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Den Haag was zijn thuishaven
Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stichting
Nederlands Volksherstel
opgericht met als doel om
na die oorlog ‘de materiële,
physieke en morele krachten
van het Nederlandse volk te
herstellen’. In 1946 werd het
Haags Werkcomitié Vacantie
opgericht en ook hier speelde
Volksherstel een rol bij. Later
ging men de naam Haags
Vacantie Comité gebruiken en
in 1950 werd dit comité ondergebracht bij het Algemeen
Haags Comité. Tot 1981 werden vrijwel alle festiviteiten
in onze stad door dit comité
georganiseerd.
Mijn vader is vele jaren penningmeester van het Haags Vacantie Comité
en later het Algemeen Haags Comité
geweest. Hij deed dit als vrijwilliger
en dit betekende onder meer dat het
gemeentebestuur met enige regelmaat
hiervoor dank betuigde. Zo kreeg hij
in 1950 een door de bekende illustratrice Jenny Dalenoord getekende prent
cadeau en werd hij later benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
In 1960 werd mij de vraag voorgelegd
waar ze hem een plezier mee konden
doen. Ik stelde voor om een schilderij
met een afbeelding uit Den Haag voor
hem te kopen en zo leerde ik de kunstschilder Louis Meys kennen. Zijn atelier bevond zich op dat moment boven
de Nederlandse Blindenbibliotheek op
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Meys.

het adres Noordwal 7. Aanvankelijk
was de bedoeling dat dit geheim zou
worden gehouden voor mijn vader,
maar dat leek me geen goed idee.
Het opmerkelijke was echter dat hij
precies hetzelfde schilderij uitkoos
dat ik ook uitgekozen had. Ach, u
weet het, de appel valt soms niet ver
van de boom. Mijn vader koos voor
het schilderij Seinpost Scheveningen
gezien vanaf de Haringkade. Aan de
achterkant zit een koperen plaatje
met de tekst ‘Uit waardering voor 15
jaar belangrijke medewerking van H.

Penningmeester.
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Eisma. Algemeen Haags Comité 25
april 1960’.
Louis Meys
Ludovicus Theodorus Johannes Meys
is in 1902 in Scheveningen geboren
als oudste van acht kinderen. Al op
jonge leeftijd bleek dat hij goed kon
tekenen en schilderen. Toch vonden
zijn ouders het beter dat hij na de
middelbare school naar de MTS ging,
een schooltype dat te vergelijken is
met de huidige HTS. Hier studeerde
hij algemene machinebouw en hij
heeft vervolgens een jaar of negen
als technisch tekenaar gewerkt in
combinatie met een studie aan de
Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag. Hierna besloot hij toch
van het schilderen van stillevens,
portretten en landschappen zijn
beroep te gaan maken. In 1930 is hij
getrouwd met Wilhelmina de Haan en
hij is hierna nog tweemaal getrouwd.
In 1934 werd de eerste succesvolle
solotentoonstelling van zijn werk
gehouden. Hij was inmiddels lid
geworden van de Haagse Kunstkring
en Pulchri Studio. Opmerkelijk is het

Gebr.’s van

feit, dat hij als enige kunstkenner in
deze periode ontdekt heeft, dat het aan
Vermeer toegeschreven schilderij De
Emmaüsgangers een vervalsing is. Dit
schilderij werd in 1937 aangekocht
door de toenmalige directeur van het
museum Boijmans van Beuningen,
in de veronderstelling dat het om een
echte Vermeer zou gaan. Pas in 1945
kreeg Louis gelijk en werd er toegegeven dat het hier om een vervalsing van
de hand van Han van Meegeren gaat.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog
vluchtte Meys naar Frankrijk, omdat
hij bang was voor de Nazi’s te moeten
gaan werken. Hier heeft hij vervolgens
enkele jaren gewoond. Hij was zelf
van mening dat hij in een geheel eigen
stijl schilderde en toch werd en wordt
hij vaak gezien als een late impressionist. Hij is één van de oprichters van
de Vrije Academie in Den Haag en hij
heeft hier dan ook jarenlang les gegeven. Hoewel hij vele reizen gemaakt
heeft, keerde hij steeds weer terug
naar Den Haag. Zo heeft hij lange tijd
in de Nassau Odijckstraat gewoond.
In 1992 verhuisde hij naar Wassenaar.
Tot zijn dood in 1995 woonde hij in

der Deyl Beheermy B.V.
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een pension aan de Rijksstraatweg.
Alweer een ﬂinke tijd geleden is er in
het raadhuis in Wassenaar een overzichtstentoonstelling van zijn werk
ingericht. In één van de plaatselijke
kranten stond hierover een artikel met
als kop: ‘De Paauw brengt hommage
aan ‘vergeten impressionist’ Meys’.
Zoals ik hiervoor al schreef, heb ik
hem gekend. Een aimabele, charmante
man die prachtige verhalen kon vertellen. Hij is tot op hoge leeftijd blijven
schilderen. Aanvankelijk voelde hij er
niet veel voor om zijn werk te verkopen, maar toen hij ouder werd, dacht
hij hier anders over. Zijn werk moest
ook voor volgende generaties bewaard
blijven. Mede hierom werd in 1994
de Stichting Louis Meys opgericht.
Het doel van deze stichting was en
is om zijn schilderijen te behouden,
te exposeren en in boekvorm te laten
verschijnen. Zo verscheen in 1995
het boek Louis Meys, Landschappen,
stillevens en portretten.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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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!

Hongerwinter
In De Oud-Hagenaar van dinsdag 17 mei stond een verhaal van Piet van den
Abeelen over het oorlogsdagboek van een Hagenaar. Met veel interesse dit
verhaal gelezen. Ik ben zelf
van 1940, dus ook ik heb de
hongerwinter meegemaakt.
‘We moeten alles eerlijk
delen’, schreef Piet van den
Abeelen... maar niet heus!
Toch heb ik nu een ander verhaal dat juist het tegenovergestelde vertelt. Het was 1944
en de hongerwinter teisterde
vele Hagenaars. Mijn zwager Herman Wendel, ( hij is van 1929 en woonde
toentertijd in de Reggestraat in Den Haag) , maakte het volgende mee.
Hij liep tijdens die hongerwinter op het Lange Voorhout bij de waterpomp uit
1715, die een mooi uitzicht heeft op het Lange Voorhout. Hij zag een klein
pakketje liggen op de rand van die waterpomp en liep daar snel naartoe.
Maar een slecht geklede ambtenaar was hem voor en die pakte het pakketje,
waarin vet bleek te zitten, op om mee naar huis te nemen. Jammer voor
Herman...
Omdat die man zag dat ook Herman op dat pakje vet afkwam, beloofde hij
hem een stuk van dat vet thuis te komen brengen. Herman geloofde daar niet
zozeer in maar gaf hem toch zijn adres. Maar wat schetste zijn verbazing
toen er ‘s avonds aangebeld werd in de Reggestraat en die man precies de
helft van dat pakje vet kwam brengen. Het werd dan ook in grote dankbaarheid door de familie aanvaard.
Er gebeurden dus ook hele goede en waardevolle dingen in die tijd. Mijn
zwager kan zich deze gebeurtenis nog goed heugen en denkt er met veel
vreugde aan terug. Hier vindt u de foto van mijn zwager, die al op leeftijd is,
bij de bewuste pomp.
H ellen F issch er
h ellen.f issch er@x s4 all.nl

Kleermakersschool
Op mijn oproepje in De Oud-Hagenaar heb ik tien goede reactie’s gehad
van oud-leerlingen van de kleermakersschool ( Waalstraat) en heb veel
foto’s mogen ontvangen! Bij deze wil
ik de mensen die hebben gereageerd
hartelijk danken. Maar indien er nog
foto’s in omloop zijn van de kleermakersschool, dan zijn ze hartelijk
welkom.
f .v an.b arnev eld @kpnmail.nl
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Colofon

Nassauplein
In De Oud-Hagenaar van 9 augustus
2016 staat op pagina 2 een foto met
de vraag waar deze is gemaakt. Deze
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foto is op het Nassauplein gemaakt ter
hoogte van de nummers 25 en 26. De
kinderen zitten op een zogenaamde
‘luizenbank’. Zo genoemd, omdat men
er aan twee kanten op kon zitten en
de hoofden elkaar dan bijna konden
raken. Zo’n bank, een gemeentelijk
monument, staat nog steeds iets
verderop op het midden plein van het
Nassauplein.
T .W . ( B ) F eenstra
f eenstrab tw @casema.nl
Een Haagsche zak
Om misverstanden te voorkomen: het
gaat hier over een gewicht dat in de
achttiende eeuw in onze stad gebruikt
werd en niet over een inwoner van

Den Haag. Onlangs stond er in deze
krant een artikel over molens in Den
Haag: ‘Daar bij die molen’. Hierin
werd gevraagd of iemand mij kan
vertellen om hoeveel kilo’s het gaat
wanneer we over een Haagsche zak
spreken. Dat heb ik geweten. Zowel
via de mail als via de telefoon werden
alle mogelijke oplossingen aangedragen. U ziet het, zo’n artikel wordt echt
gelezen en kan gevolgen hebben. Ik
schreef dat een Haagsche zak gelijk is
aan drie schepel en dit heeft uiteindelijk tot een oplossing geleid. Iemand
mailde mij dat in die tijd een mud
gelijk stond aan vier schepel. Een mud
was toen nog zeventig kilo. Het begrip
mud werd zowel voor vaste goederen
gebruikt en dan uitgedrukt in kilo’s als
voor vloeibare stoffen en dan werd het
in liters uitgedrukt. In de IJkwet van
1937 werd dit begrip afgeschaft. We
kennen het nog wel, maar het mag in
i le in niet eer ge r ikt w rden. Kortom, vier schepel is zeventig
kilo, drie schepel is dan 52,5 kilo.
Ik denk dan ook dat dit probleem de
wereld uit is; een Haagsche zak woog
52,5 kilo. Bedankt voor al die reacties.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
Horecapersoneel bij het Plein
Wij zijn op zoek naar horecapersoneel
dat gewerkt heeft in de omgeving
Plein in de periode 1960-198 0. Ze
kunnen dan met mij contact opnemen.
B ep S ch u ler
0 6 -1 6 5 0 4 5 5 9
ADO
Wij hadden een slagerij op de Loosduinseweg naast huize G roenestein. In
de jaren vijftig hadden weinig mensen
een telefoonaansluiting. Vaak moesten
wij als kind berichten doorgeven
aan de buurtbewoners of bij urgente
berichten mensen ophalen en als
iemand van de telefoon gebruik wilde
maken dan moesten we secuur op de
klok letten, dat was toen tien cent per
minuut. Ons telefoonnummer scheelde
een nummer met ADO. Vaak werden
we op zondag gebeld dan werd er
zenuwachtig geroepen: ‘Wat is de
uitslag? ’ Soms wisten we de uitslag,
maar het gebeurde vaak dat we het
niet wisten of dat we tientallen tele-

foontjes hadden gehad, dan reageerden
we met: ‘ADO heeft verloren! ’ Nou,
dan werd de haak erop gegooid of
werden er heftige termen gebruikt.
Drie ooms waren fanatieke supporters
van ADO - die sloegen geen wedstrijd
over. Als ADO verloren had, dan liet
hij het avondeten staan. Daar hadden
wij geen last van, wij waren handbalfanaten.
R ob v an O lph en
rob v olph en@h otmail.nl
De familie Verheij
Al vanaf begin 1700 komt de naam
Verheij voor op Scheveningen. De
oudst gevonden stamvader is Jan
Verhijtje die begin 1600 in Katwijk is
geboren.
De familie is sindsdien behoorlijk uitgebreid en kwam, in vergelijking met
andere Scheveningse families, al snel
in andere plaatsen terecht. Eind 18 00
werd er l ge igreerd n r A erik
Later zijn daar nog bijgekomen: Can d A str li en ie w eel nd

kreeg ons gezin na het bombardement
in Bezuidenhout een woning toegewezen in de Fahrenheitstraat 379,
dichtbij het postkantoor. In september,
ik was 6 jaar, ging ik naar de Dr. H.
Bavinckschool, aan het eind van de
Fahrenheitstraat, hoek Segbroeklaan.
Ik denk in 1948 kwam er een nieuwe
onderwijzer op de school, genaamd
meneer Borstlap. Hij deed veel aan
muziek en binnen de kortste keren
kreeg iedere klas van de school een
uur zangles van hem. Hij vormde
al gauw ook een kinderkoor, dat op
woensdagmiddag een uurtje kwam
zingen in het gymnastieklokaal.
Tijdens het kerstfeest, dat werd
gevierd in de Westduinkerk, naast de
school, zong ook het kinderkoor. Juffrouw de G eus, onderwijzeres, had een
prachtige stem en zong tijdens deze
viering solo vanaf het balkon naast het
orgel. Hij heeft ook het Haags Matrozenkoor opgericht, een jongenskoor,
keurig in matrozenpakjes. Daarmee
heeft hij indertijd veel bekendheid
gekregen.

F rans v an M in
b oekv erh eij @z ig g o.nl
0 7 0 -3 4 5 9 4 3 4

Enige jaren geleden kwam ik een
artikel tegen, dat over hem ging. Ik
heb zijn adres opgezocht, nog altijd
in Den Haag, en heb hem een brief
geschreven, over mijn herinneringen
aan hem op de lagere school. Ik kreeg
daarop een heel aardig antwoord in
een keurig handschrift. Het leek mij
aardig deze aanvulling door te geven.
Met veel plezier lezen wij De OudHagenaar. Ik woon al 45 jaar niet meer
in Den Haag, maar vind het geweldig
de artikelen te lezen.

Wie was Marius Borstlap?
Als oud-inwoner van Den Haag wil
ik graag een aanvulling geven op het
stukje over de heer Borstlap. In 1945

Cob y G u ij t- B ru in
V rij h eid slaan 4
3 4 1 1 G G L opik
0 3 4 8 -5 5 1 7 1 2

Ik ben nu bezig met het samenstellen van een zo compleet mogelijke
genealogie ( stamboom) . Omdat de
gegevens van de twee en drie laatste
( huidige) generaties niet openbaar
zijn, is de hulp van de familie heel
belangrijk. Voor het in de maak zijnde
boek Verheij zoek ik ook foto’s uit de
familie. Wilt of kunt u mij helpen?

Waar in Den Haag?
Weet een van uw lezers
misschien van waar in
Den Haag deze afbeelding is en de naam van
de kerk op de achtergrond? Hoor graag.
R u d ie v an d er V en
rv ind ig o2 8 8 @g mail.com
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Hofje van Nieuwkoop was bijna gesloopt
B eeld ententoonstelling in h et h istorisch e H of j e v an N ieu w koop
3 septemb er tot en met 9 oktob er 2 0 1 6
Om de twee jaar wordt er een beeldententoonstelling gehouden
in het monumentale Hofje van Nieuwkoop. Het gebeurt in 2016
voor de derde keer in samenwerking met de Haagse kunstenaarsvereniging Pulchri Studio.
Na een voorzichtige start in 2012, die
door kunstenares Marijke G émessy op
haar schouders werd genomen, moest
worden afgewacht of bezoekers de
weg konden vinden naar de beschutte
hof in de oksel van het HMC, nog
steeds aangeduid als Ziekenhuis Westeinde. Een bezoeker: “ Ik zag altijd die
imposante poort aan de Prinsegracht,
maar wat er achter ligt wist ik niet.
Best een beetje geheimzinnig. De
toegang naar de hof is ook wat afstandelijk in de strenge Warmoezierstraat.
G ezien vanaf de Prinsegracht zie je
rechts de muur met de raampjes van
het Hofje van Nieuwkoop, links de
bijgebouwen van het ziekenhuis. Het
hofje staat er al vanaf het midden van
de zeventiende eeuw, het ziekenhuis
slechts tientallen jaren. Je rijdt niet zo
makkelijk dit straatje in met de auto,
omdat je aan het eind niet verder kunt,
daar is de slagboom van het ziekenhuis. Je kunt beter de hof benaderen
van de kant van het ziekenhuis aan het
Westeinde, daar kan je eventueel ook
makkelijk parkeren.”
Aan de kant van de hof aan het Westeinde, steekt de Regentenkamer boven
de bebouwing van de hof uit, een
statig klassiek gebouw met arcaden
en een mooi koepeltje op het dak, dat
‘s avonds fraai wordt aangelicht. Dit
gebouw is in feite het begin van de
hof geweest. Het was eigendom van
de rijke Hagenaar Johan de Bruijn
van Buijtenwech, heer van Nieuwkoop, Noorden en Assendelft. Hij
bezat grote stukken land in wat nu het
groene hart van Zuid-Holland heet.
De Regentenkamer was in het jaar van
zijn overlijden in 1657 geen regentenkamer, het gebouw fungeerde als een
zogenaamd speelhuis, een buitenhuis
met tuin aan de onbebouwde rand van
Den Haag, te midden van weilanden
en warmoezierstuinen waar het goed
vertoeven en spelen was. Na zijn dood
laten Johan de Bruijn van Buijtenwech
en zijn vrouw hun vermogen na voor
de bouw van een hof voor arme en

behoeftige vrouwen. Heel bijzonder
voor die tijd is dat vrouwen zowel
protestant als katholiek mochten zijn.
De bouw heeft echter nog heel wat
voeten in de aarde gehad; kinderen
dden de erﬂ ters niet en de ijdelingse families probeerden de bouw
te voorkomen opdat zij konden delen
in het vermogen. Het testament was
echter goed dichtgetimmerd en het
inmiddels gevormde stichtingsbestuur
gaf opdracht aan Pieter Post een hofje
te ontwerpen.
Post keek niet op een gulden
Nu was Pieter Post ( 1608 -1669) niet
de eerste de beste architect. Hij werd
in 1645 de hofarchitect van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van
Solms. Hij kan worden gezien als een
belangrijk vertegenwoordiger van het
Hollands classicisme. Hij assisteerde
toparchitect Jacob van Campen bij de
bouw van het Mauritshuis, en bouwde
zelf vele bekende gebouwen in Nederland. Hij was gewend om in het groot
te denken en zette ook niet zomaar
een simpel hofje op papier. Het zal
een hele schok geweest zijn voor de
opdrachtgever toen de tekeningen werden gepresenteerd; dit was niet zomaar
een hofje maar een imposante hof
met paleisachtige allure, inclusief een
classisistische binnentuin met moestuintjes en bleekvelden. De Bruijn van
Buijtenwech had echter genoeg geld
achtergelaten om de realisatie mogelijk te maken, dacht men. Er werd dan
wel een grootse hof gebouwd, maar de
schatkist toonde de bodem sneller dan
verwacht. Bij een charitatieve hof is
het de bedoeling dat de arme vrouwen
geen huur hoefden te betalen, dat ging
de eerste jaren nog wel, maar in 1672,
het rampjaar voor de jonge republiek,
werden de regenten van de hof genoodzaakt om een kleine huur te heffen. De regenten kwamen en gingen
in de eeuwen, het is nog steeds zo dat
er een regent komt uit de nazaten van
de familie De Bruijn van Buijtenwech.
Vandaag de dag is dat Cyriel Berger,

Vrolijke beelden van Aris de Bakker.

Beelden van Maite Duval, Eppe de Haan, Mafrie erraris en Jos van den Berg tijdens de tentoonstelling in 2014.

een charmante vrouw van in de dertig
die in niks lijkt op de strenge portretten die we van regentessen kennen.
In 18 12 wil de Franse bezetter van de
hof een militair hospitaal maken met
duizend bedden. Dat ging niet door,
het hofje blijft bewoond door arme

de Warmoezierstraat werd een nieuwe
poort gemaakt. De restauratie was
nog maar pas voor een deel klaar
of krakers namen in 1979 en aantal
gerestaureerde huisjes in gebruik. In
198 1 vertrekken zij weer en was de
hof klaar voor gewone bewoning, dat
wil zeggen dat de 62 huisjes konden

De Regentenkamer.

gezinnen, het verhaal gaat dat er wel
tien kinderen in één huisje woonden.
De kunstenaarsvereniging Pulchi
Studio huurt de regentenkamer van
18 61 tot 18 97 om die als tekenzaal te
gebruiken. Zeer braaf allemaal. In de
Parijse tekenzalen werd naar naaktmodellen getekend, dat was bij Pulchri
taboe. Een uitspatting van de eerste
orde was de kegelbaan die in de tuin
werd aangelegd. Daar konden de wilde
schilders tekeergaan... Pas in 1911
komt er midden in de hof een privaat
met twaalf toiletten, voordien moesten
de poeptonnetjes worden geleegd
in de strontkar die op gezette tijden
langskwam. Na de oorlog in 1945 zag
de hof er verpauperd uit, men wilde
hem eigenlijk wel afbreken, ook al
omdat het naastgelegen ziekenhuis
Johannes de Deo aan het Westeinde in
de toekomst meer ruimte nodig had.
Zover is het niet gekomen, van 1970
tot 198 3 kwam een grootscheepse
restauratie op gang. Het basisontwerp
van Pieter Post werd nauwlettend
gevolgd, met dien verstande dat de
poort aan de Prinsegracht niet langer
als toegangspoort werd gebruikt, in

worden betrokken door mannen en
vrouwen, jong en oud. In feite is de
hof thans een kleinschalige wooncorporatie in de vrije sector. 56 Huisjes
zijn ingericht als eenpersoontjes, zes
huizen voor twee personen.
Er is altijd onderhoud te doen aan
een monument. Wanneer een huisje
wordt verlaten door een bewoner vrijgezellen gaan eruit om zich elders
te vestigen met partner - wordt een
huisje aangepast aan de nieuwe tijd.
Dat betekent onder andere dat de
badkamer wordt vernieuwd. Het Hofje
van Nieuwkoop is een oase van rust
in de Haagse binnenstad. Dat vergt
ook saamhorigheid van de bewoners,
je moet van de hof houden om er te
wonen. De woningen zijn niet groot,
maar je krijgt er ook wat voor terug.
De tuin die tijdens de restauratie
eveneens in oude staat werd teruggebracht, wordt voortreffelijk bijgehouden door deskundige hoveniers. De
bloeiende rozenperken zijn elke keer
weer een verrassing. Het houtwerk, de
deuren en luiken worden regelmatig
geschilderd. Nu is er een weer een

restauratieproject aan de gang voor
de buitenzijde van de regentenkamer,
terwijl de schoorstenen volgend jaar
worden vernieuwd. Zo heeft de hof
de uitstraling van een statige dame
uit vervlogen tijden. En als er sneeuw
ligt is er een extra hoog Anton Pieckgehalte. De toegang van de hof is de
grote poort aan de Warmoezierstraat.
Die gaat ‘s nachts op slot. Tijdens de
beeldententoonstelling in hof is eenieder vrij een kijkje te komen nemen,
dan wordt een goed bewaard geheim
in de Haagse binnenstad een beetje
van iedereen. De moderne beelden
staan in de lange binnentuin opgesteld,
op zo’n manier dat bezoekers niet pal
langs de huisjes hoeven te lopen. Op
privacy is men in de hof zeer gesteld.
G edurende zes weken is de hof extra
attractief; meer dan twintig beelden
van kunstenaars van Pulchri Studio
zijn opgesteld op de grasveldjes en in
de tuintjes. De tentoonstelling geeft
een goed beeld van de hedendaagse
beeldhouwkunst. Het zijn dan ook
niet de minste kunstenaars die hun
werk tonen: Aris de Bakker, Rië lle
Beekmans, Jos van den Berg, Conny
Brinkers, Marijke G emessy Suzanna
Hamelink, Theo ten Have, Phil van de
Klundert, Kim Kroes, André van Lier,
Marian Meerbeek, Louis Nienhuis,
Tineke Nusink, Leon Perlot, Y ke
Prins, Mieke Sampers, Marie Serraris,
G erard Schoneveld, Aat Verhoog en
Frits Wielders.
Historisch beeldhouwwerk prijkt al
eeuwen op het poortgebouw aan de
zijde van de Prinsegracht: de engeltjes
en de wapens van de stichter van de
hof houden een oogje in het zeil, zij
moeten u vooral naar binnen lokken
om de prachtige ambiance te kunnen
aanschouwen. G eheel gratis! Ook op
Open Monumentendag op zaterdag 10
september.
J os v an d en B erg
j osb erg @z ig g o.nl
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BTR REIZEN

“Wij zijn er
voor u”

Voor alle vakantiereizen
en gratis folders
l- Reserveren: Bel of Mai

All Inclusive Bus excursiereizen - profiteer nu van 10% Korting
-

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

KRINGLOOP
LOOSDUINEN

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







-

Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider
Luxe kamers met ontbijt, lunch en diner
‘s avonds 2 drankjes bij het diner
Mooie excursieprogramma incl. entrees
Instap Utrecht - Den Haag - Rotterdam

-







-

Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider
All Inclusive - logies, ontbijt, lunch en diner
Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes
Excursie programma met alle entrees ed.
Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Nieuw!!

Behandeling
aan huis

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

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

Een team van
prothesespecialisten

Wilt u er even uit, maar
is vervoer een probleem?

GESPECIALISEERD IN:
* 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
gratis
ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS

P

ijn

z
Wij

sd

ui
erh

v

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.

Wij zijn

DE GOEDKOOPSTE

John, Martijn en Jasper Jellema

kringloopwinkel

070-415 82 54
0610-216 215
Tram 2 en bus 26 voor de deur
open ma. t/m zat. 9.30 - 17.00

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

Boek een rit met De Volharding busvervoer!
Op visite bij familie? Een uitje naar het Noord Aa?
Een afspraak met een specialist? De Volharding busvervoer
brengt u er graag naar toe! Wij verzorgen deur tot deur vervoer voor
jong en oud, omdat wij vinden dat het gebrek aan vervoer niet de
reden mag zijn om aan huis gebonden te zijn.
De Volharding busvervoer hanteert voordelige tarieven voor een enkele reis:
Binnen Zoetermeer

€ 2,50 p.p.

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

€ 4,00 p.p.

Zoetermeer - Den Haag / Rijswijk

€ 5,00 p.p.

Zoetermeer - Leiden / Delft

€ 6,00 p.p.

Kinderen tot en met 12 jaar reizen zelfs
gratis! Ze moeten natuurlijk wel door een
volwassene begeleidt worden.
Deze service is speciaal voor onze leden
uit Zoetermeer. Bent u nog geen lid, maar
wilt u wel gebruik maken van De Volharding
busvervoer? Neem contact met ons op,
het lidmaatschap is geheel gratis!

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

Voor informatie of het boeken van
ritten kunt u op werkdagen tussen
9.00 - 17.00 uur bellen naar

079-203 30 95

WWW.DEVOLHARDING.NL

Mogen wij ons even voorstellen
? ons even voorstellen ?
Mogen wij
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Miedema & zn. is een ouderwets
bedrijf
Miedema vertrouwd
& zn. is eenHollands
ouderwets
vertrouwd Hollands bedrijf
Leerspecialist
Leerspecialist
waarbij kwaliteit, service
en persoonlijk
echt boven-contact nog echt bovenwaarbij
kwaliteit,contact
servicenog
en persoonlijk
Antiekrestauratie
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
Interieuradviseurs
aan staan !! Voor al uw aan
stoffeerwerk,
leer-,
staan !! Voor
alantiekrestauratie
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie

G
RTIN
O
K
65+

G
RTIN
O
K
65+

in onze winkels aan
beste
adres.
en uinterieuradviezen
benthet
u in
onze
winkels aan het beste adres.
IEDEMA & zn. IEDEMA & zn. en interieuradviezen bent

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

erk
Leerbewerking
Stoffeerwerk
Leerbewerking
hikken over een groteWij
collectie
meubelstoffen
wij almeubelstoffen
uw eetkamerstoelen,
oorfauteuils,
Wij bekleden
al uw zitmeubels
met
de bestealkwaliteiten
leder.met
Tevens
kunnen
wij diverse
leer
reparaties
beschikken
over een waarmee
grote collectie
waarmee
wij al uw eetkamerstoelen,
oorfauteuils,
Wij
bekleden
uw zitmeubels
de beste
kwaliteiten
leder.
Tevens
kunnen wij diverse leer reparaties
en en sofa’s herstofferen.
Zowel en
klassiek
modern. Wij
zijn klassiek
onder andere
gespecialiseerd
verrichten,
o.a stiknaden, uitgerekt
leer innemen,
gedeeltelijk
vernieuwen
van leren
bankenvernieuwen
of stoelen. van leren banken of stoelen.
bankstellen
sofa’sals
herstofferen.
Zowel
als modern.
Wij zijn onder andere
gespecialiseerd
verrichten,
o.a stiknaden,
uitgerekt
leer innemen,
gedeeltelijk
de merken o.a. ARTIFORT,
LEOLUX,
BENZ,
GISPEN, PANDER
Wij leveren
de originele
alle bekende
merken.
Wijvan
zijnalle
gespecialiseerd
in hetWij
repareren
in bekende
merkenGELDERLAND,
o.a. ARTIFORT, ROLF
LEOLUX,
GELDERLAND,
ROLFenBENZ, GISPEN,
PANDER
en huiden
Wijvan
leveren
de originele
huiden
bekende merken.
zijn gespecialiseerd in het repareren
WIJK meubelen. OISTERWIJK meubelen.
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD
meubelen.
en herstofferen
van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

tiewerk
Restauratiewerk
48 uur service
48 uur service
ureren antieke kasten,
tafels.kabinetten,
Ook kunnen
wij antieke
meubels
Wijkabinetten,
restaurerenbureaus
antiekeen
kasten,
bureaus
en tafels.
Ookvoorzien
kunnen wij antieke
meubelsbanken
voorzien
Doorgezakte
of fauteuils,
kussens veerloos,
leeg
of uitgezakt?
Doorgezakte
banken of
fauteuils,
kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
we was en/of politoerlagen.
Heeftwas
u stoelen
met biezen of Heeft
rietenuzittingen
die versleten
van nieuwe
en/of politoerlagen.
stoelen met
biezen of of
rieten zittingen die
Wijversleten
proberenofu binnen 48 uurWij
te verhelpen
uw klachten
middelvan
vanuw
de vullingen
aan uw
proberen uvan
binnen
48 uur tedoor
verhelpen
klachten door
middel van de vullingen aan uw
gd zijn, dan kunnen beschadigd
wij deze voor
u vernieuwen.
verwijderen
wij houtworm
enverwijderen
logen
zijn,
dan kunnenTevens
wij deze
voor u vernieuwen.
Tevens
wij houding
houtworm
entelogen
aan
passen, en u zo
te voorzien
van
een perfect
houding
aan te
passen,
en u zozitcomfort.
te voorzien van een perfect zitcomfort.
meubels.
wij al uw meubels.

Bel voor meer informatieBel voor
meer informatie
Goejanverwelledijk
48a
of een vrijblijvende
of eenGouda
vrijblijvende
afspraak bij u thuis
afspraak
bij u –thuis
Tel: 0182
599220
www.miedemaenzn.nl
www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Goejanverwelledijk
48a
Rotterdam
Gouda
Tel:0182
010 ––2188876
Tel:
599220

Veldweg
2219135
Kleiweg
22
DamVeldweg
22
Texasdreef
Bussum
Rotterdam
Bussum
Utrecht
Schiedam
Tel:
--6628218
Tel: 030
035 010
6912905
Tel:
– 2188876 Tel: 010
Tel: -035
- 6912905
2734727

Dam 22 HALEN EN BRENGEN
GRATIS
GRATIS HALEN EN BRENGEN
Schiedam

LEVERING
GARANTIE
LEVERING
ONDER 3 JAAR GARANTIE
Tel: 010 ONDER
- 27347273 JAAR
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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.

Dubbele moord doet bewoners Veenkade huiveren
In de avond van 30 maart 1934 werd een jonge vrouw met haar zoontje dood aangetroffen in haar
woning achter de melkwinkel aan de Veenkade 168. Ze lagen samen op bed in de achterslaapkamer en werden door de gealarmeerde politie gevonden. Oplettende buren hadden de politie gemeld, dat ze het vreemd vonden dat aan de voordeur van de melkwinkel al enkele dagen het bordje
hing ‘gesloten wegens familieomstandigheden’.
De jonge moeder bleek met haar
zoontje op hun bed te zijn gewurgd.
Het wiegje was leeg. Er ging een
schok door de buurt. Het jonge gezinnetje van de melkslijter was zo’n
verrijking in de buurt. Vader Nicolaas
Verdegaal ( 26) en zijn 23-jarige
vrouw Hendrika Verdegaal-Hijman
vormden met hun zoontje Jaapje van
bijna vijf maanden zo’n allerliefst
stelletje.
Opvallend was wel dat het paar vlak
voor de geboorte van hun zoontje in
het huwelijk traden, omdat het een
moetje was.
Stoer
De stoere melkboer werkte hard en
zette dagelijks tachtig liter melk
om. Soms kon de man wat stuurs en
zelfs driftig zijn, maar nooit tegen
zijn klanten. Hij was zichtbaar trots
op zijn zoontje wanneer hij samen
met zijn vrouw achter de kinderwa-

gen liep. Hun huwelijk leek uiterst
harmonisch en daags ervoor waren
ze nog bij haar ouders langs geweest.
Weldra was het Pasen en de jonge
moeder wilde spoedig nog een nieuwe jas kopen om er op zijn Paasbest
uit te zien. Naast melk verkocht Verdegaal ook melkproducten als boter
en kaas. Hij kocht zijn handel iedere
dag vers bij melkhandelaar Van Zeijl
in de Torenstraat en betaalde dan
gewoonlijk de volgende dag.
Dader
Melkhandelaar Van Zeijl had hem die
ochtend echter niet gezien. Waar was
de introverte melkboer Verdegaal?
Waarom deed hij zijn deur niet open?
Het was uitermate vreemd dat deze
jongeman nergens te vinden was.
De politie bestempelde hem als verdachte. Ze deden hun uiterste best om
de melkboer op te sporen. Ze gingen
langs bij familie en vrienden, maar
nergens troffen ze hem aan. Niemand

begreep wat de melkboer mankeerde
om wellicht tot zo’n daad te geraken.
Ook schoonvader G errit Hijman ( 53) ,
straatveger bij de reiniging, begreep
er niks van. De verdwijning van
Verdegaal bleef zeer raadselachtig en
steeds duidelijker vond de politie in
hem verdachte nummer 1.
Buurtonderzoek
Ondervraging van de buren leverde
weinig spectaculairs op. Ze vonden
het allemaal keurige mensen, die zondags netjes naar de kerk toegingen
in de Elandstraat. Tegen enkele
vertrouwelingen had ze verteld dat ze
wederom in verwachting was.
Op zich was dat prima, maar een
tweede kind kostte wel geld. En het
ging met de melkwinkel niet goed.
Terwijl manlief dag en nacht aan
de arbeid was, was zijn vrouw geen
mens voor een winkel. “ Rika kon
niet met publiek omgaan” , verklaarde

Verdegaals moeder, die haar driftige
zoon nauwelijks zag. Dat hij een
meisje had bezwangerd wist ze pas
op het laatst. Hij was zo gesloten en
kon zich zo moeilijk uiten!
Krankzinnig
De politie vond Verdegaal uiteindelijk op straat in Loosduinen en nam
hem mee voor ondervraging.
Al gauw kwam hij tot grote woedeuitbarstingen en werd psychiater
Bolten van Oud-Rosenburg erbij
gehaald. Deze verklaarde de man

krankzinnig en nam hem mee.
Ofschoon totaal niet zo godsdienstig, gaf Verdegaal te kennen dat
hij van G od moest handelen: “ G od
had het mij gezegd, Ik heb een
stem gehoord.” Duidelijk gevalletje
psychose, moet de psychiater snel
hebben gedacht.
Verdegaal bleek zijn vrouw en zoontje in een wanhoopsdaad te hebben
omgebracht.

Een treurzang voor een treurboom
Laatst liepen wij in het park van Landgoed Oosterbeek dat grenst
aan Landgoed Clingendael, welbekend aan vele Hagenaren.
Het was de eerste droge dag na een nare week van stormen en
regen. We wilden naar die mooie grote treurwilg wandelen, die
op de wei aan het water staat, lohet grote pronkstuk van de hele
omgeving. Velen van ons zullen hem kennen en er met bewondering en ontzag naar gekeken hebben, en zijn misschien ook wel
onder de takken zijn gaan staan.
Nu zeg ik: treurwilg. Mijn leven lang
heb ik gedacht dat het een treurwilg
was. Zo noemde ik hem ook toen ik
lang geleden met mijn zoon, toen
ongeveer vier jaar oud, en zijn twee
jongere zusjes naar de boom toeliep.
“ Dat is een treurwilg” , zei ik plechtig
( foutief dus) .
Mijn zoontje, helemaal verscholen
staande onder de tot op de grond
hangende takken, keek vol ontzag naar
omhoog en zei toen: “ Nee, dit is een
s-l-u-i-e-r-b-o-o-m.” En natuurlijk, hij
had gelijk! Voortaan heette de treurwilg, tot nu toe, de sluierboom.
Wij liepen dus naar onze sluierboom
en zagen uit de verte, dat er vier
boswerkers bij die boom stonden,
met twee tractors, en een hoop zware
grote takken op het gras. Wij meteen
in alarm. Vlug liepen we naar de heren
toe en vroegen: “ Jullie gaan hem toch

niet mollen? ! ” “ Nee” , antwoordde een
van hen, “ de boom is afgebroken, dat
komt door de storm.”
Wá á á t? ! Hoe kan dat nou! We liepen
om de boom heen, keken naar de top
en zagen een deerlijk gehavend bovenstuk. Een groot stuk van de top, plus
zware boventakken, waren afgeknapt.
De boswerkers waren de takken aan
het wegslepen.
Vol pië teit namen we een paar foto’s
en liepen geschokt naar huis.
Rotten
Onderweg kwamen we een paar
mensen tegen met wie we in gesprek
raakten. Zij hadden de boom ook al
gezien, en vertelden dat die breuk
waarschijnlijk ontstaan was, doordat
regenwater jarenlang door holten in de
takken naar binnen gedruppeld was,
zodat het hout op den duur ging rotten.

Foto: Renee van Alphen

Dat breekt dan makkelijk af.
Thuisgekomen keken we in internet
en zagen toen dat deze treurwilg geen
treurwilg was, maar een treurbeuk.
En treurbeuken zijn, lazen we verder,
vrij zeldzame bomen, in tegenstelling

tot treurwilgen die overal voorkomen.
Weer wat geleerd. Maar de beste
naam, vinden wij, blijft toch ‘sluierboom’.

gerukt. G a er naar kijken, mensen, en
spreek de boom moed in, zodat hij zijn
lot met waardigheid kan dragen. Wij
blijven treuren.

Wij zijn nog geschokt. Er is een kroon
van het hoofd van een koningsboom

R enee v an A lph en
r.j .a.alph en@g mail.com
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Indien u uw spullen op een duurzame wijze een tweede kans
wilt geven , kies dan voor de ophaal hot-line van Schroeder!
Uw spullen worden aangeboden in de Kringloop Holland winkels • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21
Leyweg 922J • Loosduinsekade 156 • Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam) • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 • Westduinweg 196

Kringloop Holland is onderdeel van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven • www.schroeder.nl

TOT € 1.900.- VOORDEEL BIJ MANGO!
LUGGIE

TIGER 4

FR-1

• Lichtste vouwscootmobiel ter wereld
• In drie eenvoudige stappen in te klappen
• Past met gemak in de kleinste auto

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

• Voorzien van automotive vering
• 6 geheime opbergvakken
• Snelheid tot 17 km/u, bereik tot 55 km

€ 2.350,-

• Snelheid tot 17 km/u,

Ideaal voor op reis

Optimaal rijplezier

Automotive vering

stuurkolom en stoel

€ 1.795,-*

€ 5.895,-

bereik tot 50 km

€ 3.995,-

€ 4.395,-

€ 555,VOORDEEL!

€ 2.995,-

*Prijs is excl. armsteunen

€ 1.400,VOORDEEL!

€ 1.900,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

OHA2VS16081

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 31 augustus en zolang de voorraad strekt.
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DEZE WEEK OP

Koningin Wilhelmina was jarig
op 31 augustus. Dan werd er
dus Koninginnedag gevierd.
Op die datum startte mijn lagere
school in de Beetslaan te Rijswijk
het nieuwe schoolseizoen met deze
feestdag. Direct na de oorlog, toen het
weer mocht, pakte men die feestelijkeden ﬂink n n lle r egte tr k
de burgemeester, gevolgd door zijn
wethouders en de Rijswijkse hoempa
door de belangrijkste straten om de
burgerij minzaam toe te wuiven. Maar
zo vroeg was nog bijna niemand uit
de veren op deze vrije dag, zodat
slechts weinig burgers hen groeten
konden. Om half negen kwamen alle
leerlingen van mijn lagere school in
de Beetslaan in de gymzaal bijeen
om het Wilhelmus te zingen en een
speech van het hoofd der school aan te
horen. Daarna werden we vrijgelaten
en rende ik naar de Lindelaan, waar
het buurtcomité Buvelio ( Buurtvereniging Lindelaan en omgeving) allerlei
spelletjes op straat had georganiseerd:
zaklopen, koekhappen, met een ei op
een lepel heen en weer rennen en meer
van die onuitroeibare kinderbezigheden, die je tegenwoordig nog steeds
op Koninginnedag kunt bewonderen.
Die spelen werden voorafgegaan door
gymnastiekdemonstraties van diverse
sportverenigingen. Zelf zat ik op de
gymnastiekclub Animo ( Altijd nog iets
meer omhoog) , maar was nog te jong
om mee te mogen doen. De sporters
marcheerden keurig gekleed in gympakjes het asfalt op om op marsmuziek
van veelal Sousa hun oefeningen te tonen. Altijd spectaculair en veel belangstelling trekkend. Enkele jaren later
werd Animo plotseling opgeheven om
voor mij toen duistere redenen. Veel
later werd mij tersluiks verteld dat een
jonge, nieuw aangestelde en gespierde
sportinstructeur de naam van de club
te letterlijk had genomen en minstens
vier vrouwelijke leden zwanger had
gemaakt. Na de Lindelaan bezocht ik
nog even het kermisje op het terrein
dat nu het Hendrik Ravesteynplein
heet, maar toen nog weiland was, waar

maandag t/m vrijdag
06.30

Mogge Michiel

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

De zevensprong.

ik met mijn klas nog gesport heb.
Rijswijk hield hier namelijk op. G eld
om de attracties te bezoeken had ik
niet, maar kijken was ook leuk. Toen
ik als onderwijzer in Rijswijk werkte,
moesten we met de hoogste klassen
op Koninginnedag naar Park Hofrust
om daar voor het G emeentehuis voor
burgemeester en wethouders enige van
te voren ingestudeerde vaderlandse
liederen te zingen, begeleid door de

Wilhelmina.

Rijswijkse Harmonie. Behalve het
volkslied zongen we andere oudvaderlandse liederen, zoals Wien Neerlands
bloed, Wij willen Holland houden,
Hollands vlag, Wij leven blij en natuurlijk de Zilvervloot. Ook de Blauw
geruite kiel kwam aan bod en zongen
wij uit volle borst. Vooraf moest ik

veel moeite doen om die antieke
teksten aan de kinderen uit te leggen,
zodat ze begrepen wat ze zongen.
Daardoor heb ik ze nooit vergeten en
brul ik heerlijk mee in terugkijkprogramma’s op radio of tv. Toch vond ik
de hele vertoning daar voor het bordes
met die gezette, welgedane sigaren
rokende heren ( vrouwen zaten toen
nog niet in het gemeentebestuur) een
ietwat gê nante vertoning. Alsof ze
zelf het hof waren. Mijn vrije dag was
door deze vertoningvoor de helft naar
de maan en we kregen er niets voor.
Zelfs een glaasje limonade voor de
d rstige keeltjes n ﬂ k n er niet
vanaf, terwijl de heren binnen aan de
oranje borrel gingen.
Begin jaren zestig heb ik met mijn
Rijswijkse klas bij gelegenheid van
een of andere Oranjedag wel met
kinderen van andere scholen mogen
dansen op het plein onderaan het
bordes van Paleis Huis ten Bosch.
Dit was natuurlijk veel leuker dan het
zingen van die ouderwetse pathetische
liederen uit de negentiende eeuw. Dat
dansen was echt des kinds. Bovendien
zag ik aan de prinsessen dat ze de
dansjes herkenden. Op de school van
de bekende pedagoog Kees Boeke
hadden ze die namelijk ook geleerd.
De hele Koninklijke familie was aanwezig om te kijken naar onze dansen
zoals de Zevensprong en G roen is ‘t
gras. In de Haagsche Courant heeft
er nog een foto van gestaan. Niet
van ons, de uitvoerders, maar van de
familie dus.
De unieke traditie van onze Nederlandse Koninginnedag, die al meer dan
een eeuw bestaat maar nu Koningsdag
heet, is in de loop der jaren sterk
veranderd maar nog altijd een feestelijke gebeurtenis. Ik ben onderdaan
van de dames Wilhelmina, Juliana
en Beatrix geweest en nu dus van de
heer Willem-Alexander. Maar in de
toekomst zit er hoogstwaarschijnlijk
weer een dame op de troon!
B arend J an Donker
lind enf @planet.nl

Zaklopen.

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

Non-stop muziek

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

maandag t/m vrijdag
07.00

TV West Ochtendnieuws

Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal

10.00

Debby en haar Mannen

Kijk live mee met de radiouitzending.

17.00

maandag: TV West Sport Met Bart Nolles.
dinsdag: Hollands Groen Over de natuur in Zuid-Holland,
onder meer met Johan Overdevest.

woensdag: De Medleys op weg naar Eeuwige Trouw
Real-life programma waarin volkszanger John Medley wordt
gevolgd in de voorbereidingen op zijn huwelijk met Mijntje.

donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte lijn
door de regio en komt bijzondere mensen tegen.

vrijdag: Alles op 1 A4 Over het gebied rondom de A4.
17.30

TV West Nieuws

Het nieuws uit de regio

17.45

Verkeersjournaal

Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar de komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwachten zijn.

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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OPEN DAG
Kom gezellig naar de Open
Dag van Omroep West. Op
zaterdag 3 september staan
de deuren open en laten we
je graag alles zien. Natuurlijk
zijn veel van onze presentatoren aanwezig en kun je met
hen op de foto.

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

Op zaterdag 3 september
ben je van 11.00-15.00 uur
welkom bij Omroep West.
Aanmelden kan via een e-mailtje:
opendag@omroepwest.nl
of bel tijdens kantooruren
naar 070-307 88 88.

Tot 3 september!

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
Dé onafhankelijke
lifestylebeurs
voor50-plussers
uit de
regio Haaglanden

Kom naar dé lifestylebeurs voor
actieve 50-plussers uit de regio
Haaglanden!

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016
VAN 9.00 - 18.00 UUR
GROTE KERK DEN HAAG
(adres: Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag)

Kijk voor meer informatie op
www.50pluslifestylebeurshaaglanden.nl

Gratis toegang t.w.v. € 7,50
tegen inlevering van deze
coupon!

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)

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

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

Quiz over geschiedenis van Den Haag
Voetbalclub SVC’08 toont haar maatschappelijk betrokkenheid

Op 24 september verschijnt het eerste nummer van
het nieuwe magazine ‘Haagse Historie’. Ter ere daarvan
organiseert ‘Haagse Historie’ een quiz, waarvan de finale
plaats vindt in de Bibliotheek op het Spui. Teams van lezers
en luisteraars uit Den Haag strijden daarbij met teams van
prominenten om de eer.

SVC’08 gaat maatschappelijke activiteiten organiseren. De voetbalclub gaat voor gebruik van het clubhuis zorgen op tijden dat er niet gevoetbald wordt. Het complex biedt volop mogelijkheden. De kantine is ruim en gezellig ingericht, de keuken voor professioneel gebruik geschikt.
De bereikbaarheid is goed met voldoende parkeermogelijkheden. Er is een invalide toilet en de kantine is met een lift bereikbaar. Zoals het
een sportvereniging betaamt is bewegen de centrale gedachte. Samen met de Coöperatieve Vereniging de Volharding is een plan gemaakt om
wekelijks ouderen in Scheveningen en naastgelegen wijken en buurten, letterlijk, in beweging te brengen. Sportief in beweging zijn staat dus
in het plan centraal, met wèl voor iedereen een programma dat afgestemd is op de eigen mogelijkheden. Er gaat worden samengewerkt met
Respect, de Thuishaven, ROC Mondriaan, YMCA, Welzijn Scheveningen, de Gemeente en Sportief Plan.

Het magazine ‘Haagse Historie’

Het nieuwe blad verschijnt vier maal per jaar en richt zich
op ieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van
Den Haag en omstreken. Met boeiende verhalen van bekende historici en journalisten en prachtige illustraties geeft
het blad een levendig beeld van Den Haag vroeger en nu.

Er is vervoer geregeld van en naar SVC’08. Deelnemers worden ‘s ochtends gehaald en ‘s middags terug gebracht. Op een vaste dag per week,
de woensdag, maar het doel is om ook de dinsdag en de donderdag te gaan gebruiken. Woensdag 7 september zal de eerste ‘beweegdag’
worden georganiseerd.
In de ochtend gaat het bedrijf Sportief Plan een beweegprogramma verzorgen. Sportief Plan heeft ervaring met het begeleiden van sport en
beweging door en voor ouderen. Zij zorgen voor een stimulerende omgeving, iedereen is welkom. Het gaat er niet om wat je kunt, maar wat je
wilt!! Tussen de middag verzorgen vrijwilligers en leerlingen van ROC Mondriaan een warme maaltijd. Na het eten is er gelegenheid om met
elkaar gezellig te praten, te sjoelen, te kaarten, te biljarten of andere bezigheden. Als men dat wil kan men weer naar buiten, bijvoorbeeld voor
een wandeling in het direct naast het complex gelegen prachtige bos met de Japanse tuin. Of voor een wedstrijdje jeu de boule.

Hoofdredacteur is Bas Kromhout, eerder redacteur bij het
Historisch Nieuwsblad en het Haagse Straatnieuws.
Het blad is ontstaan uit de samenwerking tussen twintig
historische verenigingen in Den Haag, het Haags Historisch
Museum, de Bibliotheek, het Archief, Monumentenzorg en
Archeologie. Meer informatie over het blad is te vinden op:
www.haagsehistoriemagazine.nl.

De leerlingen van het ROC Mondriaan zijn er de gehele dag en helpen ‘s ochtends Sportief Plan bij de sportieve activiteiten, ‘s middags de
deelnemers die weer naar buiten gaan. Ook het bedrijfsleven doet mee. Diverse groothandelaren in vlees, vis en groente uit Scheveningen hebben toegezegd om hun producten te willen leveren voor dit project. Door giften is deelname tot eind 2016 gratis, daarna zal per deelnemer een
kleine bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Eerste Haagse Historie Quiz

Voor de quiz die georganiseerd wordt ter gelegenheid van
de lancering van het nieuwe blad is de eerste voorronde
in juli in De Posthoorn verschenen. Een tweede ronde in
deze krant volgt op 24 augustus. Uit die rondes wordt een
Posthoorn-team geformeerd.

SVC’08 en de Volharding hebben dit initiatief genomen omdat ouderen iets extra’s verdienen, ouderen die graag een dag buiten doorbrengen,
die moeite hebben om te bewegen of die het gewoon leuk vinden om samen te zijn. SVC’08 en de Volharding verwelkomen graag extra mensen, middelen en money om deze dagen mogelijk te maken. Als er bedrijven zijn die dit lezen en een steentje willen bijdragen, neem contact
met ondergetekenden op. Voor iedereen geldt, wilt u meer informatie, neem dan contact op met: Hans Taal (hans.taal@ziggo.nl) of Jan Vos
(vos09234@planet.nl).

Ook Omroep West gaat aandacht besteden aan de quiz
en een team samenstellen. Deze teams mogen het op 24
september opnemen tegen het ‘wethouder-team’ en het
‘Haagse prominenten-team’. Ieder die de finale van de
quiz wil bijwonen, kan zich daarvoor aanmelden via quiz@
denhaag.nl. Er zijn 120 stoelen. Vol is vol.

Tentoonstelling Variété aan Zee
De tentoonstelling Variété aan Zee is in de studio van de Centrale Bibliotheek aan het Spui en in de verlichte panelen in het Atrium tot 4
september te zien. Deze tentoonstelling voert u langs deze Haagse theaters van weleer en toont u de variétéartiesten die deze theatervorm
groot hebben gemaakt. Karel de Rooij heeft het programma samengesteld. Op zondag 28 augustus is er een voorstelling te zien waarin diverse
facetten van het variété centraal staan. Om 15.00 uur is er een voorstelling te zien in de studio van de bibliotheek. Toegang is gratis.

Fonds 1818 agenda
FOTO INVOEGEN

In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden
wordendoor
doorFonds
Fonds1818.
1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig
gelijkwaardigdeel
deeltetenemen
nemenaan
aanhet
hetmaatschappelijk
maatschappelijkleven.
leven.www.fonds1818.nl
www.fonds1818.nl
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Nieuwe Kerk

Locatie: Spui 175, Den Haag
Aanvang: 12.30 uur
Toegang: gratis
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Toegang: €10,00 - €32,50
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De Haagse Metro
‘Den Haag Centraal krijgt een prachtig metrostation’. Het was begin 2014 een krantenkop. Inmiddels is het station gebouwd. Een halte in de zogenoemde E-lijn. Dat staat voor Erasmuslijn, een
aanduiding voor een semi-metrolijn tussen Rotterdam en Den Haag. In de Maasstad hebben ze al
sinds 1968 een metro. In de Hofstad is daar, nog steeds, weinig van de bekennen. Toch waren er
ooit wel plannen voor een Haagse Metro.
Het is kort na de Tweede Wereldoorlog. Den Haag is zwaar beschadigd.
Het gemeentebestuur vraagt Willem
Dudok een plan voor de wederopbouw te maken, inclusief uitbreiding
van de stad naar 8 50.000 inwoners.
De architect en stedenbouwkundige
neemt meteen de ontsluiting van Den
Haag in zijn plannen mee: wegen en
openbaar vervoer. Voor wat dat laatste
betreft bedenkt Dudok de aanleg
van een ringspoorbaan die begint bij
station Staatsspoor aan de Rijnstraat. Het kopstation moet daartoe
omgebouwd worden tot Centraal
Station en er moet een ondergronds
spoor aan toegevoegd worden. Dat
ondergrondse spoor moet lopen via
het Malieveld, de Koningskade,
Raamweg en Plesmanweg tot bij het
huidige Madurodam.
Daar buigt het spoor naar links, om
via de huidige Prof. Teldersweg,
Johan de Witlaan, Kennedylaan en
Sportlaan, bij de Savornin Lohmanlaan weer naar links af te buigen
richting Oude Haagweg. Van daar af
gaat het rechtdoor richting Rijswijk
om met een lus bij de Van Vredenburghweg aan te sluiten op de
spoorbaan Amsterdam-Rotterdam.
De ringspoorbaan zou een extra ‘tak’
kunnen krijgen die via de Laan van
Meerdervoort naar Kijkduin loopt. Bij
de Dedemsvaartweg voorziet Dudok
een groot station en emplacement.
In Dudoks visioen zou de spoorlijn
grotendeels ondergronds moeten
lopen. Dat sluit aan bij de visie van
de Haagse burgemeester J.A.N. Patijn
( 1918 -1930) . Die zag in Parijs de metro en was er zo vol van dat hij zo’n
systeem ook in Den Haag wenste.
Dat kwam er niet van, net zo min als

Tramtunnel.

Dudoks plannen werden gerealiseerd.
Er was gewoon geen geld voor.
Toch was het zaad kennelijk gezaaid:
de idee dat Den Haag een metro zou
moeten krijgen. Een nieuwe kans doet
zich beginjaren zestig voor. Het gaat
slecht met de HTM. Het gemeentebestuur vraagt de Duitse verkeersdeskundige dr. ing. F. Lehner een onderzoek te doen naar de doelmatigheid
van het tram- en buslijnenstelsel en
voorstellen voor verbetering te doen.
Zo moeten de verliezen bij de HTM
kleiner worden zonder dat de Haagse
bevolking er het slachtoffer van wordt
middels slechter openbaar vervoer.
Lehner ziet de tram als ruggengraat
van het Haagse openbaar vervoer met
als hoofdaders Parkstraat, Spui, Rijswijkseweg, G rote Marktstraat, Prinsengracht. In een metro of monorail
ziet de Duitser niets. Wel is Den Haag
volgens hem gebaat bij een ondergrondse tram. Een aantal lijnen moet

Den Haag Centraal.

worden opgeheven, anderen moeten
worden verlengd. Ook pleit hij voor
vrij liggende trambanen om de trams
zo sneller te kunnen laten rijden.
In het centrum blijven er echter grote
verkeersproblemen. Tegelijk wordt
het dorp Zoetermeer in 1966 aangewezen als groeistad; daar moeten
Hagenaars gaan wonen. Dat vraagt
uiteraard om een openbaar vervoerverbinding. De gemeente Den Haag
en de HTM zien er echter weinig in
die te gaan exploiteren. Om aan beide
knelpunten iets te doen presenteert de
gemeente Den Haag in 1969 een nota
openbaar vervoer. De Hofstad moet
een semi-metro krijgen, die in fasen
aangelegd wordt. Daarnaast is er met
de NS een akkoord dat een railverbinding met Zoetermeer tot stand komt
via een aftakking van de Hofpleinlijn,
eventueel in combinatie met de semimetro die Den Haag krijgt.
Draaischrijf wordt het nieuw te

Het tramnetwerk

bouwen Den Haag Centraal Station.
Het bouwplan stamt uit 1970. In
1973 gaat het station open. In de
kelder wordt ruimte gemaakt voor
een ondergrondse spoorbaan richting
Malieveld, Koningskade, Javabrug
en Scheveningen. Boven de perrons op de begane grond komt een
platform voor de semi-metro. Die
krijgt drie takken: G rote MarktstraatSpui, Prinsessegracht en Juliana van
Stolberglaan. In een later fase zou de
tak G rote Marktstraat ondergronds
kunnen worden aangelegd richting
Prinsegracht.
Wat de verbinding met Zoetermeer
betreft: de Hofpleinlijn zou vanaf de

IJsclubweg ook kunnen aansluiten
op de semi-metrolijn in de Juliana
van Stolberglaan. Met de sporen in
de kelder van Den Haag Centraal
zou er zo ook een verbinding met
Scheveningen voor de reizigers
ontstaan. Later wordt bedacht dat
een bovengrondse verbinding wellicht nog beter is; vanaf het platform
boven de sporen met een lus over de
Bezuidenhoutsweg, via de Koekamp
richting Malieveld.
Koekamplus
Het is deze Koekamplus die de
gemoederen in beweging brengt.
Zeker als de gemeenteraad akkoord
gaat. Actiegroep Dooievaar, met op

De tramtunnel, gezien vanaf de Brouwersgracht.
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Het Haags Startstation Erasmuslijn.

van Den Haag.

de achtergrond studenten van de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam,
organiseert het protest. Na drie jaar
strijd is de slag gewonnen. In 1976
schrapt de gemeenteraad de geplande
750 meter lange lus via de Koekamp.
In plaats daarvan zal de ‘semi-metro’,
die dan al eigenlijk zo niet meer mag
heten, gewoon op straat rijden richting
Scheveningen.
Wat wel overeind blijft zijn plannen
voor tunnels in het centrum. Bij de
Houtmarkt is een ondergronds station
gepland. Van daaraf zouden er twee
ondergrondse lijnen moeten komen:
via de G rote Marktstraat richting Zeeheldenkwartier en Laan van Meerder-

voort, en een lijn onder het Spui door.
Maar niemand wil er echt aan, die
sterven de plannen een stille dood.
Voor de goede orde: Rotterdam heeft
al sinds 1968 een metro, Amsterdam
opent de eerste lijn in 1977. In Den
Haag blijft het echter tobben. Er zijn
talloze rapporten en studies, maar
feitelijk gebeurt er niets. Pas in de
jaren negentig komt het ‘dossier’ weer
tot leven. De kruising Spui-G rote
Marktstraat is zo druk geworden dat
er voor trams geen doorkomen meer
aan is. Dus wordt het oude plan weer
uit de kast gehaald. De tram, komend
vanaf het platform bij Den Haag Centraal station, moet hier ondergronds
gaan rijden, en een station krijgen. De
lijn kan dan via een tunnel van 1.250
meter doorlopen richting Prinsegracht
om daar weer bovengronds te komen.
Een heel korte variant van alle eerdere
voornemens.
Zo’n zelfde korte variant wordt aan
de andere kant van het platform Den
Haag Centraal Station gekozen. G een
semi-metro meer die via een lijn op
palen de Juliana van Stolberglaan
volgt tot aan de IJsclubweg, maar een
opzet waarbij de tram na ongeveer een
kilometer, kort voorbij de Beatrixlaan
en het daar bovengronds aan te leggen
station Ternoot, gewoon op straathoogte gaat rijden. Station Ternoot
wordt in 1976 opgeleverd. Het wordt
de duurste tramhalte van Nederland:
kosten 8 0 miljoen euro. In 2004-2005
kost een opknapbeurt nog eens 8 mil-

joen. Na enige discussie wordt besloten tot aanleg van de tunnel onder de
G rote Marktstraat en een deel van de
Prinsengracht, inclusief ondergronds
station. Voor de verbinding met
Zoetermeer wordt ook een oplossing
bedacht. Er komen speciale trams op
die lijn - RandstadRail genaamd - die
bij station Laan van Nieuw Oost-Indië
een traject op palen boven de Prinses
Beatrixlaan gaan volgen, om zo het
platform bij Den Haag Centraal te
bereiken waar ze aansluiting vinden
op het normale netwerk.
Er komt echter nog iets bij. Rotterdam
wil met metro-stellen de Hofpleinlijn
gaan gebruiken en zo een koppeling bewerkstelligen met het Haagse
tramnetwerk. Den Haag ziet daar
niets in. Dus gaan die metro-stellen
via normaal spoor naar Den Haag
Centraal. Door de komst van de
eerder genoemde Erasmuslijn is dat
standpunt wel iets bijgesteld. De Rotterdamse metro-trein komt nu ook op
het platform Den Haag Centraal aan.
Maar er is nog steeds geen verbinding
met het Haagse tramlijnen-stelsel.

Tramtanic
In december 1996 wordt gestart met
het graven van de tramtunnel bij de
G rote Markstraat: 13,5 meter onder de
grond. Binnen vier jaar zou dat werk
klaar zijn. Het wordt echter een ramp.
In 1998 dringt grondwater de tunnel
binnen. De zaak verzakt. Al snel staat
de tunnel bekend als ‘zwemtunnel’ of
‘tramtanic’. Na talloze ingrepen plus
dito vertraging in de afbouw, wordt
de tunnel uiteindelijk op 16 maart
2004 in gebruik genomen. De kosten
zijn gestegen van een verwachte 140
miljoen euro naar 250 miljoen euro.
Rond de eeuwwisseling wordt gestart
met de bouw van de verbinding boven
de Prinses Beatrixlaan. Het stukje
rail plus een bovengronds station
kost tientallen miljoenen euro’s. De
‘netkous’ - verwijzend naar de stalen
constructie waarbinnen de trams
rijden - verwelkomt de eerste regulier
rijdende ‘streetcar’ in augustus 2006.
Kort daarna, in 2007, werd begonnen
met de grootscheepse renovatie van
winkelcentrum Babylon dat aan de
noordwestkant van Den Haag Centraal

De ‘netkous’ in het Beatrixkwartier in Den Haag.

staat. Dat betekent tegelijk het einde
van het deel van het tramplatform
boven het station, dat nog steeds de
mogelijkheid bood een tramlijn via
een lus over de Bezuidenhoutsweweg
richting Koekamp en Malieveld te
laten lopen. Dik dertig jaar nadat de
gemeenteraad besloten had van dat
plan af te zien is het ook bouwtechnisch onmogelijk geworden.
In het najaar van 2014 werd begonnen
het spoor van de metrostellen uit Rotterdam van het maaiveld te verhogen
naar het platform boven Den Haag
Centraal. De lijn, E-lijn gedoopt, heeft
een eigen ‘halte’ gekregen: HSE.
En dat staat voor Haags Startstation
Erasmuslijn. Opdrachtgever van de
werken: de gemeente Den Haag! En
verder is er van alle plannen uit het
verleden weinig meer over. De lijnen
die Dudok nog voor ogen had zijn
volgebouwd. Ook voor nieuwe vrij
liggende trambanen ( Lehner) is in Den
Haag geen plaats meer.
Carel G oseling
carelg oseling @h otmail.com
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Bel en bestel 070 - 221 0581

Vouwkrat op wielen, Fold ‘N Roll

Voetenveger

Dit is de Rolls Royce onder het vouwkrat op wielen. Het vouwkrat is super sterk uitgevoerd, heeft een opbergcapaciteit tot wel
35 kg. en heeft een inhoud van ruim 50 liter.
Handig voor de boodschappen, om gereedschap in te vervoeren, dossiers in mee te nemen of als hobbytrolley.
•
•

Deksel en/of hoes apart bij te bestellen.
Volledig inklapbaar.

Onze prijs vanaf € 29,95

Voor leden

•

23,96

•
•

Schoottafel

•

Het grote oppervlak zorgt voor een
grondige reiniging van de onderzijde en de zijkant van de schoenen.
Vervaardigd van massief hout en
stevige kunststof borstels.
Aan de onderzijde rubberen anti-slip banden.
Afmeting: ca. 36x26xH6cm.
Voor leden

Onze prijs €12,95

10,40

Go Up boodschappentrolley
•
•
•
•

Multifunktionele schoottafel.
Bovenzijde harde kunststof, geschikt als
ondergrond voor bijv. laptop, ontbijt etc.
Onderzijde kussen gevuld met korrels
Afmeting 30x47cm
In vier kleuren.

Voor leden

6,50

Onze prijs €7,95

Opblaasbaar beenkussen

Onze catalogus 2016 is uit.
Vraag hem nu aan !

Bel
070 - 22 10 581

Opblaasbaar kussen is speciaal
ontworpen voor een relaxte
houding. Gemakkelijk om mee
te nemen op uitstap of reis.
Ook te gebruiken als hoofd- of
rugsteun.

en wordt gratis

lid !

•Afmeting 63cm x 68cm.
•Een pompje wordt bijgeleverd.
•Gewicht 500 g.
•Dikte van het kussen van 4 tot
ongeveer 18 cm, afhankelijk van
het opblazen.

Onze prijs € 29,95

De Go Up heeft een grote
boodschappentas. De inhoud
van de tas is ongeveer 40 liter en
voorzien van een binnentas die
er eenvoudig is uit te halen
om te kunnen wassen.
Voor de diepvriesspullen is
er een speciale diepvriestas
aan de voorkant bevestigd
met een inhoud van 6
liter. Gemakkelijk mee te
nemen in de auto.

Voor leden

95

23,

•
•

Verkrijgbaar in 4
kleuren.
Zwenkende dubbele
voorwielen.

Onze prijs € 149,00

Voor leden

119,95
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Herinneringen van een meisje tussen stoute jongens
Het artikel over de verdwenen MMS, de middelbare school voor meisjes, deed mij eraan denken dat
ik als meisje op een HBS met voornamelijk jongens terecht kwam. Het omgekeerde dus. Een, ook al
zo’n verdwenen opleiding, een HBS. Hogere Burger School. Die Tymstra school was niet zomaar een
school maar door de buitenwacht vaak genoemd een ‘school voor stoute jongens’.
Halverwege de jaren vijftig kwam ik
op een nieuwe school, de TymstraHBS in de Sweelinckstraat. Op een
of andere manier was ik daar terecht
gekomen. Je kwam daar nooit zomaar
omdat het zo’n leuke of goede school
was. Maar vragen hoe je daar beland
was, was zoiets als aan iemand in de
bak vragen waarom hij daar zat. Laten
we het in mijn geval er maar op houden dat er wegens gebrek aan succes
geprolongeerd werd. Niet dat iedereen
lui of lastig was. Er kon op die school
ook de overstap van de MULO naar de
HBS worden gemaakt, of de overstap
van het G ymnasium naar de HBS.
Dat kon verder vrijwel nergens. Ook
kwamen er jongens uit Suriname die
in Nederland makkelijker aansluiting
hadden vanaf de school waarop zij
daar zaten. Toch had de school de
naam een school voor lastige en luie
stoute jongens te zijn. Ook omdat er
maar een handje vol meisjes op die
school zat. Ik kan me niet herinneren
dat ik met meer dan zes meisjes in een
klas van een stuk of 25 leerlingen zat.
Meestal minder dan zes, in de paralelklas zaten helemaal geen meisjes. In
de vijfde klas, de examenklas HBS-B,
zat ik zelfs als enige meisje met 25
jongens. Omdat er maar zo weinig
meisjes op school zaten hadden we
een speciale ‘meisjeskamer’ met een
spiegel ter beschikking, we mochten
daar ook ons brood opeten en onze
jas ophangen. Daar vlakbij de enige
meisjestoilet, voorzien van een matglazen deur en een Delftsblauwe pot
met bloemmotief. G ymnastiek werd
gegeven door het echtpaar Van Vreumingen, de meisjesles van mevrouw,
de jongensles van mijnheer. Vervelend
was wel dat wij als meisjes, omdat
we met zo weinig waren, met veel
klassen tegelijk gymnastiekles hadden,
op onze vrije middag dus. De jongens
hadden gewoon gym door het rooster,
dan hadden wij dus op een ongelukkig
tijdstip vrije uren. Bij de school was
geen gymnastieklokaal, de meisjes
moesten daarvoor naar de HBS in
de Raamstraat en zomers naar een
sportterrein aan de Hoekwaterstraat
ergens tegen Rijswijk. Het kwam dus
nogal eens voor dat we ‘verdwaalden’
en laat in de les kwamen, of helemaal
niet. De straf was dan wel zwaar,

namelijk terugkomen op een strafmiddag op de vrije middag, dus weer
geen gym! Hoera! Ik haatte het vak.
Als meisjes hadden we een streepje
voor, we mochten in de meisjeskamer
blijven als we pauze hadden. De heer
Heijmans was directeur, kwamen wij
meisjes hem voor de school tegen,
dan nam hij zijn hoed voor ons af:
“ Dames! ” G eweldig was dat.

Brandenburg
De school zat in twee naast elkaar gelegen herenhuizen, de klaslokalen waren erg grote kamers, met suitedeuren
tussen twee lokalen, die suitedeuren
konden niet open. De twee huizen waren niet met elkaar verbonden, zowel
het tekenlokaal als het natuurkunde
lokaal waren op zolder, er scheen
een geheime doorgang te zijn
maar daar mocht je niet door,
je moest dus best veel lopen
als je niet in je eigen lokaal les
had. Trap af, trap op. De enige
die we ervan verdachten wel
eens van die geheime doorgang
gebruik te maken was de heer
Kervezee, de amanuensis, dat
moest wel gezien de snelheid
waarmee hij van het ene naar
het andere lokaal boven ging.
Natuurkunde, scheikunde,
biologie en tekenen hadden we in
vaklokalen, voor de rest zat je in je
eigen lokaal. Tegenover de school,
andere kant van de Sweelinckstraat
was de Johanna Westermanschool,
een MULO en ULO voor meisjes uit
de betere kringen. De school werd
kortweg ‘Brandenburg’ genoemd naar
de directrice, ‘mejuffrouw Brandenburg’ zoals op het naambord stond.
Om te zorgen dat wij niet bij Brandenburg naar binnen konden kijken
en trouwens ook niet naar buiten,
waren de ramen van onze school tot
halverwege witgeverfd. Voor de ramen
aan de lokaalzijde was nog grofmazig kippengaas gespannen, zodat wij
niet door het raam konden vliegen.
Bij Brandenburg naar binnen kijken
kon trouwens sowieso niet, want daar
hingen halve groen geblokte gordijntjes voor het raam. Omdat wij geen
schoolplein hadden, mochten wij in de
pauze alleen maar in een vast blokje
lopen. Tussen de middag mocht wat
meer, dan konden we
naar slager Slootweg
op de Laan van Meerdervoort die kroketten
verkocht en ook friet
met zelfgemaakte
mayonaise - die we eigenlijk niet zo lekker
vonden. Soms kwam
er ook een man met
De derde klas HBS met de heer Haak.
een bestelwagen friet

verkopen in de pauze. Er waren toen
nog meer scholen daar in de buurt: het
Christelijk G ymnasium op de hoek
van de Sweelinckstraat en G ymnasium
Haganum met een poort voorzien van
een hek aan de Laan van Meerdervoort. We hadden geen contact met die
andere scholen, je had er hooguit ooit
op gezeten.
Tymstra was een heel strenge school,
je mocht niks en onvoldoendes werden
naar huis doorgegeven, middels een
‘strafbrief’ die getekend retour moest
of erger. Als je pech had belde mevrouw Besemer, die er speciaal voor
was aangesteld, naar je huis. Ze belde
liefst op die éne vrije zaterdag die
mijn vader eens in de zoveel weken
had. Uiteraard hadden we toen, net als

iedereen, zaterdags school en werkte
mijn vader ook meestal op zaterdagmorgen. Na zo’n brief of telefoontje
waren de rapen natuurlijk wel gaar.
Vermeld mag wel dat we uitstekende
leraren hadden, juffrouw Rosman voor
Duits, mantelpak van voor de oorlog,
kort haar, kordaat, heel streng, elke
les iedereen een beurt, als je haperde
met je Deutscher Wortschatz bleef ze
bij jou hangen en erover doorzagen,
ellende. De heer Andringa die net
als de directeur Frans gaf; de heer
Wiesing, die nog niet zo oud was, voor
Engels; de heer Haak, ‘kapitein Haak’,
geschiedenis en aardrijkskunde. Ook
nog twee echte professoren, die uit
Indië gezet waren, professor Uri voor
Nederlands en professor Van der Pijl
voor biologie. Van der Pijl werd later
weer hoogleraar in Nijmegen. De
heer Huizing, niet ongevoelig voor
vrouwelijk schoon, voor scheikunde.
Mr. Sö nghen voor staatsinrichting, hij
kon goochelen, hij had dat goochelen
geleerd als gijzelaar in Sint-Michielsgestel, de laatste les voor de vakantie
gaf hij voorstelling. De heer Saays ook
heel streng, economie en boekhouden.
Broekhuizen natuurkunde. Hamerslag,
ex-militair ( en dat was te merken) ,
voor wiskunde. Juffrouw Pinke voor
aardrijkskunde en juffrouw Sepers
voor Nederlands. Juffrouw Sepers
was nog jong, ik denk dat sommige

De vijfde klas, met al die jongens, ik zit achteraan, de leraar is de heer Huizing, de foto is genomen in het scheikunde lokaal. Je kunt de geblindeerde ramen met kippengaas zien. Ook op
deze foto: conciërge Schimmel, een kleine man, in een stofjas.

leerlingen ouder waren dan zij. In mijn
klas zaten klasgenoten die al in militaire dienst waren geweest. Er waren
er werd geﬂ isterd die l een kind
hadden. Jongens droegen toen nog een
colbertje en de dag na vaderdag kwam
in de vijfde klas een aantal klasgenoten demonstratief een nieuwe stropdas
aan op school! Met vaderdag gekregen! Andringa, die toen nog geen
kinderen had, keek beteuterd.
Ik deed HBS-B dus ik weet niet
precies hoe het met die leraren
van de A-afdeling, economie en
handel zat. Pomdat het een kleine
school was werkten sommige
leraren parttime bij ons zoals de
leraar Maat die lijntekenen en
tekenen gaf. Ook al stelde wat je
gemaakt had eigenlijk niets voor,
hij zag er altijd wel wat in. Hij
zag er doorgaans meer in dan jijzelf
erin zag. Als concië rge de heer Schimmel met de absentielijsten tijdens
zijn les langskwam was het altijd:
“ Schimmel, een sigaartje? ” “ G raag
mijnheer! ” Prachtig, ik weet niet eens
of Schimmel rookte, maar hij nam het
sigaartje altijd mee.
De ouderavonden waren in het Parkhotel, ik had pech, mijn vader was van
de blauwe knoop, dus er werd een echt
gesprek gevoerd. Dat was bij andere
vaders wel eens anders! Die maakten
er een gezellige avond van!
‘Getuigschrift’
Alles bij elkaar was het een wonder
dat we in de examenklas belandden
en examen deden en dat de meesten
het ook nog haalden. HBS-B had toen
heel veel vakken, combinatie algebragoniometrie, combinatie analytische
meetkunde/ stereometrie, natuurkunde,
mechanica, biologie, Nederlands,
Engels, Frans en Duits. We hadden
ook nog economie, aardrijkskunde,
ges iedenis k s gr e tekenen en
lijntekenen, maar daar hoefde je geen
examen in te doen als je een voldoende cijfer had. In plaats van tekenen en
lijntekenen mocht je ook boekhouden
kiezen. Je moest toen nog in bijna alle
vakken ook mondeling doen. Voor de
exacte vakken als je minder dan een
zeven scoorde voor het centraal exa-

men, voor biologie alleen mondeling
en voor alle talen schriftelijk en mondeling. Een ware ramp. Je had geen
idee wat je voor cijfers had gehaald,
behalve als je vrijstelling had voor
de exacte vakken, maar voor de rest
wist je niks. Zo bleef het tot het einde
spannend. En zo stonden we beneden
bij de dubbele trap op zaterdagmiddag. De heer Schimmel, de concië rge,
kwam zorgelijk kijkend met lijsten
de trap af en las tergend langzaam
namen voor, mijn naam met een V,
dus op het einde. Als je naam was
opgelezen moest je mee naar boven,
de linker trap op: gezakt! Mijn naam
werd niet opgelezen, juichend gingen
we rechtertrap op, ik kon mijn vreugde
niet op: “ Naar Leiden! Het huis uit!
Op kamers! ” Superblij en helemaal
hoteldebotel van de zenuwen. De leraren zaten met de gecommitteerden aan
de in een vierkant staande tafels in ons
lokaal, de baas, Heijmans, in het midden. We kregen ter plekke ons diploma
uitgereikt, niets geen feestelijkheden
met ouders vrienden en bekenden
zoals tegenwoordig, maar boter bij de
vis. We moesten het diploma, waar
gek genoeg ‘getuigschrift’ opstond,
maar wat wel een diploma was, ter
plekke tekenen. Ik kreeg met moeite
mijn naam geschreven, zo trilde ik.
Nog niet helemaal van de wereld pakte
ik het fraai gekalligrafeerde papier
en vouwde het een paar keer dubbel
tot een klein pakketje, dat ik in mijn
weterige nd de ets n r is
meenam. Thuis vroegen mijn vader
en moeder waar mijn diploma was,
ik liet het zien, er werd gefeliciteerd
en gelachen en mijn moeder pakte de
strijkbout om het papier weer glad
te strijken. Na al die jaren heeft het
zweterige handje nog steeds de sporen
achtergelaten, het papier werd eerst
gelig en daarna verpuffelde het op de
vouwen. Een blijvende herinnering
aan mijn HBS tijd waarvan mijn
vader, die nooit op een middelbare
school had gezeten altijd beweerde dat
het de mooiste tijd van je leven was.
Ik dacht dan wel eens wat moet de rest
dan wel worden maar de mooiste tijd
moest gelukkig nog komen!
J oan L u ij t- V erh eij
v og elsang @z eeland net.nl
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VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht,
geliked en gedeeld?
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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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GEL

DIG

KERKETUINENWEG 30
DEN HAAG
TEL: 0229 - 753242

T/M

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

ZA

3S

EPT
.

NU VOOR BODEMPRIJZEN
ROLLATOR
CASA GO-GO III

••
•

DEGELIJKE ROLLATOR
INCL. MANDJE,
DIENBLAD EN STOKHOUDER
GEWICHT: 12,4 KG

69.-

49.-

ROLSTOEL
G-LITE PRO

••
•

OPVOUWBAAR
LICHTGEWICHT
SPAAKWIELEN

469.-

349.-

Indien u uw spullen op een duurzame wijze een tweede kans
wilt geven , kies dan voor de ophaal hot-line van Schroeder!

Uw spullen worden aangeboden in de Kringloop Holland winkels • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21
Leyweg 922J • Loosduinsekade 156 • Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam) • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 • Westduinweg 196

KIJK VOOR ALLE ACTIES OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL
UW HULPMIDDELENOUTLET,
NOG NOOIT WAS COMFORT ZÓ VOORDELIG!
Kringloop Holland is onderdeel van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven • www.schroeder.nl
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Straatnamen in Loosduinen
Laat ik voorop stellen dat de leider van de slavenopstand op Curaçao in 1795, ‘kapitein’ Tula, minimaal een straatnaam verdient.
Deze zeer heldhaftige man en enkele medestanders zijn uiteindelijk na een schijnproces veroordeeld en op een ongekend wrede
manier ter dood gebracht. Deze slavenopstand wordt ieder jaar
op 17 augustus nog groots herdacht in Curaçao.
Naar Tula moeten straten en pleinen
worden vernoemd. G elukkig heeft de
gemeente Den Haag hierover al een
besluit genomen. Of over de exacte
locatie goed is nagedacht, dat weet
ik niet, want de gemeente Den Haag
heeft besloten een eeuwenoud pad in
Loosduinen te vernoemen naar Tula.
Ik zou er meer vrede mee hebben
gehad als er, voor zowel de geschiedenis van Tula als die van Loosduinen,
een veel betere locatie was gekozen.
Het betreffende pad stond in de geschiedenis van Loosduinen bekend als
Houtweg. Het pad stond al op de kaart
n elﬂ nd n r i s it
getekend, omdat dit leidde naar de
toenmalige Houtwerf, gelegen aan de
Leyweg ter hoogte van de Wormerveerstraat. Omdat Den Haag reeds een
tweg kende is in
de n
veranderd in Kapelaan Meereboerweg.
Kapelaan Meereboer
Dit getuigde van respect voor Oud
Loosduinen. Kapelaan Meereboer
heeft veel voor Loosduinen betekend
en het was zeer terecht dat één van de
oudste paden van Loosduinen, naar
hem werd vernoemd. Althans een
gedeelte van het pad, want de rest van
de weg d t n ls ets d is ingeri t
is jarenlang naamloos gebleven.
Toen in de jaren zeventig rond de
voormalige Houtweg een nieuwe wijk
verrees, was men op het Haagse Stadhuis nog steeds van goede wil en had
men nog steeds voldoende historisch
besef om deze nieuwe wijk Houtwijk
te noemen.
Waar het sindsdien aan gelegen heeft
dat er vooral nieuwe straatnamen in
Loosduinen opduiken, die weinig tot
niets met de historie van Loosduinen
te maken hebben, ik weet het niet.
Enkele jaren geleden kwam ik, tijdens
een werkbezoek aan politiebureau
Loosduinen, er achter dat nog veel

ets den in
sd inen n l s
waren. Ik heb toen een oproep gedaan
aan Loosduiners om suggesties voor
straatnamen aan te dragen. En dat
heb ik geweten. Mijn mailbox liep
overvol met suggesties. Ik heb de
lijst ergedr gen n de
issie
Loosduinen. De commissie is namens
Loosduinse bewoners en ondernemers
de
i le d ise r n et llege
van burgemeester en wethouders van
Den Haag en heeft sinds de annexatie
n
sd inen in
de el ngrijke taak om het dorpse en historische
karakter van Loosduinen te bewaken.
Straatnamencommissie
G een makkelijke taak, maar ik ga er
zonder meer vanuit dat de commissie haar uiterste best heeft gedaan
om deze verzamelde suggesties voor
straatnamen onder de aandacht te
brengen van de gemeente Den Haag.
Ik weet ook dat er binnen de gemeente
Den Haag een speciale straatnamencommissie is, die zich bezig houdt
et nder ek n r tenti le nie we
straatnamen, het checken van feiten,
controleren of de naam niet al elders
in de stad voorkomt, of de desbetrefende ers n e rdig ij k w s
tó ch niet ergens juridische de fout is
ingegaan.
Ondanks al deze inspanningen begrijp
ik dan ook niet dat van één van de
oudste wegen die door Loosduinen
loopt, de Houtweg, niet alleen de
vervangende naam van Kapelaan Meereboer compleet is verdwenen, maar
dat deze ook nog eens is vervangen
door Tula.
Zoals ik al zei, Tula verdient een
straatnaam. Maar deze belangrijke
man in de Hollandse geschiedenis van
de slavernij, waar boeken over zijn geschreven, die inspiratiebron is geweest
r l s en t neelst kken de e n
gun je toch een straat midden in de
Internationale zone, of in de Archiel rt n ij de r
str t

Houtweg.

één van de paden in het Willemspark,
mooi gelegen tussen de Archipelbuurt
en de Internationale zone waar tevens
het standbeeld van Nelson Mandela
staat. Of wat te denken aan één van de
vele paden in het Zuiderpark nabij het
beeld over de slavernij.
G un deze man een veel beter locatie
in de Stad van Vrede en Recht. En gun
Loosduiners straatnamen die passen
bij de historie van dit voormalige

Ik wil nu weten wat er met de andere
aangedragen straatnamen is gebeurd.
Er zijn namelijk nog veel Loosduinse
helden waarvan veel Loosduiners
wensen dat er een straatnaam naar
wordt vernoemd. Wat te denken aan

voor Loosduinen belangrijke man.
Het is werkelijk tenenkrommend
hoe hiermee wordt omgegaan door
de gemeente Den Haag. Jaren zijn
verstreken en stapels met brieven en
mailwisselingen tussen de gemeente
en bewoners van Loosduinen verder
zijn er alleen maar koele zakelijke
antwoorden gekomen. Ik heb ze gelezen, maar nog steeds geen straatnaam
r ees r n s en in de j ren
zestig en zeventig nog ontvankelijk
voor een beroep op het belang van de
geschiedenis van Loosduinen, vandaag
de dag lijkt dit ver te zoeken.
Ik wacht niet langer af en heb zelf
al een straatnaambord laten maken
r ees r n iss ien eten
we net als de helden van toen, tegen
de stroom in gaan en zelf de spade
in de grond zetten en het bord gaan
l tsen

Michel Rogier en Gerard Luijten met het straatnaambord voor Cees Kroon.

tuindersdorp.
Luister naar de mensen die hun
herinneringen koesteren. In wijkberaden, het Loosduins museum en op
forums zoals G eboren in Loosduinen
et r i
leden delen ij n
verhalen, die wij moeten koesteren en
moeten doorgeven aan onze kinderen
en nieuwe inwoners van Loosduinen.
Verhalen over de tuinderijen, fabrieken, de oorlogsjaren en parochies.
Loosduinen kent een zeer rijk sport-,
muziek- en jeugdverenigingsleven
en de geschiedenis van Loosduinen
is het meer dan waard om gekoesterd
te worden, omdat er van geleerd kan
worden.

Houtweg 1969, ziekenhuis in aanbouw.

tikelen zijn geschreven, is onlangs een
ets d ern e d t ee t wel eel
wat moeite gekost maar mede door
landelijke druk vanuit de dameswielers rt is et gel kt eweldig

Mien van Bree
Naar de Loosduinse Mien van Bree,
pionier van het dameswielrennen,
waarover ook boeken en zeer veel ar-

st r n de rst e st r die
veel voor Loosduinen heeft gedaan
en die het mogelijk maakte dat de
Loosduinse Voetbalvereniging G DA is
opgericht en later zelfs eigen voetbalvelden kreeg.
Kapelaan Cees Kroon
k el n ees r n e e
sduinse kapelaan ging vrijwillig mee
toen Duitse nazi’s tientallen Loosduinse jongemannen hadden opgepakt
voor de dwangarbeid in Duitsland. De
kapelaan werd na de oorlog als held
binnengehaald. Als ‘oorlogsbuit’ had
hij Duitse barakken meegenomen, ter
vervanging van clubhuizen die door
de Duitse bezetter waren neergehaald.
ees r n ee t d rn n g eer
veel betekend voor het naoorlogse
jeugdwerk in Loosduinen. Loosduiners en met name G erard Luijten
knokken al jaren voor het vernoemen
n een str t
ets d n r de e

Nu heb ik Loosduinen als voorbeeld
genoemd maar ik ben bang dat het in
andere stadsdelen er net zo aan toe
g t r ijn nl ngs
ets den
vernoemd. Ik heb schriftelijk maar
eens navraag gedaan bij het stadsbestuur in hoeverre lokale bewoners en
organisaties hierbij betrokken zijn
geweest. Ik ben benieuwd wat het
antwoord is.
M ich el R og ier
mich el.rog ier@d enh aag .nl

Tulapad.
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Het snoepwinkeltje annex waterbaas
Lang geleden kenden wij het
allemaal, dat winkeltje in de
buurt, waar je voor één cent
iets lekkers kon kopen. We
moeten wel ruim zeventig jaar
terugkijken.
Als kind kregen we niet zo vaak
snoep, daar was geen geld voor en later ook niet voorradig door de oorlog,
maar ik ga nu terug in de tijd van voor
1940.
Vooraan in de Schilderswijk, de
Paulus Potterstraat, was een soort
grove drogist: zeep, soda, bleekwater en petroleum. Bijna alles werd
los verkocht, doosjes en verpakking
bestonden nog niet. Mevrouw deed het
winkeltje overdag en mijnheer ging
naar klanten toe.
Hier was ook het snoepwinkeltje, bij
de deur stond een tafeltje, waar circa
twintig schoteltjes op stonden. Op elk
schoteltje lagen een paar snoepjes,
sommige klein, zoals zuurtjes, pepermuntjes, dropjes, andere wat groter,
bijvoorbeeld toverballen, zoet hout,
kleine zuurstokjes.
Mevrouw vertelde als je met een cent
kwam, wat je er voor kon kopen: sommige twee voor een cent of een halfje
( is een halve cent) per stuk, maar ook
waren er lekkernijen waar je twee cent
voor moest betalen ( die heb ik nooit
kunnen kopen) . Wat was het een feest

om daar iets te kopen, veel lekkerder
dan het snoepje of biscuitje thuis.
Dit snoepwinkeltje of drogist had nog
iets bijzonders: een waterstokerij.
Midden in het kleine winkeltje stond
een grote zwarte ketel, waar heet
water in werd gestookt. Je kon daar
met je eigen emmer heet water kopen.
Bijna niemand had een badkamer,
boiler, of zoiets. De witte was werd in
de wasketel thuis op de kachel, soms
op de gaspit gezet en zo aan de kook
gebracht om de was te kunnen doen.
Sommigen hadden al een houten wasmachine, daar moest dus heet water in.
De waterbaas kwam een tonnetje heet
water brengen. Zo ook bij ons thuis
op zaterdagmiddag. Wij haalden het
zinken bad van zolder naar de keuken,
dan kwam hij en riep beneden: “ De
waterbaas.” Met een tonnetje op zijn
schouder kwam hij boven, gooide het
hete water in het bad. Mijn moeder
deed er koud water bij en dan achter
elkaar vijf kinderen in dat bad. Voor
ons een heel normaal ritueel. Ik was
achttien jaar toen ik voor het eerst
onder de douche ging!
Het is in deze tijd bijna niet meer voor
te stellen hoe beperkt onze middelen
waren. Toch heb ik een gelukkige
jeugd gehad en alle luxe en weelde
kunnen verwelkomen.
R iet v an d er B ol- V erh aar
r.v and er.b ol@h etnet.nl

Paulus Potterstraat in Den Haag.

Liedje: Het Snoepwinkeltje
Datum: begin 1900. Van mijn moeder
geleerd, opgetekend juli 2016.
In de donkere straat, waar het belletje
gaat,
klapt het deurtje al rinkelend open.
Komen in het kamertje klein, bij het
lampengeschijn
de kleutertjes binnen geslopen.
En een dappere vent, in zijn knuistje
een cent,
stapt naar voren en blijft stilletjes
zwijgen,
tot de juffrouw geleerd, zijn fortuin

inspecteert
en vertelt wat hij daarvoor kan krijgen.
‘t Is een reep zwarte drop, koek met
suiker erop,
een kleurbal een zuurbal een wafel,
een zoethouten stok, een kleurige
brok,
het ligt alles bijeen op de tafel.

De kleuter verbaasd, dat de juffrouw
zo raast,
smoest stiekum wat met zijn kornuiten.
De keus wordt bepaald, de kleurbal
betaald,
dan slenteren ze al schooierend naar
buiten.

Als de kapitalist, zich wat dikwijls
vergist,
en de koek en de suiker beduimelt
scheldt de juffrouw verwoed, het ie
het kostelijke goed
met zijn smerige vingers verkruimelt.

In de donkere straat, waar het troepje
nu staat
Wordt hevig gewikt en gewogen.
Dan zuigen ze om beurt, tot de bal is
verkleurd,
en hun rijkdom, illusie vervlogen.

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
Mensen met dementie
niet te serieus nemen
M ij n moed er is d ementerend . I k h eb
alles g ereg eld na mij n v ad ers b eg raf enis. M oed er h ad mij g emach tig d v oor
b ank- en internetz aken. B ij v lag en
kan z ij ten opz ich te v an mij en mij n
man h eel lelij k d oen en soms h et
b loed ond er j e nag els v and aan h alen.
N u h eb b en w e h aar b estolen. H aar
b u u rtz org h eef t alles g ereg eld . A l mij n
b ankz aken z ij n ing etrokken en ik h eb
sleu tels teru g g eg ev en. N u h eef t z e een
testament op d e lang stlev end e. H oe
w erkt d it? I k b en b ang d at b u u rtz org
h aar h elemaal inpalmt.
Mensen met dementie moeten niet al
te serieus worden genomen. Overigens als ‘buurtzorg’ ( uw term) haar
hebben en houden heeft overgenomen dan moet dat door de rechtbank
zijn bepaald, want dat gebeurt als
iemand onder curatele moet worden
gesteld. Bovendien voor elke belangrijke handeling is toestemming
nodig van de rechtbank. Of dat bij u

is gebeurd, weten we niet.
Wél weten we uit het wettelijk
erfrecht dat erfgenamen pas aan
bod komen als de demente vrouw
of man, is overleden en als er geen
testament is uit de tijd dat hij of zij
nog wilsbekwaam was.
Natuurlijk heeft u uw rechten
( term: ‘We hebben haar bestolen’)
verspeeld. U mag nog blij zijn dat er
verder geen actie hierin is ondernomen. Het zal wel om kleine kruimels
gaan. Onduidelijk is ook in uw geval
of uw moeder nog zelf wilsbekwaam
genoeg is om alles zelf te regelen.

Sociale voorzieningen
Grenzen aan huuren zorgtoeslagen
B ij h et b epalen of een g eh u w d ech tpaar in aanmerking komt v oor h u u r- of
z org toeslag g a ik er v anu it d at h u n
b eid e inkomens b ij elkaar w ord en
opg eteld . W anneer een v an b eid en
ov erlij d t, z al h et inkomen v an d e ov erb lij v end e ong etw ij f eld ach teru itg aan.

A ls d at v ermind erd e inkomen z od anig
is v erlaag d , kan d e ov erb lij v end e
d an w el in aanmerking komen v oor
een h u u r- of z org toeslag ? W at z ij n d e
g renz en?
U heeft gelijk. Als het inkomen van
de overblijvende langstlevende niet
stijgt en laag is, dan komt hij of
zij in aanmerking voor huur- en/ of
zorgtoeslag. Voor de huurtoeslag is
de grens voor AOW’ers - we nemen
aan dat het in dit geval hierom
gaat - een maximaal inkomen van
slechts 22.100 euro in 2016, inclusief pensioen. Daarnaast is er ook
nog een vermogensgrens voor een
alleenstaande: 24.437 euro. Dus de
huurtoeslag geldt alleen voor lagere
inkomens en mensen met een klein
vermogen in box 3. Bovendien zijn
er nog talloze andere voorwaarden.
Voor mensen met een laag inkomen,
die zorgtoeslag willen hebben, gelden ook grenzen. Een alleenstaande
mag niet meer dan een jaarinkomen
hebben van 27.012 euro per jaar. Het
vermogen voor eventuele zorgtoe-

slag is ook aan een maximum gebonden: in 2016 106.941 euro voor een
alleenstaande.
U kunt het ook allemaal terugvinden
op de site van de Belastingdienst en
indien nodig handelen.

Consumentenzaken
Kosten van crematie
of begrafenis
H eef t u enig id ee w at een u itv aart,
crematie of b eg raf enis, kost?
Ook hierin kan wat wí nkelen, bijvoorbeeld op internet of advertenties
volgen in deze krant, enige uitkomst
bieden. Er zijn al eenvoudige
uitvaarten, zonder poespas en veel
mensen, te organiseren voor in totaal
hooguit 3.000 euro.
We kregen zelfs een tip van een lezer
uit Den Haag: ‘Mijn moeder van 96
jaar is in mei overleden. Zij wilde
een zeer eenvoudige crematie. Zij
was verzekerd voor ruim 3.300 euro.
Vond bij haar papieren iets van uit-

rt er rger
e de r
gebeld en een mevrouw kwam de
crematie regelen. Eenvoudige kist,
dertig kaarten. Tja, moet je dan een
aula in het crematorium afhuren?
Mevrouw vond dat onzin en vertelde
dat je een intieme plechtigheid kon
krijgen in het Cuvo-gebouw in Rijswijk. Hebben wij gedaan. Ma in een
mooie hoek omringd met bloemen.
Wij zaten rond de kist op goede stoelen
k e r
rn
iek en enkele s ee es
ﬂ
ging moeder in de rouwwagen naar
crematorium Iepenhof. Wij stonden
in een rij om haar nog een laatste
groet te geven. Iedereen vond het
indrukwekkend. Een aanrader. De
totale kosten waren 4.100 euro. Het
is niet mijn bedoeling om reclame
te maken voor Cuvo. Ongetwijfeld
zijn er meer uitvaartverzorgers die
dit aanbieden. Mijn moeder was zeer
spaarzaam en van haar spaargeld
hadden wij heel goed een grote
crematie kunnen doen.’
Aan deze tip hebben we niks toe te
voegen.
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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 Schorseneren, bottenbrij en watergruwel
met Julius Pasgeld

Veel variatie zat er niet in het eten. Zeker niet bij mij thuis. Want mijn moeder was nogal emancipatoir. En als ze al achter het fornuis stond deed ze dat met een sigaret in haar mond. Om te laten
zien dat koken bepaald niet een van haar hoofdtaken was.

Daarom schiet me eigenlijk maar
weinig te binnen als ik probeer om me
voor de geest te halen wat er vroeger
zoal op tafel stond nadat ze heel hard:
‘Eten! ’ had geroepen. Toen we klein
waren, riep ze nog wel eens: ‘Hansje,
Mansje, Pansje, G rietje. Rietje, Pietje,
éééten! ’’ Maar nadat we de leeftijd
van tien jaar hadden bereikt, kon dat
eigenlijk ook al niet meer.
Ja. Woensdag gehaktdag. Dat weet ik
ook nog wel. Met de ene keer bietjes
en de andere keer andijvie. En steevast
van die kruimige, gekookte aardappelen die in een soort brij uiteenvielen als je ze in stukjes probeerde te
snijden. Daarom mengden we de hele
zaak maar met veel jus doorelkaar.
G ehakt, aardappelen en bietjes.
‘Prakken’, heette dat.
‘Zit niet zo te prakken’, zei mijn
moeder dan. Want aan dat geprak
ontleende ze nogal schuldbewust, dat
het alweer niet erg lekker smaakte.
Iedere avond warm eten
Wij aten thuis iedere avond warm. Behalve op zaterdag. In sommige gezinnen, zo wist ik van verhalen, aten ze
tussen de middag warm. Maar dat waren, volgens mijn moeder, eenvoudige

gezinnen die het niet breed hadden.
Later bleek, dat dat gezinnen waren
waar de moeders niet ‘werkten’. Zodat
die tijd genoeg hadden om tussen de
middag warm eten te bereiden.
Op zaterdag aten we dus zowel ‘s
middags als ‘s avonds brood. ‘s Middags werd dat gelardeerd met een
haring, die mijn vader na z’n werk
( op zaterdagochtend werkte men toen
nog) mee naar huis had genomen. Dat
was een hele tractatie. Want tijdens
alle andere broodmaaltijden was het
bij ons thuis usance, dat er slechts één
boterham met iets hartigs genuttigd
mocht worden. Met kaas of een plakje
ham bijvoorbeeld.
Daarna twee boterhammen met wat
zoetigs. Marmelade, hagelslag of
pindakaas naar keuze.
En als je dan nog steeds honger had
mocht je zoveel boterhammen als je
wilde maar... slechts besmeerd met
margarine. Oftewel ‘tevredenheid’.
Met heel wat van die ‘boterhammen
met tevredenheid’ ben ik dus groot
geworden.
Variatie
Een heel enkele keer aten we buitenshuis. Als er iets te vieren viel bijvoor-

beeld. Dan stapten we ( vader, moeder,
zusje en ik) op het Lijsterbesplein op
de tram ( lijn 3) en stapten er twee haltes verder, even voorbij de Beeklaan
weer uit om in restaurant Willem Tell
aan de Laan van Meerdervoort de
bloemetjes eens buiten te zetten. Wat
een feest was dat!
Ze hadden daar een kaart, waar verschillende gerechten op stonden waar
je uit kon kiezen, zo ontdekte ik de
eerste keer! Dat dat in alle restaurants
niet meer dan gebruikelijk is, werd me
natuurlijk pas veel later duidelijk. En
wat ik daar precies bestelde weet ik
ook niet meer. Maar het moet beslist
rij ig geweest ijn nt n ﬂ
leek mijn vader steevast zorgelijker
dan anders.
Hete bliksem
Het was ook zeker niet ongebruikelijk,
dat we bij kennissen of familie werden
uitgenodigd voor het eten. Pas daar
werd ik de variatie gewaar die men
bij het bereiden van etenswaar kan
aanwenden. Schorseneren! G rutjes!
Watergruwel! Broeder! Rijstebrij! Drie
in de pan! Hangop! Varkenstong! Hete
bliksem! Het klinkt allemaal niet erg
aantrekkelijk en zeker niet als je het,
zoals ik toen, nog nooit gegeten had.
Maar steeds weer moest ik toegeven:
na de eerste hap viel het reuze mee.
En bottenbrij? Dat zong mijn vader
altijd toen ik zo’n jaar of vijf was. Dan
zette hij me bovenop zijn schouders en
hoste met me door het hele huis. Onderwijl zingend: ‘Hup! Soep en bottenbrij en dije zal ik krije! Hup soep
en bottenbrij en dije zal ik krij! ’ Ik zat
heel hoog en het was allemaal tamelijk
eng. Mijn vader kwam uit Friesland en
het was een Fries liedje.
Jarenlang ben ik bang geweest ooit
nog eens echt bottenbrij voorgescho-

Restaurant-Tearoom Wilhelm Tell.

Samen aan
alles gedacht!

Rode kool met aardappelen en gehakt.

teld te krijgen. Vooral ook omdat ze
me daarna kennelijk wel zouden weten
te vinden.
G elukkig weet ik nog steeds niet wat
bottenbrij nou eigenlijk is.
Karnemelksepap
Het ontbijt is altijd een probleem voor
me geweest. Om nou vlak voordat je
naar school ging haastig wat brood
door je keel te proppen zag ik echt niet
zitten. Dan at ik liever niks en liet het
graag bij een paar slokken melk.
Daarom bedacht mijn moeder mij ‘s
ochtends met een bord vol karnemelksepap. Dat was ook al geen succes.
Alleen al de naam: karnemelksepap!
Ik vond dat duidelijk een gerecht voor
biebelebontse mensen met biebelebontse kinderen.
Dus na enige tijd verving mijn moeder
de karnemelkse pap voor een bord vol
havermoutse pap. Dat was nog veel
erger. Vooral als je het per ongeluk
te lang liet staan. Dan kon je je lepel
gewoon rechtop midden in je pap
zetten zonder dat-ie omviel. Niet
zelden nam ik mijn kans waar, om in
de drukte van de vroege ochtend mijn
pap ongezien in de stortkoker van de
vuilnisafvoer, waarmee onze etagewo-

ning in de Klimopstraat was voorzien,
te deponeren.
Brinta
et tijd werd t en de rnﬂ kes
uitgevonden. Anders was ik misschien
wel opgenomen wegens ondervoeding. En niet te vergeten: Brinta.
Dat eet ik nog steeds iedere morgen.
Brinta. Ik weet zolangzamerhand tot
op een honderdste graad nauwkeurig
hoe warm ik de melk moet verhitten.
En tot op de milligram precies hoeveel
van die gare, volkoren tarwevlokken
ik daar vervolgens in moet strooien
om, in combinatie met twee afgestreken schepjes suiker, een overheerlijk
ontbijt te bereiden.
Maar voor de rest weet ik absoluut
niets van koken of van het bereiden
van etenswaar. Daarvoor is mevrouw
Pasgeld. Die doet dat zó goed en met
zoveel plezier en kennis van zaken
dat ik, ook al zou ik me vanaf heden
ten volle onafgebroken storten in de
geheimen van de culinaire wereld, ik
haar nooit, maar dan ook nooit zou
kunnen evenaren.
Daarom doe ik dat ook maar niet.
Weet u wat ‘bottenbrij’ is? Mail naar:
j u liu s.pasg eld @d eou d - h ag enaar.email.

De zon zit weer in de maand
3 manieren om je kind goed te beschermen

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

Alles over
SMEREN, KLEREN,
WEREN vind je op
kwf.nl/zonnen
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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.

Fiat 600
Ik kan mij nog goed herinneren dat
ik, hoe oud zal ik zijn geweest, een
jaar of tien, mee mocht rijden met inspecteur Jan Bosman van The Ocean
Verzekeringsmaatschappij, gevestigd
aan de Mauritskade 1 in Den Haag,
op klantenbezoek in zijn witte Fiat
600. Prachtig vond ik dat. Jaren later
zat ik op de Van Hoogstratenschool
in de Spaarwaterstraat, waar ook het
distributiecentrum van de Haagse
Fiat-dealer Swart gevestigd was.
Daar heb ik heel wat pauzes staan
kijken naar onder andere al die 600’s
die van de vrachtwagens werden
gereden. Ik herinner me ook al die
typisch Italiaanse pasteltinten en die
mooie witte randen op de banden en
die schuine stand van de achterwielen. Prachtig. En die spatlappen met
het Fiat-logo. Toen verplicht. Waar is
die spatlap eigenlijk gebleven? Leuk
als je er nu weer eens in kan zitten.
Het interieur is ook het toppunt van
een d en e ien
i ele n r
voren klappende stoeltjes die je een
beetje naar voren en naar achteren
kon schuiven, maar de rugleuning
had gewoon één stand. En dan die
pedaaltjes die je naar achteren moest

In 1955 liep de eerste Fiat
600 in Italië van de band,
waarvan er nog ruim vier
miljoen zouden volgen.
Het leuke van de 600 is zijn aparte
vormgeving, die bij het ontwerpen
niets te maken heeft gehad met
design of stroomlijn voor een lage
luchtweerstand. De functie van de
auto bepaalde de vorm. De 600
moest klein zijn voor de nauwe en
bochtige Italiaanse straatjes en toch
ruimte bieden aan vier personen en
een beetje bagage. De achterpassagiers moesten ook voldoende
hoofdruimte hebben. Het gewicht
moest laag blijven en daarom werd
de motor achterin geplaatst, waardoor er geen zware cardanas nodig
was. Eenvoud dus en bij de eerste
modellen was dan ook geen sprake
van enige luxe. Ja, een paar chroomstripjes aan de voorkant, maar dat
was alles. Opvallend waren toen
ook de naar achteren scharnierende
portieren die de instap bij zulke
kleine auto’s vergemakkelijkten. In
1964 zou de 600 pas de eigentijdse
veilig openslaande portieren krijgen.

Foto: FIAT.

trappen en het aan het middenconsole bevestigde gaspedaal, zeg maar
‘lepeltje’, dat je naar achteren moest
trappen. G eweldig eigenlijk als je er
zo’n vijftig jaar later naar kijkt. Strak
metalen dashboard met een lekker
in de hand liggend, nu wat groot en
dun, wit stuur met een zwarte claxon.
In het midden een rubber omlijst
contactslot voor het zeer herkenbare
paddestoelachtige sleuteltje, met

tuimelschakelaars voor de verlichting en ruitenwissers ernaast en
daaronder de rubberen drukknop
voor de ruitensproeiers. Links van
het stuur drie ronde lampjes voor de
knipperlichten, het stads/ dimlicht en
het grootlicht. Het aardige van deze
lampjes was, dat je ze, door ze te
draaien, feller of minder fel kon laten
branden. Iets dat wij nu het dimmen
van de dashboardverlichting noemen

met een apart knopje. Slim, hè ?
Onder het dashboard een handige
spullenplank met een dikke zachte
rand voor de veiligheid. Achter de
handrem twee handels die je omhoog
moet trekken voor het bedienen
van de choke en de starter. Voor mij
‘sweet memories’!
J oh n V room ( au toj ou rnalist)
j oh nv room@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 9 augustus vond u
ook vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute. De
goede oplossing luidde de vorige keer: 2-4-48. De dvd gaat naar de volgende inzenders:

8
3
5
9 4
5 1
8 9
2

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
ij keer de d d
e is e ie r
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de
inzending natuurlijk ook uw postadres te

9 5

6
8

9

2
5 6
1
9
5
4

3 7
3
6
7

4 7
8

5

vermelden! We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk
binnen hebben op: vrijdag 2 september.

• P. de Jong-Spoel, te Maassluis
• Herman Opstelten, te Den Haag
• A.J de Rooij, te Emmeloord
• C. Switzar-van Teijlingen, te Berkel en
Rodenrijs
• Jan van Leeuwen, te Zoetermeer

4 2
8
3
6
9
1

5
6

7
9

2
5

7
4 8

1
4 7

3
4

5 8

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 17’
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

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

6
2

2
5

1

5
3 6 2 7
9
7
2
6 1 3

9

9

4

2
7
4
5 9
6
2 7
5
4

1
4
5
9
1 7
8
2

8
9
5
2
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

BEZOEK ONS OOK OP:
Het Haags UIT Festival (zondag 4 september)
Lange Voorhout, Den Haag, standnummer M07
50PLUSBeurs (20 t/m 24 september)
Jaarbeurs Utrecht, Hal 11, standnummer A016
• Haags UIT Festival en 50PLUSbeursaanbod*
• Extra data generatie- en gezinsaanbod*
• Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang
een shoppertas cadeau*

(45 cpm)

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353
THEATERHANGAAR

IN SAMENWERKING MET

| VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

MEDIAPARTNER

*Voor meer informatie en voorwaarden: soldaatvanoranje.nl

IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNER

