
leerden, b ngelden films als amson
and Delilah en o adis zelfs niet
eens onderaan ons verlanglijstje. ls
t aalfjarigen speelden ohan en ik in
aagse bosjes nog el eens voor co bo tje en indiaantje, pief poef, dood’,
blafte er it onze klapperpistooltjes.

En as bla e boon toen een begrip
dat in combinatie met t ssen de ribben’ voor bij ons in de mond lag. ot
we opeens op een dag te groot waren
voor dit soort spelletjes. e zongen
nu steeds vaker uit het diepst van
ons jongenshart de zingende co bo
o odgers na, vooral diens t ne
beginnend met o th over the border,
do n e ico a ’. eer zie ik ons al
ne ri nd rechtstreeks it school naar
de Boekhorststraat haastten, aar in
halia een film van onze zingende
held zijn reprise beleefde. oor drie
d bbeltjes zaten e in die pijpenla
op de voorste rij parterre, plaatsje
nekkramp in de volksmond, maar die
k elling d rde nooit erg lang, ant
anneer na het eekjo rnaal en de
snoep en tabaksreclames, de film zich
l idr chtig begon aan te kondigen,
slopen e in het donker naar achteren,
en gingen die dappere berendoder
en zijn onafscheidelijke indiaan
ten minste op rij stalles zo goed als
mogelijk in dekking’. aast entr m
in de lamingstraat en lora in de
agenstraat, aren oll ood, o
en halia de bioscopen aar ohan en
ik het vaakst aren te betrappen, al
as dat niet altijd op zaterdagavond,
dan kon je als jochie van t aalf soms
beter it onze geliefde Boekhorststraat
egblijven, zijnde toen nog vrij el de
enige straat in Den aag aar op de
itgaansavonden nog el eens een en
ander gebe rde’. l as het meestal
niet meer dan een knokpartijtje, met
een flinke bloedne s en at goedaardige b ilen voor de je gdige heethoofden. De oom agent’ it die tijd
ist daar el raad mee, en d s liep het
doorgaans met itbrander en sisser af.
p die avonden zaten die bioscopen
stampvol, en as het er zomer en
inter om te smoren, zo heet. an
lege flesjes om mee te smijten dan ook
geen enkel gebrek. oms fladderde er
een d if door de verd isterde r imte.
Er ging zelfs het verhaal dat een kat
it de zak vanaf het balkon op de
hoofden eronder... iel prong erd
geple rd En er erd altijd eer even
hartelijk gescholden, as het niet op
het stelletje voor je, dan el op de film
die eer eens voor geen spie de gde.
oms k am de . ., de itgehelmde
militaire politie, er zelfs aan te pas.
mmers, de annen van de arine en
de andhazen van de andmacht, de
dienstplichtigen zoals dat toen heette,
liepen er itdagend ge niformeerd bij.
an het eind van de avond verplaatste
het r moer zich nog el eens naar
het roene egje, daar vlak om de

hoek, aar dames van lichte zeden de
term k am van ohan’s moeder , de
nodige ramen bevolkten. Dat aren
ook dezelfde dames aaraan vriendje
ohan, die in de belendende ortmolen oonde, het lee endeel van zijn
zakcenten verdiende. olden iction
en o
aren de favoriete pe kjes
van deze vrolijke vro tjes. ok naar
aspirientjes en een zeker soort regenjasjes as er veel vraag. ls ohan
de boodschapjes afleverde, mocht hij
het isselgeld opstrijken, en dat kon
lekker oplopen. ltijd el eer goed
voor een bioscoopje.
as ohan
van protestantse h ize, en als zodanig
lid van de . . . , de hristelijke
ongemannen ereniging. Dit genootschap verkeerde in het cl bgebo
aan de rinsegracht. En daar draaiden
ze met een zekere regelmaat lachfilms,
zoals die van eorge ormb en harlie haplin. f het koppel tan a rel
en liver ard . lapstick en comic,
voor ons gloednie e oorden die
lekker itheems bekten. En zoals ij
konden lachen en b lderen om niets
dan het ene na het andere kn llige
misverstand t ssen die t ee clo ns,
dat altijd eer itliep op een volgende
s blieme onhandigheid van die d nne.
eel andere kost dan onze geliefde
co bo films, aar ze in het even
letterlijke als fig rlijke z art it
elkaar met bla e bonen of nog erger
bestookten. fknallen. Doorzeven.
eerhalen. pr imen. latbombarderen erk oorden die een leven lang
door mijn hoofd zijn blijven spoken.
latbombarderen azeker, ant int ssen aren er naast de ild est met
zijn sheriffs en co bo s, n ook de
nodige diverse oorlogshelden op ons
filmtoneel verschenen. p de slagvelden van oord frika en ormandi ,
in de l chtgevechten als die boven
onden en niet te vergeten de strijd tegen de boten op de tlantic, speelden die helden, zo el als over innaars als onze toekomstige bevrijders,
een snel aan betekenis innende rol.
o sloeg bijvoorbeeld een oord als
n ts’, itgesproken tijdens de slag om
Bastogne als merikaans ant oord op
een verzoek zich aan de D itsers over
te geven, bij ons in als een antitankgranaat van bovennat rlijk fabrikaat.
astjes van t aalf aren ij in dit
afgelopen jaar, jongens die terloops
t ssen h n filmische en bijbehorende
avont ren door, klaargestoomd erden
voor het middelbaar onder ijs, zijnde
, B of m. D s op n
naar een andere soort klasgenootjes,
volkomen andere leerstof, en geheel
andere helden, om ons als aanstaande
jarigen mee te vereenzelvigen.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl
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DEZE WEEK OP

maandag t/m vrijdag
06.30 Mogge Michiel
Wakker worden met Michiel Steenwinkel, 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
Kijk op Omroepwest.nl voor de volledige programmering
van Radio West en TV West.

Mis niks meer!
De gratis Omroep West app
Heb je een smartphone of een tablet? Download dan de
gratis Omroep West app. Met de app blijf je altijd en
overal op de hoogte van het nieuws, verkeer en weer.
Maar ook kun je uitzendingen van Radio West en TV
West live volgen of terugkijken.
De app is onlangs vernieuwd, waardoor het nu bijvoorbeeld mogelijk is om jouw woonplaats in te stellen en
als eerste op de hoogte te zijn van het nieuws uit jouw
directe omgeving.
Mis niks en download vandaag nog de gratis Omroep
West app via www.omroepwest.nl/apps.
Nieuwsbrief
Wil je niets missen van de bijzondere programma’s van
Omroep West, wil je meedoen aan leuke acties en precies weten wat er op Radio West of TV West staat te
gebeuren? Schrijf je dan in voor de Omroep West programmanieuwsbrief. Iedere maand ontvang je dan een
digitale nieuwsbrief als e-mail met een overzicht van de
komende maand.
Ook ontvangen onze nieuwsbrieflezers regelmatig extraatjes in de vorm van kaartjes voor voorstellingen of
voorrang bij uitjes van Omroep West. Inschrijven kan via:
www.omroepwest.nl/nieuwsbrief.
Ook kun je een e-mailtje sturen naar
communicatie@omroepwest.nl
dan ontvang je ook nog eens de beroemde Omroep West boodschappentas als dank voor de inschrijving.
Vergeet dan niet ook jouw huisadres te vermelden voor de verzending van de tas.
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

Vitaal ouder worden in
dé seniorvriendelĳke
stad

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

www.henning-uitvaart.nl

Op 2 juni zĳn in Den Haag de Vitaliteitsawards

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

uitgereikt aan initiatieven die zĳn ingediend door
organisaties en individuele burgers in heel de stad.
Ze hebben tot doel bĳ te dragen aan een meer
seniorvriendelĳke stad.
Een seniorvriendelĳke

De winnaars van de

stad wordt door de Wereld

Vitaliteitsawards laten zich

Gezondheidsorganisatie (WHO)

weer zien in oktober tĳdens de

gekenmerkt door een aantal

Maand van de Vitaliteit. In deze

levensdomeinen, waaronder

maand is er volop aandacht

publieke ruimte, mobiliteit,

voor seniorvriendelĳkheid en

respect en burgerparticipatie.

vitaliteit. Ook uw activiteiten

Wanneer een initiatief

die zich richten op een

bĳdraagt aan een van deze

seniorvriendelĳke stad kunt u

levensdomeinen, draagt het bĳ

indienen.

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

aan een seniorvriendelĳke stad.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

Kĳk voor meer informatie en het indienen van uw activiteit op
www.seniorvriendelĳkdenhaag.nl

VOLOP VAKANTIEVOORDEEL BIJ MANGO!
BOBBY DELUXE

JOHNNY REMOTE

TIGER 4

Meest verkochte vouwscootmobiel

Eerste zelfopvouwende scootmobiel

Optimaal rijplezier

• Zeer comfortabel dankzij luchtbanden
• Voorzien van grote koplamp

• Opvouwbaar met afstandsbediening
• Weegt slechts 19,5 kilo

€ 2.199,-

€ 2.895,-

• Uitgerust met zeer luxe achtervering
• Rijdt op ﬁetssnelheid
• Voorzien van verstelbare armleuningen,

€ 1.749,-

€ 2.495,-

€ 450,VOORDEEL!

€ 400,VOORDEEL!

stuurkolom en stoel
• Snelheid tot 17km/u, bereik tot 50 km

€ 4.495,-

€ 2.995,€ 1.500,VOORDEEL!

Vraag nu de productcatalogus en actieprijslijsten aan
via 0800 2002 (gratis) of kijk op www.mangomobility.nl
JA, STUUR MIJ DE GRATIS CATALOGUS!
Naam

Dhr. / Mevr.

Adres
Postcode/plaats

OHA2VV16071

Telefoon
E-mail

Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

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 30 juli en zolang de voorraad strekt.
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Kandidaten gezocht voor de Piet Vink-prijs
De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag (VOG) kent sinds 2004 jaarlijks de
Piet Vink-prijs toe. Er is een jury ingesteld die Hagenaars en/of Haagse organisaties oproept om
projecten voor te dragen, die voor de Piet Vink-prijs in aanmerking kunnen komen.
Waaraan moeten deze projecten en/of initiatieven voldoen? In het groot of in het klein de
verschillen en de afstanden in de samenleving overbruggen en de saamhorigheid vergroten. Er
dient zichtbaar te zijn dat het project of initiatief successen heeft behaald of waarom het in de
nabije toekomst succes zou kunnen behalen. Het project ontvangt geen of nauwelijks subsidie
en wordt grotendeels door vrijwilligers gerund.
Projecten en initiatieven voor deze Piet Vink-prijs 2016 kunnen met een omschrijving (max. één
A4) tot 5 september 2016 worden ingezonden aan de Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden
p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag. T.a.v. mw. J. van der Salm
Aan de winnaar(s) van de Piet Vink-prijs 2016 wordt een wisselbeker, een oorkonde en een
cheque uitgereikt. Het totale prijzengeld bedraagt 4.500 euro en moet het project ten goede
komen. Er kunnen meerdere projecten in aanmerking komen; dan zal deze geldprijs worden
verdeeld.
Meer informatie over deze prijs kunt u opvragen bij de juryleden: Jaap Huurman, (06
-24240111) of Corrie Hoekstra (070-3258192 of j.w.b.hoekstra@wxs.nl).
Als gemeenteraadslid (1964-1970) en wethouder (1970-1986 voor jeugd, sport, recreatie en
cultuur) heeft Piet Vink zich gedurende vele jaren op zeer bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Hij was altijd en overal bezig om de saamhorigheid in de Haagse samenleving
te vergroten. Karakteristieke eigenschappen van Piet Vink waren dat hij vele Hagenaars kende
en vooral op het gebied van sport en burgerschap in Den Haag zijn sporen heeft verdiend.
De Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden(VOG) heeft in 2004, met steun van het gemeentebestuur van Den Haag, het initiatief genomen om, in nauw overleg met de weduwe, mw.
Zwaantje Vink, de Piet Vink-prijs in te stellen. In 2014 heeft de Gemeente Den Haag besloten
deze termijn met 10 jaar te verlengen. Tijdens de ledenvergadering van onze vereniging in
november 2015 werd de hoofdprijs uitgereikt aan het project buurtboerderij de Nijkamphoeve.
Een aanmoedigingsbedrag ging naar Imkerij Blije Bijen.

Open huis Vogelasiel De Wulp
Vogelasiel De Wulp aan de Heliotrooplaan 15 houdt op zondag 3 juli 2016 van 13.00 tot 16.00
weer open huis. Het gebouw is afgelopen jaar volledig gerenoveerd en het nieuwe interieur
is op zichzelf al een bezoekje waard. Tijdens de rondleiding krijgt u uitleg over huisvesting en
verzorging van de opgevangen vogels.
Voor de kinderen zijn en allerlei knutselactiviteiten zoals: kartonnen nestkastjes beschilderen,
vogelplaten kleuren, handvogels maken en uilenballen uitpluizen.
In het winkeltje zijn vogelboeken en andere vogelgerelateerde zaken te koop zoals mokken,
placemats, knuffels, etc. Wilt u zelf iets meebrengen voor de vogelverzorging? Dan zijn uw
oude handdoeken en lakens van harte welkom evenals katten- of hondenvoer.

Orchideeën en meer zomerbloei in de Ganzenhoek
Woensdag 6 juli start om 10.00 uur, vanaf de parkeerplaats tegenover hotel Duinoord, een excursie van Dunea en Staatsbosbeheer. Het gebied is een zeer gevarieerd stuk duin, dat enerzijds
bestaat uit bos, en anderzijds uit open duin. Daarnaast zorgen de Ganzenhoekplas, oorspronkelijk een infiltratieplas maar in 2007 teruggegeven aan de natuur, en diverse kwelplasjes voor een
heel afwisselend landschap met bijbehorende flora en fauna.
Tijdens de wandeling zal vooral aandacht worden gegeven aan verschillende zomerbloeiers,
zoals de prachtige orchideeën van het duin. Daarnaast komen diverse andere aspecten van de
Ganzenhoek aan de orde, zoals de historie en de waterwinning.
De wandeling duurt ruim twee uur en gaat o.a. over onverhard duin. Kosten: volwassenen
5 euro en kinderen tot 12 jaar 3 euro. Aanmelden via bezoekerscentrum@dunea.nl of 0883474849. Maximaal aantal personen: vijftien.

Motorendag in het museum
Op zondag 3 juli wordt door het Westlands Museum een ouderwetse motorendag georganiseerd in samenwerking met verschillende verzamelaars van oude machines. Er zijn veel oude
stationaire motoren te zien en te horen op het museumterrein. Ze werden gebruikt als aandrijving voor verschillende soorten tuinbouwapparaten zoals pletmachines en waterpompen. Op
een historische kachel-oven worden deze middag Oud-Hollandse poffertjes gebakken voor de
bezoekers.
Als land- en tuinbouwmachines zijn o.a. te zien; wanmolens, ploegen, grondfreesmachines en
water- en gierpompen uit vroeger tijd. Er is een peen-spoelmachine te zien, waarmee de zandige wortelen of peen gereinigd werden. Verder zijn er dit jaar tal van historische trekkers met
verschillende aanbouwwerktuigen, oude vrachtwagens voor transport van de groenten naar de
veiling en enkele oude personenwagens waarmee de vertegenwoordigers in tuinbouwmaterialen vroeger de tuinders bezochten. Er is verder een oude brandweerwagen. De kinderen kunnen
verkleed als brandweerman proberen tennisballen van pionnen te spuiten.
De toegangsprijs voor volwassenen is 5 euro. 65-plussers betalen 4 euro. Kinderen en museumkaarthouders kunnen gratis naar binnen.

Waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers mogen ook in 2016 een waardering uitkiezen in de webwinkels van gemeente Den Haag. Om zoveel mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers hierop te attenderen organiseert
de gemeente de komende maanden een tour door tien wijken. De eerstvolgende keren zijn zaterdag 25
juni in de Vruchtenbuurt tijdens het evenement ‘Proef de Zomer’, zaterdag 2 juli tijdens het Zeeheldenfestival en zondag 3 juli tijdens de Home Made Market op de Frederik Hendriklaan. Mantelzorgers
en vrijwilligers krijgen ook informatie via wijkkranten, wijk-Facebookpagina’s en de websites van de
wijkberaden.
Mantelzorgers en vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage voor de bewoners in de wijken. Zij doen
belangrijk werk en dat verdient een waardering. Door de wijken in te gaan wil gemeente Den Haag
zoveel mogelijk van de circa 100.000 mantelzorgers en 135.000 vrijwilligers bereiken. Deze tour door
Haagse wijken is een voortzetting van de campagne ‘U heeft ‘t verdiend!’ die in oktober en november 2015 is gestart. Ruim 7000 mantelzorgers en vrijwilligers kozen in 2015 al iets moois uit in de
wegwinkels. Alle Haagse mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een webwinkel-tegoed. Dit tegoed kan
in 2016 worden besteed aan leuke (Haagse) producten, cadeaubonnen, een dagje uit, vervoer of hulp
in en om het huis. Het tegoed kan aan meerdere cadeaus worden besteed. Zo kunnen mantelzorgers
bijvoorbeeld met drie personen een dagje naar Madurodam en elders samen een driegangenmenu
eten. Vrijwilligers kunnen kiezen voor een voucher van Rituals of Dille & Kamille, zwemmen in één van
de Haagse zwembaden, naar de film gaan of een voorstelling in het Circustheater in Scheveningen.
Na inloggen of registratie op www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel voor mantelzorgers of www.denhaagdoet.nl/webwinkel voor vrijwilligers ontvangen Hagenaars het tegoed voor hun waardering. Het
complete assortiment van de webwinkels is te bekijken op de beide sites. Voor hulp bij het registreren
kunnen vrijwilligers en mantelzorgers bellen met de servicetelefoon via 070- 3024419 (maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) of langsgaan bij een van de gemeentelijke Servicepunten in de
stad.

Jan-Paul Bresser Prijs voor mooiste verhaal over Den Haag
Op 21 juni 2015 overleed journalist, dichter en schrijver Jan-Paul Bresser op 74-jarige leeftijd in de
stad die hij bij zijn leven met zoveel liefde beschreef: Den Haag. Hij groeide met de jaren uit tot een
gezaghebbend kunstcriticus, zowel bij de Volkskrant als bij Elsevier. Als presentator en eindredacteur
bij de VARA zorgde hij voor spraakmakende programma’s, op radio (Het zout in de pap) en televisie
(De wereld van Boudewijn Büch). Ook na zijn pensionering bleef hij actief door het schrijven van
columns in de Haagsche Courant en door het presenteren van de culturele talkshow De Kersentuin
in de Koninklijke Schouwburg. In zijn boek Jaren van verbeelding (uitgeverij Balans) kijkt hij terug
op een carrière van veertig jaar journalistiek in cultureel Nederland. Verder publiceerde hij poëzie,
een veelgeprezen verhalenbundel Het verdriet van Eline, en de roman in brieven Sara@Berkenhart.nl
(Ambo|Anthos uitgevers), die postuum verscheen. Bressers laatste literaire beschouwingen waren te
lezen in het weekblad Den Haag Centraal.
Jan-Paul Bresser stond niet alleen als journalist of kunstcriticus in de wereld. In de traditie van de
grote Europese kroniekschrijvers, zoals Walter Benjamin, wandelde hij wekelijks rond in de stad
waarmee hij zich sterk verbonden voelde. Hij zag de schaduw-, maar toch vooral de zonzijden van het
alledaagse bestaan. Het meest eigene aan Bresser waren zijn poëtische blik en lyrische stijl. Daarmee
schreef hij miniaturen over een samenleving in verandering. Nooit deed hij alleen verslag van de actualiteit van de straat, hij zag rond in verwondering - en vatte zijn observaties in beeldende taal. Om zijn
nagedachtenis te eren is er een naar hem vernoemde prijs ingesteld. Het gaat om een landelijke prijs.
In aanmerking komen reeds gepubliceerde stukken door journalisten, columnisten, schrijvers van
fictie en non-fictie in kranten, tijdschriften of verzamelbundels. Een aantal criteria zal leidend zijn bij de
keuze van het mooiste verhaal over Den Haag: verwondering, een lichte toon en precieze taal. De prijs
bestaat uit een bedrag van 1.000 euro en zal voor het eerst worden uitgereikt in juni 2017 in Bodega
de Posthoorn, een culturele stamtafel aan het Lange Voorhout in Den Haag.
De jury wordt gevormd door: Sanneke van Hassel (schrijfster), Peter ter Horst (oud-hoofdredacteur
Haagsche Courant), Margrit Jäkle (boekhandelaar), Christiaan Weijts (schrijver), en als voorzitter prof.
dr. Wim Willems (historicus).

Schrijfster laat compositietekening hoofdpersoon maken
Schrijfster Kim Heijdenrijk doet nu ruim een jaar intensief onderzoek naar Hagenaar George Johannes
Krul. Nadat ze op Marktplaats een ansichtkaart kocht, in 1916 verstuurd vanuit Huize Groenestein door
de dan 13-jarige ‘Sjors’, is ze zich gaan verdiepen in de onbekende man. De schrijfster weet inmiddels
bijna alles van hem, behalve hoe hij eruit zag. Wilma IJzerman-Lap, onder meer compositietekenaar
voor de politie, heeft nu een portret van Krul getekend, waarmee Heijdenrijk hoopt mensen te vinden
die hem gekend hebben.
De twee nog levende kinderen van de vrouw van George hebben de tekenaar aanwijzingen gegeven.
Een tekening zal nooit zo lijken als een foto, maar mensen die George gekend hebben zullen hem
herkennen. De schrijfster heeft na duizenden uren onderzoek het leven van de Hagenaar en zijn familie
in elkaar gepuzzeld. George Krul werd geboren in 1903 en overleed in 1980. Ze weet dat George bij
zijn grootouders aan de Haagse Spijkermakersstraat woonde, tot hij als peuter uit huis werd geplaatst
en bij een gezin in Someren terecht kwam. Ook woonde George van 1915 tot en met 1918 in Huize
Groenestein. Nadat hij voor het Korps Mariniers in Indië heeft gediend, keerde hij terug naar Den Haag.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij zijn vrouw Jo tegen met wie hij ruim tien jaar aan de Falckstraat
woonde. De rest van hun leven woonde het echtpaar aan de Trekweg.
Heijdenrijk is inmiddels behoorlijk op streek met het schrijven van de biografie van George. Hij leefde
dus bijna de hele twintigste eeuw en hij maakte alles mee. De oorlogen, de industrialisatie, verschillende staatshoofden en grote armoede. Het tijdsbeeld dat het leven van George oplevert geeft een
indringend beeld van het leven van de gewone Hagenaar en de gewone Nederlander in de vorige eeuw.
Het boek verschijnt dit najaar bij uitgeverij Water.

pagina 10

Dinsdag 28 juni 2016

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

Nanne Tepper, kort maar hevig
Van de schrijver Nanne Tepper verscheen begin dit jaar bij uitgeverij Atlas Contact een omvangrijke bundel met brieven uit de periode 1993-2001. Bijna tegelijkertijd verscheen bij de Haagse uitgeverij Statenhofpers in een kleine oplage een boek met brieven aan Tepper van collega-schrijver
Geerten Meijsing.
Nanne Tepper (1962-2012) debuteerde in 1995 met de roman De Eeuwige
Jachtvelden. Het boek vertelt het verhaal van de relatie tussen broer en zus
Victor en Lisa Prins, die begint in het
Oost-Groningse dorp Oude Huizen en
met horten en stoten tot bloei komt in
de stad Groningen. Tepper, geboren
in Hoogezand, lijkt bijna uit het niets
de Nederlandse literatuur binnen te
komen. Toch is hij dan al meer dan
tien jaar aan het schrijven. In de jaren
tachtig leidt hij een ongeregeld leven
in Groningen vol drank, drugs en
rock ‘n’ roll. Begin jaren negentig laat
hij die wereld achter zich en gaat hij
zich vrijwel volledig toeleggen op de
literatuur.
De critici zijn laaiend enthousiast
over De Eeuwige Jachtvelden. NRC
Handelsblad vindt de roman het werk
van een waarachtig schrijver, de
Telegraaf spreekt van een meeslepend
debuut, het Algemeen Dagblad noemt
Tepper een belofte voor de toekomst.
Ineens is hij een bekende schrijver
die gevraagd wordt voor interviews,
signeersessies en voorleesavonden.
Allemaal zaken die wat hem betreft
weinig te maken hebben met literatuur. Liever blijft hij in Groningen
aan zijn nieuwe boeken werken. In
1998 verschijnt zijn tweede roman,
De Vaders van de Gedachte, die
genomineerd wordt voor de Librisliteratuurprijs. Een derde roman
verschijnt in een kleine oplage, De
Eeuwige Jachtvelden wordt in het
Engels vertaald en alles lijkt Tepper
mee te zitten.
Toch is hij aan het einde van de jaren
negentig vrijwel uitgeschreven. Was
hij altijd al zwaarmoedig, een zware
depressie doet hem in 2000 bijna de
das om. Tepper probeert manmoedig

Brievenboek Geerten Meijsing (Statenhoppers).

te werken aan een nieuwe roman,
maar het lukt niet meer. Het blijft
voornamelijk bij columns en muziekrecensies, die hij schrijft om in
zijn levensonderhoud te voorzien. In
2008 verschijnt nog een bundel met
oude teksten, daarna wordt het stil. In
november 2012 maakt Nanne Tepper
een einde aan zijn leven.
Brieven
Nanne Tepper was een verwoed briefschrijver. In zijn nalatenschap worden
duizenden prints en fotokopieën
aangetroffen van de brieven die hij in
de loop der tijden schreef. Als hij zich
begin jaren negentig gaat toeleggen
op de literatuur, brengt dat ook een
groeiend aantal correspondenten met
zich mee. Zijn brieven zijn geen korte
kattenbelletjes, maar paginalange
betogen over de meest uiteenlopende
zaken. Literatuur speelt een grote rol,
maar aan bod komen ook muziek,
k nst, voetbal, films, het roninger
landschap en ga zo maar door. Tepper
is in zijn brieven als de door hem
bewonderde Johan Cruyff: over heel
veel dingen heeft hij een mening, van

vrijwel alles heeft hij verstand.
Al in 2013 ontstaat het idee om een
verzamelbundel van Teppers brieven
uit te geven. Vanwege de overstelpende hoeveelheid moet er een
keuze worden gemaakt, die valt op de
periode 1993-2001. Het is de periode
van het opkomende schrijverschap,
het succes van de debuutroman, de
offici le plaats in de literat r en het
begin van het verval. Tepper correspondeert aanvankelijk met een kleine
kring generatiegenoten die hij zijn
manuscripten laat lezen. Die cirkel
wordt geleidelijk aan uitgebreid met
collega-schrijvers, uitgevers en redacteuren van tijdschriften. Beginnende
schrijvers kloppen voor adviezen bij
hem aan. Minder geleidelijk worden
de meeste correspondenties ook weer
beëindigd, vaak met ruzie. Slechts
een enkele keer moet Tepper bekennen dat ook het schrijven van brieven
hem teveel is geworden.
Begin 2016 verschijnt De Kunst is
mijn Slagveld, een omvangrijk
boek met een

Tekening bij de recensie van het brievenboek in NRC Handelsblad.

Nanne Tepper. Foto: Harry Cock

keuze uit de brieven. Opnieuw wordt
de loftrompet gestoken door de critici, die kennis maken met een nieuwe
kant van de auteur Nanne Tepper.
et boek leest als een a tobiografie
in briefvorm en geeft een intieme
kijk in het hoofd van de schrijver.
Voor velen was Tepper een belofte
geweest die nooit was ingelost, een
talent dat nooit tot volle bloei was
gekomen. Het brievenboek blijkt de
grote finale van zijn schrijverschap te
zijn, de sluitsteen van een klein maar
indrukwekkend oeuvre.
Geerten Meijsing
Een van de collega’s met wie Nanne
Tepper correspondeert is Geerten
Meijsing. Meijsing debuteerde in het

midden van de jaren zeventig onder
het pseudoniem Joyce & Co en kreeg
in 1988 de AKO-literatuurprijs voor
zijn boek Veranderlijk en Wisselvallig. Eind 1995 schrijft hij een kort
briefje aan Tepper, waarin hij zijn

Salon Hans Spit
Het onderwerp is Nanne Tepper. Medewerking word
brieven van eerten aria eijsing aan anne ep
recensent)

In samenwerking met het Letterkundig Museum op
bezoekers van de salon gratis te bezoeken. Het muse
.
r, einde middag om .
r. oegangsprij
en er wordt gesigneerd.
Reserveren: spit.hans@gmail.com of 06-81309892.
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Titelpagina brievenboek Geerten Meijsing (Statenhofpers).
Omslag brievenboek Nanne Tepper.

terughoudendheid een kijkje in zijn
leven van dat moment, met name de
gebeurtenissen die leiden tot de roman
Tussen Mes en Keel (1996). De briefwisseling dooft langzaam uit en stopt
in het jaar 2000.

bewondering uitspreekt voor diens
debuutroman De Eeuwige Jachtvelden. Er ontwikkelt zich een intensieve
briefwisseling, die door Meijsing als
een soort dagboek wordt gebruikt.
In zijn brieven geeft hij zonder enige

Meijsings brieven aan Tepper verschijnen begin 2016 bij de Haagse
uitgeverij Statenhofpers, in een
oplage van 145 exemplaren. De
Statenhofpers heeft dan ook al een
kort, niet eerder gepubliceerd verhaal
van Tepper uitgegeven, eveneens in
een beperkte editie. Meijsing wilde
aanvankelijk beide kanten van de
correspondentie bundelen, samen zo’n
300 brieven, maar dit stuitte op verzet
van Tepper. Zijn literaire erfgenamen
zouden na zijn overlijden zijn wens
blijven respecteren. Een keuze uit
de brieven van Tepper aan Meijsing
werd opgenomen in De Kunst is mijn
Slagveld.
Jack van der Weide
jack.van.der.weide@hetnet.nl

dt verleend door: Nick ter Wal en Wim Brands (op het doek), Jack ter Weide (bezorger van de
pper , aap chipper itgever van deze bibliofiele pracht itgave en ees t art schrijver en

zondag 3 juli. Aanvang programma: 13.30 uur, het museum is open vanaf 12.00 uur en voor
eum is achter het CS in het KB-complex, trap op of lift en dan rechtsaf. Einde programma om
js e ro dit is incl sief koffie of thee en drankje na afloop . Er is een boekentafel aan ezig
Geerten Meijsing.
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Ouwe Joekel
Elke zondagmorgen
Iedere zondagochtend presenteert
Leen Huisman de Ouwe Joekel op
89.3 Radio West. In de Ouwe Joekel
draait Leen vooral muziek uit zijn
eigen 78-toeren platenarchief, die je
nergens meer op de radio hoort.

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

Waarom
deelnemen aan
het Depositofonds
De Volharding?
• DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL
• JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE
• FLEXIBEL BIJSTORTEN

Verzoekjes
Heb je een jubileum, een verjaardag
of wil je gewoon een specifieke plaat
aanvragen voor iemand anders, laat
het Leen weten.
Via de mail:
leen.huisman@omroepwest.nl
Een brief of kaartje kan naar:
Radio West
De Ouwe Joekel
Postbus 24025
2490 AA Den Haag

Depositofonds De Volharding

Kijk voor meer informatie op:

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

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te zadelen
met hoge uitvaartkosten. En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname aan het depositofonds
van De Volharding kan voor u de juiste oplossing zijn.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

ER IS NOG ZOVEEL TE KIEZEN!
DESIGN COUPÉ

Blijf mobiel
De medische rijkeuring
niet doorgekomen?
Het rijbewijs AM behoudt u en
daarmee kunt u een AIXAM berijden.

Diesel of elektrisch

DESIGN BREAK

De Coupé is ook leverbaar in
een elektrische uitvoering
en biedt u maximaal comfort.
Bezoek de dealer voor een proefrit.

Ruim en luxe
Door de enorme afmetingen van
de Break is deze bijna niet van
een echte auto te onderscheiden.
Ruimte en luxe zijn samen gekomen.

www.aixam.nl of bel
gratis 0800-249 26 28

JA! Stuur mij de uitgebreide AIXAM brochure.
De heer / mevrouw:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

U ontvangt € 250,- op uw rekening
bij het openen van een
depositospaarrekening.
Bij het openen van een deposito
stort de Volharding een bedrag
van € 250,- op die rekening.
De rente die u ontvangt op uw
deposito is hoger dan sparen
bij de bank
De rente op uw rekening bedroeg
2,4% over 2015 en 3% over 2014.
Geen deelname eisen
Er gelden geen beperkende
voorwaarden aan deelname
aan het fonds.
De Volharding stort op elke
geopende depositorekening € 250,-.
Het staat u vrij om te bepalen
hoeveel u maandelijks, jaarlijks
of af en toe overmaakt.
Depositorekening als aanvulling
op uw huidige uitvaartverzekering
Ook als u al een uitvaartverzekering
heeft kunt u een deposito spaarrekening openen. Bij uw overlijden
valt het bedrag vrij om dit naar
eigen inzichten te besteden
aan uw uitvaart.

Teveel gespaard?
Het bedrag dat overblijft is voor
uw nabestaanden. Dit bedrag kan
bijvoorbeeld ook gebruikt worden
voor de uitvaart van uw partner.
Gratis en vrijblijvend
advies aan huis
Onze uitvaartprofessionals van de
CUVO helpen u gratis en vrijblijvend
uw uitvaartwensen vast te leggen
en de bekostiging van uw uitvaart
inzichtelijk te krijgen.
Dit kan op afspraak bij u thuis of
tijdens het gratis inloopspreekuur.
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 116,
hoek Prins Hendrikstraat in Den Haag.
Voor een afspraak aan huis
belt u naar: (070) 346 95 71

Deelnemers van het depositofonds zijn
automatisch lid van de Coöperatieve
Uitvaartvereniging De Volharding.
Dit lidmaatschap is levenslang kosteloos.
Het Depositofonds is een zelfstandige
stichting en onderdeel van
De Volharding (Cuvo/Coöperatieve
Uitvaartvereniging De Volharding U.A.
sinds 1935)

E-mail:
 Neem contact met mij op voor een gratis proefrit (evt. bij u thuis)
Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:
AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

Meer weten? Tel. (070) 346 95 71 | depositofonds@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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De Beeklaan, dik een halve eeuw en langer terug
Over de Beeklaan schrijven kan eigenlijk niet zonder die laan in
drie stukken te knippen. De laan begint bij de Loosduinseweg,
waar heel vroeger op de twee hoeken elk een café gevestigd
was: De oude tol en Van ouds de tol. Daar begint het eerste stuk,
dat loopt tot aan de Weimarstraat.
Het eerste stuk was erg druk en
volkrijk, een in die jaren zogenoemde
‘arbeidersbuurt’, vooral ook door de
vele en onaantrekkelijke zij- en dwarsstraten, de kleine en ongemakkelijke
huizen, de lage inkomens, enzovoorts.
Er woonden ook wel wat, zeg toen
maar, middenstanders, met winkels
waar voornamelijk de dagelijkse
levensmiddelen verkocht werden. Op
bijna elke hoek van de zijstraten was
een winkel. Overigens werden de hele
Beeklaan en zijstraten toch ook intensief bediend door rijdende bakkers,
melkboeren, groenteboeren, peterolie-,
zand- en zeepboeren, scharenslijpers
en andere beroepsgroepen. Hun waren
lagen in of op handkarren, bakfietsen,
paard-en-wagens, een soort driewielige bezorgscootertjes en spaarzaam ook
al kleine vrachtauto’s of bestelwagens.
De Gruyter
Het tweede stuk loopt dan van de
Weimarstraat, over de Laan van Meerdervoort heen tot aan de afsplitsing
van de Groot Hertoginnelaan. Dit
middendeel van de Beeklaan was
beduidend welvarender. Er waren
meubelzaken, lampenwinkels, damesen herenkledingwinkels, handwerkzaakjes, schoenenwinkels, parfumeriezaakjes, de snoep- en banketwinkel
van Jamin, een radiowinkel, twee
kleermakers (waaronder Lombert, die
door een fantasierijke zoon Robert
heel bekend werd), tabakswinkels met
ook tijdschriften, maar ook opnieuw
slagers (Roest en Zandbergen), kruideniers (Rotteveel, van Gilst, wonderlijk
genoeg in een voormalig pand van De
Gruyter), maar ook nog een nieuwere De Gruyter op de hoek van de
Weimarstraat, zuivelwinkels, bakkers
(Hus), een Indisch eetzaakje op de
hoek van de Fultonstraat, waar eerder
nog een groentezaak zat, een stuk of

wat cafés, ijssalons, enzovoorts. Het is
echt te veel om op te noemen.
Dit deel was een stuk breder en lichter
dan het eerste stuk. Voorbij de Edisonstraat bleef de laan wel heel breed,
maar met een middenscheiding door
een plantsoen met veel bomen. Gedurende een paar jaar tijdens de bezetting
stonden er in het middenplantsoen half
ingegraven schuilkelders, bedekt met
groen en graszoden. In de laatste twee
jaar van de oorlog hebben de bewoners de bomen gerooid om het hout te
stoken. Jaren na de oorlog werden er
weer bomen geplant, maar het plantsoen werd allengs verkleind om steeds
meer parkeerruimte te scheppen. De
telefooncel verdween, want telefoon
thuis was intussen bijna algemeen.
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een
phone in zijn zak of tas.
Houtrustkerk
Het derde en tevens laatste eind liep
door tot aan de Houtrustkerk, of
tijdens de bezetting tot het Sperrgebiet
met de tankgracht. Dat was het rustigste en ook sjiekste stuk, waar na de
oorlog de legendarische schepper van
het staatspensioen AOW, Dr. Willem
Drees, tot zijn overlijden heeft gewoond. Vooral ouderen noemden deze
staatsman vooral ‘Vadertje Drees’,
juist wegens de invoering van de
AOW met als voorloper de Noodwet
Drees. In die jaren werd ‘van Drees
trekken’ en gevleugelde zegswijze.
Vlakbij zijn voormalige woning staat
nu het Dreeshuis voor ouderenzorg.
Kerk en school prominent
Het eerste stuk viel natuurlijk wel erg
op door de rooms-katholieke kerk St.
Agnes, met daarnaast de indrukwekkende gevel van de rooms-katholieke
meisjesschool LO en MULO, (annex

de gemengde bewaar- of kleuterschool) van de Eerwaarde Zusters van
de Congregatie van het Sacré Coeur,
ofwel het Heilig Hart van Jezus. Zij
gaven alle lessen, dat wil zeggen,
de ‘mères’ met enkele lekenleraressen. Die kloostergemeenschap kende
twee rangen: de al genoemde ‘mères’
(moeders) met een geribbelde hoofdkap, zo groot dat ze niet opzij konden
kijken, en de ‘soeurs’ (zusters) met
een effen hoofdkap. Deze laatsten
deden al het huishoudelijke werk in
klooster en school. Hun slotklooster lag in de Newtonstraat met een
stadspark van een tuin, omgeven door
een erg hoge muur. Bij heel bijzondere
rooms-katholieke gelegenheden en
feesten hadden ook mannen, broeders
en jongens leerlingen van de nabije
parochieschool aan de Weimarstraat,
Herschelstraat, toegang tot de tuin
van het klooster en de speelplaats van
de meisjesschool om het feest mee te
vieren. Verder werden alle mannen
uit het klooster geweerd, behalve de
kapelaans en misdienaars (toen nog
alleen jongens, waaronder ikzelf) voor
de eredienst. Als lang voor de oorlog
de nonnen toch noodgedwongen over
straat moesten, werden ze in een
koetsje gereden met gesloten gordijntjes voor de ramen.
Remiselijn
Vanaf de Teijlerstraat en de de Gheijnstraat tot aan de Edisonstraat lag
een dubbelspoor voor de tram, lijn 12,
HS- en SS-stations - Kwartellaan (in
de zomer) bij de duinen. Vooral in het
smalle deel van de Beeklaan gaf dat
vaak moeilijkheden door ladende en
lossende vrachtwagens en door gewoon te ruim of te slordig geparkeerde
auto’s. Sommige trambestuurders (die
niet echt letterlijk stuurden) bleven geduldig wachten totdat ze weer konden
doorrijden. Anderen maakten herrie
met hun bel om de wegversperder aan
te sporen op te schieten om de blokkade op te heffen.
Verhuizer Kalisvaart had zijn gara-

Geef eens een Oud-Hagenaar
abonnement cadeau!

Lijn 12
Omdat de tramrails van lijn 12 ook
met de remise verbonden waren aan
de Lijsterbesstraat, was er ‘s avonds
laat en ‘s ochtends heel vroeg al
tramlawaai van andere lijnen, af en toe
zelfs van treinachtige gele rijtuigen
van de HTM, die Den Haag verbonden met Delft, Wassenaar en Leiden.
Maar de bewoners waren gewend
aan dat geluid, en de meesten sliepen
gewoon door. De trams in de bocht
van de Beeklaan naar de Edisonstraat
veroorzaakten gillende geluiden, als
de rails niet tijdig gesmeerd en ingevet
werden. Dat was ook zo bij de bochten
bij de Teijlerstraat en de de Gheijnstraat. Overigens, de bocht van de rails
van de Teijlerstraat naar de Beeklaan
was zo nauw en scherp dat de trams
daar maar heel langzaam door konden
rijden. Dit was voor mijn oudere
broers de uitdaging om alvast uit de
rijdende tram te springen vanaf de
treeplank. De deuren rechts in de tram
gingen immers nooit dicht. Volgens
de wonderlijke tariefstelling van de
HTM verdiende je bovendien nog een
paar centen, want je was de tram al
weer uit voordat het ‘kort traject’ bij
de volgende halte weer inging (als ik
dat toen goed heb begrepen). Maar het
bleef wel gevaarlijk en riskant.
De naam ‘Beeklaan’
De Beeklaan in Den Haag was er al in

de achttiende eeuw en werd genoemd
naar de beek, die door Den Haag
stroomde. Heel lang dacht ik dat een
beek door deze stad onzin was, want
dan zou die ook nu nog op een of andere manier bestaan. Een waterstroom
laat zich immers niet zo maar droogleggen of verplaatsen. Maar toch was
en is er nooit iets in onze generatie
van waargenomen. Echter, bij toeval
vond ik op internet een eeuwen oud
kaartje van een waterschap, waarop
De Haagsche Beek voorkomt.
Columbus
Een flink st k van de stad rond de
Beeklaan beslaat dozijnen straten en
lanen die namen dragen van vroegere geleerden, ontdekkingsreizigers,
uitvinders, natuur- en scheikundigen
en nog andere beroemdheden. Om
er maar wat te noemen: Columbus,
Fulton, Copernicus, Cartesius, Galilëi,
Daguerre, Newton, Fahrenheit,
Celsius, Stephenson, Watt, Marconi,
Edison, Kepler, enzovoorts.
Gewoonlijk draagt de hoofdverkeersader door een wijk de naam van de
meest bekende of beroemde fig r it
zo’n rijtje van straatnamen. Maar zo
niet in het geval van de Beeklaan, die
omgeven wordt door straten met namen die niets met een beek te maken
hebben. En die naam heeft de beek
overleefd!
Bee-klaan
Er is ook nog iets bijzonders met
de uitspraak. Hagenaars zeggen:
‘Bee-klaan’ en leggen de klemtoon op
‘klaan’. Mensen van buiten de stad
zeggen ‘Beek-laan’ met de klemtoon
op ‘beek’. De laatste uitspraak laat
terecht de betekenis horen: het is een
laan die naar een beek genaamd is. De
uitspraak van de Hagenaars maken de
naam helemaal los van de betekenis en
maken ‘beeklaan’ echt betekenisloos,
maar het bleef wel een begrip.
Gerard Verhaar
gverhaar.1@kpnmail.nl

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:

Leuk voor alle Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Straat en huisnr.:

Per 1 januari 2016 kost een abonnement voor 2016 in Nederland € 50,00
In de EU kost het € 65
In het VERRE buitenland kost het i.v.m.
de verzendkosten € 80.

Factuuradres

Ook voor u is er een
kadootje (op is op)
Als gever ontvangt u het
inmiddels bekende boek van
Casper Postmaa “Napels zien “

gedeur tussen de Weimarstraat en de
Fultonstraat. Als aan het eind van de
middag de verhuiswagens weer thuis
kwamen, gaf dat heel veel overlast,
want ze moesten achteruitrijdend de
garage in en hadden daarvoor meer
dan de helft van de breedte van de laan
nodig. Het was wel een bezienswaardigheid als de chauffeurs dat op hun
spiegels deden, want de grote wagens
pasten bijna zuigend in de poort. Er
was misschien nog een decimeter aan
elke kant over. Het bedrijf had ook
nog wel drie grote garagedeuren in
de Fultonstraat, maar die straat was te
smal voor de manoeuvre.

Postcode:

Woonplaats:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Thomas Trotter
JULI-NOV

2-7
Joods Den Haag
/M 13-11 Den Haag kende voor de Tweede

T

JULI
T

/M 10

Carthago

Storytellers brengt een nieuwe
muziektheatervoorstelling in het Buytenpark
Openluchttheater Zoetermeer. In Carthago
volgen we de opkomst en ondergang van
deze machtige stad in de Oudheid. De tragedie van koningin Dido en strijder Aenaes
en de eeuwige strijd met het jaloerse Rome
staan centraal in dit weergaloze spektakel.
storytellers.nl
Storytellers

Locatie: Buytenpark Openluchttheater
Zoetermeer
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: vanaf €17,50

s:
ofdsponsor
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0651504886
@gmail.com
joy.bindraban

Wereldoorlog de grootste Joodse gemeenschap in Nederland na Amsterdam. Toch
werd aan dit onderwerp nooit eerder een
tentoonstelling gewijd. Het Haags Historisch
Museum brengt hierin verandering en brengt
de tentoonstelling ‘Joods Den Haag’. De
tentoonstelling schetst een beeld van 350
jaar Joodse geschiedenis. Bij de tentoonstelling worden activiteiten georganiseerd, zoals
lezingen, wandelingen door de voormalige
Joodse buurt en excursies aan de Liberaal
Joodse Synagoge en de Joodse Begraafplaats.
haagshistorischmuseum.nl
Haags Historisch Museum

Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: € 7,50, met Ooievaarspas gratis

JULI

Orgelconcert
Elandstraatkerk

2

Een orgelconcert door de Britse meesterorganist Thomas Trotter. Hij speelt een afwisselend
programma met onder andere werken van: Harris, Ireland, Howells, Widor, Messiaen en Bizet.
Het orgel van de kerk is een rijksmonument en
een aantal jaren geleden gerestaureerd.
www.orgelelandstraatkerk.nl

bazuinkoren, Antilliaanse brassbands, Hindoestaanse dansgezelschappen of woordkunstenaars die de mooiste verhalen en gedichten
vertellen.
www.divercity-denhaag.nl
Dunya

Locatie: Zuiderpark Den Haag
Aanvang: 13.00 uur
Toegang: gratis

Orgel Elandstraatkerk

Locatie: Elandstraat 194, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 10,00
JULI

3

Divercity Festival

Op 3 juli is de 1e editie van Divercity
Den Haag: een festival met muziek, storytelling, beeldende kunst en poëzie van over de
hele wereld. Op dit nieuwe
festival komen alle culturen
die Den Haag rijk is samen.
Naast optredens van o.a.
zanger Kenny B, zijn er ook
verschillende pop-up acts
als acrobaten, Surinaamse

JULI

6

Pauzeconcert Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in
de Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven.
Kunstcentrum Kloosterkerk wil een podium bieden voor veelbelovende jonge musici. Op 28 juni
kunt u luisteren naar Arjan de Vos op orgel.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

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

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht,
geliked en gedeeld?

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer
te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en
vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door
veranderd is. De Oud-Hagenaar is
ook heel actief op social media,
een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.
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Den Haag, van haver tot gort
Voor wie alles over Den Haag
wil weten, is sinds kort Het
Den Haag boek weer te koop.
Na een ware run op de eerste
versie van het boek, moet de
tweede versie tegemoetkomen aan de geïnteresseerden
die bij de vorige uitgave de
boot mistten. Met meer dan
vierhonderd pagina’s en bijna
evenzoveel foto’s is het een
uitgebreide samenvatting van
wat onze stad de afgelopen
pakweg 5500 jaar heeft moeten doorstaan.
Het boek begint met een voorwoord
van it de ogen van filosoof en
agenaar pinoza et is d idelijk
dat mijn Den aag van
jaar
geleden volledig is veranderd. och
zijn de straten en pleinen aar ik heb
rondge andeld nog aan ezig en veel
van de gebo en van de vorsten en
diplomaten it mijn tijd zijn zelfs nog
verfraaid en itgebreid. Deze ote
vangt goed het gevoel dat ontstaat
tijdens het lezen van et Den aag
Boek. De stad is zich blijven ont ik-

kelen, ter ijl het karakter van de middelee en be aard is gebleven met
het Binnenhof als middelp nt.
et boek biedt een zeer overzichtelijk
en d idelijk beeld van het Den aag
door de jaren heen. Beginnend bij de
tijd van de anefaten en eindigend bij
de moderne tijd krijgt de lezer inzicht
in at Den aag heeft gemaakt tot de
stad die het n is. De schrijvers maken

daarbij gebr ik van een bladritme at
zo el prettig is voor spontaan doorbladeren als voor fanatiek itlezen van
voor tot achteren.
an elk onder erp ordt n pagina
besteed, begeleid door een foto of
ill stratie. et is daarbij knap dat de
schrijvers binnen n pagina een verhaal k nnen vertellen at de lezer een
bevredigend gevoel oplevert. Daarbij
vormt het beeldmateriaal een levendig
inzicht in de geschiedenis, aarbij de
schrijvers aangeven dat de tekeningen
van eleer af en toe een at gedramatiseerd beeld schetsen.
el moet orden gezegd dat de
oordke ze hier en daar at minder

geschikt is voor kinderen. at jammer
is, ant n van de sterke kanten van
het boek is j ist de laagdrempeligheid. Daarnaast had het beeldmateriaal
soms at act eler mogen zijn en de
fotobijschriften at itgebreider. ant
j ist als agenaar is het le k om e act
te eten aar een foto genomen is.
aak staat dit d idelijk omschreven,
maar soms ontbreekt de fotolocatie.
nderaan de streep biedt et Den
Haag Boek een net en uitgebreid
handvat voor zo el o de als nie e
agenaars en agenezen die de stad
van haver tot gort illen leren kennen.
oor de niet ederlandse agenaren,
de e pats, verschijnt er voor het eerst
ook een Engelse itgave van het boek.

et boek ligt op dit moment in boekhandels voor een nette prijs. ees er
snel bij, ant ie eet raakt hij eer
snel itverkocht
Yorrin Kootstra
yorrinkootstra@hotmail.com

Het Den Haag Boek
ees tal, aarten van Doorn.
afbeeldingen in kle r en z art it.
B
. aal ederlands. itvoering ebonden.
antal pagina’s
. Bijzonderheden in samen erking met aags
emeentearchief. aar
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Bel en bestel 070 - 221 0581

Elektrische mobiliteitstrainer
Met deze elektrisch aangedreven ﬁetstrainer traint u uw been en armspieren comfortabel vanuit uw stoel. Door de trapondersteuning is er
weinig krachtsinspanning nodig.
Voor leden vanaf

Onz
e prijs vanaf € 99,95

•Volautomatisch trainen van spieren in benen
en armen.
•Ideaal voor ouderen, herstel na blessure of
operatie, etc.
•Zowel te gebruiken voor beweging van benen
als armen.
•Traploze instelbare snelheidsregeling.
•Computer met scanfunctie registreert tijd,
afstand en calorieverbruik.
•Met straps op de pedalen.
•Incl. afstandsbediening.

Vergrootglas Pocket
Vergrootglas in
combinatie met ledverlichting. Handig om mee
te nemen in zak of tas.
•

79,50

Vergroot tweemaal
en de biofocal vergroot viermaal.

Comfort GSM FM-7500
Voor leden

Onz
e prijs €8,95

7, 15

De ideale mobiel voor
senioren.

Opblaasbaar Loungekussen
Wicked Wedge

•Vereenvoudigde bedeing
•Duidelijk en groot contrasterend kleurendisplay
•Alarmtoets: tot 5
noodnummers bellen
met 1 druk op de knop
•Extra grote letter / cijferweergave
•Extra grote toetsen

Onz
e prijs € 39,95
De Wicked Wedge komt pas echt

goed van pas tijdens die lange
zomeravonden in de tuin of het
park.
•
•
•
•

Makkelijk mee te nemen als
klein pakket, 570 gram.
Voor op het strand, in bed, op
de camping.
In drie leuke kleuren te bestellen.
Grijs, blauw en roze.

Bel
070 - 22 10 581
en wordt gratis

Voor leden

Onz
e prijs € 19,95

15,95

lid !

Voor leden

31, 95
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Op zoek naar werknemers van Pander
In het hart van Den Haag (aan
de Zuid-Westsingelgracht, nu
Buitenom) is de voormalige
Pander meubelfabriek gevestigd geweest. In die reusachtige fabriek zijn in de twintiger jaren van de vorige eeuw
naast meubelen ook vliegtuigen gebouwd. Voornamelijk
waren dat sportvliegtuigen
van het type Pander D en Pander E, in z’n vele varianten.
Van de vliegtuigen van Pander is geen
enkel exemplaar bewaard gebleven.
En dat is jammer, want met de Pander
E is feitelijk de sportluchtvaart in
Nederland begonnen.
De eerste afnemer was namelijk de in
1926 opgerichte Rotterdamse Aeroclub op vliegveld Zestienhoven. Een
jaar later ontstond daaruit de Nationale
Luchtvaartschool (NLS), die nu nog
bestaat onder een andere naam. De
NLS leidde vele leerlingen op in de
Pander E.
Mijn favoriete vrijetijdsbesteding
is het restaureren van historische
vliegtuigen en de bouw van getrouwe
reproducties (replica’s) van markante
vliegtuigen uit het verleden.
Fokker
Alle vliegtuigen, die ik bouw, zijn op
ware grootte en luchtwaardig. Mijn
huidige project, een replica van de

Pander E.

bekende Fokker D.VII (1918), is in
een vergevorderd stadium.
Vliegende replica
Daarnaast ben ik begonnen met het
verzamelen van informatie over de
Pander E om als volgende project
een vliegende replica hiervan te gaan
maken.

heid van technische informatie, zoals
oorspronkelijke bouwtekeningen,
sterkteberekeningen, vlieghandboeken
en foto’s. Gelukkig ben ik al in het
bezit van veel informatie over de Pander E. Met de beschikbare informatie
is het me gelukt om nieuwe bouwtekeningen te maken, zodat de eerste
onderdelen gemaakt kunnen worden.

Belangrijk hierbij is de beschikbaar-

Maar ik ben voortdurend op zoek naar

meer nuttige gegevens. Daarvan heeft
men nooit genoeg.
Voormalige werknemers
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat
voormalige werknemers van Pander
nog in leven zijn, maar nabestaanden
zouden nog bruikbare informatie of
zelfs onderdelen kunnen hebben. Het
zou geweldig zijn als ik met die mensen in contact kan komen. Naast de

bouw van de replica, onderzoek ik ook
de mogelijkheid om aan de geschiedenis en bouw van dit vliegtuigtype een
boek of documentaire te wijden.
Dick Funcke
Westeinde 242
1647 MK Berkhout
0229-551971
06-29174286
dick@funcke.com

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

Erf- en schenkingsrecht
Vooruitdenken over
betalen erfbelasting
Ik ben een alleenstaande vrouw van 75
jaar en heb vier kinderen. Ik heb géén
groot vermogen, maar wel een afgelost
huis waarvan de WOZ-waarde circa
250.000 euro bedraagt. Daarnaast heb
ik een ‘buffertje’ van ongeveer 20.000
euro. Als ik overlijd, dan moet mijn
huis verkocht worden, maar hoewel
het courant is, zal dat toch niet direct
mogelijk zijn.
Ik ga ervan uit dat het na circa zes
maanden 220.000 euro opbrengt. Moeten mijn kinderen al direct erfbelasting
betalen? En zo ja, is dan de hypothetische rekensom dat zij ongeveer 3500
euro per kind aan erfbelasting moeten
betalen?
Belangrijke vraag hierbij is of de
erfbelasting moet worden betaald over
de WOZ-waarde of de verkoopprijs?
Wordt ieder kind apart aangeslagen
door de Belastingdienst? Of kan de
executeur (bijvoorbeeld een van de

kinderen) dat voorschieten van mijn
buffer?
De erfbelasting wordt betaald uit de
nalatenschap die uw kinderen krijgen. De vrijstellingen voor kinderen
in het erfrecht zijn dit jaar voor ieder
20.148 euro. De door u genoemde
globale bedragen voor erfbelasting
kunnen op dit moment ongeveer wel
kloppen.
Let er wel op dat elke erfgenaam de
erfbelasting behoort te betalen. Dat
kan ook een notaris voor doen of de
executeur. De Belastingdienst waardeert uw woning op de waarde van
het economisch verkeer (verkoopwaarde) op uw overlijdensdatum.

pas worden gedaan als de Belastingdienst de verkrijgers (of de executeur) heeft aangeschreven. In de
praktijk komt het neer op ongeveer
vier maanden na uw overlijden.
Huis nalaten aan
alleen dochter
Ik heb een koopwoning waarin mijn
dochter woont. Zij betaalt mij daarvoor huur. Ik heb ook nog een zoon.
In mijn testament heb ik mijn dochter
erfgename gemaakt van dat huis. De
vraag is, kan dat? Kan mijn zoon daar
bezwaar tegen maken? Kan hij de helft
van de vrije waarde van dat huis bij
mijn overlijden opeisen? Ik woon zelf
in een huurwoning.

Duurt de verkoop lang, meert dan
een half jaar, dan is er sprake van
een onverdeelde boedel. Daarover zijn er vele bepalingen in het
erfrecht. Als een van de kinderen het
huis koopt voor een zacht prijsje zijn
er ook voorwaarden.

Natuurlijk kan dat in een testament.
Maar uw zoon kan altijd nog een
beroep doen op zijn legitieme portie.
Daarvoor moet hij wel een aantal
handelingen verrichten. Hij wordt
als het ware schuldeiser van uw
dochter omdat u hem deels hebt
onterfd.

De aangifte voor de erfbelasting kan

In uw geval, ervan uitgaande dat u

twee kinderen hebt, is zijn legitieme
portie de helft van wat u nalaat.
Wilt u dat voorkomen (nogmaals uw
zoon moet wél zijn legitieme portie
opeisen en hij kan ook berusten in
uw laatste wil), dan zou u ook kunnen denken aan andere constructies.
Uw notaris kan u daarover alles
vertellen. Ook is ons niet duidelijk
of er nog een hypotheek op uw huis
zit en waarom u er niet zelf inwoont.
Dat laatste kan fiscaal aantrekkelijker zijn.

Financiële zaken
Fluiten naar vordering
vanwege lening
Ik heb een persoon reeds lange tijd
geleden een behoorlijk bedrag geleend
om hem te behoeden voor verdergaande problemen. Ik ben ook schriftelijk
met hem aflossingen overeengekomen.
Helaas heeft hij dat jaren niet gedaan.
Een paar jaar geleden, ben ik een
juridische procedure gestart, met
deurwaarders en advocaat. Dat heeft
uiteindelijk geleid tot een vaststellings-

overeenkomst. Ook daaraan heeft hij
zich niet gehouden. Ik ben nu benaderd
door de sociale dienst vanwege
schuldhulpverlening aan de persoon.
In een periode van 36 maanden moet
hij een deel van zijn schulden aflossen.
Ik geloof dat ik achter in de rij sta van
schuldeisers. Klopt deze stelling? Wat
zijn de consequenties als ik weiger?
U kunt alleen maar afwachten of u
nog iets van uw vordering terugziet.
Als u weigert mee te werken dan laat
u de zaak helemaal op zijn beloop en
moet u er maar op gokken of hij na
drie jaar voldoende middelen heeft
om u terug te betalen én (vooral) of
hij dat wil.
Wat ook uw reden mag zijn, u
bewijst maar weer eens dat je uiterst
voorzichtig moet zijn om leningen
aan individuele personen te verstrekken.
Kortom, wij vrezen dat u naar uw
geld k nt fl iten of slechts een deel
daarvan terugkrijgt via de schuldhulpverlening.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Aardstralen, wichelroedes en paragnosten
met Julius Pasgeld

Dagenlange beraadslagingen tussen
mijn ouders en de buren. Wat was het
geval? Er was iets nieuw ontdekt. Een
middel tegen aardstralen. Maar wat
waren aardstralen nou toch? Dat waren onzichtbare golven die, op plekken
waar ze elkaar kruisten ongemakken
konden veroorzaken. Zoals misselijkheid, hoofpijn en rugpijn. En nou
had onze buurman (oom Jan, mocht
ik hem noemen de laatste tijd flinke
last van zijn rug. En mijn moeder had
steeds maar hoofdpijn die, zo leek het
wel, ook steeds erger werd.
Zou dat door die aardstralen kunnen
komen?
Daar was makkelijk genoeg achter te
komen. Oom Jan ontbood een tweetal
wichelroedelopers. Die liepen met
met een soort metalen lus, die ze bij
de uiteinden losjes tussen duim en
wijsvinger hielden, voorzichtig door
alle kamers. En ja hoor. Kijk! Ineens
vlak boven het hoofkussen op mijn
moeders bed leken t ee fikse aard
stralen zich te kr isen. ant floep
Met een vaartje schoot juist op die
plek de wichelroede van de ene loper
naar boven. En even later gebeurde
hetzelfde op een plek ergens midden
op de matras van oom Jan. Weer een

Het was 1952. Onze ouders waren niet thuis. Mijn buurjongen Maarten (10) en ik (12) zaten met
hamer en beitel gebogen over het aardstralenkastje dat op de grond in de gangkast stond. Eindelijk
wilden we wel eens weten wat er in zat.
kruispunt van aardstralen! Dat was
geen toeval meer!
Opnieuw overleg tussen mijn ouders
en de buren. Dit keer in een sfeer, die
lag tussen licht wantrouwen en het
idee dat de wereld aan de basis stond
van een nieuwe ontdekking die een
revolutie zou kunnen ontketenen op
het gebied van kwaaltjes en andere
ongemakken: het aardstralenkasje! Hét
middel om de aardstralen naar elders
te voeren en hun heilloze kruispunten
op minder gevoelige plekken in te
richten!
Een maandsalaris
Mijn buurjongen Maarten en ik waren
soms toevallig aanwezig bij deze
besprekingen, die wellicht zouden
leiden tot de aanschaf van zo’n kastje.
We deden dan altijd net alsof we aan
het spelen waren en wekten absoluut
niet de indruk dat we luisteren. Maar
dat deden we natuurlijk wel. En hoe!
Ieder woord vingen we op. Tot we
naar bed moesten. En zo kwamen we
te weten, dat een aardstralenkastje
vreselijk duur was. Honderdvijftig
gulden! Een maandsalaris in die tijd.
Maar de wichelroedelopers hadden bij
voorbaat een korting van 25 gulden
in het vooruitzicht gesteld. En zou
één kastje wel voldoende zijn voor

twee huizen? Jazeker. Met één kastje
zouden zowel de kruispunten van de
aardstralen in ons huis als dat van de
buren naar onschadelijke plekken worden afgevoerd, zo werd onze ouders
verzekerd.
Tijdens het overleg toonde mijn vader
zich nog het meest sceptisch. Misschien bestónden er wel helemaal geen
aardstralen. En werden we op een
vreselijk slimme manier bij de neus
genoemen. Welnee, zeiden mijn moeder, tante Greetje en oom Jan in koor.
Mijn vader had toch zèlf, met eigen
ogen kunnen zien dat die wichelroedes
precies boven het hoofkussen van zijn
vrouw en boven de matras van oom
Jan geheel eigenstandig met een vaartje naar omhoog kwamen? En bovendien: had niet koningin Juliana zélf,
op voorstel van de wereldberoemde
paragnosten Mieremet en Croiset, haar
hele paleis vol met aardstralenkastjes
laten zetten? Nou? Nou? En de koningin was toch niet gek? En 125 gulden
gedeeld door twee was ruim zestig
gulden. Een half jaar lang wat zuiniger
aan doen en je had het er al weer uit.
Dát had mijn vader toch wel over voor
de gezondheid van zijn vrouw en zijn
buurman?
De week daarop werd het kastje gebracht en op de grond in een gangkast
bij de buren geïnstalleerd. Maarten en
ik stonden er met onze neus op. Het
was een mahoniehouten kastje van 40
bij 30 centimeter met een hoogte van
20 centimeter. Bovenop in het midden
was een verzonken kompas gemonteerd. Want zo’n bijzonder kastje
moest natuurlijk qua richting wel
precies goed staan om zijn belangrijke
werk optimaal te kunnen verrichten.
Kruispunten
En? Hoe ging het met de hoofdpijn
van mijn moeder en de rugpijn van

Aardstralenkastje.

Wichelroede.

oom Jan, zult u vragen? Nou, geloof
het of niet. Maar na een week al
ging dat een stuk beter. Dat kon ook
bijna niet anders. Want de aardstralen
hadden hun kruispunten, dankzij het
deskundige beleid van de magnetiseurs, naar elders moeten verleggen.
Maar waarheen dan? Hopelijk toch
niet boven mijn eigen hoofdkussen.
Maar na een paar maanden begon mijn
moeder weer te klagen over hoofdpijn.
En kwamen de rugklachten van oom
Jan weer terug. En na enkele jaren
leidde het kastje, in het donker op de
bodem van de gangkast bij de buren
een vergeten bestaan.
Kapzaagje
Totdat het gebeurde, dat onze ouders
niet thuis waren en Maarten bij me
aanbelde. Hij had een hamer, een
kapzaagje en een beitel in z’n handen.
“Kom”, zei hij. “We gaan kijken wat
er in dat kastje zit.”
Dat was echter makkelijker gezegd
dan gedaan. Allereerst waren die kastjes speciaal ontworpen om belangstellende volwassenen in het algemeen
en al te nieuwsgierige jongetjes in het
bijzonder in het ongewisse te laten. En
daarnaast diende onze ingreep natuurlijk zo min mogelijk sporen achter te

laten. Opdat het kastje na onze ingreep
in ieder geval op het eerste gezicht
intact zou lijken.
Dat laatste lukte maar zeer ten dele.
Maar desondanks is onze queeste naar
de waarheid nooit ontdekt.
Radio-onderdelen
In het kastje vonden we, op slorige
wijze gemonteerd, wat losse radioonderdelenen die niet met elkaar
waren verbonden. Juist in de tijd was
mijn belangstelling voor versterkers
en kristalontvangers groot. Dus ik
begreep terstond, dat een paar radioonderdelen zonder enige krachtbron
nauwelijks hadden kunnen bijdragen
aan het herstel van welke hoofd- of
rugpijn dan ook. Geestdriftig deelde
ik dit zojuist verworven inzicht met
Maarten en zo goed en zo kwaad als
het ging zetten we de zaak weer in
elkaar. Daarna zwegen we als het
graf. Nooit hebben we het er met onze
ouders over gehad.
Maar neem gerust aan, dat ik daarna,
op het gebied van astrale inzichten
nooit meer iets heb aangenomen.
Ook bij de neus genomen in de jaren
vijftig? Mail uw verhalen dan naar
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Citroen DS19
Recentelijk ontving ik van een trouw lezer van deze rubriek,
Peter Goddijn, enthousiaste informatie over de Citroën DS die
zijn broer destijds kocht. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik
nooit zo’n liefhebber van het Franse product in het algemeen
ben geweest, maar de Citroën DS19 was en is toch wel heel
bijzonder.
komende auto’s kon zitten kijken.
Regelmatig kwam ook Prins Bernard
langs in zijn groene Ferrari met naast
hem zijn chauffeur in de passagiersstoel op weg naar Huis ten Bosch,
maar dat terzijde. Op ons portiek
woonde mevrouw Hatenboer die
een kamer verhuurde aan de heer
Coenraads die een grijswitte DS19
reed en dus voor de deur parkeerde.
Adembenemend vond ik altijd
vanuit mijn kijkpositie als hij zijn
auto startte. Vanuit de laagste stand
kwam de auto via de unieke vering
omhoog en bij het wegrijden leek
het wel een snoeksprong, waarbij
de achterkant weer omlaag veerde.
Deze unieke vering maakte het rijden
met deze DS19 als op een Vliegend
apijt. rancofielen z eren er bij. En
dan dat interieur. Ook hier was alles
bijzonder. Neem nu het unieke deurhendel aan de binnenzijde. Een handgreep op de deurhoek, waarbij je met
je duim een platte knop indrukte om

Alles aan deze auto is toch wel uniek
en zeer futuristisch in de tijd dat hij
werd geïntroduceerd. Dat was in
1955. De autowereld stond perplex.
llereerst het design. ngelooflijk
dat Citroën dat heeft aangedurfd na
zo’n vierkante koets, de Traction
Avant. Revolutionair! Prachtige
lijnen die velen deden denken aan
een snoek of een strijkijzer. Ik vind
hem nog steeds een juweel. Ook
uniek voor die tijd was het feit dat
de portierramen geen omlijsting
hadden. Briljant vind ik ook de knipperlichten aan de bovenkant van de
achterruit. Weet u waarom ze daar
zitten? Nee, het is echt geen grap.
Die waren ze vergeten in te tekenen
bij het ontwerp. Dus toen alles klaar
was, was dat nog de enige plek.
Ik herinner mij nog dat vanuit onze
flat op de eerste etage aan de arel
Reinierszkade ik urenlang op de
leuning van de bank naar voorbij-

Citroen DS19.

de deur te ontgrendelen en drukte
je dit flapje omhoog, dan as hij op
slot. Alles in één hand. Wat dacht u
van het st r. Een met itte k nststof bevlochten ronde metalen rand
met één platte metalen spaak die in
het midden naar beneden afdaalde als
stuurstang. Links onder het stuur een
draaihendel voor de verlichting en de
claxon en rechts het richtingaanwijzerhendel. Opvallend was dat deze
niet automatisch terugviel, maar dat
je hem weer uit moest zetten.
Het rempedaal was een halve
tennisbal die je niet te hard moest

auto bleef door de steun staan, maar
trok aan die kant zijn beide wielen
op. Lekke band er af en het nieuwe
wiel er op. Wagen in de hoogste
stand, wiel vastdraaien en rijden
maar. Moest het achterwiel verruild
worden dan kon je met het losdraaien
van één bout aan de achterzijde het
hele achterspatbord verwijderen.
En zo kan ik nog el een tijdje
doorgaan. Kortom een unieke auto.
Toen en nu nog steeds. Jammer dat
het merk nu zo is versuft.

intrappen, anders maakte je spontaan
oogcontact met de voorruit. Het
veersysteem was overigens ook een
hulp bij het verwisselen van een
wiel. Had je een lekke band, dan
zette je het systeem op de hoogste
stand. Dan haalde je het reservewiel
en een ongeveer anderhalve meter
lange staaf onder de motorkap vandaan met een inbussteutel-uiteinde
waarmee je het wiel met de lekke
band kon losmaken. De wielen
hadden slechts één middenbout. Nu
kon je een steun onder het midden
van de wagen plaatsen, waarna je het
systeem in de laagste stand zette. De

John Vroom
johnvroom@planet.nl

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 14 juni vond u ook
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 5-8-8-8. De

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
vijf keer de dvd offieh is De oievaar
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de

1

7

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

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 6 juli.

dvd gaat naar de volgende inzenders:
• Bruno Vijverman, te Den Haag
• Marijke van der Klooster, te Voorburg
• Tonia Wubben, te Zoetermeer
• M. Nederpel, te Den Haag
• Wilma Laarakkers, te Den Haag
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Mail
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 13’
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Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser
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Hulpverlening bij
Administratie
Iedere donderdag tussen 10:00 en 12:00
uur in deze Schroeder winkels:
• Westduinweg 196
• Loosduinsekade 156 (óók op woensdag)

Schroeder en het Rode Kruis werken aan de gezamenlijke visie op “het buurthuis van de
toekomst”. Hierin worden de verschillende diensten van beiden samengebracht:
hulpverlening bij administratie, het bieden van laagdrempelig werk, dagbesteding en de
verkoop van kringloopgoederen. Kom ook langs om te zien wat we u kunnen bieden!

www.schroeder.nl

www.rodekruis.nl/denhaag

