
  Jan Ligthart was van 1885 

tot aan zijn dood in 1916 

hoofd van de school in de Tul-

linghstraat. Velen van u zullen 

zijn naam nog wel kennen. Hij 

was wat het moderniseren 

van het onderwijs betreft zijn 

tijd ver vooruit. Zo werden 

er op zijn school al school-

vergaderingen gehouden en 

dat was in die tijd verre van 

gebruikelijk. 

  In het verslag van zo’n schoolvergade-

ring kwam ik de volgende zin tegen: 

“De leerkrachten willen het toezicht 

bij de ingang van de school verdub-

belen vanwege het gevaar dat de tram 

oplevert.” In het door hem uitgegeven 

tijdschrift School en Leven, jaargang 

1913, staat het volgende: “Bij het 

uitgaan van de school stromen onze 

eigen kinderen als een levend riviertje 

een stukje speelplaats over, de school-

poort uit, en langs de huizen tot aan 

het eind der straat. Dit is nodig opdat 

er niet een, dartel de school uitvlie-

gend, onder de tram komt, die om de 

vijf minuten vlak voorbij de uitgang 

snort. Vroeger hadden we nog maar de 

paardentram. ‘t Is dus begrijpelijk, dat 

we nu, met die vliegende electrische, 

wat bizonder voorzichtig zijn.” Deze 

tekst was voor mij aanleiding om 

eens uit te zoeken hoe dat zat met die 

paardentram in onze stad.

     Een moeizaam begin 

Op 5 april 1859 werd in de Haagse ge-

meenteraad een verzoek behandeld om 

vergunning te verlenen tot de exploita-

tie en aanleg van een ‘paardijzerbaan’. 

Dit verzoek werd ingediend door 

ingenieur C. Soetens. Kennelijk moest 

men niets van die ‘onnutte nieuwer-

wetsigheden’ hebben, want dit verzoek 

werd afgewezen. Soetens liet het hier 

niet bij zitten en diende dit verzoek 

nog enkele malen in. De zesde (!) 

poging werd gehonoreerd en de betref-

fende concessie werd hem op 29 april 

1862 verleend onder de beperking dat 

hij een borgsom van 1.000 gulden op 

tafel kon leggen en dat lukte hem niet. 

Een plaatselijke notaris en een fabriek-

seigenaar besloten om samen met een 

bankier uit Parijs de sprong te wagen 

en zo werd aan hen op 7 juli 1963 

de concessie voor 20 jaar verleend 

om een ringlijn tussen Den Haag en 

Scheveningen aan te leggen en te 

gaan exploiteren. Het benodigde geld 

hiervoor kwam uit Engeland en zowel 

de aanleg als de exploitatie werd door 

Engelsen uitgevoerd. De maatschappij 

heette dan ook: The Dutch Tramway 

Company Ltd. Op 23 juni 1864 werd 

de lijn geopend. Het ging hier aanvan-

kelijk om een verbinding tussen de 

Parkstraat, via de Scheveningseweg 

naar Scheveningen. Het zou een kleine 

tien jaar duren voordat de exploitatie 

van deze verbinding enigszins renda-

bel werd. Alles dat mis kon gaan, ging 

mis. Ontsporingen en wiel- en asbreu-

ken kwamen vrijwel dagelijks voor en 

er waren maar weinig passagiers ook 

al omdat er zich tussen Den Haag en 

Scheveningen in die tijd nog een fl ink 
stuk onbewoond gebied bevond. Het 

bedrijf dat inmiddels in andere handen 

was overgegaan, onder de naam N.V. 

Haagsche Tramway Maatschappij, 

kwam min of meer stil te liggen. Ver-

volgens werd het overgenomen door 

een Belg en vanaf 7 oktober 1873 

werd de naam: Socièté anonyme des 

Tramways de La Haye gevoerd. De 

tarieven werden verlaagd en de fre-

quentie van de ritten werd verhoogd 

en dit werkte gunstig. Wat ook van 

belang was, was het feit dat Den Haag 

op 1 mei 1870 aangesloten werd op 

het Europese spoorwegnet. Op die da-

tum werd het Hollandsche Spoor door 

de Nederlandsche Rhynspoorweg 

Maatschappij in gebruik genomen. 

Via een stadsnet zouden de betref-

fende reizigers diverse delen van onze 

stad kunnen bereiken.

   Betere tijden 

Dit stadsnet werd steeds verder gemo-

derniseerd en uitgebreid. Dit wil niet 

zeggen dat de Haagse bevolking er al-

tijd blij mee was. Er gebeurden te veel 

ongelukken, de tram kwam nooit op 

tijd, de kaartjes waren veel te duur... 

Eén van de redenen hiervan was dat 

voordien het stadsbeeld voornamelijk 

gedomineerd werd door voetgangers, 

een enkel paard en enkele koetsen. 

Men moest er nog aan wennen. 

Overigens liep Den Haag ook nu weer 

voorop: de eerste paardentram van 

ons land reed door onze stad! Daar 

komt bij dat men vond dat de Haagse 

tram in handen van Nederlanders zou 

moeten zijn en niet, zoals nog steeds 

het geval was, vanuit Brussel bestuurd 

zou moeten worden. Pas in 1904 was 

dit voor honderd procent het geval. 

De Haagsche Tramweg Maatschap-

pij, zoals de nieuwe naam was, was 

dan ook in Den Haag gevestigd. Al in 

1895 werd een verzoek ingediend om 

één van de tramlijnen via elektriciteit 

te laten gaan rijden. Ook hier was 

aanvankelijk bezwaar tegen. Veel te 

gevaarlijk! In 1904 ging de raad hier 

echter wel mee akkoord en dit bete-

kende het begin van het einde van de 

paardentram en op 4 maart 1907 was 

dit defi nitief het geval.

   Paardentram B, de blauwe lijn 

De letter B is een administratieve 

aanduiding en de kleur blauw wil zeg-

gen dat het bord dat op het balkondak 

was aangebracht en waar de richting 

van deze paardentram opstond, blauw 

was. Vanaf 19 augustus 1880 vertrok 

deze tram van het Hollandsche Spoor 

richting Koninginnegracht, onder 

andere via het Oranjeplein en de 

Tullinghstraat. Tot 19 juli 1906 ging 

het om een paardentram en nadat er 

een bovenleiding was aangebracht 

vanaf die datum om een elektrische. 

Men sprak nu van tramlijn 2. In 1923 

is een deel van de rails verlegd naar 

de Parallelweg en nu reed lijn 2 niet 

langer langs het Oranjeplein en door 

de Tullinghstraat. Ligthart heeft dit 

laatste niet meer meegemaakt omdat 

hij 7 jaar daarvoor overleden is. Hij 

zou hier blij mee geweest zijn, daar 

ben ik van overtuigd. Hij heeft met 

enige regelmaat brieven naar het ge-

meentebestuur geschreven omdat hij 

het een slechte zaak vond dat de tram 

vlak langs zijn school reed. Het lawaai 

alleen al verstoorde het lesgeven.

  Met dank aan mijn vroegere buurman 

Ron F. de Bock. Hij was een kenner 

bij uitstek op het gebied van de ge-

schiedenis van Den Haag.

     Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl  
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Loes Pierick

Ik ben op zoek naar Loes Pierick. Is of 

was getrouwd met Arie van der Toorn 

(gewichtheffer) en woonde in de jaren 

vijftig in de Van der Neerstraat.

Ria Heezen

r.heezen72@hetnet.nl

Marius Borstlap

In deze brief vertelt zij dat Marius 

Borstlap het Haags Matrozenkoor 

heeft opgericht, maar helaas dat klopt 

niet.

Het Haags Matrozenkoor is reeds in 

1928 opgericht door Theo van Elferen.

Dhr. Borstlap heeft pas in 1949 

het Christelijk Haags Knapenkoor 

opgericht.

J.J.M. van Putten

koosvanputten@ziggo.nl

Embers club

Wie herinnert zich nog de Embers 

Club op de Suezkade? Ik danste daar 

met mijn vriendin en zusje elke za-

terdagavond. Er was daar een jongen, 

die noemde zich King. Ik weet nog dat 

er twee vazen stonden met zand, die 

strooide hij door de zaal, dat mocht 

natuurlijk niet, wel lachen. Wij dans-

ten op de muziek van onder andere 

The Platters, dan ging iedereen innig 

dansen. Ook Little Richard en Bill Ha-

ley: dan rock en rollen. Machtig ging 

dat bij de Dutch Swing die speelde in 

de Javastraat. Het was ook heel leuk, 

als je gehaald werd door Ton van de 

Ven of Fresco. Dan was je heel trots, 

want dat waren de beste dansers van 

Den Haag. We konden alles: over de 

kop, enzovoorts. Ik had hele lange pa-

relkettingen om, dat was mode, haha. 

Zoveel herinneringen, jammer genoeg 

is het voorbij. Hoop op reacties.

Jeannette de Ridder

jeannettederid@gmail.com

Van Kleef

Naar aanleiding van het artikel ‘Bell-

compagnie brengt telefoon in de Resi-

dent’ maak ik u er graag op attent dat 

Van Kleef op de Lange Beestenmarkt 

als eerste een telefoonnummer kreeg 

toegewezen. Van Kleef had nummer 

1. Een kopietje van een bladzijde uit 

het Haagse telefoonboek van 1883 met 

een advertentie van Van Kleef, is bij 

Van Kleef als museumstuk aanwe-

zig. Er waren 300 telefoonnummers 

beschikbaar en daarvan waren er in de 

uitgave van 1883 126 verkocht. Het 

laatste nummer was telefoonnummer 

300, het nummer van de Telefoon-

centrale, waar men eerst naartoe 

moest bellen, om vervolgens door te 

worden verbonden met wie men wilde 

spreken.

Andreas Dijk

andreas.dijk@vng.nl

Nep-schuif

Omdat mijn vader vanaf zijn jonge 

jaren, net als Leo Niessen, tot ver na 

de oorlog een duivenmelker was, heb 

ik het verhaal van Leo met interesse 

gelezen. Zo herkende ik veel van zijn 

duiven-aanduidingen, zonder ook 

maar een idee te hebben hoe de duif 

in kwestie er uitzag. Verder begreep ik 

dat hij ongeveer in een walhalla van 

mede-liefhebbers woonde, die hij nog 

allemaal bij naam kende bovendien.

Van het vangen van andermans duiven 

(de ware sport) werd duidelijk dat 

pakken not-done was. De duif moest 

de til inlopen en daarna met de schuif 

opgesloten worden. Nu had mijn 

vader alleen lagere school, maar was 

andere melkers de baas als het om het 

construeren van een til ging. In plaats 

van de gewone til, waarvan de schuif 

van boven naar beneden sloot, had 

pa er één gebouwd met een dubbele 

schuif. De ene ging achter de duif van 

onder naar boven en de ander schoof 

horizontaal boven de duif naar de eer-

ste toe. De melkers in zijn buurt waren 

woest, en spraken van die ‘nepschuif’ 

van Van der Heijden; en kwamen soms 

met ruzie aan de deur verhaal halen.

Hoewel pa vier zonen had, is er niet 

een duivenmelker geworden; mis-

schien een strafgebedje van een boze 

concurrent?

Jan van der Heijden

heijden5@caiway.nl 

Bottenbrij

Bottenbrij? Wellicht een verbastering 

van ‘balkenbrij’ uit het Brabantse land.

In november werden de varkens 

geslacht, uitgebeend en gepekeld. Wat 

overbleef aan organen en dergelijke 

werd vermalen, vermengd met kruiden 

en meel en gegaard in de oven. Resul-

taat: balkenbrij.

Van wat het land opbracht, mocht niets 

verloren gaan. Denk aan bloedworst 

en dergelijke.

Wat echt niet kon worden gegeten, 

ging naar de biggen die gekweekt wer-

den voor de volgende slachtmaand.

Balkenbrij ken ik slechts uit de ver-

halen van besnorde Brabantse ooms. 

Zelf heb ik het ‘heerlijks’ nooit, voor 

zover ik het mij herinner, gegeten.

Met dank voor uw leuke artikelen.

Johanna van den Braak

circu2@hetnet.nl

Marius Borstlap

In De Oud-Hagenaar van 23 augustus 

2016 beweert mevrouw Coby Guijt-

Bruin uit Lopik dat Marius Borstlap 

de oprichter was van het Haags 

Matrozenkoor. Dat is echter onjuist: 

de oprichter van dit legendarische 

koor was Theo van Elferen. De heer 

Van Elferen was onder meer jaren-

lang de muziekleraar op de aloude 

St. Carolusschool aan het Haagse 

Westeinde. Ik zie hem nog wekelijks 

met zijn draagbare harmonium in de 

jongensklas verschijnen. Dat was in de 

beginjaren vijftig. Uit de jongens op 

de broederschool koos hij dan de beste 

zangtalenten. Je moest daarbij echter 

wel draagkrachtige ouders hebben, 

want de (matrozen-)kleding en de 

soms buitenlandse reizen moesten wel 

bekostigd worden.

Ik weet nog hoe diezelfde Theo van 

Elferen vol trots in de klas vertelde 

over de reis naar Rome waar hij met 

zijn koor ging optreden in de St. Pie-

ter! Theo begon zijn optreden voor de 

oorlog vanuit de parochie van de H.H. 

Engelbewaarders aan de Brandtstraat 

in De Haag. In de jaren vijftig maakte 

het toen al zeer gerenommeerde koor 

(en dan vooral de koorklas) excursies 

naar het buitenland en waren er uit-

wisselingen tussen onder andere Les 

Petits-Chanteurs a la Croix de Bois 

uit Parijs. In die ‘zuilentijd’ was Theo 

gelieerd aan de rooms-katholieke 

kerkgemeenschap, terwijl Marius 

Borstlap meer in de protestantse hoek 

en de NCRV gezocht moet worden.

Bernard Dijkman

b.i.c.dijkman@hotmail.com
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Fieret

Ik heb genoten van Maarten van Woerdens stukje over Gerard Fieret. Zelf 

ontmoette ik hem jaren geleden in Branoul, waar hij (met heel chique stem) 

zijn gedichten voorlas. Toen ik, ruim voor de voorstelling, Branoul bin-

nenkwam, kwam op datzelfde moment de heer Fieret aanlopen. Hij had zich 

wat opgefrist en een handdoek in zijn handen. Hij kwam glimlachend op me 

af, wierp de handdoek over mijn schouder en zei: “Oh, pardon, ik dacht dat 

u een kapstok was.” Gekke man. Ik kreeg ter plekke een door hem ‘beschil-

derd’ bierviltje. Tastbare herinnering aan hem. In 2004, toen hij 80 werd, zag 

ik hem terug in ons Fotomuseum. Desgevraagd mocht ik een foto maken.

Carola Jung

csjung@live.nl

Bioscoop in Den Haag

Het is donderdagavond in Den Haag

Eind zeventiger jaren, nog volop bioscopen

Rex, Corso, Apollo, Odeon, Passage, Euro Cinema

Grote reclameschilderingen op de gevel

Het Polygoonjournaal met 

Philip Bloemendal

Doorlopende kindervoorstel-

lingen in Cineac

et fil h i  o  de ennen-

weg, Metropole op de Laan

Kaartjes met rangen; parterre, 

stalles en loge

oveel fil  ge ien  oveel ook ee  ve geten
Dirty Harry, Spaghettiwesterns, Jaws, Airport

Films met een pauze in donkere groezelige foyers

oen dagavond nie e fil agenda in aag che o ant

Charles Bronson, Clint Eastwood, Sean Connery, Jack Nicholson

Verdampt in de tijd, de mooie tijden voor het witte doek

et gla  calvado  na afloo  in het il h i  a t deco di c ie
e anden ijn e  nog  de fil cene i  ge i t

Cor van Welbergen

cor.welbergen@minbzk.nl
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

e tland  elft  idden elfland  eid chenda
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl
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  John Blankenstein is tien jaar na zijn 

overlijden in 2006 nog altijd actueel 

en springlevend in een van de boei-

end te iog afi e n ooit.

    Voetballen? John Blankenstein kon er 

elf geen ho t van. aa  hij e d l 
een inte nationale to cheid echte . 
Vanuit de laagste junioren van de 

aag e oet al ond e kte hij ich 
o  en fl oot hij ee  dan tachtig o

e e ed t ijden  aa onde  de  
fi nale t en o ia o t nd 

en vent  in . ij e d ook 
aange e en voo  de ha ion  e
ag e fi nale van  t en  ilan 
en a celona. aa  de  haalde 
he  daa van af  o dat a celona 
get aind e d doo  landgenoot ohan 

ijff. e e kelijke eden a  
aa chijnlijk dat lanken tein ho o

ek eel a  en dat in het katholieke 
tali  niet echt e d 

ge aa dee d...

    John Blankenstein 

e d in ijn je gdja
ren geïnspireerd door 

topscheidsrechters 

Ben Hoppenbrou-

e  en eo van de  
oft  ij ie de 

fa ilie lanken
tein in en aag 

op het zelfde portiek 

oonde. ovendien 
haalde hij voortdurend 

de edia al  fanatieke 
voorvechter van de 

ho o e anci atie. 
ve  dat nog altijd eladen onde e  

haalde hij voortdurend de nationale en 

inte nationale edia.

    Bijna alles over zijn leven en loop-

aan e aa de ohn lanken tein 
in een e t ee  goed gecon e vee d 

iv a chief et nieke doc enten 
en efl ectie  van ijn die te ielen
oe elen. nde  ee  ove  ogingen 

he  o  te ko en  ijn iekte hij 
overleed op 57-jarige leeftijd aan een 

eld a e aandoening  ijn confl icten 
et de voet al onden  de ho o ek
aliteit in de to o t  en nog veel 
ee  aa onde  ijn g ote liefde voo  

 en aag. it dat iv a chief 
is voor  Ze lullen maar een eind weg  

i choot  ge t. et al  e ltaat 
een niet  ve h llend oek  aa ee 
de lezer zelf zijn oordeel over John 

lanken tein kan vo en.

   Nergens bang voor 

h i  ille en ch eef het en telde 
het a en  en e d ijge taan doo  

oe  o  en  a in lanken tein  
 adj nct hoofd edacte  oe i 

van den ken  an  van e ke

len  ohn de olf  o i  van aal  
ichael van aag  ve t ten a el  
enk e  a  ij  i  olland  
nold ande l de  vonne van en

ni  ee  ij g  e t van o tveen  
ac e  d ncona  enk ol en vele 

ande en. et al  e ltaat een ee  

gevarieerd beeld van een veel te jong 

ove leden ij onde e o t an  die 
veel on  lecht tegen n ve lie  kon  
veel v ienden had  aa  ook vijanden. 

n ne gen  ang voo  a . ehalve 
voo  een aa heid.
 El Al bedankt... 

ohn lanken tein a  ook een veel 
gev aagd eke . n al ijn tek ten 
ijn e aa d ge leven en vele daa

van  in de iog afi e o geno en.

  Bijvoorbeeld van 19 oktober 1995 

tijden  het ationaal ong e  oet al
o te eleid in te da . aa  

ei hij onde  ee

      o t na de vlieg a  in de ijl
e ee . en it ed t ijd van ja . 

Scheid echte  en ik. o n  voo  
aanvang van de ed t ijd aak ik 
een ondje ove  het veld. k kijk ook 
naa  de t i ne . ie andoeken. et 
na e de tek t van n e van t ekt ijn 
aandacht. k lee  l l edankt . k 
h ive . S andoek laten ve ijde en. 

ite lijk niet  ee  aan de hand. ve  
tot de o de van de ed t ijd. anaf 
de aft a  e ef ik n ding  hie  i  

ini aal n individ  aan e ig dat 
a ol t niet de gt. ed ende  

in ten gooi ik het van e af.

       De Haagse connectie 

n ohn lanken tein  iog afi e ook 
veel aandacht voo  ijn  tad en 

aag. e le en ijn e oonlijke he in
ne ingen aan he  van i  olland  

enk e  en a  ij . et laat t
genoe de had lanken tein veel con
tact  o  de t i ne van  en aag 
n via e ail. oal  dit voo eeld van 
 okto e   oi a  en je e  

klaa  voo  aa voo  oo  de t eede 
ove inning van on e g oengelen o  
ij  k al het je itleggen. oet al i  
i el. afgelo en ate dag ve lie t 
S  et  afgelo en din dag et 

 d  o genavond et  o 
it dat  aa  ko t nog ij dat oelof 

inge de fl it hantee t .a. . hij 
fl it d  d  ook die on eke e facto  
i  inge akt . ie ik je nog  eel 
g oeten  ohn.

     Ze lullen maar een eind weg 

van Chris Willemsen kost 

19,95 euro.    

 ‘Ze lullen maar een eind weg’   
  De meest veelzijdige Nederlandse voetbalscheidsrechter aller 

tijden en gedreven strijder voor acceptatie van homoseksualiteit 

in de sport én in de samenleving. 
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 Een piepjonge John Blankenstein actief als scheidsrechter bij Laakkwartier. Foto: privéarchief John Blankenstein   

 John Blankenstein, hoe beroemd ook: nooit te beroerd om in ‘zijn’ Den Haag actief te zijn, bijvoorbeeld bij het leiden van de strijd om de Penalty 
Bokaal bij VIOS. Foto: privéarchief John Blankenstein   

Een van de vele ‘wedstrijd-enveloppen’ die John Blankenstein 
maakte van de internationale duels die hij leidde, en waarin hij 

alles bewaarde, van vliegtickets en zelfgemaakte foto’s tot beoor-
delingsrapporten en hotelrekeningen; in  dit geval de wedstrijd 

die hij uiteindelijk NIET mocht leiden van de UEFA, de Champions 
Finale van 1994 tussen AC Milan en Barcelona, omdat hij zoge-

naamd partijdig zou zijn (want Cruijff trainde Barcelona). 
 Foto:  privéarchief John Blankenstein 

John Blankenstein als lid van de HSV, Haagse Scheidsrechters Vereniging, in 1972 ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan. Staand vanaf links: Piet Molier (alg. commissaris), Kees van Niel 

(penningmeester), Simon den Hartogh (voorzitter), John Blankenstein (2de secretaris) en zittend 
vanaf links: Jac Vooys (vice-voorzitter), Simon van Aken (secretaris), Joop van der Ham (2de pen-

ningmeester en lotto-beheerder). Foto: privéarchief John Blankenstein
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“Wij zijn er
 

 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

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

www.yarden.nl/den-haag

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke 

periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht 

centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de 

uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart. 

Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd 

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

ook als u niet of elders verzekerd bent.

Bovenverdieping 
met o.a. retro’s & 50’s

KRINGLOOP 
LOOSDUINEN
Oude Haagweg 6  Loosduinen

kringlooploosduinen@gmail.com
www.kringlooploosduinen.nl

P
gratis

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

070-415 82 54 
 0610-216 215

Wij zijn
 DE GOEDKOOPSTE

 

kringloopwinkel

BEZORGING MOGELIJK 

WIJ ZOEKEN NOG ENKELE  

ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS  

BEL ONZE 24 UURS SERVICE  

0610 216 215  

WIJ HALEN SPULLEN 
GRATIS OP GRATIS

woning
ontruiming

Bel voor
info!

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

GESPECIALISEERD IN:

* VERHUIZINGEN

* ONTRUIMINGEN

* VEEGSCHOON 

* OPLEVEREN

* OUDE SPULLEN 

* AFVOEREN

www.stannah.nl

BEL GRATIS 0800-5066 
voor vrijblijvende informatie. Vraag naar toestel 6349

’s werelds meest gekozen traplift

Langer thuis wonen met 
een Stannah TRAPLIFT

Betaalbare traplift voor elke trap

Ruime keuze uit nieuw en gebruikt

Montage op uw treden

Ruimtebesparend door 
opklapbare stoel

Levertijd vanaf 3 dagen

Servicedienst elke dag beschikbaar 

Betaalbare traplift voor elke trap

Ruime keuze uit nieuw en gebruikt

Betaalbare traplift voor elke trap

Ruime keuze uit nieuw en gebruikt

Montage op uw treden

Ruime keuze uit nieuw en gebruikt

Montage op uw treden

Ruimtebesparend door 
opklapbare stoel

Montage op uw treden

Ruimtebesparend door 
opklapbare stoel

Levertijd vanaf 3 dagen

opklapbare stoel

Servicedienst elke dag beschikbaar 

Levertijd vanaf 3 dagen

Servicedienst elke dag beschikbaar 

 0800-5066 

€650,-
korting t/m 

oktober

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding 

 door uw zorgverzerkeraar

Wij z
ijn verhuisd

Stichting Vrolijk Bewegen NODIGT U 
UIT om u als Vrijwilliger aan te sluiten 
bij haar organisatie.

Het doel van de RC REVA is het 
uitwisselen van expertise en
het verlengen van de levensduur van 
een artikel. Bent u technisch onder-
legd, kunt u kleding en fietsen 
repareren, kortom: vindt u het prettig 
om kleine reparaties uit te voeren? 
Dan nodigen wij u van harte uit.

Er wordt per evenement gezorgd voor 
een broodje en koffie/thee.
Voor informatie en aanmelding kunt 
e-mailen naar 
stichtingvrolijkbewegen@gmail.com
of u belt met 06 - 19561346.

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

�� Kerst– en Nieuwjaarsvakanties 

�� Bus excursiereizen 

�� Riviercruises 

�� All-Inclusive Hotels Autovakanties 

s

nties

 Bezoek ons op de 50Bezoek ons op de 50  PlusPlus  BeursBeurs  UtrechtUtrecht 

 De nieuwe reisbrochure is uit met:De nieuwe reisbrochure is uit met: 

pBe ek ons opBezozoozoozozooooooooooozoooooooooooooooooek ons opBezoek ons op

van 20 t/m 24 september 2016 

BTR Reizen stand: Hal 8 - 8F008 

Voor alle vakantiereizen, laatste 
Voor alle vakantiereizen, laatste   

aanbiedingen, gratis folders 
aanbiedingen, gratis folders   

en reserveringen: Bel of Mail 
en reserveringen: Bel of Mail   

Selections
Antiques & Fine Art Fair

thehague

29 september t/m

2 oktober 2016

Grote Kerk

Den Haag

www.selectionsthehague.nl

Steun 
baanbrekend 
onderzoek

Ga naar parkinsonfonds.nl

De grootste financier van 
wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. 

Alarmerende 
toename van  
de ziekte van  

Parkinson

IBAN: NL10ABNA0504201530
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Aan het einde van de 19e eeuw leek 

de groei van de bebouwing van Den 

Haag in sneltreinvaart verder te gaan. 

Steeds meer Hagenaars trokken 

weg uit het stadshart dat liep van de 

Herengracht tot Bij de Westermolens 

en van het Noordeinde tot de Wagen-

straat. Het gebied binnen de singels.

Plannen om te gaan bouwen in de 

Archipelbuurt werden gerealiseerd. 

Ook het luxe Duinoord maakte zich 

op voor zijn nieuwe bewoners.

De groei van de stad en de komst van 

de telefoon, maakten de hoogstaande 

functie van torenwachter overbodig. 

Deze baan hield in: het uitkijken over 

de stad of er niet ergens een begin-

nende brand was te bespeuren.

Dit gebeurde vanaf de Jacobstoren, 

waar vandaan lange tijd heel Den 

Haag was te overzien. En tout Den 

Haag was tevreden over deze oplet-

tende wakers.

Westeinde

De Koninklijke Nederlanse Pianofa-

briek J.F. Cuijpers aan het Hoge Wes-

teinde was een begrip in Den Haag 

en wijde omgeving. De pianomaker 

startte zijn bedrijf in 1839 en stond 

bekend als één der beste bouwers van 

ons land. Ook de Koninklijke Familie 

was een tevreden afnemer van dit 

muziekinstrument en Cuijpers mocht 

ich eld a hofleve ancie  noe en. 
Cuijpers had diverse knechten in 

dienst en al met al was zijn bedrijf 

goed voor het fabriceren van meer 

dan honderd piano’s per jaar. Alle-

maal degelijk ambachtelijk handwerk, 

dat met de nodige zorg werd gefabri-

ceerd. De werkzaamheden werden 

verricht in het woon- en werkverblijf 

aan het Westeinde. Een eeuwenoude 

buurt met kleine straatjes waarin 

volop bedrijvigheid aanwezig was.

Hoe vreselijk was het dan ook dat er 

in het begin van 1884 brand uitbrak 

in de fabriek. Het gebeuren had plaats 

in de duisternis en de buurtbewoners 

kwamen in rap tempo naar buiten en 

stonden verstomd te kijken naar de 

bluswerkzaamheden van de brand-

weer. Met man en macht probeerden 

de brandweerlieden het vuur te 

bestrijden.

Een groot gedeelte van het achterhuis 

kon niet meer worden gered. Ook het 

voo h i  had flinke chade evenal  
enkele woningen in de Vleerstraat 

die ook wel Korte Elleboog werd 

genoemd. De brandweer zette de 

stoomspuitwagen in maar daarmee 

was het moeilijk manoeuvreren in de 

smalle straatjes. Ook werd het bestrij-

den van de brand bemoeilijkt door 

de t flaag die o  de olde  aan e ig 
was als isolatiemateriaal.

Uiteindelijk kon de brand worden be-

dwongen nadat de nodige extra man-

schappen waren opgetrommeld. Het 

sein ‘brand meester’ kon uiteindelijk 

worden gegeven. Inmiddels waren er 

vele kostbare uren verstreken.

De hele voorraad piano’s was in 

rook opgegaan. Alleen de afgewerkte 

exemplaren die in het magazijn 

stonden konden worden gered. Het 

was een tragisch schouwspel op die 

winternacht in 1884. Al spoedig 

stonden er lieden op die meenden dat 

deze ellende voorkomen had kunnen 

worden, wanneer de torenwach-

ters nog dienst hadden gedaan. Zij 

hadden de ontwakende brand vast 

veel eerder gezien en dan was de 

brandweer eerder ter plekke geweest. 

De Hagenaar H.C. Weve zamelde 

handtekeningen in om de brandwacht 

wederom ingesteld te krijgen. Het 

mocht niet baten. De nieuwe tijd was 

aangebroken en geen torenwachter 

kon naar de nieuwe wijken kijken of 

er wat rookte. In het vervolg was de 

telefoon het aangewezen middel om 

alarm te slaan.

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.

Uitslaande brand in 1884 aan het Westeinde
Toen in 1884 de functie van torenwachter werd opgeheven, 

zorgde dat voor de nodige commotie in de Haagse samenle-

ving. Toen in datzelfde jaar een grote brand uitbrak bij de pia-

nofabriek aan het Westeinde waren de rapen gaar. 

Westeinde vanaf Bij de Westermolens, rond 1910.

Als ik Simone spreek, is ze net terug 

uit het buitenland. Vliegtuig in, vlieg-

tuig uit, het ene podium en hotel na 

het andere, leven uit de koffer; vindt 

Simone het zwaar? “Het reizen is ver-

moeiend, maar de afwisseling is erg 

inspirerend. En ja, die hotelkamers 

lijken allemaal op elkaar, maar ik kom 

er tot rust, tot mezelf.”

Bescheiden
Simone is een rijzige, ranke Friezin 

met goudblonde lange haren die als 

een lichtende krans haar gezicht om-

lijsten en haar blauwe ogen accentu-

eren. Gedurende het gesprek merk ik 

dat ze zeer bescheiden is. Geen spoor 

van zelfvoldaanheid. Af en toe is ze 

ronduit verlegen. Soms zoekt ze naar 

woorden om uitdrukking te geven aan 

dingen die zo rechtstreeks uit haar 

gemoed en ziel komen: “Ik praat niet 

graag over muziek, ik maak het liever. 

Muziek zelf zegt zoveel meer dan 

woorden.”

Op het podium transformeert ze. 

Kaarsrecht, stabiel, viool en strijkstok 

als extra lichaamsdelen. Haar bewe-

gingen zijn spaarzaam maar muzikaal, 

al haar energie vloeit naar strijkstok 

en snaren. Haar techniek is zo groot 

dat je er als luisteraar geen moment 

door wordt afgeleid, alle aandacht 

gaat naar de muziek. Haar toon is vol 

en stralend in forte, in piano intiem en 

intens. En steeds die concentratie, één 

lange boog van de eerste noot tot de 

laatste, die de luisteraar meeneemt op 

een muzikale reis. 

Bergum
Simone groeide op in het Friese 

dorp Bergum, waar haar ouders een 

tandtechnisch laboratorium runden. 

Toen Simone twee jaar oud was, zag 

ze een violist op tv. “Dat wil ik ook!”, 

was haar reactie. Simone glimlacht en 

vertelt: “Natuurlijk kan ik me dat niet 

herinneren, dat hebben mijn ouders 

mij later verteld. Maar vanaf mijn 

prilste jeugd had ik die fascinatie voor 

de viool en muziek.” Ze was vijf toen 

haar ouders een viooltje voor haar 

kochten.

Yehudi Menuhin School
En toen begon het. Vioolles in Ber-

gum, later in Leeuwarden en Gronin-

gen. Toen ze naar Amsterdam op en 

neer moest reizen voor vioollessen bij 

de vermaarde Davina van Wely, werd 

de combinatie met school in Bergum 

lastig. Simone was toen tien jaar oud. 

De oplossing diende zich aan in de 

vorm van de Yehudi Menuhin School 

in London; een internationaal inter-

naat voor begaafde muzikantjes.

Zo kwam het dat een elfjarig meisje 

uit een Fries dorp in de wereldstad 

Londen belandde, ver weg van het 

gezin. Hoe was dat voor haar? “De 

eerste tijd had ik vreselijk heimwee, 

maar na een paar weken verdween 

dat en had ik het gevoel daar op mijn 

plaats te zijn. Omringd door soortge-

noten, door muziek en zoveel goede 

leraren!” Later trad Simone toe tot 

de prestigieuze Royal Academy for 

Music. In 2004 rondde Simone haar 

studies af met First Class Honours.

Jaap van Zweden
Intussen had ze al lang haar debuut 

gemaakt op het grote podium. In 

1999, slechts veertien jaar oud, 

vertolkte ze met het Noord Neder-

land Orkest het eerste vioolconcert 

van Paganini. Het was het begin van 

een carrière als soliste die haar bij 

de beste orkesten en bijbehorende 

topdirigenten heeft gebracht. Simone 

heeft een speciale band met dirigent 

Jaap van Zweden, met wie zij onlangs 

samen met de Hong Kong Philharmo-

nic een tournee door China maakte.

Haar repertoire reikt van Bach tot de 

jongste muziek. Ze speelt ook veel 

recitals, geflankeerd door pianisten 

als Robert Kulak en Valentina Lisitsa. 

Waaraan geeft ze de voorkeur: de in-

timiteit van een recital of de grandeur 

van een symfonieorkest? “Met hoe-

veel mensen je ook samenspeelt, we 

spreken allemaal dezelfde taal. Het 

gaat er om dat je samen iets creëert, 

zo mooi mogelijk, zo diep mogelijk. 

Er is niets mooiers!”

Ronald Touw, 

violist Residentie Orkest

Muziek voor de innerlijke mens
Ze groeide op in een Fries dorp, verhuisde als kind in haar eentje naar Londen en bereist nu met 
een Stradivarius de hele wereld. Waar ze ook speelt, overal maakt ze furore. Publiek, orkesten en 
dirigenten zijn verrukt van haar, recensenten lauweren haar spel in bloemrijk proza. In oktober 
keert ze terug bij het Residentie Orkest met het Vioolconcert van Chatsjatoerjan. Een gesprek met 
de Dutch sensation: topvioliste Simone Lamsma.

- Simone Lamsma -

- advertorial -

Simone Lamsma

Zondag 2 oktober – 14.15 uur

Zuiderstrandtheater

Carlos Miguel Prieto, dirigent

Simone Lamsma, viool

Orthel Scherzo nr. 2

Chatsjatoerjan Vioolconcert

Ravel Alborada del gracioso

Ravel Rapsodie espagnole

Ravel Boléro

Spaans temperament Residentie Orkest
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€ 400,- 
VOORDEEL!

CAT 3
Stabiel én wendbaar
�  In enkele eenvoudige stappen te demonteren: 

kan gemakkelijk vervoerd worden
� Voorzien van zeer luxueuze zitting
� Standaard geleverd 
 met armsteunen 

FR-1
Zeer compleet uitgerust
�  Voorzien van 6 geheime opbergvakken, 
 full-ledverlichting, automotive vering en   
 USB-aansluiting
�  Snelheid tot 17 km/u, bereik tot 55 km

O
H

A
2

E
S

1
6

0
9

1

Naam Dhr. / Mevr.

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail

Zonder postzegel opsturen naar:

Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

EINDE ZOMER STUNTS BIJ MANGO!

JA, STUUR MIJ DE GRATIS CATALOGUS!

TOT 1.900,- KORTING OP SCOOTMOBIELEN

Ga voor alle einde zomer stunts naar www.mangomobility.nl 

of bel naar ons servicenummer 0800 2002 (gratis)

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 8 oktober en zolang de voorraad strekt.

Snelheid tot 17 km/u, bereik tot 55 km

€ 1.900,- 
VOORDEEL!

€ 1.295,- 

€  895,-

€ 5.895,- 

€  3.995,-

BOBBY DELUXE
Meest verkochte vouwscootmobiel
� Binnen enkele seconden volledig in te vouwen
� Voorzien van comfortabele luchtbanden en 
 grote koplamp

€ 2.195,- 

€  1.749,-
€ 446,- 
VOORDEEL!

INCONTINENT?

VOLLEDIG VERGOED

POLIKLINISCHE INGREEP 

SNELLE PROCEDURE

ONMIDDELLIJK EFFECT

BETROUWBAAR EN VEILIG

LANGDURIG RESULTAAT

BEHANDELING VOOR MANNEN

PATIËNTVRIENDELIJK

WWW.PROLASTIC.NL

BEL: 024 711 4134 OF E-MAIL NAAR: INFO@UROGYNBV.COM

BEHANDELING VOOR VROUWEN          
WWW.UROLASTIC.COM

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

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

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

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

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

Texasdreef 19
Utrecht 
Tel: 030 - 6628218



Toen dr. H.P. Berlage in de dertiger 

jaren de laatste hand legde aan de 

bouwtekeningen van het Gemeen-

temuseum, was er in Den Haag een 

conciërge in het Panorama Mesdag 

aan de Zeestraat die niet kon weten, 

dat hij over enige tijd enkele vakjes 

van die tekeningen als dienstwoning 

toegewezen zou krijgen.

Berlage heeft de voltooiing van zijn 

schepping niet mogen beleven: hij 

stierf in 1934. Het museum kwam in 

1935 gereed. Moderne schilderijen, 

tot dat moment ondergebracht in het 

Panorama Mesdag, verhuisden naar 

de nieuwe tempel der kunst aan de 

Stadhouderslaan. En conciërge N. 

Maasland verhuisde mee. De thans 

64-jarige hoofdopzichter-conciërge 

heeft in 1935 de afwerking en inrich-

ting van het museum van nabij meege-

maakt. Zijn woning was eerder klaar 

dan het museum-interieur: van het eer-

ste ogenblik af moest hij een wakend 

oog laten gaan over de kunstschatten 

die uit de Zeestraat arriveerden en van 

de Korte Vijverberg 7 kwamen (het 

museum was tot dusver gehuisvest in 

het tegenwoordige Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie). Geen 

wonder, dat de heer Maasland ieder 

stopcontact, iedere schakelaar, iedere 

buis van waterleiding en elektriciteit 

bijkans blindelings kan vinden. In 

een gebouw, dat voor miljoenen aan 

kunstschatten bezit, is grondige kennis 

van deze zaken een vereiste: wanneer 

ongelukken dreigen moet snel een 

aantal maatregelen genomen worden, 

die het gevaar van verloren raken 

of beschadiging van de onvervang-

bare kostbaarheden tot een minimum 

beperken.

In augustus vorig jaar (1959, red.) 

vierde Maasland zijn jubileum: hij 

was toen veertig jaar in dienst der 

gemeente ‘s-Gravenhage. Voor hem 

en ook voor zijn vrouw is dit een 

onvergetelijke dag geweest. In zijn tijd 

bij het Haags Gemeentemuseum heeft 

deze conciërge vier directeuren zien 

komen en gaan, dr. H.E. van Gelder, 

dr. G. Knuttel Wzn., D.J. Balfoort 

en mevrouw J.V.C. Bakker-Hefting. 

,,Hij heeft vier directeuren versle-

ten”, schreven de kranten. Dat alle 

oud-directeuren op die jubileumdag 

aanwezig waren bewijst wel dat het 

,,verslijten” over en weer in goede 

harmonie is verlopen.

Het wel en wee van het museum 

heeft de heer Maasland allemaal 

meegemaakt. Het ,,wel” zijn de vele 

geslaagde tentoonstellingen in de loop 

der jaren en vooral ook de succesvolle 

(maar moeizame) herrijzing van het 

museum na de bevrijding in 1945. Het 

,,wee” was de bezettingstijd.

,,In 1941 begon het al vervelend te 

worden”, vertelt hij. ,,Toen gebeurde 

het, dat er op een groot aantal moderne 

schilderijen papiertjes waren geplakt 

waarop stond: Ontaarde Kunst. Ik 

heb toen in overleg met de directeur 

direct alle uitgangen laten sluiten. Dat 

gebeurt automatisch, moet u weten. 

De politie werd er bij gehaald, die alle 

bezoekers fouilleerde. De Kultur-

boosdoeners bleven echter onvindbaar.

Ook heeft de toenmalige directeur, de 

heer Knuttel, eens opdracht gegeven 

om alle stoppen van het elektrisch 

licht uit de contactdozen te verwij-

deren en te verbergen. De NSB’ers 

wilden op dat moment een tentoonstel-

ling inrichten van ,,Eeuwig levende 

tekens” of iets dergelijks. Groot was 

hun consternatie toen het licht uitviel. 

Ze wisten natuurlijk toch wel hun zin 

te krijgen, maar wij hadden de vol-

doening hen het leven zuur gemaakt te 

hebben. Veertien dagen later bracht de 

SD de directeur naar het concentratie-

kamp in St. Michielsgestel.

Daarna kwam het museum in het z.g. 

Sperrgebiet te liggen. Huizen en een 

kerk vlak tegenover ons gingen tegen 

de grond. Wij vreesden het ergste voor 

het museum, maar gelukkig mocht het 

blijven staan. Wel kregen wij in okto-

ber 1942 plotseling opdracht om het 

binnen één maand te ontruimen. Dag 

en nacht hebben wij gezwoegd om 

alles in te pakken en over te brengen 

naar veiliger plaatsen. Het kunstbezit 

ging naar het paleis Noordeinde, het 

paleis aan het Lange Voorhout en het 

kasteel Linschoten onder Woerden. In 

dat laatste kasteel hebben mijn vrouw 

en ik twee jaren over de schilde-

rijen gewaakt. Af en toe kwamen de 

Duitsers ernaar kijken. Het liep steeds 

goed af. Soms cirkelden Engelse 

vliegtuigen boven het kasteel, terwijl 

in de bossen rondom legerauto’s met 

munitie stonden...”

,,In mei 1945”, herinnert Maasland 

zich, ,,bood het museum een trieste 

aanblik. Het starten van de V2 in de 

onmiddellijke nabijheid had alle ruiten 

eruit geblazen. In de zalen en in de 

kelders dreven in een halve meter wa-

ter meubels en tapijten rond; inboedels 

van hotels in Scheveningen en van op 

transport gestelde landgenoten. Hout 

van lambriseringen en vloeren was 

gesloopt en opgebrand. Rubber vloer-

bedekking afgescheurd om er schoen-

zolen van te maken. Toen begon het 

herstel. In het Westland vonden wij 

een partij glas van broeikassen, welis-

waar van slechte kwaliteit, maar toch 

bruikbaar. Met dit glas en met ijzeren 

golfplaten hebben wij alles proviso-

risch gedicht. Daarna konden wij de 

chaos binnen aanpakken.”

Dit is alweer vijftien jaar geleden. Het 

Haags Gemeentemuseum is sinds lang 

weer een uiterst verzorgde schatkamer 

van kunst en cultuur, die jaarlijks 

duizenden bezoekers uit binnen- en 

buitenland trekt. Door zijn collectie 

schilderijen, muziekinstrumenten, 

beeldhouwwerken, glas, porselein, 

aardewerk en andere kunstnijverheids-

producten, door zijn steeds wisselende 

tentoonstellingen van kunstwerken uit 

alle hoeken der wereld.

De heer Maasland begint ‘s morgens 

om zeven uur met het invullen van 

de werkstaten van de twee dozijn 

zaalwachters, die onder zijn toezicht 

werken. Als deze mensen om negen 

uur arriveren, moeten zij precies weten 

hoe het dagschema luidt, waar zij de 

wacht moeten houden, wat zij vóór die 

wacht begint moeten schoonmaken en 

onderhouden. Driemaal per dag tellen 

zij de kunstvoorwerpen in hun rayon 

en verantwoorden die op de staten. De 

hoofdopzichter-conciërge heeft ook 

het toezicht op een speciale werkploeg 

van vier tot zes man, die is belast met 

de uitvoering van ,,klusjes”. Die zijn 

er elke dag in de honderd vertrekken 

van het museum. Deze ploeg komt 

ook in het geweer wanneer er een 

nieuwe tentoonstelling arriveert: as-

sistentie en toezicht bij het transport, 

uitpakken, nazien op gebreken (ter 

vaststelling van reeds aanwezige 

schade, waarvoor het Haags Gemeen-

temuseum later aansprakelijk gesteld 

zou kunnen worden), catalogiseren, 

emballage opbergen, vervoer naar 

de zalen, opstelling, verlichtingsap-

paratuur aanbrengen, vitrines maken 

en neerzetten, schilderen, stofferen, 

enz. Na de expositie dezelfde serie 

werkzaamheden, maar dan in omge-

keerde volgorde. Het opbouwen en 

afbreken van een grote tentoonstelling 

is een karwei, waar de complete staf 

van het museum aan meewerkt. 23 

augustus 1959 was de laatste dag van 

de expositie ,,Dertig Eeuwen Mexi-

caanse Kunst”, die op 22 september 

open moest gaan in Berlijn. Wie de 

kolossale stukken van deze kostbare 

tentoonstelling gezien heeft, kan zich 

voorstellen dat het overbrengen van 

een dergelijke collectie een zaak van 

,,gewicht” is.

Verder op: deoud-hagenaar.nl.

‘Gemeentelijke 
schatbewaarder’, stuk uit 1960
Het volgende artikel is overgenomen uit Den Haag en Wij, maart 

1960, een uitgave van de gemeente ‘s-Gravenhage voor haar 

personeel.
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DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

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

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

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

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

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

20.00 dagelijks wisselend programma

maandag t/m vrijdag

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

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

17.00  maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport  

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

 dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.

 woensdag: De Woelige Baren Presentatoren Joost  

 van der Stel en Leendert Beekman varen met hun watertaxi 

 door de regio en pikken onderweg bijzondere passagiers op.  

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

 door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: Trots! Johan Overdevest geeft mensen de  

 kans hun trots over iemand anders uit te spreken.  

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 verwach-

ten zijn. 

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

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

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 laat-
ste nieuws en kijk en luister naar de program-
ma’s: download nu de gratis Omroep West 
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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“In deze stoel

zit ik zo fi jn en ik 
heb ik geen moeite

meer met opstaan”

Dhr. J.M. de Jong

Volop gratis parkeergelegenheid voor de deur!

Ruime keuze nieuwe en gebruikte producten

� Elders goedkoper? Wij betalen het verschil terug

� Terugkoop en inruil mogelijk

� Historie occasions altijd bekend 

� Altijd deskundig en persoonlijk advies

� Ook voor gratis lenen van uw hulpmiddelen

Kerketuinenweg 30, Den Haag

Tel: 0229 - 753242

Openingstijden: ma-vr 08.30-17.00 uur 

za 10.00-16.00 uur

Kijk voor alle acties op uwhulpmiddelenoutlet.nl

� Diverse massagestanden

� Incl. verwarmingselement

� Brandvertragende bekleding

� In twee soorten bekleding verkrijgbaar

Sta-opstoel 
met massagefunctie*

Nieuw

* aanbod kan per vestiging verschillen

Nieuwe 
sta-opstoelen 

vanaf 399,-

alles 

moet weg

UITVERKOOP 
zomerassortiment

OP=OP

Kunstleer 
(crème 

of bruin)

Luxe stof 
(in diverse 

kleuren)
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Eerste Haagse Historie Quiz op zaterdag 24 september

Vier teams strijden op zaterdag 24 september om de wisselbeker van de Eerste Haagse Historie 
Quiz. Dit ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste nummer van het nieuwe magazine 
‘Haagse Historie’.

Behalve een ‘Haagse wethoudersteam’ en een ‘Haagse prominenten-team’ doen ook teams 
mee van de weekkrant De Posthoorn en van Omroep West. Onder leiding van presentator Joost 
Karhof zullen deze teams in de finale quiz laten zien hoeveel kennis zij bezitten over hun eigen 
stad Den Haag.

Wie deze quizfinale in de Studio van de Centrale Bibliotheek aan het Spui wil bijwonen, kan zich 
aanmelden via quiz@denhaag.nl. Er zijn 120 stoelen beschikbaar. Vol = vol. Vanaf 19.30 uur is 
het publiek welkom en om 20.00 uur start het quizprogramma, dat ruim een uur zal duren.

De deelnemende teams
Het wethoudersteam wordt aangevoerd door de wethouder van Cultuur, Joris Wijsmuller. Hij 
wordt bijgestaan door twee oud-wethouders van Den Haag: Marjolein de Jong en Peter Smit. 
Het team van Haagse Prominenten bestaat uit Ferry Mingelen, Yvonne Keuls en Marcel Verreck. 
Het Posthoornteam wordt samengesteld uit de winnaars van de beide voorrondes, ondersteund 
door de eindredacteur, Albert Peeters. In het team van Omroep West zitten de twee winnaars 
van de dagelijkse quizvragen, die Omroep West tot en met 16 september stelt op radio, tv en 
online.

De twee beste spelers worden op vrijdag 23 september, een dag vóór de finale, bekend gemaakt 
tijdens het kijkradioprogramma ‘Debby en haar Mannen’. Zij worden tijdens de finale bijgestaan 
door tv-presentator Fred Zuiderwijk.

Introductieabonnement
Om al kennis te maken met het nieuwe magazine ‘Haagse Historie’ is een vouwblad verspreid 
dat een indruk geeft van opzet en inhoud. Dit vouwblad is verspreid via de weekkrant Den Haag 
Centraal en is tevens verkrijgbaar bij verschillende Haagse boekwinkels, de Haagse bibliotheken 
en het Haags Historisch Museum.

Tijdens de Open Monumentendagen op 10 en 11 september ligt het o.a. in de stand van Monu-
mentenzorg & Welstand op het Binnenhof. Het vouwblad heeft een bon voor een introductie-
abonnement tegen de gereduceerde prijs van 10 euro voor 3 nummers. Abonneren en nadere 
informatie op www.haagsehistoriemagazine.nl.

Statenkwartier organiseert Dichter Aan Huis

Op initiatief van een aantal wijkbewoners, financieel ondersteund door Fonds 1818 en de Stichting 
Dichter Aan Huis, komt er op zondag 2 oktober een nieuwe ronde met dichters in huizen van het Sta-
tenkwartier. Ingegeven door de succesvolle kunst- en muziekroute dragen zestien dichters eigen werk 
voor in huiskamers in het Statenkwartier.

1 Mark Boog   9 Anton Korteweg
2 Anne Borsboom 10 Anne-Tjerk Mante
3 Anne Büdgen 11 Sebastiene Postma
4 Daniël Dee 12 F. Starik
5 Edwin Fagel 13 Vrouwkje Tuinman
6 Alexander Franken  14 Marcel Verreck
7 Edith de Gilde 15 Harry Zevenbergen
8 Jonathan Griffioen 16 Henk van Zuiden

Iedere dichter draagt op deze zondagmiddag vier keer voor, vanaf 13.00 uur. Elk uur wisselt het 
publiek. Een toegangskaart en tevens routekaart voor de hele middag kost 15 euro. Kaarten zijn te 
bestellen via de website: statenkwartier.dichteraanhuis.nl.

Argentijnse Gauchos dansen de vurige Malambo

Zuid-Amerikaanse cowboytradities staan centraal op zondag 9 oktober in het Zuiderstrandtheater bij 
de nieuwe show Che Malambo. Sensationeel voetenwerk, bombo-drums, krachtige zang en boleadoras 
(lasso’s)… de beroemde Franse choreograaf Gilles Brinas smeedde de Malambotradities samen tot 
een temperamentvol dans- en muziekspektakel. 

De Malambo is ontstaan in de 17e eeuw toen de Gauchos (Argentijnse cowboys) hun vaardigheden 
vertoonden in duels. Het draait om lenigheid, kracht, behendigheid en zapateo (een vorm van tapdans). 
Het snelle voetenwerk is geïnspireerd op het ritme van de galopperende paarden op de Argentijnse 
vlaktes. De veertien machomannen van Che Malambo hebben afgelopen zomer hun tour voltooid in de 
Verenigde Staten en zijn vanaf oktober voor het eerst te zien in Nederland.

Che Malambo. Zondag 9 oktober 2016, 20.00 uur. Zuiderstrandtheater, Den Haag.

Prijs vanaf 23,00 euro.

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

In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818. 

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

en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

Sacred Songs – 
Haagse Stemmen 

‘Sacred Songs – Haagse Stemmen’ 

brengt bijzondere stemmen uit ver-

schillende religies en culturen samen. 

Deelnemende koren en solisten uit Den 

Haag presenteren religieus geïnspi-

reerd repertoire rond het thema ‘Licht 

en Vrede’. Artistiek leider Monica Aki-

hary creëert met de liederen en teksten 

een schitterende nieuwe compositie 

waarin, Afrikaanse gospel, Byzantijnse 

liederen, gregoriaans, devotionele 

Indiase zang, joods repertoire en ko-

ranrecitatie samenkomen. 

culture-connection.org

Dans- en Muziekcentrum Den Haag

Locatie: Nieuwe Kerk, Spui 175, 

Den Haag

Aanvang: 20.15 uur

Toegang: €12,-

Korenfestival 
‘Terug Naar De Kust’    

Meer dan 1000 zangers en zangeressen 

Fonds 1818 agenda

De Spaanse hoer  
‘De Spaanse Hoer’ is een bewerking van 

het wereldberoemde Spaanse boek ‘Celestina’ van 

Fernando de Rojas. Deze legendarische satire over 

verliefdheid en hebzucht is tegelijkertijd spannend, 

poëtisch en komisch. De jonge rijke Calisto roept de 

hulp in van de hoerenmadam Celestina, omdat hijzelf de 

mooie Melibea niet durft te vragen. Alleen voor een rijke 

beloning wil Celestina meewerken. De twee knechten 

van Calisto eisen hun deel op, maar Celestina weigert. 

Dit heeft grote gevolgen.

rietveldtheater.nl

Rietveld Theater

Locatie: Rietveld 49, Delft

Aanvang: 20.30 uur, 2 okt: 14.30 uur

Toegang: €12,50

Lunchconcert 
Prinses Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses 

Christina Concours zijn live te beluis-

teren tijdens de gratis lunchconcerten 

in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Op 30 

september luistert u naar het Metis 

Kwartet: Emma Rhebergen (viool), Ana 

Termeulen (viool), Anna Meenderink (altviool) en 

Carlos Leal Cardín (cello).

christinaconcours.nl

Nieuwe Kerk

Locatie: Spui 175, Den Haag

Aanvang: 12.30 uur

Toegang: gratis

Dichter aan Huis- 
Statenkwartier

Op zondag 2 oktober dragen 

16 dichters in 16 verschil-

lende gasthuizen in het Haagse 

Statenkwartier hun gedichten 

voor. Iedere dichter leest vier 

keer voor uit eigen werk. U kunt deze middag dus 

vier dichters naar keuze bezoeken. Kijk voor het 

programma en toegangskaarten op:

statenkwartier.dichteraanhuis.nl

Dichter aan Huis

Locatie: verschillende huizen 

in het Statenkwartier

Tijden: 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Toegang: €15,- voor 4 sessies

SEPTEMBER

30

OKTOBER

2

SEPTEMBER

24

Sacred Songs

van 28 koren treden op tijdens een nieuw en 

uniek festival op Scheveningen: ‘Terug naar 

de Kust’. Nooit eerder werd een korenfesti-

val van deze omvang in Scheveningen-Dorp 

georganiseerd. Het zangspektakel brandt los 

om 11.30 uur op vier verschillende podia in de 

Keizerstraat.

terugnaardekust2016.nl

YMCA Scheveningen

Locatie: Keizerstraat, Scheveningen

Tijd: 11.30 – 18.00 uur

Toegang: gratis

SEPT-OKT

27/9 -2/10

SEPTEMBER

24

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

‘Terug Naar De Kust’    

30

24 27/9 -2/10

24



Het was zaterdag 31 juli stralend 

weer. In de grote steden en vooral bij 

de stations was het al vroeg een druk-

te van belang. Politieagenten hielden 

de vele nieuwsgierigen op afstand; 

alleen gemobiliseerden en burgers 

die een dringende reden hadden om 

te reizen werden doorgelaten. De 

normale dienstregeling was vervallen; 

aan de loketten hingen lijsten die 

aangaven welke treinen uitsluitend 

bestemd waren voor militair vervoer 

en welke eventueel ook door burgers 

gebruikt konden worden, als er 

tenminste plaats was, want soldaten 

gingen voor. Infanteristen, artilleris-

ten, huzaren, grenadiers, vestingtroe-

pen en matrozen waren allemaal op 

weg naar de verzamelplaatsen die in 

hun zakboekjes stonden aangegeven. 

Hier en daar werden de vertrekkende 

soldaten uitgeleide gedaan door de 

plaatselijke muziekkorpsen, die het 

‘Wilhelmus’ of ‘Wien Neerlands 

Bloed’ inzetten. Omdat de kazernes 

absoluut niet berekend waren op zo’n 

enorme toestroom, reden paard-en-

wagens, hoog opgetast met stro en 

dekens, naar de scholen, schouwbur-

gen, kerken, pakhuizen, fabriekshal-

len, loodsen en tenten die in allerijl 

als soldatenverblijf werden ingericht.

(bron van bovenstaande is van Paul 

Moeyes uit het boek Buiten schot. 

Nederland tijdens de Eerste Wereld-

oorlog, Uitgave De Arbeiderspers). 

Eén van de schoolgebouwen in Den 

Haag die op die wijze werd ingericht 

als soldatenverblijf was een school 

aan de Lijnbaan. Deze school werd 

betrokken door landweermannen 

van de 4e Compagnie van het 31ste 

and ee  ataljon. e officie en 
werden, met heel wat meer comfort, 

ingekwartierd bij burgers.

Onder de soldaten was ook Corne-

lis Johannes Wilhelmus Bovet. Hij 

woonde in de Lage Nieuwstraat 343, 

een zijstraat van de Prinsengracht. 

Hij werkte al veertien jaar lang bij de 

afdeling Brandstoffen van de ‘Coöpe-

ratieve Vereniging Eigen Hulp’, maar 

werd opgeroepen om het vaderland te 

dienen. Hij was 32 jaar oud, getrouwd 

en had vier kleine kinderen. Op de 

bijgevoegde foto is Bovet de soldaat 

links. De foto lijkt op het eerste 

gezicht op een normale foto van twee 

soldaten, die na hun dienst ergens wat 

gaan drinken. Bij nader inzicht blijkt 

de foto gemaakt te zijn, zittend voor 

een decor dat een tropische omgeving 

moet verbeelden, zoals dat vroeger 

meer gebeurde. Het was lange tijd een 

raadsel wat de bedoeling was van de 

witte zakken die de militairen over 

hun schouder droegen. Het legermu-

seum deelde, daarna gevraagd, mede 

dat het zgn. schoenenzakken betrof. 

Beter bekeken zijn er inderdaad, door 

de zakken heen, schoenen zichtbaar. 

De landweermannen die in de school 

aan de Lijnbaan verbleven, behoef-

den zich niet te vervelen, er werden 

voortdurend oefeningen gehouden 

om hun militaire vaardigheid op 

te vijzelen. Daartoe moest ook een 

nachtelijke oefening in Rijswijk op 29 

september bijdragen. De militai-

ren waren hierbij verdeeld in twee 

groepen, een aanvallende groep en 

een verdedigende groep. De oefening 

zou plaatsvinden in de omgeving 

van het oude stationnetje Rijswijk/

Wateringen. Komende vanaf Rijswijk 

stonden aan de linkerkant dicht bij de 

spoorlijn enkele boerderijtjes in de 

weilanden, die verbonden waren door 

een boerenweggetje. Daar wachtten 

in het pikkedonker de verdedigers 

de aanvallers op. Niemand kon 

vermoeden dat de oefening een 

noodlottig verloop zou hebben. Toen 

de aanvallers tot op 40 meter afstand 

gekomen waren, werden ze beschoten 

et gn. lo e flodde . Soldaat ovet 
was ingedeeld bij de aanvallers. De 

sergeant van de aanvallers had juist 

‘vuur’ gecommandeerd dat gericht 

moest worden tegen een ‘aanvallende 

vijandelijke macht’, toen Bovet een 

gil gaf en achterover viel. Hij werd 

overgebracht naar het stationnetje. Er 

werd geneeskundige hulp ingeroe-

pen, dokter Van der Heijden en kort 

daarna dokter Volmer onderzochten 

Bovet. Er werd een schotwond door 

het hart geconstateerd, medische hulp 

mocht niet meer baten. Enkele dagen 

daarvoor had het bataljon met scherpe 

patronen op schietschijven geschoten. 

Iemand vertelde dat deze in het Rijs-

wijkse Bos stonden, daarvan is echter 

geen bevestiging verkregen. Mogelijk 

had iemand na de schietoefeningen 

zijn scherpe patronen niet ingeleverd. 

Er volgde een diepgaand onderzoek, 

maar omdat het inmiddels te donker 

was geworden zouden de volgende 

dag honden ingezet worden om de 

plaats delict te onderzoeken. Er was 

verdenking gerezen tegen twee perso-

nen, deze ontkenden alles. Degene die 

het fatale schot had gelost had merkte 

dat al op die fatale avond, hij gooide 

snel zijn overgebleven vier scherpe 

patronen weg en schoot voor de vorm 

een lo e flodde  af. e volgende dag 
vervoegde korporaal J.W. van der 

Meulen, zich bij zijn kapitein met de 

woorden: “Kapitein, ik zal het maar 

zeggen, ik ben de dader!” Zijn vrouw 

had eerst nog geprobeerd om hem er 

toe over te halen om niets te zeggen.

Onder ongekend grote belangstel-

ling werd het stoffelijk overschot 

van landweerman Bovet van de 4de 

Compagnie van het 31ste Landweer-

bataljon, die afgelopen week bij een 

militaire avondoefening, door een 

foutieve handeling , door een van zijn 

korporaals is doodgeschoten. met 

militaire eerbewijzen op de Algemene 

Begraafplaats in ‘s-Gravenhage ter 

aarde besteld onder commando van 

de 1ste luitenant der landweer, mr. 

de Vries. De lijbaar was omhangen 

et tal van k an en  van officie en en 
manschappen van de verschillende 

compagnieën van het 31ste batal-

jon: van verenigingen, waarvan de 

overledene als burger deel uitmaakte, 

alsook van de buren. In de omtrek 

van het woonhuis van de overledene, 

aan de Lage Nieuwstraat was het 

zwart van de mensen, die zich, toen 

de rouwstoet zich in beweging zette, 

eerbiedig aan weerszijde van de 

straten plaatsten voor de woningen, 

waarvan ten teken van rouw overal de 

gordijnen waren gesloten. Door hon-

derden en honderden omstuwd, trok 

de stoet op zijn weg naar de begraaf-

plaats eerst lang het schoolgebouw 

aan de Lijnbaan, waar het kampement 

gelegerd is dat tot voor enkele dagen 

ook betrokken was door de overle-

dene. Bij het voorbijtrekken van de 

stoet stond daar ter plaatse aangetre-

den de 4de compagnie, onder com-

mando van kapitein Hinze, terwijl 

door de wacht de geweren werden 

gepresenteerd Verder leidde de weg 

langs de gebouwen van de afdelingen 

enz. van de Coöp. Vereniging ‘Eigen 

Hulp’ aan de Noordwal, waar Bovet 

gedurende 14 jaar werkzaam was. Als 

teken van deelneming stonden voor 

de gebouwen directie en personeel 

en werd er nog een krans toegevoegd 

bij de vele waarmee de kist reeds was 

bedekt. Langs de weg, maar vooral op 

de begraafplaats was een zeer talrijke 

menigte aanwezig. De ruimte rond 

de groeve was vrijgehouden voor een 

zo’n vijfhonderd manschappen van 

het 31ste Landweer Bataljon Op het 

kerkhof werd de stoet o.a. opgewacht 

door de Divisie Commandant, gene-

raal Klerk de Reus; de commandant 

van de brigade Grenadiers en Jagers, 

kolonel Habbema; commandant van 

het regiment Grenadiers, overste jhr. 

an S chtelen van de aa e  evenal  
dive e hoofd  en ve de e officie en 
van het garnizoen. Voorafgegaan door 

een muziekkorps , samengesteld uit 

landweermanschappen van het 31ste 

bataljon, dat een treurmars uitvoerde, 

werd de kist grafwaarts gedragen. 

Nadat het militaire eerbetoon was 

gebracht, werd, werd vervolgens on-

der een aangrijpende stilte- ondanks 

dat honderden en honderden het 

graf omringden - door verschillende 

woordvoerders hulde gebracht aan 

de nagedachtenis van de eenvoudige 

man, die ten grave was gebracht. Al-

lereerst werd het word gevoerd door 

oud-kolonel Vogel, als president van 

het bestuur van de afdeling brandstof-

fen, enzovoorts, van de Coöperatieve 

Vereniging ‘Eigen Hulp’. De treurige 

taak, die wij, zei de spreker, hier 

volbrengen, vervult ons allen met 

diep leedwezen. Immers wij staan 

aan het graf van een man, echtgenoot 

en vader van vier kinderen, nog te 

klein om het smartelijk verlies, dat zij 

lijden, te beseffen. Bovet behoorde 

gedurende een reeks van 14 jaren tot 

onze trouwe, ijverige werklieden. Hij 

werd door de tijdsomstandigheden 

geroepen om mede gereed te staan in 

de rijen van hen, die bij het eventu-

eel uitbreken van de oorlog op onze 

Nederlandse bodem leven en goed 

vel hebben om de onafhankelijkheid 

van ons vaderland te verdedigen. En 

onder die omstandigheden werd hij 

slachtoffer van een noodlottig voor-

De dood van soldaat C.J.W. Bovet

In de tijd dat mijn opa bij Eigen Hulp 
werkte werden de brandstoffen nog met een 
hondenkar bezorgd en deze hond trok zijn 
hondenkar. In latere jaren, toen zijn zoons 
(mijn vader en mijn oom er werkte deden 
zij dit met paard en wagen en werden de 
brandstoffen gecombineerd met aardap-

pelen.

Op 31 juli 1914 werd in Nederland de mobilisatie afgekondigd. Men bereidde zich in ons land voor 

op een verdedigingsoorlog.
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val. Hoewel niet door vijandelijk lood 

getroffen, is Bovet te midden ‘zijner 

plichtsvervulling op het veld van 

eer gevallen. Zijn kameraden, maar 

evenzeer het bestuur, commissarissen 

en beambten werden diep getroffen 

door deze ramp. Ongetwijfeld zal de 

diepbedroefde weduwe allerwege 

steun en bijstand ondervinden, en ook 

onze vereniging- zei de spreker- zal 

daar gaarne aan bijdragen. Namens 

het bestuur riep kolonel Vogel ten aan 

de trouwe medewerker een vaar toe. 

Vervolgens werd het woord gevoerd 

door Bovets compagniescommandant, 

kapitein Hintze.

Hij zei: heeft het staan aan een graf 

altijd iets weemoedigs, het zijn; hier 

op deze plaats onder omstandighe-

den zo treffenden schokkend brengt 

dubbele smart en diepe rouw. Een 

jong leven is heengegaan. Gisteren 

zou hij juist zijn 34ste levensjaar zijn 

ingetreden en zag hij deze dag zeker 

vol vreugde tegemoet voor zichzelf en 

zijn gezin. Want met zijn gezin was 

hij één. Geen uur, hetwelk de dienst 

hem vrij liet, of hij was als hoofd van 

zijn kring te midden der zijnen. Sinds 

twee maanden was hij ook nog lid 

van een grotere kring, behoorde hij 

tot onzen en was het kampement aan 

de Lijnbaan zijn thuis. Van daar ging 

hij met ons op naar de verschillende 

oefeningen vrolijk en opgeruimd en 

wie van ons dacht er aan, toen wij 

dinsdagavond ter oefening gingen, dat 

wij zonder Bovet zouden terugkeren. 

Diep droevig was onze thuiskomst, 

vervuld als wij waren met de gedachte 

aan het lot dat zijn vrouw en kinderen 

zo plotseling getroffen had. Medege-

voel met de achtergeblevenen onder 

zulke treurige omstandigheden - ons 

hart is er vol van.

En waar wij hier staan, aan het graf 

van een slachtoffer, gaan onze ge-

dachten voorzeker ook naar dat andere 

gezin, waar de vreugde gebannen is 

en de smart haar intrede heeft gedaan. 

Het gezin van hem, die zeker niet 

opzettelijk aan dit jonge leven een cru 

einde heeft gemaakt.

Waar door de weduwe van Bovet 

reeds het ‘ik vergeef het hem’ is 

gesproken, daar mogen wij ook barm-

hartigheid toepassen en niet te scherp 

in ons oordeel zijn. Bovet! Als hoofd 

en uit naam van dat grote gezin aan de 

Lijnbaan, waarvan gij tot kort nog deel 

heb uitgemaakt, roep ik u toe: “Rust 

zacht. Moge uw achterblijvenden zich 

getroost en gesterkt voelen door de 

wetenschap, dat zij door ons niet ver-

geten zullen worden.” (Derde spreker 

was de overste jhr. Van Suchtelen. Het 

was sprekers wens om namens het 

regiment grenadiers uiting te geven 

aan de oprechte deelneming van dat 

regiment. Dat de deelneming, gewekt 

door de dood van Bovet bij het leger 

groot is, blijkt wel uit de aanwezig-

heid te  laat e van oveel officie en  
onde officie en en an cha en. ij 
allen zijn diep onder de indruk van 

het gebeurde. Wel hebben velen van 

ons Bovet persoonlijk niet gekend, 

maar wel weten wij, dat hij bij zijn 

chefs hoog stond aangeschreven. Deze 

brave landweerman, die aanstonds bij 

de mobilisatie onder de wapenen was 

gekomen om ons te helpen onze onzij-

digheid te handhaven is het slachtoffer 

geworden van een grote onachtzaam-

heid. Diep leedwezen vervult ons 

allen over het droevige einde van 

deze dode. Maar eveneens voelen wij 

diepe deernis met de man, door wiens 

grove nalatigheid Bovet thans te grave 

wordt gebracht. Vervolgens werd het 

woord gevoerd door de commandant 

van het 3de landweer-bataljon, overste 

ode eije  die na en  de officie-

en  onde officie en  ko o aal  en 
manschappen van het bataljon van 

de overleden kameraad een laatste 

vaarwel en een rust in vrede toeriep. 

Hierna voerde generaal Klerk de Reus 

het woord. Aan deze geopende groeve, 

zei de spreker zijn wij verenigd om de 

laatste eer te bewijzen aan een braaf 

kameraad. Door de mobilisatie onder 

de wapenen geroepen, heeft hij aan 

die roepstem onmiddellijk gevolg 

gegeven en vrouw en kinderen verla-

ten om zo nodig krachtdadig mede te 

werken tot de handhaving van de on-

zijdigheid van de staat. Hij is gevallen, 

niet door vijandelijk lood, maar door 

een kogel door bevriende hand afge-

schoten. Een treurige samenloop van 

omstandigheden is oorzaak geweest 

van dit noodlottig schot. Wij allen, 

treuren mee met de achterblijvende 

weduwe en haar kinderen en zijn te 

zeerste begaan met haar lot. Toch 

moge het haar een troost zijn, dat haar 

man is gevallen bij de vervulling van 

zijn taak in dienst van het land. Maar 

tevens gaat onze diepe deelneming 

uit naar hem, doe wie het noodlot-

tige schot werd gelost. Laat Bovets 

dood ons een aansporing tot de meest 

nauwgezette plichtsbetrachting der 

voorschriften, want hij heeft ons doen 

zien dat elke nalatigheid de meest 

noodlottige gevolgen kan hebben. Zijn 

dood zij voor ons ook een aansporing 

om, indien dit nodig mocht worden 

gereed te zijn, ons leven te geven voor 

het vaderland en voor onze geliefde 

en geëerbiedigde Vorstin. slaap zacht, 

mijn kameraad, slaap zacht, gij hebt 

uw plicht volbracht. Tenslotte hield 

de veldprediker ds. Scholte uit Rot-

terdam een gevoelvolle, toepasselijke 

grafrede. Terwijl het militaire muziek-

korps koraal muziek ten gehore bracht 

en nadat de bedienaar van het militair 

hospitaal, P. Herst, namens de familie 

had bedankt, verlieten de aanwezigen, 

van wie velen diep onder de indruk 

van de droevige plechtigheid, het 

kerkhof. De gebeurtenissen rond de 

landweersoldaat Bovet kregen grote 

landelijke bekendheid en zelfs meer 

dan dat. Ook in de Sumatra Bode werd 

in de rubriek ‘Nieuws uit het Moeder-

land’ uitvoerig melding gedaan van 

het droeve lot van soldaat Bovet.

Bronnen: gegevens van mevrouw A. 

L. van Duijn-Bovet, kleindochter van 

soldaat Bovet. Gegevens uit diverse 

kranten uit 1914.

Bovenstaande is het verhaal van het 

overlijden van mijn grootvader op 

29 september 1914, op deze datum 

was zijn jongste zoon, mijn vader, 

precies 2,5 jaar oud. Op de foto van de 

begrafenis ziet u bij mijn overgroot-

vader mijn vaders oudste broer staan. 

Ik heb jaren navraag gedaan naar het 

graf van mijn opa. Niemand die iets 

wist. Dankzij de heer Bart Tent van 

de Historische Vereniging Rijswijk 

ben ik veel dingen die ik zelf nog niet 

wist te weten gekomen, o.a. dat mijn 

opa ondanks het feit dat hij zijn leven 

voor ons vaderland heeft gegeven met 

de nodige militaire eer is gedumpt in 

een graf van de vijfde klasse, dat een 

algemeen graf was dat na vrij korte 

tijd is geruimd en dus nooit meer was 

terug te vinden. Ons land was toen 

al beter voor buitenlanders dan voor 

Nederlanders, want in het Westland 

is een kerkhof waar veel Belgen nog 

steeds worden geëerd. Begrijp me 

niet verkeerd, ik gun dat deze mensen 

echt maar ik had het ook onze familie 

gegund om naar het graf van mijn opa 

te kunnen gaan. Ook de dodenherden-

king zit mij niet lekker, let wel, mijn 

ouders hebben ons zo opgevoed dat 

wij dit doen voor de gevallenen, maar 

waarom is dit alleen voor overleden 

vanaf de tweede wereldoorlog, waar-

om krijgen weduwen van dat soort 

oo logen c. . conflicten een itke ing 
en moest mijn oma het maar zien te 

redden met haar 4 kinderen. Maar ja, 

het zij zo en ik denk niet dat iemand 

mij hierop enig antwoord kan geven, 

maar het verhaal van mijn opa en zijn 

gezin wilde ik toch graag kwijt. Ten 

slotte: Bart, bedankt voor je aanvul-

lingen op de dingen die ik zelf wist. 

Jouw inbreng was van groot belang.

Tonny van Duijn-Bovet

tonny.van.duijn@gmail.com
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We zijn er voor elkaar!

WWW.DEVOLHARDING.NL

WIE ZIJN DE BLIJMAKERS?

Leden van De Volharding die zich op vrijwillige

basis verdienstelijk willen maken door het

geven van oprechte aandacht aan leden die

hebben aangegeven daar behoefte aan te

hebben. De Blijmaker wordt altijd gescreend,

voordat we deze persoon aan een Ontmoeter

koppelen. Ook houden we rekening met

persoonlijke voorkeuren en achtergrond.

WAT DOEN DE BLIJMAKERS?

Op regelmatige basis wordt er afgesproken.

Er zijn Blijmakers in Den Haag, Zoetermeer en

Delft. De bezigheden waar zoal aan gedacht

kan worden zijn:

•  Doen van een boodschap

•  Helpen bij administratie

•  Voeren van een gesprek

•  Begeleiden van mensen naar bezoek aan

 een specialist of ziekenhuis

•  Samen wandelen of muziek maken

•  Helpen bij een eenvoudige klus in huis

WORD BLIJMAKER

Heeft u interesse in mensen en kunt u zich

inleven in anderen? Wilt u een steentje

bijdragen? Neem dan snel contact met ons op

voor een gesprek over de mogelijkheden.

De Volharding geeft haar vrijwilligers een

onkostenvergoeding van € 4,50 per uur

met een maximum van € 764,- per jaar voor

mensen in de bijstand en tot maximaal

€ 1.500,- per jaar voor mensen in de WW of in

het bezit van een baan.

WORD ONTMOETER

Zou u graag in contact willen komen met

een van onze Blijmakers? Meldt u zich dan

nu aan. De kosten bedragen € 4,50 per uur.

Dit is de maximale onkostenvergoeding die

een vrijwilliger mag ontvangen. U krijgt elke

maand een factuur van De Volharding voor

de uren dat de Blijmaker bij u is geweest. Wij

keren dit volledig uit aan uw Blijmaker. Kunt u

dat bedrag echt niet missen en wilt u een lager

bedrag afspreken, dan helpen wij u toch.

Bel voor vrijblijvende informatie of om u op te geven naar 070-221 05 82

of mail naar blijmaker@devolharding.nl

Word Blijmaker of Ontmoeter!

De Volharding Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag

Tel. 070-221 05 82 | email: blijmaker@devolharding.nl | www.devolharding.nl



  Voor mijn serie artikelen heb ik 

al een aantal mensen bena-

derd, van wie ik weet dat zij in 

die jaren aardig actief waren 

in de Haagse uitgaansscene. 

Maar gold dat ook voor mij? 

Hieronder mijn uitgaans-esca-

pades uit de jaren zeventig en 

tachtig. 

  Ik ging best wel uit in die tijd, maar was 

toch zeker geen feestbeest. Integendeel 

zelfs. Meestal wel zo ergens tussen 

twaalf en twee uur weer thuis. Keurig 

ventje dus! Voornamelijk omdat ik in de 

weekenden moest voetballen. Niet dat 

ik zo’n geweldenaar op het veld was, 

ik moest het voornamelijk hebben van 

inzet en karakter; lekker bikkelen dus. 

aa  o  een eetje fi t te ijn  had ik el 
mijn slaapuurtjes nodig. Ik dronk weinig 

tot geen alcohol, toen niet en nu niet. 

Geen last van katers dus. Klinkt bijna als 

een saaie lul en dat is het eigenlijk ook 

wel. In ieder geval was ik meer iemand 

die alles rustig beleefde en veel in zich 

opnam. Misschien is het daarom dat ik 

me van die tijd, die ik als bijzonder pret-

tig en aangenaam heb ervaren en waarin 

ik ook heel wat bijzondere mensen heb 

mogen ontmoeten, nog best genoeg van 

kan herinneren.

    Een laatbloeier met uitgaan was ik wel; 

op mijn achttiende pas. Ik had het laatste 

jaar van de middelbare school verknald 

en moest dit uiteraard overdoen. Wel 

had ik er een weekendbaantje bij. Samen 

met schoolmaat René (die net als ik dat 

jaar moest doubleren) werkte ik in de 

weekenden van augustus 1977 tot juli 

1978 als keukenhulp in het Psychiatrisch 

Ziekenhuis Rozenburg aan de Oude 

Haagweg, tegenwoordig heet dit Parnas-

sia. Een job die behoorlijk wat energie 

vrat, maar tegelijkertijd ook veel energie 

gaf. Boterhammen voor patiënten sme-

ren, eten naar de afdelingen wegbrengen 

en weer afhalen en de hele vaat van de 

afdeling doen. Prima job, en bovendien 

hadden we onderling veel pret.

    Het waren drukke tijden voor mij. 

School, die ik in dat herexamenjaar maar 

een beetje afraffelde, in de weekenden 

werken bij Rozenburg in vroege en 

in late diensten, voetballen, serieuze 

boeken lezen (voornamelijk toen de 

zogeheten ‘coming of age 

romans’ van schrijvers als Jan 

Wolkers, Jack Kerouac en J.D. 

Salinger) en op vrijdagavond 

stijldansen met gabbers Marcel 

en Johan bij Dansschool Con-

standse aan de Toussaintkade, 

waar de dames godzijdank 

altijd in de meerderheid waren. 

Dat dan weer wel. Quick quick 

slow, in de jaren zeventig ging 

dat zo! En al die dingen deed 

ik waarschijnlijk in een handomdraai. Ik 

word nu al moe als ik eraan denk.

    In die zomer van 1978 (René en ik had-

den het herexamen gelukkig zonder al 

te veel moeite gehaald) ging ik met mijn 

familie voor het laatst mee naar camping 

Familyland in het Brabantse Hooger-

heide bij Bergen op Zoom, maar was ik 

ook gedeeltelijk thuis om te werken. Ik 

schreef me alvast in bij uitzendbureaus 

voor andere banen en plakte er nog eens 

vier weken aan vast bij Rozenburg. Daar 

werkte toen ook Hans, die letterlijk en 

fi g lijk tot een dikke ta aat van ij 
zou uitgroeien. En zo verdiende ik wat 

extra geld om die zomer uit te geven.

    Je kunt nou niet bepaald zeggen dat het 

toen enorm bruiste in Den Haag wat 

uitgaansgelegenheden betreft. Misschien 

dat ik daarom wel terecht kwam in de 

Papestraat bij Disco 2000. De discomu-

iek fl o ee de in die tijd  Sat da night 
Fever’ van de broertjes Gibb en in de 

slipstream natuurlijk ‘Grease’ met John 

Travolta en Olivia Newton John, het 

ideale koppeltje uit die tijd en het grote 

voorbeeld voor de jeugd. Persoonlijk 

was ik meer gecharmeerd van de gitaar-

tjes van Boston, The Sweet, Dire Straits, 

Stones, en The Earring, maar stiekem 

vond ik de dansbare nummertjes ook 

niet te versmaden. En ach, zelfs Mick 

en z’n mannen hadden in die zomer een 

heuse discohit met ‘Miss You’. We dans-

ten trouwens best wel lekker op ‘Get 

off’, dat hitsige en foute liedje van de 

geilneven van Foxy; Discoqueen Donna 

S e  ande hele aal de k oon  haa  
‘Last dance’ begon als slijpplaat en ein-

digde als swingende discostamper. Disco 

2000 was een bijzonder hippe tent. 

Eenmaal binnen moest je naar beneden 

lopen en kwam je terecht in een soort 

van kelder. Erg apart toen. Er kwam leuk 

en goed publiek en in dat jaar dat ik en 

mijn vrienden er bijna elk weekend kwa-

men, kan ik me niet herinneren dat er 

ooit iets vervelends is gebeurd. Uitbater 

en eigenaar van de tent was ene Harry, 

een bijzonder aardige en vlotte vent die 

de sfeer er goed inhield. Hij wist van 

Disco 2000 een gezellige huiskamer te 

maken waar je je prima kon thuisvoelen. 

Op dat moment voor ons ‘The place to 

be’ dus! Mooie dames zaten trouwens in 

deze discotent. Iemand die erg opviel in 

Disco 2000, was de jonge half Indische 

Patricia. Een bijzondere verschijning. 

e fl adde de o  elke jongen. iend 
Ton viel al snel voor haar charmes. Qua 

type deed ze een beetje denken aan de 

Britse zangeres Kate Bush, die in die 

zomer een grote ster was geworden door 

het mooie liedje ‘Wuthering Heights’. 

Ook Patricia droeg net als Kate vaak een 

Aziatische gewaden jurk. Maar er waren 

natuurlijk ook genoeg andere interes-

sante vrouwen.

    Het was een lome en warme zaterdag-

avond eind juli 1978 toen ik samen met 

Ton aan de bar fysiek en mentaal zat bij 

te komen van een voetbaltoernooitje, dat 

we eerder die dag hadden gespeeld. Aan 

de andere kant van de bar zaten twee da-

mes die ons wel wat deden denken aan 

Farrah Fawcett-Majors en Kate Jackson, 

twee actrices uit de toentertijd immens 

populaire serie ‘Charlies’s Angels’. We 

boden ze via Harry een drankje aan en 

binnen een mum van tijd stonden ze 

voor onze neus om ons ten dans te vra-

gen. Dat waren we niet gewend, dames 

die jou vroegen om mee de dansvloer 

op te gaan. Kelly, de blonde dame vroeg 

Ton en ik ging een dansje wagen met 

de andere dame die Lori heette. Deze 

Lori werd daarna mijn zomerliefde. We 

gingen de rest van de zomer regelma-

tig dansen in Disco 2000 en een hapje 

eten op de Denneweg. Ik herinner me 

ook een soort van romantische rond-

vaart door de Amsterdamse grachten. 

Haar ouders waren leuke en gastvrije 

Amerikanen en woonden in het mooie 

Benoordenhout. Haar vader was als mi-

litair tijdelijk gestationeerd in Nederland 

en hij werkte op Vliegveld Ypenburg. 

Taarten bakken was een passie van 

Lori’s moeder en ze was daar vrij goed 

in (ze zou nu niet misstaan in ‘Heel Hol-

land Bakt’). Zij was het die mij ooit mijn 

eerste cheesecake liet proeven. Daarna 

was ik lang verslaafd aan deze zoete lek-

kernij. Lori was maar kort in Nederland. 

Na de zomer vertrok ze helaas weer 

naar San Diego in California om haar 

studie daar te voltooien. Vakantieliefdes 

moeten eigenlijk altijd vakantieliefdes 

blijven. Zo denk je nu, maar toen had 

ik nog torenhoge verwachtingen van dit 

liefdesavontuur. Een liefdesavontuur dat 

uiteindelijk op een teleurstelling voor 

mij uitdraaide. Het jaar daarop reisde 

ik voor het eerst naar Amerika. Drie 

weken Florida, waar ik een oom van 

mij opzocht en daarna vloog ik naar San 

Diego in California om Lori te zien. Ze 

deelde daar met ‘roommate’ Cindy een 

klein appartement. Amerika was een 

leuke ervaring maar het fundament van 

‘the long distance love’ tussen Lori en 

mij bleek toch niet stevig genoeg.

    Lang heeft Disco 2000 niet bestaan! 

Vlak voor de zomer van 1980 was het 

plots einde verhaal. Wat eigenaar Harry 

daarna heeft gedaan weet ik niet. Mis-

schien ergens anders een etablissement 

begonnen? Wie weet. Dus Harry, als je 

dit lee t of hoo t  aa  en je en hoe 
gaat het met je? Ik ben benieuwd. Laat 

even wat horen. Zou leuk zijn.

    Mijn vrienden en ik moesten dus op 

zoek naar een andere stamkroeg en 

vonden de Paap. Deze was pal naast 

Disco 2000 gevestigd. Ook in de Paap 

voelden we ons snel thuis en ontmoetten 

we genoeg andere markante mensen. 

Zo was er bijvoorbeeld Julie uit Ierland. 

Een enthousiaste spring in het veld met 

sproetjes en rood haar. Iemand met een 

waanzinnig leuke uitstraling!

     Frans Limbertie

frans.limbertie@yahoo.com 

   Lees verder op onze site: 

deoud-hagenaar.nl.  

 Disco 2000 en De Paap waren de 
tenten voor mij en mijn vrienden   
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UITGAAN

in de jaren 

60,70
en 80!

Speciaal voor De Oud-
Hagenaar schrijf ik de 
komende maanden 
een aantal artikelen 
over het uitgaansleven 
in Den Haag in de 
jaren 60, 70  en 80! Met 
een aantal bekende en 
minder Hagenezen en 
Hagenaars ga ik strui-
nen door Den Haag om 
herinneringen uit die 
tijd op te halen. Jouw 
verhalen zijn uiteraard 
van harte welkom! 
Was jij een notoire 
stapper in het Haagse 
uitgaansleven van de 
jaren 60, 70 en 80 en 
kun je hier wat leuke 
verhalen over vertellen, 
dan hoor ik het graag 
van je! Mail naar: frans.
limbertie@yahoo.com.
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Bel

070 - 22 10 581
en wordt  gratis   

lid !

Schoottafel 

  6,50
Voor leden

Onze prijs €7,95

Tuinhulp, 
knie/zitbankje in één

37,95

Onze prijs € 47,95

Voor leden

         Bel en bestel 070 - 221 0581

Therapiemat Mambo, 15mm 
180x60 cm

 119,
Voor leden

95

Go Up boodschappentrolley

Onze prijs € 149,00

Onze prijs vanaf € 35,99

28,

Voor leden 

99

Voetenveger

Onze prijs €12,95

Voor leden

  10,40

Onze catalogus 2016 is uit.
Vraag hem nu aan !

Onze prijs vanaf € 14,95

Voor leden 

  11,95

Infrarood lamp, 100 watt

Onze prijs € 33,95

Voor leden

  28,
00

Zit-wandelstok in 
hoogte verstelbaar

Onze prijs € 47,95

Voor leden

38,
00

One touch universele opener

Lange teennagelschaar

Onze prijs € 14,95

Voor leden

11,
95

Comfort GSM FM-7500

Voor leden

31,95

Onze prijs € 39,95



Het verhaal dat de Atlantikwall door 

de Duitsers is aangelegd is ten dele 

waar. Tijdens de mobilisaties 1938-

1939 zijn al op bescheiden schaal door 

de Hollandse weermacht langs de 

kust, in de duinen, over de boulevard 

van Scheveningen en in versterkte 

mate rondom de haveningang diverse 

bunkers, kazematten en loopgraven 

aangebracht als verdediging tegen 

eventuele aanvallen vanuit zee.

In de meidagen van 1940 hebben deze 

fo tificatie  h n n t e e en  ant 
vele Junkers, bemand met Duitse 

parachutisten, werden vanuit deze 

stellingen naar beneden gehaald. De 

luchtgevechten konden we vanuit onze 

woonkamer, die uitzicht gaf op het 

Verversingskanaal en de havens, op 

de voet volgen. Een strijd, uitgevoerd 

door honderden soldaten die in en 

rond Duindorp waren gelegerd in 

woningen, scholen en barakken.

Een chaotische toestand: orders, 

tegenorders, verwarring en onzeker-

heid, omdat de militairen, soms plots, 

vanaf de daken werden beschoten door 

NSB’ers. Ook liepen er Duitse para’s 

rond, gehuld in Hollandse uniformen. 

Het verschrikkelijke bombardement 

op Rotterdam resulteerde in de capitu-

latie. ette lijk en fig lijk ve lagen 
zochten de soldaten steun bij elkaar.

Even daarna werd vanaf de vuurtoren 

een grote witte vlag naar buiten gesto-

ken. De stilte werd verstoord toen van-

uit het oosten nog een laagvliegende 

Junker naderde. Een van de soldaten 

pakte zijn wapen, richtte het omhoog 

en vuurde. Een grote steekvlam werd 

zichtbaar, waarmee het vliegtuig snel 

hoogte verloor en in zee stortte. Verge-

noegd keek de schutter om zich heen 

en zei tegen zijn maten: ‘Zo, die heb 

ik toch nog te grazen kunnen nemen!’

De manschappen rukten in, verza-

melden al hun wapens en munitie 

om te voorkomen dat het in handen 

van de vijand zou vallen. Geweren 

werden kapotgeslagen op de stoeprand 

en daarna het Verversingskanaal 

ingesmeten, samen met munitie en 

ander spul. Het rollend materieel ging 

richting strand en daar zover mogelijk 

de zee ingereden.

De andere dag, bij laag water, waren 

de deels drooggevallen voertuigen ‘be-

mand’ door vele jongens uit de buurt, 

waarvan enkele leerlingen van de 

ambachtsschool. Die hebben een aan-

tal zware Harleymotoren aan de praat 

kunnen krijgen, waarmee we soms wel 

met zes knapen zittend op het zadel, 

de benzinetank en in de zijspan ritten 

hebben gemaakt langs de vloedlijn 

tussen Scheveningen en Kijkduin.

Eind van die week kwam met veel 

geronk een lange colonne zware leger-

wagens met Duitse soldaten Duindorp 

binnen rijden. Na vijf korte dagen van 

oorlog zouden vijf lange jaren van 

bezetting volgen.

Slepen, slopen en verslapen

1) De tankgracht, een gebied tussen de 

Sportlaan en de Hanenburglaan, was 

bedoeld om als schootsveld vijan-

delijke aanvallen vanaf de landzijde 

te weren. Een kilometers lange en 

honderden meters brede strook werd 

daarvoor geslecht. Vele woningen, 

scholen, kerken en een ziekenhuis 

werden met de grond gelijk gemaakt. 

Vooraf werd alles wat bruikbaar was, 

zoals sanitair, hout en metaal, op paar-

denwagens naar de Soestdijksekade 

gereden en vandaar per schip naar ge-

bombardeerde gebieden in Duitsland 

gevaren. Daarna kwamen de slopers: 

massa’s arbeiders die elke dag van 

heinde en ver kwamen, gewapend met 

voorhamers, mokers en breekijzers. 

Daarmee konden ze hun sloopdrift op 

ambachtelijke wijze uitleven. Al deze 

werkzaamheden (1942-’44) heb ik van 

nabij kunnen volgen.

2) Omdat ik op de ambachtsschool 

aan De la Reyweg zat, doorkruiste 

ik dagelijks vanuit Scheveningen ter 

hoogte van de doorgang Conradkade 

twee keer dit gebied en vanuit lijn 11 

zag ik steeds minder bebouwing en 

een ruimer gezichtsveld ontstaan.

Na de sloop volgde het graven van de 

tankgracht en het aanbrengen van ver-

sperringen. Het gebeurde nogal eens, 

dat er ter plekke opstoppingen waren, 

bijvoorbeeld omdat er een betonmo-

len op de rails bezig was met storten. 

Gevolg: te laat op school, melden bij 

de conciërge en bij een twijfelachtig 

excuus als straf nablijven of huiswerk 

maken.

Toch heb ik daar nogal eens dankbaar 

misbruik van kunnen maken. Toen ik 

bijvoorbeeld een keer door verslapen 

te laat op school dreigde te komen, 

verzon ik een aannemelijke smoes, 

maar dat bleek niet nodig. Toen ik 

langs de portiersloge liep, riep de con-

ciërge: ‘Loop maar snel door, zeker 

weer een betonmolen op de rails!’

Sperrgebiet

3) Eind 1943, toen de tankgracht klaar 

was, werden we als laatste bewoners 

van Duindorp geëvacueerd en heel 

Scheveningen werd als verboden 

gebied afgelsoten. Toch kwam ik nog 

wel - onbevoegd - in het Sperrgebiet, 

waar een klein aantal personen met 

hun gezin mocht blijven wonen, 

omdat er werkzaamheden waren bij de 

overheid, bijvoorbeeld de havendienst, 

brandweer en politie. Er waren toe-

gangswegen om Scheveningen binnen 

te komen: Conradkade, Scheveningse-

weg en Witte Brug.

4) Elke bezoeker ouder dan vijftien 

jaar moest in het bezit zijn van een 

geldig Ausweis, dat door gewapende 

Duitse soldaten en NSB’ers werd 

gecontroleerd. Zelf was ik toen ook 

al boven de vijftien, maar door m’n 

tenge e fig  en onde voeding ag 
ik eruit als van jochie van twaalf. Ik 

wachtte tot er enkele mensen legaal 

door de versperring gingen en sloot 

me daarbij aan alsof ik erbij hoorde.

Nabij de vuurtoren woonde een ken-

nis, de beheerder van een depot van 

de Reinigingsdienst. Daar was nog 

elektrische stroom en daar bracht ik 

periodiek een zware accu, die door 

mijn vader met wat draadjes en een 

fiet olletje a  o ge o d tot een 
soort schemerlamp en bij het donker 

worden op tafel werd gezet. Als die 

stroombron echter begon te tanen, 

moest hij voor een etmaal terug 

naar Scheveningen om opgeladen te 

worden.

Ook bezocht ik nog wel de haven, 

vanwaar op bescheiden wijze de 

visserij werd uitgeoefend met kleine 

scheepjes, de zogenaamde dagvisserij. 

‘s Morgens uit en vóór het donker 

terug. En dat alles onder strenge con-

trole van de Kriegsmarine.

De ondermaatse bijvangst, zogenaam-

de ‘puf’, dat onder normale omstan-

digheden overboord werd geschept, 

werd toen wél binnengebracht en op 

de kade verkocht als een welkome 

aanvulling op het schamele dagmenu. 

Het kon gebeuren dat je, als je na lang 

wachten eindelijk aan de beurt was, 

werd gezegd: ‘Jammer, ‘t is op. Mor-

gen ben jij misschien aan de beurt’.

Als je wél geluk had, ging je voldaan 

naar huis, maar blij werd je pas als je 

buiten het Sperrgebiet was, want het 

risico was groot dat bij de door-

gangspost werd gecontroleerd. Daar 

moesten de tassen open en als daar vis 

in zat werd dat ter plekke in beslag 

genomen.

Kort na de Bevrijding ben ik nog 

vele malen als timmerman door deze 

wachtposten gelopen achter een 

handkar beladen met bouwmateriaal 

om beschadigde en leeggeroofde 

woningen weer bewoonbaar te maken. 

Dezelfde versperringen, maar ándere 

schildwachten.

Geen Duitsers, maar Geallieerden en 

Hollanders van het Militaire Gezag. 

Die controleerden de passen en zeiden 

‘Your permit, please!’ in plaats van 

‘Ausweis bitte!’.

Chiel de Jong

Frans Holtkamp (redactie)

fcmh@xs4all.nl

Herinneringen aan WO II in Den Haag
Mijn naam is Chiel de Jong. 

Als kind en puber heb ik de 

Tweede Wereldoorlog bewust 

meegemaakt. De vorige keer 

schreef ik in De Oud-Hage-

naar vooral over de Hon-

gerwinter. Nu schrijf ik een 

‘drieluik’ over mijn herinnerin-

gen aan de eerste vijf oor-

logsdagen, de tankgracht als 

onderdeel van de Atlantikwall 

en het Sperrgebiet waar ik 

regelmatig doorheen moest.
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Kaalslag ten behoeve van tankgracht tussen Sportlaan en Hanenburglaan.

Een betonmolen op de rails.

Mijn maandabonnement voor de tram.

Mijn persoonsbewijs als vijftienjarige.
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Waarom  
deelnemen aan  

het Depositofonds  
De Volharding?

•  DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL

•  JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE

•  FLEXIBEL BIJSTORTEN

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

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

 

 

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

 

Geen deelname eisen

Er gelden geen beperkende 
voorwaarden aan deelname 
aan het fonds.  

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

 

 

 

Depositorekening als aanvulling 
op uw huidige uitvaartverzekering 

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

Teveel gespaard?

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

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

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

van De Volharding kan voor u de juiste oplossing zijn. 
 

 

DE  VOORDELEN OP EEN RIJ 

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

 

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

 Depositofonds De Volharding

Paul van Vliet

Vanaf zondag 9 oktober

ks.nl

Kijk voor meer informatie op: 

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

Trots!
Iedere vrijdag op TV West

Naast zijn radioprogramma’s ’Ik 

Hou van Holland’ en ‘Johan op 

Zondag’, zie je Johan Overdevest 

ook elke vrijdag als presentator van 

Trots! op TV West. 

In het programma Trots! zie je bijzon-
dere verhalen van mensen die enorm 
trots zijn op iets, zichzelf of iemand an-
ders. Presentator Johan Overdevest 
zet ze in het zonnetje!
Heb je een mooi trots verhaal? Mail 
dan naar trots@omroepwest.nl en 
wie weet kun jij binnenkort via Johan 
jouw trots uitspreken.  

Trots! is elke vrijdag vanaf 17.00 uur 

te zien op TV West. Daarna wordt het 

programma op de hele uren herhaald.  
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Uitgever Chris Willemsen van de 

Nederlandse Sportboeken Club: “Joop 

was een voorbeeld voor velen. De 

manier waarop hij de sportjournalis-

tiek bedreef, was ongekend. Zijn 

taalgebruik was exceptioneel goed, 

zijn ‘waarnemen en weergeven’, het 

basisprincipe van de journalistiek, had 

een ongekend hoog niveau. Bovendien 

was hij analytisch ijzersterk en had hij 

voorspellende gaven. De teloorgang 

van het Nederlandse topvoetbal zag hij 

jaren geleden al aankomen en schreef 

er boeiende artikelen over.”

Van Cruijff tot Wilders

De ontwikkeling van het nationale 

en internationale profvoetbal maakte 

Joop Niezen dus van zeer nabij mee. 

Hij legde het vast in het boek Drie 

corners pinantie. Deze term komt uit 

het Haagse straatvoetbal, waarbij een 

derde corner geen hoekschop werd, 

maar een penalty, een ‘pinantie’. Het 

boek is een rijke aaneenschakeling 

van verhalen, interviews en columns, 

met observaties, opinies en analyses 

die hun actualiteit nog niet hebben 

verloren. Van Johan Cruijff tot Marco 

van Basten, van Ernst Happel tot 

Louis van Gaal, van Jan van Beveren 

tot Arjen Robben, van Coen Moulijn 

tot Lionel Messi, ze komen allemaal 

langs. Net als Jan Mulder, Johan 

Derksen, Sepp Blatter en zelfs Charlie 

Chaplin, Frans Timmermans, Neelie 

Kroes en Geert Wilders. Helder en 

messcherp geformuleerd. Bij vlagen 

prikkelend en geestig. Maar bovenal 

de bevestiging dat je voor houtsnij-

dende sportjournalistiek nog altijd bij 

de schrijvende pers moet zijn.

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’.

Fiscale zaken

Schijventarief is hoger

bij hoger inkomen

Sinds 2010 ben ik gepensioneerd en 

ontvang ik AOW en aanvullend pensi-

oen. In de eindafrekening wordt belas-

ting geheven. Daardoor val ik in een 

hoger tarief. Dankzij een eigen huis, 

waar nog hypotheek op zit, ontvang 

ik jaarlijks renteteruggave. Door het 

hogere tarief moet ik mijn renteaftrek 

weer inleveren. Sinds ik niet meer 

werk, krijg ik elk jaar een naheffing die 

ongeveer gelijk is aan wat ik ontvang. 

We praten dan over een paar duizend 

euro. Om hieraan te ontkomen zou ik 

weer moeten gaan werken zodat ik 

méér belasting betaal. Al zou ik mijn 

huis verkopen, het probleem blijft. Het 

bedrag van de naheffing is een behoor-

lijke aanslag op mijn inkomen. Is hier 

iets aan te doen?

Uw constatering klopt omdat uw 

pensioeninstantie op het lage tarief 

van mogelijk 24,1 procent inhoudt. 

Als je dan in je inkomensschijf al het 

tarief van 42 procent moet betalen 

(of zelfs hoger; het maximale

tarief is 52 procent), moet je in de 

eindheffing ove  een jaa  aa dig at 
bijbetalen aan de Belastingdienst 

(in dit voorbeeld over een deel van 

uw inkomen bijna 18 procent). Dat 

kan een behoorlijk bedrag zijn in de 

eindafrekening.

Na enkele jaren gaat de Belasting-

dien t je een voo heffing t en ove  
het nieuwe jaar of u kunt die zelf 

aanvragen. Daarmee voorkom je 

verrassingen zoals u kennelijk hebt 

meegemaakt. Waarschijnlijk klopt 

de gang van zaken. Als u er zeker 

van wilt zijn, dan legt u het voor aan 

een deskundige die van de hoed en 

de rand weet in de inkomstenbelas-

tingsfeer.

De meeste pensioenfondsen houden 

a to ati ch loonheffing in o   
pensioen. Sommige willen op uw 

verzoek wel meer inhouden, maar 

beter is het via de Belastingdienst 

te regelen. Ook lijkt er in uw op-

gave voor de hypotheekrenteaftrek 

(vooraf?) iets fout te zijn gegaan.

Verdeling tussen

huwelijkspartners

Mijn echtgenote van 2 juni 1950 had 

jarenlang geen eigen inkomen maar 

deed toch haar aangifte. Die bestond 

voornamelijk uit zaken die zij als 

gemeenschappelijke partner voor haar 

rekening mocht nemen. Het gevolg was 

een lage belastingaanslag, mede daar-

door werd het overgebleven bedrag 

van haar algemene heffingskorting 

aan haar toegekend. Dit omdat haar 

partner voldoende belasting/premie 

betaalde. In 2015 is zij 65 jaar gewor-

den, krijgt zij enige maanden AOW 

en een afkoopsom van een vroegere 

betrekking. De Belastingdienst geeft 

op aan heffingskortingen de algemene 

heffingskorting en de ouderenkorting. 

Ergo: ze komt uit op nul. Wordt de 

rest van haar ouderenkorting niet 

uitbetaald?

Het maakt eigenlijk niet uit of verde-

ling van het gezamenlijk vermogen 

naar een van de partners (of voor 

ieder de helft) wordt gedaan. Want 

dat is waarop u doelt met ‘zaken’ die 

nog een rol spelen bij een huwelijk 

of fi caal a en onen. oo  de e t 

is vrijwel alles geïndividualiseerd. 

Ieder betaalt in box 3 daarover 1,2 

procent belasting boven de vrijstel-

lingen. Sommige linkse partijen 

willen dat ook meer vermogensaf-

hankelijk maken.

Vaak kun je ook de hypotheeklasten 

voor het eigen huis verdelen maar 

dan is het vaak aantrekkelijk om die 

onder te brengen bij de persoon die 

het meest inkomstenbelasting betaalt 

vanwege de teruggave van renteaf-

trek. De elektronische aangifte geeft 

dat precies weer.

Misschien is het daarom wel beter 

o  de alge ene heffing ko ting 
aan uw vrouw - zonder baan - te 

laten uitbetalen. Dat geeft haar toch 

een indruk van een ‘eigen’ netto-

inkomen per maand. Dat is ook een 

reden waarom zij zich jaarlijks moet 

verantwoorden in een aangifte.

ite aa d ijn de heffing ko tin-

gen over de te betalen belastingen. 

We nemen aan dat haar inkomen 

over heel 2015 (inclusief AOW) 

hoger is geweest dan de algemene 

heffing ko ting ant ande  had 
zij geld teruggekregen. Dat de 

Belastingdienst op nul uitkomt is het 

eindresultaat over 2015 want op haar 

inkomen (én AOW) is wel degelijk 

inkomstenbelasting ingehouden die 

verrekend wordt met de algemene 

heffing ko ting.

De ouderenkorting is ook een 

heffing ko ting o  de te etalen 
belasting. Daarom betaalt zij niet of 

nauwelijks iets over haar AOW. De 

ouderenkorting geldt weliswaar over 

het hele jaar, maar alleen maar vanaf 

de datum AOW. Bovendien speelt 

haar afkoopsom van een pensioen 

uit een vroegere betrekking ook 

een rol. Want ook die komt bij haar 

jaarinkomen en zij betaalt daarover 

belasting.

Volgens ons heeft de Belastingdienst 

correct gehandeld. We geven u wel 

gelijk dat het allemaal ingewik-

keld in elkaar steekt, maar in de 

elektronische aangifte is alles terug 

te vinden.

Haags icoon Joop Niezen presenteert voetbalboek
Drie corners pinantie: van tobvoetbal naar topvoetbal

Hagenaar Joop Niezen is zijn leven lang al een voetbalprofes-

sional. Eerst was hij een talentvol doelman bij de junioren van 

ADO, Quick en de Nederlandse UEFA-jeugd. Bij de senioren werd 

hij semiprof bij ADO, AGOVV en DHC. Een dubbele beenbreuk bij 

de laatste club maakte de afronding van zijn HALO-studie - Joop 

zou gymnastiekleraar worden - en de voortzetting van zijn voet-

balcarrière onmogelijk. Toch bleef hij aan de bal en schopte het 

als journalist tot hoofdredacteur van Voetbal International en 

later Sport International. Ook werd hij presentator en verslag-

gever bij onder meer Langs de Lijn - met de finale van het WK’74 

als onbetwist hoogtepunt - en voorzitter en secretaris van de 

Nederlandse Sport Pers (NSP).

ADO-doelman Joop Niezen in augustus 1959 in het Olympisch Stadion verwikkeld in een luchtduel met DWS-middenvoor Arie den Ouden. Verde-
digers  Jan Verhoek, Henk Jans en Huub Scherpenisse slaan hun goalie bewonderend gade. ADO zou het duel met 4-2 winnen. Foto: archief Joop 

Niezen.

Boeiende voetbalgeschiedschrijving van de eminente voorganger 

van Johan Derksen als hoofdredacteur van Voetbal International

ISBN 978-94-92273-17-8.

Paperback 15 cm x 23 cm (staand), 240 pagina’s met uniek fotomateriaal.

Verkoopprijs 19,95 - in heel Nederland verkrijgbaar in de boekhandel, bijvoorbeeld Van 

Stockum (Spui, Den Haag), maar ook via Bol.com en www.nederlandsesportboeken-

club.nl
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  De eerste telefoon in mijn ouderlijk 

huis deelden we met de buren. Dat wil 

zeggen, dat we (uit kostenbesparing) 

samen maar één aansluiting hadden. 

Met twee bakelieten telefoons eraan. 

Eén bij de buren. De andere bij ons. 

Links onder de kiesschijf zat een zwart 

hendeltje. Als je dat hendeltje, nadat 

je de hoorn van de haak had genomen, 

naar beneden had gedrukt kreeg je een 

kiestoon ‘naar buiten’. En dan kon 

je, o, wonder, nadat je een nummer 

had gedraaid, in het huis van iemand 

anders een telefoon laten rinkelen. Die 

kon dan, indien aanwezig, opnemen.

En dan kon je met elkaar praten. 

Waarover? Over iets belangrijks dat 

geen uitstel kon velen. Je kon natuur-

lijk ook een brief schrijven. Of even 

langs gaan als het niet te ver was. Ik 

zeg het allemaal maar bij. Want voor 

je het weet, weet niemand het meer.

     Privacy-schending 

Rechts onder de kiesschijf van onze 

eerste telefoon zat een rood hendeltje. 

Als je dat indrukte ging de telefoon 

in het huis van de buren rinkelen. Die 

konden dan opnemen en zo konden we 

met de buren praten zonder zes meter 

te hoeven lopen. Dat was toen het 

begin van het einde al, natuurlijk.

  In het midden onder de kiesschijf zat 

een klein, rond raampje dat wit werd 

als de telefoonlijn in gebruik was. Zo 

konden we zien, dat de buren aan het 

telefoneren waren. En dan konden 

we zelf dus niet telefoneren. Maar 

mijn buurjongen en ik kregen al gauw 

door dat, als dat raampje op wit stond 

en je drukte het rode hendeltje naar 

beneden, je dat gesprek toch mooi 

kon afl i te en al  je de hoo n van je 
eigen telefoon opnam. Pure privacy-

schending avant la lettre!

    Lang hebben we die 

gezamenlijke telefoon 

dus niet gehad. Eigenlijk 

werd er nooit stiekum 

afgeluisterd. Maar alleen 

het idee, dat dat kon deed 

onze ouders, al gauw 

besluiten een eigen toestel 

aan te schaffen. Een zwart 

tafeltoestel. Je had ook 

telefoons die aan de muur 

hingen, maar dan moest je 

staan tijdens het telefone-

ren. En omdat het gemak 

de mens ook toen al 

steeds meer ging dienen, 

schaften mijn ouders dus 

een toestel aan waarbij 

je kon zitten tijdens het 

telefoneren. Niet wetend, 

dat je zestig jaar later ook 

kon fi et en  oe en  o  je 
hoofd staan, je kon sche-

ren of parachutespringen 

tijdens het telefoneren.

     Overdreven, luide toon 

Ook mijn opa en oma in Oosterbeek 

hadden inmiddels een telefoon tot 

hun beschikking. Eens in de maand 

belden we ze. Om te vragen ‘of alles 

nog steeds goed ging’. Daar begon 

de ellende dus al. Er was geen echte 

aanleiding om te bellen. Een vage 

onrust was kennelijk al voldoende om 

naar de telefoon te grijpen. Opa of 

oma antwoordde dan, dat alles naar 

wens ging. Dat zeiden ze, vooral in 

het begin, op overdreven luide toon. 

Met het idee in het achterhoofd, dat 

het toch wel een heel eind was van 

Oosterbeek naar Den Haag. En dat 

je dus voor de zekerheid maar beter 

luid en duidelijk kon articuleren. En 

o ja, of opa de kleine Julius ‘nog even 

aan de lijn wilde hebben’, vroeg mijn 

moeder dan aan opa. Nou, dat wilde 

opa wel. ‘Dag opa’, zei ik dus, nadat 

ik van mijn moeder de hoorn in mijn 

hand gedrukt had gekregen. ‘Dag 

Julius! Jongen! Hoe is het met je!’, 

schreeuwde opa terug.

  ‘Goed opa’, zei ik dan. Zachtjes. Om 

het goede voorbeeld te geven. En 

verder wist ik eigenlijk nooit veel te 

zeggen hoezeer opa ook probeerde iets 

uit me los te krijgen.

    ‘Wat ben je aan het doen, jongen’, 

vroeg opa dan.

    ‘Aan het telefoneren, opa’, antwoord-

de ik en alweer ontbrak het me in hoge 

mate aan interessante gespreksstof.

    ‘Nou, dan ga ik je maar weer eens 

ophangen’, grapte opa.

    ‘Dag opa.’

    ‘Dag Julius, je blijft toch nog steeds 

goed opletten op school, hè?’.

    ‘Ja, opa. Natuurlijk, opa’.

    ‘Dag Julius.’

    ‘Dag opa.’

    En zo kon het nog wel even doorgaan.

     Wonder 

Praten met iemand die je niet ziet. Het 

blijft natuurlijk een wonder. Laatst 

werd ik midden in de eenzame duinen 

van Walcheren opgebeld door mijn 

zoon uit Bankok. Daar schrik ik niet 

meer van. Maar de verwondering 

dat dat zomaar mogelijk is, blijft. En 

ergens kan ik nog steeds niet aan het 

gevoel ontkomen, dat ik bij de neus 

word genomen. Dat hij bijvoordeeld 

ineens achter de duindoorns vandaan 

springt en heel hard: ‘Ha, ha, gefopt’, 

roept. In het begin van de consumen-

ten-telefonie was dat ook zo. Als je 

opnam was het niet ongebruikelijk, dat 

je je niet alleen met je naam, maar ook 

met je adres meldde. Opdat de andere 

kant van de lijn zeker zou weten, dat-

ie de goeie had. Omdat we elkaar niet 

zagen. Dat is nu wel anders..

  ‘Hallo Julius, hoe is het ermee?’, hoor 

ik als ik iemand bel. Al direct nadat 

er opgenomen is. En nog voordat ik 

zelf ook maar één woord heb kunnen 

uitbrengen. Dus jezelf eerst fatsoenlijk 

voorstellen nadat de ander de hoorn 

heeft opgenomen en ‘Hallo, wie 

daar?’heeft gezegd, is er ook al niet 

meer bij. Nog even, en ze weten al 

ruim voordat je gaat bellen, dat je gaat 

bellen.

     De echte wereld 

‘De hoorn opnemen’, schreef ik in 

mijn vorige-eeuwse naïviteit een 

paar regels terug. Maar zo heet dat 

natuurlijk allang niet meer. Er is geen 

hoorn meer. Er is alleen nog sprake 

van opnemen. Optillen kan je beter 

zeggen. En wat tillen we tegenwoor-

dig onze mobieltjes graag op. Vaak 

niet eens om in te praten of om naar 

te luisteren. Maar vooral om naar te 

kijken en onze wijsvinger tegenaan te 

wrijven. Geloof me. We raadplegen 

die mobieltjes tegenwoordig meer dan 

dat we in de echte wereld zoeken naar 

de antwoorden op onze problemen. 

De vraag is niet òf ons dat ooit eens 

zal opbreken. Maar meer wannéér dat 

gaat gebeuren.

  Ook ongerust over de huidige ontwik-

kelingen? Stuur uw gemopper dan met 

een gerust hart naar  julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email . 

 Als de telefoon gaat, ben ik niet thuis   
  Nog niet zo lang geleden had bijna niemand telefoon. Als er zich iets belangrijks voordeed waar anderen snel van op de hoogte 

moesten worden gebracht, was je aangewezen op een telefooncel of een groot bedrijf in de buurt. Gelukkig deed zich zelden iets 

belangrijks voor. Dat is nu wel anders. Nog steeds doet zich zelden iets belangrijks voor. Maar met al die mobieltjes van tegenwoordig 

kunnen we wèl net doen alsof. 

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.

    

    

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars
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Tot de jaren ‘60 had Opel alleen 

maar middenklassers gemaakt zoals 

de Olympia, Rekord en Kapitan, 

maar in 1962 introduceerden zij de 

Kadett A, bedoeld als tegenhanger 

van de succesvolle Volkswagen Ke-

ver. Design speelde toen nog blijk-

baar een ondergeschikte rol, want 

hij zag er uit als een vierkant doosje. 

Hij mocht niet meer wegen dan 700 

kilo, dus werd er gebruik gemaakt 

van zo licht mogelijke materialen. 

Het praktisch gebruik stond voorop, 

waarbij gelet werd op de minpunten 

van de Kever. Een grote bagageruim-

te dus, een beter presterende motor, 

betere verwarming, een beter uitzicht 

en daar slaagde Opel dus prima in. 

In 1965 werd dit model vervangen 

door de Kadett B en leverbaar in een 

2-deurs, 4-deurs, Coupé en Car-A-

Van, zeg maar combi-uitvoering. De 

mooiste variant vond ik natuurlijk de 

Coupé uitvoering, maar ja, ik ben al-

tijd al een Coupé liefhebber geweest. 

In tegenstelling tot de Kadett A was 

deze B-serie minder hoekig gelijnd 

en zelfs een beetje bol vanaf de zij-

kant gezien. Standaard vond ik hem 

kaal uitgevoerd, maar in de luxere L-

uitvoering werd het allemaal wat leu-

ker, met een klokje op het dashboard, 

sierringen rond de wieldoppen, 

parkeerlichten, achteruitrijlampen, 

bumperrozetten en een afsluitbaar 

handschoenenkastje en zo. Maar 

het geheel zag er keurig verzorgd 

uit. De moeder van mijn toenmalige 

vriendin, ja, wellicht weet u het nog, 

Karen de Vries uit de Landréstraat, 

die later een Toyota Corolla Coupé 

kocht, had een goudkleurige Kadett 

B en daar heb ik dan ook vaak in 

mogen rijden. Wat het rijden betreft 

kan ik mij nog goed herinneren dat 

het motorgeluid wat hijgerig klonk. 

Opvallend Opel was één universele 

sleutel voor beide portieren, kof-

ferbak en contactslot. De sleutel had 

een aparte vorm en dat had te maken 

met het Amerkaansachtige contact-

slot, waar je hem tussenin schoof. 

Zette je de motor af, dan kon je in 

de bijna laatste stand de sleutel er uit 

halen. Dit was speciaal bedoeld voor 

Kadett’s die in een gemeenschap-

pelijke garage gestald werden en zo 

toch zonder sleutel gestart konden 

worden om hem te verplaatsen. Tja, 

dat kon toen nog, terwijl het kof-

ferdeksel en handschoenenkastje op 

slot bleven. Irritant vond ik altijd dat 

het stuur scheef stond, waardoor de 

linkerkant lager dan de rechter kant 

voor je stond. Het bochtengedrag 

a  ve e van t ak et een flinke 
dosis overhellen. De bediening van 

de koppeling was licht. En dan te 

denken dat er zo’n 2,6 miljoen van 

deze B-serie zijn gebouwd. In 1973 

werd deze B-serie opgevolgd door 

de C-serie, waarvan Bert nu nog de 

trotse eigenaar is (zie foto).

Leuk, toch?

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Opel Kadett
Recentelijk ontving ik van een enthousiast lezer van deze ru-

briek, Bert van der Meer uit Voorschoten, een paar foto’s van 

de Opel Kadett Car-A-Van uit de C-serie die hij nog in zijn bezit 

heeft, hetgeen een mooie aanleiding was om de Kadett eens 

onder de aandacht te brengen en met name die uit de B-serie 

die ik persoonlijk het meest interessant vind.

Opel C Kadett Caravan uit 1978. Foto: Bert van der Meer.

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

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige 

plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

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

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 6 september vond 

u ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen 

veel goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing luidde de vorige keer: 

3-6-8-6.

De dvd gaat naar de volgende inzenders:

• Ben Krijger, te Den Haag

• R. Bontje, te Den Haag

• Erik Schreuder, te Delft

• Cees van Bochove, te Den Haag

• Silvia de Wilde, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt vijf 

keer het boek De Liegende Rechter van Hugo 

Smit verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij 

de inzending natuurlijk ook uw postadres te 

vermelden! We moeten uw oplossing van de 

nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk 

binnen hebben op: vrijdag 30 september.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 19’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

2
6

3 4 8
7 4 9

5 9 8 2 6
4 1 6

8 2 3
9 2

5 7 4 9

8 1 5
5 2 6
9
2

3 4 2 9
9 7 4

6 8 1
3 8

1 3 9 6

4 8
1 2

7 6 1 9
3 5 6

3 2 1
6 4 1 3

6 2 5
9 5 3

8

2 8 4 9 7
7 5 8

1
6

7 4 9
9 8 5

6 2 7 9 3
9 1

5 2
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foto: Joris van Bennekom

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

BEZOEK ONS OOK OP:

50PLUSBeurs (20 t/m 24 september)
Jaarbeurs Utrecht, Hal 11, standnummer A016

� 50PlusBeursaanbod *
� Extra data generatie- en gezinsaanbod *
� Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang 
   een shoppertas cadeau *

*Voor meer informatie en voorwaarden: soldaatvanoranje.nl


