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Recht doen aan een roemruchte club
De Oud-Hagenaar besteedt
altijd veel aandacht aan de
voetbalhistorie van Den Haag.
De laatste tijd lees ik onder
andere met veel genoegen
de rubriek ‘de ADO’ers van
de jaren ‘60’. Hierin komen
mannen voorbij die ikzelf heb
gekend of heb meegemaakt.

Deze week o.a.:
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Een eerlijk en
prettig jongmens

Omdat het voetbal in de jaren vijftig,
zestig en zeventig ontzettend leefde,
zijn boeken daarover een genot om te
lezen.
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Veelzijdig
kunstenaar
Van Kralingen

Zo kreeg ik kortgeleden het boek
Blikkie terug van Chris Willemsen in
handen. Ik heb dat deels gelezen en
deels doorgebladerd omdat je dit dikke
boek domweg niet in een middagje
uitleest.
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John Vroom in
de Goggomobile T300
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Waar ik erg om gelachen heb is het
verhaal waarin de schrijver, Chris Willemsen, vreselijk in de maling wordt
genomen door Aad van der Heijden
en ik citeer: ‘Voor de kinderen van
SVPTT’ers was in de kantine een
Sinterklaasfeest. Hans Lamens was
de goedheiligman, ik diens knecht.
Aad had gezorgd voor de schmink. Hij
bracht het zwarte goedje hoogstpersoonlijk bij mij op, inclusief nek
en bovenkant borst, want het moest
wel echt lijken. Na aﬂoop begon ik
optimistisch het zwarte spul van mijn
gezicht te halen. Althans, dat was de
bedoeling. Maar wat Aad erop had
gesmeerd, was Oost-Indische inkt. Het
duurde tot de Kerst voordat ik weer

Staand vanaf links: Loek de Roo, Jan Sinot, Ton van Bergen, Joop Bartels, Hans Karreman, André Mulder en Piet Eversteijn. Zittend vanaf links: Jan
Vermolen, Wout van Bergen, Herman Koenders, Joop van Sas en Henk Hoogweg.

een blanke was.’
Zo staat het boek vol leuke verhalen.
Nu kan zo’n boek natuurlijk nooit
compleet zijn, logisch, want dan zouden twee of drie van die boeken nog
niet genoeg zijn.
Quick Steps
Wat ik echter wel jammer vind is dat
ik als Quick-Stepper de naam van
onze vereniging in het geheel niet ben
tegengekomen. Daarom wil ik middels
dit verhaal een beetje recht doen aan

Clubgebouw in aanbouw. Werd door negentig procent gebouwd door eigen leden.

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260
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een toch roemruchte club die voor
zover ik weet nooit in de onderbond
heeft gespeeld. Het gaat over de succesperiode van de beginjaren zestig.
De leden hadden in de ALV zojuist
een nieuwe, kersverse jonge voorzitter, Jan van Buuren, gekozen. Deze
man presteerde het om in no-time de
vereniging een boost te geven door
zijn innemende, enthousiasmerende
en stimulerende stijl van besturen.
In korte tijd werd een clubgebouw
gerealiseerd en had hij mede door
de aanstelling van een trainer/coach
in de persoon van Piet Eversteijn de
bodem gelegd voor betere prestaties,
met name van het eerste elftal. Piet
Eversteijn die, samen met zijn broer
Joop, speler van ADO 1 was en in
1943 landskampioen werd.
Piet was als trainer, maar vooral als
coach zijn tijd ver vooruit. Hij speelde
met ons elftal al een variant van
4-4-2, wat destijds in de amateurwereld nog volslagen nieuw was. Dat
stelde de meeste tegenstanders van
ons voor grote problemen. Resultaat,

we werden in het seizoen 1961-1962
kampioen in de 4e klasse van de
KNVB, in het laatste en beslissende
duel tegen het Rotterdamse AEOLUS.
Zij stonden één punt voor en hadden
aan een gelijkspel voldoende. Maar
in een zinderend slot beslisten wij
de wedstrijd door in de laatste twee
minuten nog tweemaal te scoren.
Het was daarna een gekkenhuis. Het
gehele veld was bezaaid met uitzinnige supporters. Aan de kant bleven de
teleurgestelde mensen van AEOLUS
met de bloemen in de handen achter.
Zij waren echter wel zo sportief om de
bloemen even later aan ons te geven.
Maar als je in die jaren kampioen
werd, promoveerde je niet zomaar. Er
moesten zware promotiewedstrijden
worden gespeeld in een poule van
4 clubs. Dat waren kampioenen uit
andere poules, namelijk VELO, LUGDUNUM en TONEGIDO.
In laatstgenoemde club speelde destijds als voorstopper, de later bekende
scheidsrechter Charles Korver. De
nummers één en twee van de poule
promoveerden rechtstreeks en de

nummer drie kreeg nog ‘n kans om
via een beslissende wedstrijd tegen
de nummer drie van een andere poule
de laatste plek in de 3e klasse te bereiken. Wij werden derde en moesten
die beslissende wedstrijd spelen tegen
Tediro uit Rotterdam op een neutraal
veld. Gekozen werd het veld van VFC
uit Vlaardingen. Supporters van Quick
Steps gingen met zeven (!) bussen
naar Vlaardingen. Nog afgezien van
degene die met openbaar vervoer gingen of met een eigen auto. In die tijd
niet voor iedereen weggelegd.
In een onvergetelijke wedstrijd met
een geweldige sfeer trokken wij aan
het langste eind en belandden we in de
3e klasse. Voor die tijd, waarin de 1e
klasse de hoogste amateurklasse was,
een behoorlijk niveau. Op de foto het
betreffende elftal. Hierop ontbreken
twee vaste waarden, namelijk Eddy
van ‘t Hoofd en Rob van Haastrecht.
Bij deze een aanvulling op de Haagse
voetbalhistorie.
Joop van Sas
vansasj@hetnet.nl

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

070 - 346 95 71

www.cuvo.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

de Mr. Schabergschool, waar ik van
1956 tot 1962 op school heb gezeten
en de heer Vrolijk de scepter zwaaide
en wij aldaar ook les kregen van de de
heer Borstlap. Het gebouw is er nog
altijd gevestigd, al dan niet in gebruik
als school (want dat kan je aan de
buitenkant niet zien). Onlangs ben ik
er nog langs gereden. Wellicht heeft
mevrouw Hoogeveen-Borst iets aan
deze info.
J. Klop
jfklop@ziggo.nl
Foto Duitse herdershond club
Is er iemand die nog een verhaal heeft achter deze foto?
Hij moet gemaakt zijn (misschien wel ver) vóór 1950, in Den Haag of directe
omgeving.
En mogelijk werden deze Duitse herdershonden opgeleid voor de politie.
Derde van links staande is mijn vader Gerrit Wilten.
Narda Klomp-Wilten
nardaklompwilten@hotmail.com
06-23644188
Draaitelefoon
Ik ken die draaitelefoon, toen mijn
puberdochter verkering kreeg met
haar huidige echtgenoot. Zij 15 jaar,
hij 17 jaar, kreeg ik opeens hele hoge
telefoonkosten. Hij woonde in Deventer en wij woonden in Den Haag.
Om daar een einde aan te maken heb
ik een slotje gekocht, dat kon je toen
zo op de draaischijf aanbrengen op
bijvoorbeeld de 3, zodat je in geval
van nood nog wel de lagere nummers
kon draaien.
Op een avond dat ik weg moest heb ik
het slot geinstalleerd en toen ik thuiskwam, kreeg ik de wind van voren,
hoe kon ik nou zoiets gemeens doen.
Als alleenstaande moeder met twee
puberende dochters en een parttime
job, vond ik dit een goede oplossing.
Hierna heb ik een tijdslimiet ingesteld,
tot onvrede van mijn dochter.

Colofon

In de oorlog hadden we geen telefoon,
maar onze buurman was dominee
en had er wel een. Als mijn ouders
wilden bellen, mocht dat in dringende
gevallen bij de buren, er stond dan
altijd een potje, waar je het geld in
kon doen en dat was bij de meeste
mensen zo. Als mijn grootouders een
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Sprookjestoneel
Wie weet iets van het sprookjestoneel,
gespeeld door kinderen onder leiding
van Jo Mulder en aan de piano Thea
Roos, in de jaren veertig? Er was onder andere een optreden in het gebouw
van K&W met de verloren koningszoon. Ik heb er verder geen foto’s of
gegevens van.
Nel Knoester
knoester1955@hotmail.com

dringend bericht hadden, werd het aan
ons doorgegeven of werden we aan de
telefoon geroepen.
Wilma Bloemen
wbloemen@tiscali.nl
Mr. Schabergschool (1)
In het artikel over Marius Borstlap
schrijft Nel Hoogeveen-Borst over de
Dr. Schapemanschool in het Westeinde. Volgens mij bedoelt ze de Mr.
Schabergschool. Ik zat daar op school
na de oorlog. Wij waren gebombardeerd in het Bezuidenhout en na veel
omzwervingen kregen wij een huisje
in het Hofje Vredebest (tegenover het
ziekenhuis St. Johannes de Deo).
Wil Jorissen-Plugge
wilwillem@kpnplanet.nl
Mr. Schabergschool (2)
In De Oud-Hagenaar van 18 oktober
staat een artikeltje van mevrouw
Hoogeveen-Borst dat gaat over de
muziekleraar de heer Borstlap. Ze
noemt de Dr. Schapemanschool in het
Westeinde en zou nog gevestigd zijn
naast het oude ziekenhuis Westeinde.
Echter ben ik van mening dat het niet
de Dr. Schapemanschool betreft, maar

Zuiderpark
In het nummer van 1 november 2016
mist inzender de heer Piet Zevenbergen bij de ingang van het Zuiderpark
de twee bekende beelden van Adam en
Eva. Hij vergist zich, want die beelden
kun je komend van de Zuiderparklaan
niet zien. Ze staan namelijk tegenover
het Veluweplein. U bent inderdaad
lang weg geweest uit Den Haag, mijnheer Zevenbergen!

gaan luisteren,vooral als de grote en
beroemde organist Asma de klavieren
ging beroeren.
Met handen en voeten ging hij er tegen aan. Bach, Mendelsohn,Vierne en
Franck kwamen voorbij. Heel zacht en
gevoelig maar ook majestieus. Je kon
het bijna niet geloven dat zoiets kon.
Asma was een orgelvirtuoos bij uitstek
maar de mensen in de kerk vonden het
geweldig. In de jaren vijftig was men
niet veel gewend.
Meestal ging je op visite bij een goede
kennis of familielid. Je deed een
spelletje onder de lampenkap boven
de eettafel. Mens erger je niet was
zeer in trek! TV had men nog niet,dus
een orgelbespeling via Feike Asma
wa een jne att aktie in e aag e
binnenstad.

Kinderen van het licht . Een koraal uit
die hoek moest wel in het orgelspel
naar voren komen, maar verder mocht
Franz Liszt ook wel hoor!
Jonge, jonge, wat een feest!
Na een uur stond men weer buiten
en ik heb het meegemaakt dat Asma
werd opgewacht in de achteruitgang
van de Lutherse Kerk in de Boekhorststraat. Men wilde deze orgelheld
en idool even spreken, aanraken of
gewoon bekijken voordat hij met zijn
Volkswagen richting huis vertrok. De
meeste mensen waren allang weer
thuisgekomen via lijn 6 van de HTM
richting Den Haag-West. Het was een
geweldig uur daar in die Lutherse
Kerk van andere tijden!

Ik moet echter wel er bij vertellen dat
de meerderheid van het publiek uit
kerkelijke hoek kwam. Velen hadden
thuis een Harmonium (traporgel of
Psalmenpomp)

We leven nu in het heden en een
orgelconcert levert nu ongeveer twee
handen vol publiek op. Dan ben je als
organist een spekkoper! Maar er worden vandaag aan de dag nog best wel
orgelconcerten gegeven: ik zou zeggen
mensen kom eens luisteren. Het is de
moeite waard!

Asma was zeer goed in de orgelkoralen zoals Psalm 150 en Komt als

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

Kees de Ridder
cjderidder@hotmail.com
Feike Asma
Den Haag ging naar het orgel. Lijn 6
van de HTM reed over de Prinsegracht
richting stad. De tram puilde uit. Waar
gingen de passagiers toch naar toe?
Het was 1954 en donderdagavond; de
helft van de tramreizigers stapten uit
bij de Boekhorststraat en gingen op
naar de Lutherse kerk aan de Lutherse
Burgwal. Wat was daar te doen? Een
orgelconcert van Feike Asma.
Tot bij Lichtpaleis Borst stonden
de mensen te wachten in de rij om
tegen half acht de kerk in te kunnen om naar dat machtige orgel te

Ds. D.A. van den Boschschool aan de Erasmusweg
Op woensdag 12 oktober is het doek gevallen voor het huidige gebouw van
de Ds. D.A. van den Boschschool. Na sloop komt op diezelfde plek een
prachtig nieuw schoolgebouw. In de tussentijd gaan de lessen natuurlijk door,
vlakbij in het schoolgebouw achter het Heeswijkplein in de Twickelstraat.
Als u zelf op de Ds. D.A. van den Boschschool hebt gezeten en nog een
mooie anekdote of herinnering, foto en/of krantenartikel uit die tijd wilt delen, dan nodigen we u hierbij van harte uit dit te mailen naar: school@bosch.
scoh.nl. U kunt, na twee werkdagen, uw inzending en die van anderen bekijken op hetoudeboschgebouw.blogspot.com. We kijken uit naar uw verhalen!
Team Ds. D.A. van den Boschschool
school@bosch.scoh.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

Hoofdredacteur

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email
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Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
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onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een
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weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

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

Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email
Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl

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

Dinsdag 15 november 2016

pagina 3

Een opiniestuk van de Stichting Gemeentelijke Belangen Energievoorziening

Wethouder levert de stad uit aan Eneco
Meer dan 140 jaar heeft de gemeente Den Haag er voor gezorgd
dat de energievoorziening een pijler van dienstverlening is voor
zijn inwoners en bedrijven. In 1874 stichtten de progressiefliberalen de Gemeentelijke Gasfabriek en kwam er een einde
aan het particuliere gasmonopolie met hoge tarieven en slechte
service. Om dezelfde redenen begon de gemeente in 1907 met
de productie en de levering van elektriciteit, met de elektrische
trams van de HTM als belangrijkste klant.
Wethouder Willem Drees gebruikte
de inkomsten van de gemeentelijke
nutsbedrijven voor de ontwikkeling
van Den Haag en in de jaren dertig om
werkloze Hagenaars te steunen.
Met de komst van het aardgas, na
de oorlog, werden het gemeentelijke gasbedrijf en het stroombedrijf
samengevoegd tot Gemeentelijk
Energie Bedrijf, bekend voor de
meeste Hagenaars als het GEB. Na de
oliecrisis van 1973 werd het besparen
van energie een nieuwe taak voor het
GEB. De gemeente besloot om met
de restwarmte van de Haagse centrale
gebouwen te gaan verwarmen. Het
Westeinde Ziekenhuis, huizen en talloze kantoren werden aangesloten op
de Haagse stadsverwarming, waarmee
een enorme volume aardgas bespaard
werd. Het GEB ging met toonzalen en
deskundige voorlichting Hagenaars
helpen om energie en geld te besparen.
Kortom, het GEB was een nutsbedrijf
in dienst van de Haagse bevolking en
gericht op de belangen van de stad en
het milieu.
In 1994 fuseert het Haagse GEB
met dat van Rotterdam en Dordrecht tot het nieuwe energiebedrijf
Eneco. Daarna begint het verval van
het nutsbedrijf. Het nieuwe Haagse
kantoor met de grootste zonnecentrale
van Europa (1995) wordt door Eneco
N.V. geschrapt. De 865 arbeidsplaatsen van het Haagse GEB verdwijnen
in de loop der jaren allemaal uit de
stad. De meeste gaan naar Rotterdam.
Eneco N.V. wordt een commercieel
Rotterdams bedrijf en richt zijn beleid
op de grootste aandeelhouder, zijnde
de gemeente Rotterdam.
De inmiddels ingevoerde vrije marktideologie blijkt problematisch bij

Illustratie: Diederik Gerlach

een leiding gebonden voorziening als
energie. Je kunt de infrastructuur, het
monopolie, niet in een commercieel
bedrijf onderbrengen. Immers burgers
hebben geen keuze. Praat er eens over
met de mensen in Ypenburg. Bovendien moet het risicovolle commerciele deel van het monopolie worden
afgesneden, omdat er anders kans is
dat die de leidingen en infrastructuur
in een faillissement kunnen trekken.
In de Splitsingswet wordt deze bescherming van de burgers en bedrijven
vastgelegd. Eneco N.V. verzet zich
met alle middelen deze wet. En dat
is niet in het belang van de Haagse
gebruikers. Energiebedrijven als
NUON en Essent voeren de splitsing
wel door en hebben vele tientallen tot
honderden miljoenen aan de verschillende gemeentelijke en provinciale
aandeelhouders kunnen uitkeren. De
aandeelhouders van Eneco, waaronder
tweede aandeelhouder Den Haag met
16 procent, ontvangen helemaal niks
en zien de waarde van hun aandelen
fors terug lopen. Wat hier het belang
van de inwoners is, heeft nimmer enig
wethouder aan de stad duidelijk kun-

nen maken.
Eneco zal vóór februari 2017 ten gevolge van vele rechtelijke uitspraken,
toch gesplitst moeten worden. Hierbij
komt de bijzondere positie van Rotterdam binnen Eneco om de hoek kijken.
De gemeente Rotterdam is als enige
van de 52 aandeelhouders een met
Eneco ‘verbonden partij’ geworden.
En Eneco N.V., weigert, evenals de
gemeente Rotterdam, om de inhoud
hiervan toe te lichten. Vanaf 2011 staat
deze uitzonderlijke voorkeursbehandeling in het jaarverslag. De verantwoordelijke wethouder De Bruijn (D66)
verklaart echter doodleuk dat Rotterdam geen bijzondere positie bij Eneco
N.V. inneemt. Ook de uitdrukkelijke
wens van Den Haag om warmtenetten
onder te brengen bij het netwerkbedrijf is door Eneco om commerciële
redenen afgewezen. Wethouder De
Bruijn geeft zich bij voorbaat over aan
Eneco. Hij vecht niet voor de Haagse
belangen. Hij schrijft: ‘De gemeente
hee t geen peci eke be oeg he en
als het gaat om de warmtenetten van
Eneco. Niet over aan- of verkoop,
organisatorische inrichting noch over
tarieven. Als de gemeente op dit punt
iets wil, dan kan zij dat slechts in
overleg onder de aandacht brengen
van de directie van Eneco.’

Haagse college moet gevreesd worden
dat ook hier de belangen van Den
Haag als, niet met Eneco verbonden
partij en minderheidsaandeelhouder
worden opgeofferd.
Den Haag heeft over zijn eigen
stadswarmtenet, dat geheel op Haagse
grondgebied ligt en (nog) niet met andere warmtenetten is verbonden, niets
meer te zeggen. Om van Den Haag
een klimaat-neutrale stad te maken,
is uitbreiding van warmtelevering en

Dit citaat uit de notitie van wethouder
De Bruijn (D66) laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De Haagse
raad heeft recent uitgesproken dat het
de warmterotonde met vervuilde restwarmte uit Rotterdam afwijst. Eneco
heeft daar lak aan.

een uitfasering van de gaslevering
noodzakelijk. De gemeente dient hierover regie en zeggenschap te hebben,
omdat het voor zijn Haagse burgers
om essentiële voorzieningen gaat.
Als de raad zonder ‘bedenkingen’ zou
instemmen met het splitsingsvoorstel
dan heeft het geen enkele zeggenschap
meer over zijn eigen lokale warmtevoorziening. Hier zou toch bij alle
mooipraters over de milieukwaliteit
en leefbaarheid in de stad een lampje
moeten gaan branden.

Ook binnen het kader van de Metropoolregio met Rotterdam wordt
de Rotterdamse energiepolitiek van
Eneco N.V. de stad opgedrongen.
Gelet op dit lievelingsproject van het

Woensdag 2 november 2016 vergaderde de raadscommissie over de splitsing
van Eneco. De Stichting Gemeentelijke Belangen Energievoorziening gaf
aan dat wethouder De Bruijn (D66)

de commissie onvolledig informeert
over de bijzondere band RotterdamEneco N.V. Daarenboven te passief is
over het Haagse warmtenet. Haagse
kracht is het motto van dit college.
Welnu, het zou een mooi teken van
kracht zijn als bestuurders weten waar
ze het over hebben en openstaan voor
kritiek van betrokken Hagenaars.
Vergeet het maar. De wethouder van
D66, geconfronteerd met de door de
stichting naar voren gebrachte feiten,
begon als een autoritaire potentaat in
het rond te meppen. Geen inhoudelijke
reactie, stug volhouden dat Rotterdam
geen bijzondere positie inneemt, maar
wel de beledigde bestuurder uithangen. Op de mildste vorm van kritiek.
Wij begrijpen dat de belangen van
500.000 Hagenaars voor een man met
grote ambities als de heer De Bruijn waarvan gezegd wordt dat hij gelet op
zijn hoge internationale diplomatieke
ervaring als voormalig ambassadeur
bij de Europese Unie, de volgende
Minister van Buitenlandse Zaken kan
worden - een afronding zijn.
Zoals de zaken er nu voor staan, gaat
een belangrijk instrument voor een
gezonde stad en resultaat gerichte
milieupolitiek verloren en blijven er
sommige zaken geheim. Het treurige
is dat een ongeïnspireerde D66-wethouder daar verantwoordelijk voor is.
Terwijl het juist de progressief-liberalen waren die van uit het algemeen
belang de gemeente regie gaf over zijn
energievoorziening. Meer dan 140 jaar
gemeentelijke energiepolitiek dreigt
hiermee te worden afgesloten en de
deur uitgedaan. Uitgeleverd aan de
belangen van een commercieel bedrijf;
Eneco N.V. dat verbonden is met de
stad Rotterdam.
De Stichting Gemeentelijke Belangen
Energievoorziening Den Haag
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BTR REIZEN

“Wij zijn er
voor u”

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
,€ 100,Korting

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er
veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke
periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de
uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart.
Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd
Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o. Wij zijn er voor u,
ook als u niet of elders verzekerd bent.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

Veel Vakanties Voordeell

Kerst autovakantie
5 dg.Hotel ’t Trefpunt Made / Brabant
Last Munite van € 387,387,- voor slechs € 287,-

d & Nieuw
All Inclusive Kerst of Ou
239al va. € 239ver
We
nte
Autoreis De Bo
Rotterdam
7 dg. Kerst Rijncruise uit
,va. € 798,er
Silv
us
ade
Am
.
dec
21-27
21ies Hotel
Ultra All Inclusive vakant
40% Korting
De Elderschans Zeeland

laatste
Voor alle vakantiereizen,
ders
fol
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gra
,
aanbiedingen
Mail
of
l
Be
:
en
ng
en reserveri

Kerstbus excursie vakantie
5 dagen Duitse Westerwald
van 23 tot 27 dec. voor € 395,- p.p.

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Open nu een deposito
spaarrekening bij De Volharding en
ontvang direct € 250,WAAROM DEELNEMEN AAN HET DEPOSITOFONDS VAN DE VOLHARDING?
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te
zadelen met hoge uitvaartkosten. Begrijpelijk,
want een gemiddelde uitvaart kost al snel meer
dan € 5.000,-.
Deelname aan het depositofonds van De Volharding
kan voor u de juiste oplossing zijn.

- U ontvangt € 250,- op uw deposito
spaarrekening bij het openen van de rekening
- Geen deelname eisen
- Depositorekening als aanvulling op uw huidige
uitvaartverzekering
- Gratis en vrijblijvend advies aan huis

Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen naar: 070-324 02 21
of kijk op onze website www.devolharding.nl/depositofonds.
Ook hebben wij elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur een gratis inloopspreekuur in ons
verenigingsgebouw op de Roggeveenstraat 116/hoek Prins Hendrikstraat, Den Haag.

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS
VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
Mogen wij ons even voorstellen?

55+

KO R T I N

G

Restauratiewerk

Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

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.

48 uur service

Stoffeerwerk

U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

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.

Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan
in de nieuwe woning.

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Leerbewerking

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Naam Haagse wijk Ypenburg is al eeuwenoud
Wie over de oude naam
Ypenburg praat, krijgt al
gauw herinneringen op zijn
netvlies van het oude vliegveld dat nabij de grens met
Rijswijk heeft gelegen. Het
kleine vliegveld dat ook in de
Tweede Wereldoorlog zo’n belangrijke rol heeft gespeeld.
Maar wat is er nog meer over
bekend? Wat weten we van
de ouderdom van de naam en
het leven vóór het vliegveld?
In mijn boek is de geschiedenis op een rijtje gezet.
Herinneringen aan het historische
vliegveld zijn er legio. Op het van
Rijswijk geannexeerde grondgebied
is nog steeds het oude opgelapte
luchthavengebouw te vinden dat menigeen herinnert aan de plezierige dagen uit vervlogen tijden. We denken
dan vooral aan de indrukwekkende
vliegfeesten die in de jaren vijftig
werden gehouden. Inmiddels is het
vliegveld passé en zijn er nog slechts
straatnamen in de nieuwe wijk die
herinneren aan het vliegveld.

Behandeling
aan huis

Maar wat ontbreekt op de straatnaambordjes zijn namen van historische feiten die voorafgingen aan de
roemruchte tijd van het vliegveld.
Schijnbaar totaal vergeten is de
periode dat op de plek van de huidige
woonwijk een grote chique hofstede
te vinden was, met dubbele toegangspoorten gelegen aan de Vliet. De
imposante oprijlaan met 134 eikenbomen bevond zich nabij de Hoornbrug.
Onderzoek in de archieven van Rijswijk en Delft heeft aangetoond dat de
hofstede wel veertig hectaren groot
was! In de 17e en 18e eeuw gingen
steeds meer welgestelde inwoners
van Delft en Den Haag in de zomer
in de gezonde buitenlucht wonen. In
de steden was de stank van de grachten vaak wekenlang ondragelijk. Niet
zo verwonderlijk want in feite waren
de grachten een open riool waarop alles dat overbodig was werd gedumpt.
Langs de Vliet verscheen het ene
landgoed na(ast) het andere.
De eerste keer dat we de naam
Ypenburg tegenkomen is in een
belastingkohier uit 1606. Het werd

Het toeval wil dat het pand weinig van eigenaar is gewisseld. De
hofstede kwam vaak door vererving
in andere handen. De voorname regentenfamilie Van Beresteijn heeft er
in eerste instantie gedurende enkele
generaties op gewoond. Cornelis van
Beresteijn had het er zo naar zijn zin,
dat hij het zelfs tot zijn hoofdverblijf

Toegangshek Ypenburg aan de Vliet, circa 1800.

had verheven toen hij er in 1716
overleed. Het huis bezat een imposante bibliotheek. Ook de voorname
Rijswijkse familie Van Vredenburg
heeft er huis gehouden. Gerard van
Vredenburg had de universiteit doorlopen en interesseerde zich voor een
heleboel zaken rondom Ypenburg.
Hij schrijft daar uitvoerig over in zijn
dagboekfragmenten, die bewaard
zijn gebleven. Uiteindelijk is hij ook

degene die het landgoed verkoopt,
omdat het rendement niet boven de
schamele 3 procent uitkwam. In 1759
verkocht hij Ypenburg aan raadspensionaris Pieter Steijn.
Meer historische feiten over het
voormalige landgoed Ypenburg in het
boek Boeren op Ypenburg - ontstaan en
vergaan van de hofstede Ypenburg door
F.J.A.M. van der Helm.

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

uisd

Wij

toen als Ipenburch geschreven volgens de ongereglementeerde spelling
van die tijd. De kleine woning in de
pas drooggelegde Oude en Nieuwe
Broekpolder, werd alsmaar groter
door verbouwingen. Uiteindelijk stabiliseerde het grondoppervlak, maar
veranderde de hofstede geregeld
van uiterlijk. Doordat het gebouw in
1887 dermate in verval was geraakt
moest het worden gesloopt. Foto’s
of tekeningen van het oude landgoed
zijn nog niet boven water gekomen,
waardoor een exact beeld van het
geheel niet mogelijk is. Wél is er een
indrukwekkende beschrijving overgeleverd, waarin de kamers van het
twee verdiepingen tellende landhuis
worden beschreven.

zijn

h
ver

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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).

Kerk H.H. Engelbewaarders Den Haag
In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam de ontkerkelijking in Nederland en dus de terugloop van het kerkbezoek
sterk op gang. Ook in Den Haag leidde deze ontwikkeling
tot het sluiten en zelfs slopen van diverse kerken, die vaak
gezichtsbepalend waren voor de wijk en voor de stad. Ook
de kerk H.H. Engelbewaarders aan de Brandtstraat in de
wijk Transvaal ontsprong de dans niet en werd uiteindelijk in
1981 gesloopt.
Architect Nicolaas Molenaar sr.
(1850-1930), leerling van de beroemde Pierre Cuypers, ontwierp
deze imposante neogotische en
vijfbeukige hallenkerk met indrukwekkende koepelgewelven.
Kritsingerstraat
Een ‘kast van een kerk’, met een
breedte die liep van de Brandtstraat tot aan de Kritsingerstraat.
Prachtige mozaïeken en tegeltableaus met de Kruiswegstaties,
ontworpen door Lourijsen en
vervaardigd door de Porseleyne
Fles te Delft, werden als decoratie
aangebracht.
De bouwperiode was van 1914
tot 1916.
In mijn jonge jaren kwam ik vaak
in deze kerk.

Van de tekentafel van Molenaar
kwamen meer kerkontwerpen
voor Den Haag, onder andere de
O.L.V.- kerk aan de Elandstraat en
de Marthakerk aan de Hoefkade.
Gelukkig zijn deze kerken
bewaard gebleven.
Maar aan de andere kant dreigt op
dit moment de sloop van de Theresiakerk van architect Molenaar
jr. aan de Apeldoornselaan.
Ontdekking
In dit voorjaar was ik in het
Nederlands Tegelmuseum in Otterloo, een museum met een verrassende en uitgebreide collectie,
de moeite waard om te bezoeken.
En het was werkelijk een ontdekking om een bijzonder tegeltableau in een van de zalen te zien,

namelijk de eerste Kruiswegstatie
van de kerk H.H. Engelbewaarders. Een stukje erfgoed bewaard
en veilig gesteld!
Het tableau - met de veroordeelde
Jezus staande voor Pilatus - stond
nog scherp op mijn netvlies.
Ik denk dat dat ook het geval zal
zijn bij de Haagse senioren die in
de Brandtstraat ter kerke gingen.
Ook kleinere tableaus
Bij navraag later antwoordde de
conservator me dat het museum
toentertijd ook nog een aantal klei-

nere tableaus heeft verworven.
Ook moet er volgens hem nog een
tweede complete Kruiswegstatie
bewaard zijn gebleven.
Sloop in beeld
Meer informatie over deze kerk en
tevens een overzicht van de sloop
ervan in 1981, waarbij de tranen
je haast in de ogen springen, als je
ziet hoe met belangrijk cultureel
erfgoed is omgesprongen, vind je
op de site reliwiki.nl.
Martin Driessen
m.driessen23@kpnplanet.nl
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Beethoven door De Vriend
Wat bracht Beethoven ertoe om op het titelblad van de Eroica, zijn ‘heldensymfonie’ opgedragen aan Napoleon Bonaparte,
diens naam met een woeste pennenstreek
door te strepen? Jan Willem de Vriend en
het Residentie Orkest geven een inkijkje
in een diep teleurgestelde ziel.
In het titelblad van de Eroica, Beethovens
Derde symfonie, zit een gat. Aanvankelijk
was Beethoven van plan zijn symfonie
op te dragen aan Napoleon, met wie hij
zich nauw verbonden voelde in de strijd
Liberté, Fraternité en Egalité. Maar toen
Napoleon in 1804 zichzelf tot keizer
kroonde, voelde Beethoven zich verraden.
Hij kraste het oorspronkelijke opschrift
(in titolata Bonaparte) zo krachtig door
dat er een gat in het papier ontstond.
‘Hij is ook niets anders dan een gewoon
mens’, zei Beethoven toen hij het nieuws
van de kroning vernam. ‘Hij zal nu alle
mensenrechten met de voeten treden, zich
slechts aan zijn eerzucht overgeven. Hij
zal zich nu boven anderen stellen, een

Zondag 18 december

tiran worden!’ Toen de symfonie in 1806
voor het eerst werd gepubliceerd, kreeg
het de titel ‘Sinfonia Eroica [...] gecomponeerd ter nagedachtenis aan een groot
man’.

Achtbaan
Inderdaad is Beethovens Derde een zeer
overtuigende uitdrukking van het ideaal
van heroïsche grootheid. ‘De Eroica is
een emotionele achtbaan vol liefdevolle
passages, hoog oplaaiende woede en grote
triestheid’, weet Jan Willem de Vriend,
een van de twee vaste dirigenten van het
Residentie Orkest. ‘Beethoven weet het
uiterste te halen uit klankcombinaties.
Qua tempi, qua ontroering, qua vuur, qua
passie. Alles zit erin’. Beethoven zelf
vond het een van zijn grootste werken.
‘Hemel en aarde zullen beven wanneer
deze muziek gespeeld wordt’.

Mijlpaal
Tegenwoordig beschouwen we de Eroica
als een mijlpaal in de muziekgeschiedenis, een uniek markeringspunt op de
drempel van de negentiende eeuw. Maar
zoals wel vaker het lot van mijlpalen
is, kon het premièrepubliek er weinig
begrip voor opbrengen. Na de eerste uitvoering, op 7 april 1805 in Wenen, werd
Beethoven door recensenten beticht van
bandeloosheid. De compositie zou te
heftig en te bizar zijn en er kwam ook
maar geen eind aan. Symfonieën duurden toen circa twintig tot vijfentwintig
minuten, Beethovens Derde had een

voor die tijd ongekende lengte van circa vijftig minuten.
Ook met de klassieke structurering ging Beethoven op
de loop. Op den duur ging men deze ‘ongemakken’ wel
begrijpen, waarderen zelfs, en inmiddels behoort de
Eroica onbetwist tot het ijzeren repertoire. Zo kwam
recentelijk uit een onderzoek van BBC Music Magazine
(2016) naar voren dat dirigenten wereldwijd Beethovens Derde ‘the greatest symphony of all time’ vinden.
Deze muziek moet je gewoon eenmaal in je leven live
hebben gehoord! En dat kan. Op vrijdag 16 en zondag
18 december staat het werk op de lessenaars van het
Residentie Orkest in het Zuiderstrandtheater samen met
misschien wel het mooiste Vioolconcert ooit geschreven…ook al van Beethoven.

Vrijdag 16 december – 20.00 uur
Zondag 18 december – 14.15 uur
Zuiderstrandtheater
Beethoven door De Vriend
Residentie Orkest
Jan Willem de Vriend, dirigent
Thomas Zehetmair, viool
Beethoven Vioolconcert
Beethoven Symfonie nr. 3 ‘Eroica’

Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505. 2583 WB Den Haag

NAJAARSUITVERKOOP BIJ MANGO!
TOT 1.900,- KORTING OP SCOOTMOBIELEN
NAPOLEON

CAT 3

FR-1

Demontabel en wendbaar

Zeer compleet uitgerust

Droog en warm op pad

• Voorzien van 6 geheime opbergvakken,

• Robuuste en zeer luxe overdekte scootmobiel
• Voorzien van stevige overkapping

•
•
•
•

Eenvoudig in vijf onderdelen te demonteren
Voorzien van comfortabele stoel
Standaard geleverd met armsteunen
Ideaal voor op reis!

full-ledverlichting en USB-aansluiting
• Veel comfort dankzij automotive vering
en luxe stoel

7
18
km/u

km

en ruitenwisser
• Verwarming optioneel

17
55
km/u

15
50

km

km

km/u

€ 1.295,-

€ 5.895,-

€ 7.495,-

€ 895,-

€ 3.995,-

€ 5.995,-

€ 1.900,VOORDEEL!

€ 1.500,VOORDEEL!

€ 400,VOORDEEL!

Ga voor alle herfstaanbiedingen naar www.mangomobility.nl
of bel naar ons gratis servicenummer 0800 2002
JA, STUUR MIJ DE GRATIS CATALOGUS!
Naam

Dhr. / Mevr.

Adres
Postcode/plaats

OHA2NA16111

Telefoon
E-mail

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

Maak een proefrit
in onze showroom:
De Lierseweg 13,
2291 PD Wateringen
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Actie geldig t/m 30 november 2016 en zolang de voorraad strekt.
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Eerlijk en prettig jongmens
Wanneer iemand denkt dat er
in het verleden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst
een dossier over hem of haar
is samengesteld, dan bestaat
de mogelijkheid om inzage
te krijgen in het betreffende
dossier. Uiteraard moet er
aan bepaalde voorwaarden
worden voldaan zoals in de
Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten van 2002
beschreven staat.
Eén van die voorwaarden is dat dit
dossier ouder moet zijn dan 5 jaar.
Onlangs kreeg ik inzage in een dergelijk dossier en op mijn vraag aan de
eigenaar ervan of ik hier een artikel
over zou mogen schrijven was het
antwoord ja, mits ik geen namen zou
vermelden en dat doe ik dan ook niet.
Het inzagedossier
De begeleidende brief is ondertekend
door de Coördinerend Juridisch Adviseur namens het plaatsvervangend
Hoofd van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst en vervolgens
namens de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. U ziet
het, hier wordt serieus mee omgegaan.
Het dossier zelf bestaat uit 10 A4’tjes
en 9 bijlagen. Enkele pagina’s
ontbreken en delen van de tekst zijn
onleesbaar gemaakt. Dit maakt je wel
nieuwsgierig. Wat zou hier dan wel
gestaan hebben?
Het begint met een betrouwbaarheidonderzoek. Het rapport dat hier
betrekking op heeft, is in februari
1958 opgemaakt. Ik lees: Er is bij
het ingestelde onderzoek niets ten
ongunste kunnen blijken. Hij staat
zeer gunstig aangeschreven. Betrokkene wordt beschreven als een eerlijk
en prettig jongmens. Dat klinkt niet
gek en je zou verwachten dat hiermee
dit dossier is afgesloten maar niets
is minder waar. Je vraagt je af hoe
men tot deze conclusie gekomen is.
Is er navraag gedaan bij mensen uit
zijn omgeving en hoe betrouwbaar is
die informatie? Dit jongmens was op
dat moment 21 jaar. Op de volgende
pagina wordt duidelijk dat hij een
viertal landen in Europa bezocht heeft.
Rusland ontbreekt hierbij en dat zal
in die tijd als positief ervaren zijn.
Kennelijk heeft hij zijn dienstplicht
vervuld want volgens het hoofd van de
militaire inlichtingendienst is hij afgevoerd van een met name genoemde

deelnemerslijst. Over deze lijst heb
ik overigens niets kunnen vinden. In
1967 heeft hij deelgenomen aan een
tweetal protestmarsen tegen de oorlog
in Vietnam. Het gaat hier om de ABC
protestmars in ons eigen land en een
mars in Brussel.
Na enig onderzoek kwam ik er achter
dat de ABC protestmars een mars van
enkele dagen betrof. Men liep van
Rotterdam via Den Haag en Haarlem
naar Amsterdam. Deze mars heeft de
nodige publiciteit gekregen zoals uit
de bijlagen blijkt. Vervolgens lees ik
dat hij een baan in Den Haag gekregen
heeft. De hierop volgende pagina
bevat een kort verslag van wat er zich
oal a peelt in en on e ﬂat waa hij
woont. Hierdoor deel ik u mede, dat
werd vernomen dat de woning in de
ﬂat ijn eigen o i . wo en eel
luidruchtige feestjes gegeven, waarbij
hasjies wordt gebruikt. Er komen
veel provo’s en dergelijke jongelui
over de vloer. Hoewel hij lid is van
e bewone e eniging an e ﬂat
wordt hij zoveel mogelijk geboycot.
Regelmatig zijn de liften en de gangen
volgeplakt met anti-Amerikaanse
pa ﬂetten. iet het het beel
van dat prettige jongmens dat zeer
gunstig stond aangeschreven, is aan
het veranderen. Ook nu weer vraag ik
me af hoe men wist dat hij geboycot
werd. Is er navraag gedaan bij de
buren? In 1971 heeft hij deelgenomen
aan een demonstratie bij de Canadese
Ambassade te ‘s Gravenhage tegen het
afslachten van jonge zeehonden. De
rest van dit dossier bestaat uit enkele
brieven, zowel door hemzelf geschreven als de antwoorden hierop. Hij
heeft een aantal klachten neergelegd
zowel bij de vaste Commissie voor
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer, als bij de
centrale directie van het staatsbedrijf
e po te ijen teleg a e en tele onie.
Dit heeft een groot aantal kranten
gehaald zoals uit de bijlagen blijkt, Zo
kom ik onder andere Vrij Nederland
tegen, het Algemeen Dagblad en het
Eindhovens Dagblad. Het ging hier
om het onrechtmatig openen van
b ie en en pakje en o het aﬂ i teren van de telefoon. Met deze klachten
wordt kennelijk serieus omgegaan,
gezien het feit dat de
antwoorden ondertekend zijn door de
Voorzitter van de
vaste Commissie en
de hoofddirecteur
der Posterijen. Hij
heeft deze klachten
ingediend samen

met iemand anders die min of meer
dezelfde ervaringen had. Boven één
van de krantenartikelen staat de kop:
Kamercommissie hanteert standaardbrief en dat is juist. Beiden kregen
exact hetzelfde antwoord terwijl je
aanvankelijk de indruk kreeg dat het
om een persoonlijk antwoord zou
gaan. Twee Nederlandse burgers
hebben een openlijk protest gepubliceerd tegen de werkwijze van de vaste
Commissie voor de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten van de Tweede
Kamer. Deze Kamercommissie heeft
twee brieven met volstrekt identieke
inhoud laten zenden in antwoord op
twee klachten van geheel afwijkende
strekking, zo lees ik. Overigens werden alle klachten ongegrond verklaard.
De laatste bijlage betreft een artikel
in het Haarlems Dagblad met als
kop: Olifanten de beste kameraden
van de Haagse politie en dat vraagt
om enige uitleg. Tijdens de eerder
genoemde ABC protestmars waar hij
aan deelgenomen heeft, gebeurde er
op het Malieveld iets bijzonders. De
demonstranten besloten om op het
Malieveld te verzamelen zodat men
vandaaruit richting Wassenaar kon lopen. Op het Malieveld was het circus
van Toni Boltini neergestreken. De
deelnemers van de mars gingen voor
de hekken van dit circus in het gras
zitten om op elkaar te wachten. Tegen
de wens van de aanwezige politieagenten in. De circusdirecteur zag zijn
kans schoon en gaf de dompteur van
de olifanten de opdracht om met een
viertal olifanten langs het hek te gaan
lopen zodat de demonstranten zouden
verdwijnen en dat lukte dan ook. Dit
heeft vele kranten gehaald zoals ook
uit het dossier blijkt.
Niets ten ongunste
Kennelijk was dat al of niet prettige
jongmens na 1971 niet interessant genoeg meer voor het bijhouden van een
dossier, aangenomen dat in dat jaar het
laatste verslag werd toegevoegd want
dat hoeft natuurlijk niet het geval te
zijn. Misschien was er niets meer ten
ongunste over hem te vinden. Waarom
de medewerkers van de B.V.D. in
1958 besloten hebben een dossier aan
te gaan leggen is mij niet duidelijk
geworden. Was dat jongmens al bekend bij de politie? Stak hij al boven
het maaiveld uit want dat werd in de
meeste gevallen niet op prijs gesteld.
U weet het: Doe maar gewoon, dan
doe je al gek genoeg, wordt door veel
mensen als norm gehanteerd.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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DEZE WEEK OP

maandag t/m vrijdag
06.30

Mogge Michiel

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

10.00

Debby en haar Mannen (ook op TV West)
Debby Roukens presenteert iedere dag een programma vol gezelligheid,
gasten en (live) muziek. Samen met Fred Zuiderwijk, Gregor Bak, René van
Kooten, Pierre Wind en andere bekende regiogenoten.
13.00

Patrick in de Middag

Een gezellige middag met muziek en shownieuws, door Patrick van Houten.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Tjeerd Spoor brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

19.00

Rudo op de de Radio

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00

dagelijks wisselend programma

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

maandag t/m vrijdag
07.00

TV West Ochtendnieuws

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

10.00

Debby en haar Mannen

Kijk live mee met de radiouitzending.

15.15

Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films.

17.00

maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport
waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles.
dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.
woensdag: Het Nieuwe Winkelen Serie over de
transformatie van winkelcentrum Leidsenhage naar Mall
of the Netherlands (foto).

donderdag: Van de Kaart Jet Sol (foto) 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, met onder meer
presentator Martine Boerkamp (foto).
17.45

Verkeersjournaal Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar de

komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwachten zijn.
Van 18.00 uur tot 07.00 uur: herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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NIEUW
in ons assortiment
Geldig t/m 26-11

Sta-opstoel
Beauvais

Nieuw

Sta-opstoel
Lorient

699.-

1-motorig

499.-

Nieuw

2-motorig

Sta-opstoel
Roubaix

599.-

1-motorig

Nieuw

Luchtbevochtiger
Fysic FC-20

Fietstrainer

van

24.99

OP=OP

69.99

NU

voor

49.

99

“Ik zit vorstelijk en
sta met gemak op
uit de stoel”

Nieuw

Nieuw

Dhr. J.M. Vredestein

Kijk voor alle acties op uwhulpmiddelenoutlet.nl
Ruime keuze nieuwe en gebruikte producten
•
•
•
•
•

Altijd deskundig en persoonlijk advies
Elders goedkoper? Wij betalen het verschil terug
Terugkoop en inruil mogelijk
Historie occasions altijd bekend
Ook voor gratis lenen van uw hulpmiddelen

Kerketuinenweg 30
2544 CW Den Haag
Tel: 0229 - 753 242
Ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Za: 10.00 - 16.00 uur
Volop gratis parkeergelegenheid voor de deur!

Dinsdag 15 november 2016
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Van de Buurtweg tot het Zuiderpark
De boeken van Rob Pronks Haagse Voetbal Historie mogen zich verheugen in een steeds
grotere lezersaanhang. De delen 1 en 2 - Van Malieveld tot Melis Stokelaan en Van De Adelaars
tot De Zwarte Schapen - zijn nog altijd klinkende successen. Met het derde deel zal het niet veel
anders gaan. De Haagse Voetbal Historie zal tenslotte altijd de moeite van het lezen waard zijn,
vooral omdat de manier waarop Rob Pronk z’n boeken samenstelt pure liefde voor het Haagse
voetbal ademt.
Hij bewijst dat opnieuw in Van de Buurtweg tot het Zuiderpark met fraaie foto’s en informatie
over ODB, Triomph, ADO, ADS, Scheveningen, Te Werve, VIOS, Ooievaars, VVP, WIK, HDV,
Zwart Blauw, Blauw Zwart, NLS, Loosduinen, Texas, DKS, VDS, Oranjeplein, Oranje Blauw,
Laakkwartier, maar ook individuele Haagse voetbaliconen als Rob van Dullemen, Coos Hübscher, Louis Wagner, Jan Arens, Nico Goedhardt, Guus Haak, Henny den Engelse, John Rietveld
en vele anderen.
Meer weten? Mail: info@nederlandsesportboekenclub.nl. Of bel: 06-43584984.

Specificaties Van de Buurtweg tot het Zuiderpark

Vakmanschap is meesterschap
Een uniek moment: de vijftigste expositie gaat van start sinds museum De Timmerwerf in 2000 voor
het eerst haar deuren opende. Op 24 september begint de nieuwe expositie over de geschiedenis van
Lierse ambachtelijke bedrijven, die gericht zijn op de bouw. Het overzicht gaat terug tot eind negentiende eeuw en toont bouw-, timmermans-, schilders-, loodgieters- en elektrabedrijven, maar ook de
smeden zijn vertegenwoordigd. Naast de oudere bedrijven wordt aandacht besteed aan jongere bedrijven die nu in de bouw actief zijn. Er zijn veel foto’s, documenten, authentiek materiaal en gereedschap
uit de oude doos gekomen. Op de tentoonstellingszolder zijn kleine werkplaatsen opgebouwd, waar de
bezoeker zich in vroeger tijden waant. Een tocht door de tijd en door het leven in de bouw, waarin heel
veel mensen hun werkzame leven hebben doorgebracht of dat nu nog doen.
Gedurende de expositieperiode komen iedere zaterdag een paar ambachtslieden hun vakmanschap
demonstreren. Zo komen de loodgieters een zinken uitstortbak solderen en zetten, de schilders komen
demonstreren hoe je zelf de verf maakte, de metselaars laten zien hoe een schoorsteen werd gemetseld, enzovoorts.
Tot en met 18 februari 2017 elke zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur te zien in Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier. Bezoek de website: museumdetimmerwerf.nl.

ISBN 9789492273161, formaat 20,5 cm x 14,5 cm (staand).
Circa 150 pagina’s, rijkelijk voorzien van unieke historische foto’s.

Grote Stevinreünie 2017

Verkoopprijs 15 euro (inclusief 6 procent BTW), verschijnt medio november 2016.
De boeken van Rob Pronk zijn te koop en/of te bestellen via de reguliere boekhandel, bijvoorbeeld bij Van Stockum (Spui). Maar ook online, bijvoorbeeld bij bol.com.

Na de grote en zeer gezellige reünie van de/het Stevin HBS/Lyceum in maart 2014 werd door velen
verzocht om een dergelijk samenzijn vaker te houden. De commissie die de reünie van 2014 organiseerde is inmiddels druk bezig aan dit verzoek te voldoen.

Bij Van Stockum zal ook op woensdag 16 november de uitreiking plaatsvinden van het eerste
exemplaar, aan ‘een bekende’ uit de Haagse voetbalwereld. Tijd van 16.30 tot 18.00 uur. Toegang vrij, iedereen is welkom.

De reünie is in principe bedoeld voor hen die in de jaren 1960-1970 eindexamen deden of in die jaren
op school zaten op: de Stevin H.B.S. aan de Raamstraat (Den Haag) en het Stevin Lyceum aan de Zuidlarenstraat en Melis Stokelaan (Den Haag). Ook de leerjaren voor 1960 en kort na 1970 zijn welkom.

Aanmelden

Kerstconcert in Bosbeskapel
We zijn een 50 plus-koor, en hebben op 10 december ons kerstconcert. Dit wordt gehouden in
de Bosbeskapel in de Bosbesstraat. Het concert begint om 14.00 uur.
Ons koor het Vrije Tijds Koor staat onder leiding van dirigent Bert Visser.

Als je wil komen, meld je dan aan via de website: stevin1960-1970.nl. Hier vind je ook zeer uitgebreide
informatie over de komende en eerdere reünie.
De Grote Stevinreünie 2017 vindt plaats op 25 maart 2017 van 15.00 uur tot 21.00 uur: Roemer Visscher College, Roemer Visscherstraat 106, 2533 VG in Den Haag.

Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Kerst-Sing-A-Long

jubileumconcert, getiteld ‘Hoop
en Heimwee’. Het concert voert
de luisteraar op indringende wijze
mee naar de belevingswereld van
vluchtelingen op zoek naar een
nieuw thuis. Met muziek van Allegri, Kodály, Jenkins, Lassus en Parry.
www.kamerkoordelftblue.nl

deze keer weer vanaf spatten.
www.voicesunlimited.nl
Voices Unlimited

Locatie: Theater Diligentia, Lange Voorhout 5,
Den Haag
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: vanaf € 12,50

NOVEMBER

18

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina
Concours zijn live te beluisteren tijdens de
gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in
Den Haag. Op 18 november luistert u naar Jelmer de Moed (klarinet) en Rik Kuppen (piano).
www.christinaconcours.nl
Nieuwe Kerk

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

19

Lustrumconcert
‘Hoop en Heimwee’

Kamerkoor Delft Blue viert op zaterdag 19
november 2016 zijn 25-jarig bestaan met een

Kamerkoor Delft Blue

Locatie: Museum Prinsenhof Delft, ingang
Oude Delft.
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: vanaf € 14,00, voorverkoop € 12,00
NOVEMBER

20

Concert Guilty Pleasures

Het Haagse koor Voices Unlimited
brengt in een matinéevoorstelling in theater
Diligentia haar ‘Guilty Pleasures’ ten gehore.
Het zijn liedjes waar leden
van het koor stiekem weg
van zijn, al zullen ze daar
niet altijd en overal voor
uit willen komen. Onder
leiding van dirigent David
van Lith zal het plezier
en enthousiasme er ook

DECEMBER

7

Pauzeconcert Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in
de Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil een
podium bieden voor veelbelovende jonge musici.
Op 7 december kunt u luisteren naar Paul Eggen
op viool en Patrick Hopper op piano.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

13

Kerst-Sing-A-Long

Een oude Kersttraditie wordt
opgepakt: het Atrium Den Haag, stadhuis
zal prachtig klinken door een groot
samengesteld Kerstkoor. Het wordt een
bijzondere ‘Kerst-Sing-A-Long’, waar de
bezoekers mee kunnen genieten en uit
volle borst mee kunnen
zingen op traditionele
Nederlandse en Engelse
kerstliederen onder de
bezielde leiding van
Gregor Bak. Gastoptreden van ‘dramatisch
sopraan’ Francis van
Broekhuizen.
www.kerstsingalong.nl
Atrium Den Haag

Locatie: Atrium Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: vanaf € 12,50
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Joop van Kralingen: een veelzijdig Haags ku
Een van de mooiste Haagse pleinen is ongetwijfeld het Sweelinckplein. Panden, gebouwd rond
1900, met fraaie gevels in neorenaissancestijl omzomen een plantsoen. En in dit plantsoen twee
beelden. Een dat herinnert aan de naamgever van het plein de zeventiende eeuwse componist en
organist Jan Pieterszoon Sweelinck vervaardigt door Dirk Bus. En de ander een bronzen beeldje
van een gesluierde vrouw; een beeldje dat door haar onopvallendheid juist opvalt. De maker van dit
beeldje is de Haagse kunstenaar Joop van Kralingen. Dit jaar, om precies te zijn op 18 november, is
het honderd jaar geleden dat hij werd geboren. Hij kreeg met zijn werk internationale bekendheid
(tot in Amerika) en kunstenaars als Chagall en Picasso behoorden tot zijn kennissenkring. Reden
genoeg om iets over zijn leven en werk te vertellen.
Joop van Kralingen wordt op
18 november 1916 geboren. Het
gezin Van Kralingen woont aan de
Suezkade. Zijn vader is stukadoor
en gespecialiseerd in het maken van
ornamenten voor plafonds en wanden.
Deze ornamenten zijn nog steeds te
bewonderen in de Haagse panden die
omstreeks 1900 zijn gebouwd. Zoals
bijvoorbeeld in de aan de Suezkade
grenzende wijken Regentessekwartier en Duinoord. Een woongebied
dat door de straatnamen ook wel de
‘uitvinderswijk’ wordt genoemd.
Joop is de oudste van elf kinderen
(drie jongens en acht meisjes) en
groeit op in een gereformeerd gezin.
Na de openbare lagere school aan de
Koningin Emmakade bezoekt hij de
ambachtschool aan De la Reyweg.
Hij volgt daar de opleiding hout- en
metaalbewerking. Dan omstreeks zijn
zestiende jaar komt het tot een breuk

met zijn vader. De oorzaak is waarschijnlijk het feit dat Joop ontdekt
homoseksueel te zijn en dit wordt - in
zijn gereformeerde omgeving - niet
geaccepteerd. Op zijn achttiende gaat
hij bij een vriend aan de Veerkade
wonen. Met zijn vader komt het nooit
meer goed. Maar zijn moeder, zij zal
in 1963 overlijden, blijft hem altijd
steunen. En met de gereformeerde
kerk breekt hij voorgoed.
Na zijn vertrek uit het ouderlijk huis
heeft Joop een aantal weinig succesvolle baantjes; van hotelportier tot
assistent van een fotograaf. In zijn
vrije tijd tekent en boetseert hij. Zijn
artistiek werk valt op en komt onder
de aandacht van de directeur van de
Academie van Beeldende Kunsten,
dr. ir. J.H. Plantenga. Die is onder de
indruk van de kwaliteit van dit werk
en zorgt er voor dat Joop in 1940
wordt toegelaten tot de academie.

Zijn studie wordt in mei 1946 afgerond met deelname aan een groepstentoonstelling van oud-leerlingen in
De Bijenkorf. Naast Joop exposeert
ook Herman Berserik op deze tentoonstelling.
Daarna werkt Joop nog een jaar bij
de Belgische beeldhouwer Albert
Termote. Termote, in de Eerste Wereldoorlog gevlucht uit België, woont
in Voorburg. Het bekende bronzen
ruiterstandbeeld van Corbulo in die
plaats is door Termote vervaardigd.
Na dit jaar betrekt hij, dertig jaar oud,
zijn eerste atelier aan de Veerkade en
wordt lid van Pulchri. In deze periode
tonen kunstliefhebbers belangstelling voor zijn werk en verkoopt hij
in 1948 twee bronzen beelden. Voor
Joop is dit een erkenning als gevestigd kunstenaar. Van de opbrengst
vertrekt hij met vrienden voor een
vakantie naar Zuid-Frankrijk.
Santa Barbara (USA)
Daar aan de Côte d’Azur ontdekt
hij het dorpje Tourrettes sur Loup
gelegen in het arrondissement Grasse.
In die jaren is dit plaatsje - en de
omringende dorpjes - geliefd bij
kunstenaars uit heel Europa. Maar
ook c ne oo e be oe e l
‘Les enfants du paradis’ zijn hier opgeno en et inwone al g anten.
Bekende schilders als Pablo Picasso
en Marc Chagall wonen en werken in
deze landstreek. Joop komt ze tegen
tijdens feestjes. Kortom hij voelt zich
hier thuis en gaat deel uit maken van
de internationale kunstenaarskolonie.
Hij zal er acht jaar wonen. Nota bene:
niet alleen kunstenaars voelen zich tot
deze streek aangetrokken. Zo heeft
de bekende radio- en tv-presentator
Willem Duys niet ver van Tourrettes
sur Loup gewoond.

Beeld op het Vuurtorenplein in Noordwijk.

De jaren die hij in Tourrettes sur Loup
heeft doorgebracht, zijn ongetwijfeld
zijn beste jaren geweest. Zijn werk
wordt gekocht, er zijn exposities en
hij krijgt een opdracht om de fresco’s
in de middeleeuwse kapel van het
dorp te restaureren. Ook schildert hij
een kruiswegstatie voor de dorpskerk.
Door zijn contacten met de pastoor
van Tourrettes besluit Joop roomskatholiek te worden. Hij raakt in die
tijd bevriend met de Amerikaanse
criticus, historicus en schrijver David
Stacton (1923-1968). Deze zal in
Amerika over Joop en zijn werk

Portret van Joop van Kralingen.

publiceren. Zo schrijft Stacton voor
het toonaangevende kunsttijdschrift
‘The Virginia Quarterly Review’
(1965) een essay met de titel ‘a visit

to the master’. Een titel die voor zich
spreekt. In 1964-1965 werkt Joop een
jaar in Amerika. Dat jaar zal worden
afgesloten met een verkooptentoon-

Mozaïek.
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unstenaar
aangeboden. Een atelier dat gevestigd is in een
jongerencentrum en waar hij moet werken tussen
‘house’ en hardrock. Aanvankelijk wordt hij zelfs
tegengewerkt en kan hij daar twee jaar niet werken. Maar hij houdt stand en met op de achtergrond gedreun dat op muziek lijkt en met watjes
in zijn oren zal hij het daar vijfentwintig jaar
volhouden. Later zal de burgemeester van Leiden
hiervoor zijn verontschuldiging aanbieden. Joop
is dan inmiddels verhuisd naar de Wattstraat, in
het Regentessekwartier, niet ver van zijn ouderlijk huis aan de Suezkade. Blijkbaar voelt hij zich
aangetrokken tot de wijk waar hij is opgegroeid
en die nog de sfeer ademt uit het begin van de
twintigste eeuw. In de Wattstraat laat hij in zijn
tuin een atelier bouwen. Zo kan hij zich, tot op
hoge leeftijd, aan de kunst blijven wijden.

stenen beeld ‘Zonnegod’ op het Vuurtorenplein in
Noordwijk. Ter plaatse beter bekend als ‘Janus’.
Ook geeft Joop aan jonge aankomende kunstenaars les in boetseren en beeldhouwen. Zijn
leerlingen omschrijven hem als streng maar rechtvaardig. En hij verwacht dat zij hem aanspreken
met ‘mijnheer’. Maar bovenal vinden zij hem
een jne le aa ie ijn lee lingen olko en ij
laat maar toch er uit weet te halen wat er in zit.
Met enkele leerlingen heeft Joop een levenslange
vriendschap.
Exposities
Tijdens zijn lange arbeidzame leven heeft Joop
vaak geëxposeerd. Zijn werk is tentoongesteld in
Amsterdam, Leiden, Bergen, Maassluis, Bergen
op Zoom en zelfs in Oldenbroek. Maar ook in

Frankrijk en Californië.
Opvallend genoeg ontbreekt Den Haag. Ook de
honderdste geboortedag van Joop van Kralingen
zal ongemerkt voorbij gaan. Met dit artikel hoop
ik deze omissie enigszins goed te maken.
Biografie
Wie meer wil weten over Joop van Kralingen en
zijn werk verwijs ik naar de fraai geïllustreerde
biog a e en catalog
oop an alingen
2001, Le Tourrettan hollandais’ samengesteld
door Jarmila en Cees Kamerbeek en uitgegeven
door Bekking & Blitz te Amersfoort (ISBN
9789061093336).
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl

Op 7 mei 2001 overlijdt Joop op vierentachtigjarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeluk.
De beeldhouwer
Joop heeft zich met uiteenlopende kunstvormen
beziggehouden. Van beeldhouwen uit steen tot
het knopen van wandtapijten en van schilderen
tot het vervaardigen van mozaïeken. Zijn stijl is
gedurende zijn werkzame leven bijna onveranderd gebleven. Zijn werk is herkenbaar aan een
strakke en gereduceerde vormgeving. En is geinspireerd door primitieve beelden in Romaanse
kerken, Romeinse mozaïeken en afbeeldingen
van middeleeuwse heiligen.
ijn ingetogen g atie e beel en hebben aak
een diepere betekenis. In december 1958 koopt
bijvoorbeeld de gemeente Leiden het bronzen
beel an een o wen g
et een ogel in
haar hand. Volgens Joop is dit een symbool voor
de nieuwe vlucht die het na de brand van het
Leidse stadhuis in 1928 heeft genomen. En in
Oegstgeest staat voor het gemeentehuis in het
Wilhelminapark een beeldengroep van drie vrouwen. Deze groep verbeeldt aldus Joop een discussie. Van het beeldje op het Sweelinckplein heb ik
niet kunnen achterhalen wanneer het is geplaatst
(vermoedelijk omstreeks 1965) en de naamgeving. Ik ben diverse namen tegengekomen zoals
‘Droom’ en ‘Jonge vrouw met omslagdoek’.
Misschien dat een van de lezers dit mysterie kan
oplossen.
stelling in Santa Barbara in Californië.
Van Breestraat tot Wattstraat
In 1957 keert Joop terug naar Nederland. Hier
ontdekt hij dat de mentaliteit van de katholieke
kerk in Nederland totaal verschilt met die in
Frankrijk en maakt hij zich er los van. Door
vrienden zal hij in aanraking komen met de
ideeën van Jiddu Krishnamurti (1895-1986), een
spiritueel leraar uit India. Krishnamurti legt er
alle nadruk op dat de mens een bewust, vrij en
onafhankelijk wezen is. Kerkelijke of religieuze
structuren en dogma’s beschouwt hij als een
belemmering voor de menselijke bewustwording.
Denkbeelden die Joop aanspreken.
Na zijn terugkeer uit Frankrijk betrekt hij in
Leiden een atelier en wordt docent aan de Vrije
Academie in Den Haag. Van de gemeente Leiden
krijgt hij diverse monumentale opdrachten en
wordt daar ‘stadsbeeldhouwer’. Maar dan, na
zijn terugkeer uit Santa Barbara, krijgt hij van
de gemeente Leiden een atelier in de Breestraat

Bierflesjes en kunst
Een bijzondere kunstvorm - naast beeldhouwen
en schilderen - is het vervaardigen van mozaïeken. Voor deze mozaïeken gebruikt Joop
uiteenlopende materialen. Zo maakt hij gebruik
van scherfjes van kapot serviesgoed en kapotte
bie ﬂe je
ie hij op het j i te o aat lijpt.
Voor het kapotte serviesgoed gaat hij langs de
Haagse warenhuizen; er sneuvelt daar altijd wel
wat. Zo schept Joop uit ‘afval’ iets moois.
Beeld op het Sweelinckplein.

Op hoge leeftijd wordt het moeilijker om te
beeldhouwen en gaat hij zich toeleggen op het
knopen van wandkleden. Een van deze kleden,
waar de initialen van zijn leermeester Jiddu
Krishnamurti zijn verwerkt, zal zijn kist bedekken.
Naast opdrachten voor particulieren heeft Joop
veel werk in opdracht uitgevoerd; vooral in
Leiden en omgeving. Een van de opvallendste
opdrachten is de zes meter hoge fontein met

Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
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Bel en bestel 070 - 221 0581

IJsdop voor stok of kruk

SGL warmtedeken

Voetenwarmer
Voor leden

95

Voor leden

Voor leden

35,

31,95

5,56

Onze prijs €39,95

Onze prijs vanaf € 6,95
Tuinhulp knie/zitbankje

Onze prijs €44,95
Infraroodlamp FW-300
Voor leden

63,95
Nu voor leden

95

28,

Onze prijs vanaf € 47,95

Onze prijs € 79,94

Cameron luxe pantoﬀel

SGL Schouder- en nek
warmtekussen

Voor leden

00

48,
Onze prijs € 59,96

Onze prijs € 64,95

Dunlop dubbele ﬁetstas
ca. 36x30x12cm.

Voor leden

51,95

Vergrootglas opvouwbaar met
ledverlichting

Voor leden

50

10,

Voor leden

35

Onze prijs € 12,95
Boodschappentrolley
Go-up

Bel
070 - 22 10 581

22,
Onze prijs € 27,95

en wordt gratis

lid !
Voor leden

95

119,
Onze prijs € 149,00

Verzendkosten per bestelling 6,95 euro. Uw bestelling wordt geleverd met PostNL, betaling achteraf.
Bij bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.
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Henk Gerlach beleefde oorlog tot
het Uur Nul in Berlijn
Hagenaar Henk Gerlach
(1920-1986) en drie vrienden
vluchtten in 1943 uit Nederland om te ontkomen aan de
Arbeitseinsatz. Het was het
begin van een avontuur dat
voor Henk zou duren tot de
laatste dag van de Tweede
Oorlog. Vanaf het dak van het
gevangenishospitaal in Berlijn
zag hij in mei 1945 hoe de
Sovjets de Rijksdag bestormden en de rode vlag uitstaken.
Het moment waarop voor
Duitsland Stunde Null (het
Uur Nul) was aangebroken.
In Frankrijk ontmoette ik de Haagse
kunstenaar Diederik Gerlach, de zoon
an enk. ij e tel e e ﬂa en an
die oorlogsgeschiedenis die door half
Europa voerde. De eerste bestemming
was Zwitserland, met de bedoeling
om vandaar naar Engeland te reizen.
Maar toen de Amerikanen in 1944 op
Sicilië en Napels waren geland, stak
Henk Gerlach met zijn Joodse vriend
Rudi Abas de bergen over om zich in
Italië bij de geallieerden aan te sluiten.
Dat liep al snel mis, en daar begint het
drama van Henk en Rudi.
Ik stelde voor om het spoor Henk
Gerlach en zijn vrienden te volgen
om er een reisboek van te maken.
Te beginnen met de spannende tocht
naar Zwitserland en vervolgens de
catastrofe in Italië waardoor Rudi in
Dachau terechtkwam en Henk van
land naar land, van gevangenis naar
gevangenis werd getransporteerd. Dat
boek is onlangs in Concordia in Den
Haag aan een volle zaal gepresenteerd.

Vooraf en tijdens de reis vroeg ik me
af of het avontuur wel een boek waard
was. Er zijn immers miljoenen mensen
in die oorlog gestorven en de lotgevallen van veel oorlogsslachtoffers waren
nog dramatischer dan dat van Henk
Gerlach. Toch is het de vraag of zo’n
afweging de geschiedenis recht doet,
want is de rampspoed van de Tweede
Wereldoorlog niet een opeenstapeling
van wat miljoenen mensen is overkomen? Met andere woorden: maakt de

Illustratie: Diederik Gerlach.

kleine geschiedenis niet de grote?
Dat inzicht werd versterkt toen ik
tijdens naspeuringen op een krantenbericht stuitte in de Tilburgsche
Courant van 1909. Het ging over Anne
Rubay, die op 103-jarige leeftijd was
gestorven. Anne had de Slag bij Ligny
in 1815 van dichtbij kunnen volgen.
De laatste slag die Napoleon won,
twee dagen later werd hij bij Waterloo
e nitie e lagen. e a ilie ba

had op het erf al haar kostbaarheden
begraven en Anne stond die nogal
opzichtig te bewaken. Een lijfwacht
van Napoleon vond dat verdacht en
bracht haar naar de keizer. Napoleon
hoorde het verhaal geamuseerd aan,
beloofde de schat ongemoeid te laten
en schonk Anne een gouden ‘Napoleon’. Een mooie anekdote (Anne
vertelde het verhaal haar leven lang),
die kleur geeft aan de grote gebeurtenissen die volgden en ze tot leven
brengt. Kortom, petit histoire is wel
belangrijk.
We besloten om in die geest ons boek
aan te pakken. Want natuurlijk was
Henk Gerlach belangrijk: het is een
verhaal dat de Tweede Wereldoorlog
van een heel persoonlijke kant laat
zien. De eenling die steeds het goede
wil doen en wordt vermalen door
machten die achteloos aan mensenlevens voorbij gaan. “We werden tijdens
onze reis geconfronteerd met de ernst
van wat echt is gebeurd, de oorlog
zelf, dat duistere gebied waar we toch
even over het hek waren geklommen,
wij, die waren bestempeld met de
laatdunkende term ‘babyboomers’,
wij, die geen oorlog hadden meegemaakt, wij voelden voor even de
koude adem van het verleden,” zei
Diederik Gerlach daarover op de presentatie. Zijn bijdrage aan ‘Onder den
vrijen hemel’ is een reeks prachtige
caleidoscopische prenten waarop onze
reis en het oorlogsdrama is vastgelegd.
Het boek is daardoor een kunstwerk

Illustratie: Diederik Gerlach.

en een eerbetoon, want ook de oorlog
van Henk en Rudi is er een die we niet
mogen vergeten.
Casper Postmaa
Onder den vrijen hemel
Auteurs: Diederik Gerlach,
Casper Postmaa
Te bestellen bij uitgever: Eindeloos
(www.eindeloos.com)
ISBN 978-90-78824-05-3
Prijs: 22,50 euro
Ook verkrijgbaar bij Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag

Illustratie: Diederik Gerlach.
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UTS Van der Geest Verhuizingen:

‘Verhuizen is emotie’
Familiebedrijf UTS Van der Geest
Verhuizingen biedt verhuizingen op
maat voor particulieren, bedrijven, zorginstellingen en scholen.
‘Dit jaar bestaan wij als erkende
verhuizer 90 jaar! En hoewel de
middelen zijn vernieuwd, zijn onze
betrokkenheid en service nog als
vanouds.’
Dat zegt directeur Richard van der Geest, bij
wie verhuizen in het bloed zit. ‘Verhuizen is
mijn leven en verhuizen betekent ook voor
onze klanten vaak emotie. Het is prettig als
wij hen daarin kunnen ondersteunen. Onze
verhuisteams hebben vakkundig opgeleide specialisten. De combinatie met onze
gedreven verhuisdirigentes zorgt dat klanten
desgewenst de volledige organisatie rond de
verhuizing uit handen kunnen geven.’
Aanpak met zorg
De wortels van Van der Geest Verhuizingen

Refill City 12,5 jaar en viert feest
Refill City bestaat in 2017 alweer 12,5 jaar . En wat betekent dat? Een volle winkel met
van alles en meer, een nieuw logo, een webshop, en natuurlijk…korting voor de klant!
Eigenaar Attila Bijlstra blikt terug op zijn zaak die startte met “een lege winkel met een
zitbank en verder alleen maar potten inkt”.
“Ik begon de winkel om printcartridges te kunnen vullen met inkt voor een langer bestaan,” vertelt Bijlstra.
“Een hype in het buitenland, goed voor het milieu én
voor de portemonnee van de klanten.

UTS Van der Geest Verhuizingen komt graag naar u
toe, vroeger al en nu nog steeds!

liggen aan de Kleine Veenkade in Den Haag,
met in 1926 twee vrachtwagens en een
pakhuis annex garage. Negentig jaar later,
in 2016, is het dubbel feest. Het 90-jarig
jubileum en daarbij is John van der Geest,
telg van de familie, 50 jaar verhuizer.
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een
regionale speler van formaat. ‘We verzorgen
nationale en internationale verhuizingen,
kunst- en antiekservice, maar ook diensten
als inboedelopslag en schoonmaak. We
hebben ervaren dat verhuizingen in de nonp o t ecto enk aan o g en on e wij
een peci eke aanpak e ei en. ij kennen
de zorg van binnenuit en kennen de wet- en
regelgeving. Wij zijn de vaste verhuizer voor
verschillende instellingen in de regio’s Den
Haag en Rotterdam. Ik durf gerust te stellen
dat wij de emotie van verhuizen begrijpen.’
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Maar cartridge producenten hebben allerlei obstakels
en versleutelingen bedacht, waardoor het steeds lastiger
is om de oorspronkelijke patronen te vullen. Daarom
bieden we een alternatief aan: HUISMERKcartridges
en toners. Net zo goed, maar stukken goedkoper en
vaak met meer inkt.” Tevens verkopen wij printers die
als beste getest zijn door ons, Radar of de Consumentenbond.

USB-sticks tot 128 GB.
Ooievaar
Deze is inmiddels voorzien van een nieuw logo: twee
trotse ooievaars prijken met de bekende recyclepijlen an e ll it op een bla we achte g on een
knipoog naar de wortels van ‘de Haagse vulwinkel’.
o en ien i e aak igitaal gegaan op www. e llcit .
nl. “Voor werkende mensen bijvoorbeeld is het heel
handig om in de avonduren toch aan je spulletjes te
kunnen komen. We werken ook samen met www.NUTHUIS.nl deze leveren dezelfde dag nog onze cartridges
bij u thuis.

Niet stilzitten
Stilzitten is geen optie, dus Bijlstra dacht tegelijkertijd
na over andere, aanverwante diensten en producten. “Ik
zoek altijd naar wat er nog niet is of wat er goedkoper
kan. at blijkt een heleboel te ijn want e ll it
hee t een ﬂink a o ti ent aan p intha wa e en ac
cessoires. Dagelijks staan er in de winkel recorders te
draaien om VHS, miniDV, Hi8 of 8mm spoelen over te
zetten naar dvd, want wie heeft er thuis nog de juiste
afspeelapparatuur?

Webshop en korting voor de klant
e ll it it aan e ah enheit t aat
in en aag.
ee in o atie ia
www. e llcit .nl en
www.dvdlab.nl.

“Op deze manier kunnen dierbare herinneringen
bewaard blijven en ook nog eens voor lage prijs,” zegt
Bijlstra. Daarnaast vind je er onder andere printpapier,
telefoonhoesjes, SD-kaarten, externe harde schijven en

Deze actie loopt tot en met 31 augustus 2017.
e ll it it aan e ah enheit t aat
en aag.
Meer informatie via 070-3609937,
www. e llcit .nl en www. lab.nl.

Kortingsactie
e ll it ie t ee t en klanten ee ten ee. p
vertoon van dit artikel (uitgeknipt) ontvang je
12,50 euro korting op HUISMERK cartridges
en -toners. (bij aanschaf van een complete Set)

Een schrikbarend boek “De Liegende Rechter”
van Hugo Smit.
Een advocaat die in zijn carrière
verpletterd wordt door een rechter die de
financiële steun heeft van de overheid.
De advocaat wordt aangevallen omdat hij
gelogen zou hebben, terwijl overduidelijk
blijkt dat niet hij maar deze rechter loog.

Het schandaal gaat verder
De KG-rechter heeft toegestaan dat de
Staat in 2016 en 2017 de liegende rechter
mag blijven doorbetalen. Minister Van der
Steur (VVD); grijp in deze 13 jaar durende soap in!
Voor elke jurist is het boek van Hugo Smit een must.

De Oud-Hagenaar biedt zijn lezers dit boek aan met een lezersaanbieding.
U kunt bestellen op de website: www.deoud-hagenaar.nl
Of u maakt € 29,95 over op rekening nummer:
NL 44 ABNA 0813 7269 48
t.n.v. FRT B.V. met uw naam en adres.
Het boek wordt u dan gratis toegezonden.

Kersthuizen gezocht!
Sinterklaas is nog maar net in
het land, maar veel mensen
zijn al druk bezig hun huis in
Kerstsfeer te krijgen. En naar
die mensen zijn wij op zoek!
De redactie van Het Kersthuis
zoekt mensen die thuis al helemaal in Kerstsfeer zijn. Je mag
natuurlijk ook iemand anders opgeven. Misschien is je buurman,
je nicht of je schoonmoeder een
beetje een Kerst-gekkie?
Mail het naar onze redactie:
kersthuis@omroepwest.nl.
Vanaf 6 december zie je iedere
werkdag de mooiste Kersthuizen, direct na het TV West
Nieuws in Het Kersthuis.
Kijk voor meer informatie op:

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West
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Geert van Oorschot: succesvol uitgever
Geert van Oorschot (19091987) was een van de succesvolste en spraakmakendste uitgevers van de vorige
eeuw. Hij was de uitgever
en dikwijls ook ontdekker
van belangrijke Nederlandse
schrijvers, zoals Gerard Reve,
W.F. Hermans, Jan Hanlo, M.
Vasalis, Rutger Kopland en
J.J. Voskuil.
Uit gezocht geld, deskundige vertalers
en een klassieke boekverzorging
smeedde Van Oorschot de Russische
Bibliotheek. Deze door Helmut Salden
vormgegeven reeks vestigde de reputatie van zijn bedrijf en liet Nederland
kennismaken met het Rusland van de
negentiende eeuw. Van Oorschot had
een haast bovenmenselijke energie:
naast het bestieren van zijn uitgeverij
onderhield hij tal van contacten en
correspondenties met schrijvers en
kunstenaars (óók uit zakelijk belang)
én hij vond tijd om zelf te schrijven.
Zijn boeken Mijn tante Coleta en
Twee vorstinnen en een vorst behoren
tot de winstgevendste publicaties van
Uitgeverij Van Oorschot.
‘Maar een succesvol leven is niet
noodzakelijkerwijs een gelukkig
leven,’ schrijft Arjen Fortuin in zijn

biog a e. e el oo an ijn oon
Guido was een klap die hij nooit te
boven is gekomen. Zijn temperament
zat Van Oorschot vaak in de weg. Al
zijn contacten, met schrijvers, ontwerpers, zijn vrouw en zijn zonen, waren
stormachtig. In de meeste gevallen
leidde dat vroeger of later tot ruzie
- die soms ook niet meer bijgelegd
kon worden. Van Oorschot was soms
melancholisch op het depressieve af.
Hij was een man van het grote gebaar,
van de overdrijvingen en van de
mooie verhalen. Arjen Fortuin maakte
een meeslepend relaas van zijn leven,
waarin de anekdotes en citaten kleur
geven aan het grotere verhaal. Geert
van Oorschot, uitgever is niet slechts
een biog a e aa ook een boek o e
de naoorlogse literatuur, de politiek,
het literaire leven. En natuurlijk een
boek over de uitgeverij.
e biog a e we geno inee
voor de J.A. Brusseprijs en de Erik
a elho oel e a iog a ep ij
en stond op de longlist van de Fontro
Lieteratuurprijs. Op 5 november werd
Geert van Oorschot, uitgever bekroond met de Zeeuwse Boekenprijs.
Fortuin deelde die eer met Chris de
Stoop, wiens Dit is mijn hof ook werd
onderscheiden. Het juryrapport stelt
onder meer: ‘In zijn doorwrochte bio-

g a e weet jen o t in een le en ig
beeld te scheppen van de markante en
ﬂa bo ante it li ingen a ko tige
uitgever en auteur Geert van Oorschot,
die na de Tweede Wereldoorlog een
van de belangrijkste Nederlandse
literaire uitgeverijen leidde die bekend
werd met grote talenten als Hermans
en Reve en de prestigieuze Russische
Bibliotheek. Fortuin schreef een
wetenschappelijk boek dat opvalt door
zijn leesbaarheid en lichte toets. Je
kunt de Zeeuw uit Zeeland halen maar
Zeeland niet uit de Zeeuw. Zo schonk
Van Oorschot kort voor zijn dood zijn
persoonlijke bibliotheek aan de openbare leeszaal van zijn geboorteplaats.
Hij was al een sierzeeuw maar nu is
het geboekstaafd dankzij Fortuin.’
Salon Hans Spit
In samenwerking met het Literatuurmuseum, de nieuwe naam voor het
Letterkundig Museum, nodigt ik u
graag uit voor de salon van zondag
27 november. Spreker die middag
is Arjen Fortuin die komt vertellen over werk en leven van de beste
Nederlandse uitgever ooit: Geert van
Oorschot. Aanleiding is de door hem
ge ch e en biog a e o e ee t ie al
weer enige tijd geleden is verschenen
bij uitgeverij Van Oorschot. Over deze
uitgave zei Wim Brands: “Dit boek

leest als een Russische roman die hij
zelf had kunnen uitgeven.” Arjen Fortuin is columnist, recensent en hoofd
literatuur bij de NRC.
Geert was ook schijver en een van zijn
verhalen “De Huisbaas” gepubliceerd
onder de naam R.J. Peskens zal deze
middag worden voorgelezen door
Annelies van der Bie. Annelies van
der Bie is actrice, communicatiecoach,
en kernredactielid van de Literaire
Brunch in Den Haag.
Zondag 27 november in het Literatuurmuseum, te bereiken via de KB
in Den Haag, achter het CS-complex:
trap op (of neem de lift) en dan

rechtsaf. Aanvang om 13.30 uur. Het
Literatuurmuseum is open vanaf 12.00
uur en voor bezoekers van de salon is
de entree gratis. Einde salon om 15.30
uur, daarna signeren en een glaasje
wijn. Einde programma om 16.30
uur. Entreeprijs voor de salon is tien
e o e e p ij i incl ie ko e in
e pa e en een ankje na aﬂoop.
wordt gesigneerd en er is een boekentafel. Reserveren: spit.hans@gmail.
com of 06-81309892.
De Boekenhoek op de Pletterijkade 28
is vanaf 27 november in ere hersteld
en er zijn vele nieuwe titels aan de
toch al zorgvuldig samengestelde collectie toegevoegd.

Herinneringen aan Marius Borstlap
De heer Willemse heeft eerder
herinneringen aan deze bevlogen dirigent opgehaald. Ik
ben enkele jaren jonger dan
hij en heb daardoor in een andere periode deel uitgemaakt
van het Christelijk Haags
Knapenkoor. Wij zongen in
een wit overhemd. Later
werden toga’s gemaakt. Mijn
herinneringen betreffen een
periode rond 1953.
Borstlap is van grote invloed geweest
op mijn muzikale vorming. Nog altijd
luister ik veel naar klassieke muziek
en ga ik veel naar concerten. Helemaal
nu ik in Tsjechië bezig ben en daar
voor enkele euro’s een concert van
hoge kwaliteit kan bijwonen. Ik ga
bijvoorbeeld voor zes euro naar de
opera (woonde er al 34 bij).
Borstlap was onderwijzer aan de
Bavinckschool. Hierdoor kwamen
veel jongens uit die buurt. Met wat
uitschieters uit Voorburg was ik ook
iemand die van verre kwam. Ik moest
lopen vanaf de Loosduinseweg bij de
Kamperfoeliestraat naar de Cypresstraat, toch wel een 20 minuten.
Mijn ouders hadden een oproep in de
krant gezien en wisten dat ik graag
zong en al harmonium speelde. Eerst

proefzingen in de Perenstraat bij
Borstlap. Daarna in een klaslokaal
leren hoe de noten waren aangeduid.
Eerst werd met nummers in do, re, mi
gezonden. Daarna werd ik ingedeeld
bij de alten. Er waren nog twee groepen: eerste en tweede sopranen, wat
betekent dat we meestal driestemmige
werken zongen. Alleen stond er op
het programma een werk van Dietrich
Buxtehude: ‘Lobet, Christen, euren
Heiland.’ Hier werden vaders ingezet
en een klein orkestje van liefhebbers.
Veel werken zongen we a-capella. De
andere werken met orgelbegeleiding
door Piet Kraak.
De repetities waren in de gymzaal van
de Bavinckschool op zaterdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur. Daarna dus
terug naar huis lopen. We gaven niet
veel concerten, maar die waren dan
wel van zeer hoog niveau. Bortlap richtte zich meer op de Duitse
jongenskoren dan de Engelse (zoals
nu meer gebruikelijk is). Een groot
verschil met dergelijke koren is dat wij
maar 1,5 uur per week repeteerden en
jongens voor de Duitse koren de hele
week repetities hebben en intern zijn.
Wanneer we niet zuiver zongen werd
net zo lang herhaald tot de zuiverheid optimaal was, eventueel door
een boosdoener tot de orde te roepen.

Ik ben daarom nog steeds critisch op
zangers en waardeer zuiverheid in
hoge mate (dat betekent bijvoorbeeld
dat Caballé Montserrat voor mij als
hooggewaardeerde zangeres afvalt).

bij de generale repetitie de kerk in liep
om van grotere afstand te horen hoe
het koor klonk. Je voelde je een hele
Piet dat je zonder dirigent ook fraai
kon zingen.

Dat we om 20.00 uur er mee ophielden was lastig bij de dodenherdenking op 4 mei. We stopten dan wel
een kwartier eerder, maar ik was 20
minuten onderweg en moest dus op de
Loosduinseweg stil staan, hoewel de
herdenking me niet zo veel zei. Ik was
wel in de oorlog geboren, maar had
de ellende daarvan niet meegemaakt.
Wel speelden we in de ruïnes van de
Kamperfoeliestraat en Indigostraat.

Een kerstconcert waar de organiste
Jeanne Demessieux op haar hoge
hakken het orgel bespeelde was ook
bijzonder. We traden ook op in het
Concertgebouw en bij de 4 mei-herdenking 1954 in de Ridderzaal.

Het belangrijkste concert was kort
voor Kerst in de Grote Kerk. Daar
werd lang voor gerepeteerd. Muziek
ook van Pepping en Distler. Bewerkingen van kerstliederen door Joop
Schouten. In het bijzonder herinner ik
e het conce t an
. Na aﬂoop
werden we gecomplimenteerd en
vertelde Borstlap dat we waren uitgenodigd voor een concert in Goes. Daar
is het nooit van gekomen want op 31
januari moest ik voor een repetitie
heel sterk tegen de wind in lopen en
de volgende dag was de watersnood.
Bijzonder vond je het ook dat Borstlap

Speciale herinneringen heb ik aan een
concert in de Pieterskerk in Leiden.
Dat werd rechtstreeks via de radio
uitgezonden. Eerst een repetitie in
die kerk. De inzet van een lied liep
zo verkeerd dat we opnieuw moesten
beginnen. Borstlap liep door de kerk
alsof zijn carrière was beëindigd en
sloeg met deuren.
Voor de radio maakten we een opname
in Diligentia. Het onweerde, wat
betekende dat we zo vaak moesten
herhalen tot er een vlekkeloze opname
ontstond. Die is later weer gewist,
want de banden van de radio waren
duur.
Natuurlijk was het niet altijd serieus
repeteren. Voordat we gingen repeteren mocht de vlooienmars op de

piano ten gehore worden gebracht.
we en a en toe l ge aai
van de dikke en de dunne. Op zo’n
a on ongen we e will ﬂei ige
Handwerker sein’. Wanneer ik nu
via YouTube een uitvoering van dat
werkje hoor, kan ik niet geloven dat
we dat op die manier zongen.
Dat Borstlap wel eens uit kon schieten
is natuurlijk logisch, want een groep
van 80 jongens van rond de elf jaar
in bedwang houden is een hele kunst.
Hij moest ook wel eens repeteren met
alleen de tweede sopranen. Die zaten
wat verder naar achteren waardoor
de eerste rijen van eerste sopranen en
alten buiten zijn gezichtsveld raakten.
Na een lang leven (geboren op 7-31907 en overleden op 7-7-2001) nam
Borstlap afscheid van zijn koren in
1992. Ik ben speciaal daarvoor naar
Den Haag gegaan en ben in de lange
rij gaan staan om hem de hand te
schudden. Heel bijzonder na zoveel
jaren en zoveel mensen dat hij precies
wist dat ik op de Loosduinseweg
woonde en hij vertelde dat ze mij wel
een op e et olg en o te kijken
of ik wel netjes naar huis liep.
Aat Visser
aatvisser@gmail.com
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UITGAA

in de jaren

60,70
en 80!

Speciaal voor De OudHagenaar 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 struinen 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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Lezersreacties over uitgaan in Den Haag
Voor mijn rubriek ontving ik
verschillende mails van lezers
met verhalen over deze periode
in hun leven. Ik heb een paar
verhalen verzameld.
Lenie Nunes attendeerde mij op het feit
dat ik toch echt de jaren vijftig niet mag
vergeten. Zij schrijft dat ze als twintiger
midden in de jaren vijftig met echtgenoot regelmatig op zaterdagavond een
‘rondje Gevers Deynootplein’ deed. Uit
die tijd deze anekdote: ‘Op dit plein
waren genoeg aardige plekken waar je
kon (stijl)dansen (w.o. Palais de Danse).
Overal in de stad was er live-muziek
van bekende bands of combo’s.’ Lenie
herinnert zich onder andere Ernst van ‘t
Hof en nog veel meer van dat kaliber.
Op een avond bezocht zij samen met
haar echtgenoot een druk etablissement.
Een tafeltje verderop zat een groepje
Amerikaanse GI’s, en één van hen bleef
steeds haar kant uit kijken. Nu was het
in die tijd heel gewoon wanneer een
wildvreemde heer je ten dans kwam
vragen, schrijft Lenie. Hiervoor moest
hij echter wel de begeleidende heer met
een keurige buiging om toestemming
vragen. Een weigering was immers ‘not
done’, want dit kon in die tijd als een
belediging worden opgevat. Bovendien
was het zelfs een compliment voor de
mannelijke partner dat zijn dame door
een andere man ten dans werd gevraagd.
Als dit namelijk niet gebeurde, was hij
misschien wel in de veronderstelling
dat hij een niet zo’n erg aantrekkelijke

dame aan de haak had geslagen. Met
deze GI, die overigens over uitstekende
dansmoves beschikte, heeft Lenie een
geweldig potje op de dansvloer kunnen
swingen. Na de dans nodigde zij en haar
man de beleefde jongeman uit om aan
hun tafeltje te komen zitten. Hij nam
de uitnodiging met graagte aan. Terug
naar zijn eigen plek hoefde hij niet zo
nodig, want zijn kameraden (hij was zelf
Afro-Amerikaan) hadden niet zoveel op
met hem. De jongens die in de Tweede
Wereldoorlog in Europa gevochten hadden, mochten op kosten van de staat in
Europa studeren en deze GI studeerde
medicijnen in Leiden. Lenie en haar
man hebben met hem nog jarenlang een
vriendschap gehouden. Lenie en haar
man bleven echter uitgaan, ook in de
jaren zestig. Een avondje aan het Gevers
Deynootplein werd meestal afgesloten
met een bezoek aan Pia Beck, ‘The Flying Dutches’, die speelde in de kelder
van Hotel des Galeries, waar de pubers
van buiten in de ramen hingen om gratis
van die heerlijke boogie-woogies te
genieten en luid met haar mee te zingen.
Miss Fatima-verkiezing
Hagenees Peter Meijer werd geboren
in 1950. Onlangs ging hij in de kelder
op zoek naar oude foto’s en trof het
Cryptenieuws aan; een uitgave van het
Fatima Jongerencontact, opgericht in
mei 1955. Op de meeste zondagavonden
eind jaren zestig gingen Peter en zijn
vriendin toentertijd dansen in de crypte
van de Fatimakerk aan de Escamplaan.

Entree van de crypte van de Fatimakerk aan de Escamplaan.

Er werd heerlijk geswingd op de
muziek van bands als The Visitors, The
Chiva’s en de Scarlets. Dansliefhebbers
verzamelden zich op het pleintje voor de
entree, waar rustig werd afgewacht totdat iedereen om klokslag acht uur naar
binnen mocht. Om middernacht, nadat
de hele avond iedereen zich in het zweet
had gedanst, werd de sfeerverlichting
abrupt verbroken door het felle en niets
verborgen houdende TL-licht. Dit was
het teken dat de avond was afgelopen en
het weer een lange week duurde, voordat
er opnieuw gedanst kon worden. Peter
heeft de editie van het Cryptenieuws van
november 1968 nog in zijn bezit. Hierin
het volgende citaat: ‘Miss Fatima-verkiezing 1968-1969. Tijdens het wijnbal
hebben wij traditiegetrouw weer een
Miss Fatima-verkiezing gehouden. Er
waren negentien meisjes ingeschreven,

maar nummer drie had zich voortijdig
teruggetrokken. De jury bestond uit: de
heer Martens van de Jeugd Stichting, de
heer Scholten uit het horecabedrijf en
de drummer van The Groovy’s (Eric).
Na de voorronden bleven acht meisjes
o e oo e nale. n olgo e an
opkomst waren dat: Josje Klein, Marion
Ous, Hetty Angenent, Olga Post, Loesje
v.d. Werken, Hannie Englebert, Vera
v.d. Valk en Lenie Boeters. Ten tweede
male voor de jury geleid, kwam deze tot
uitspraak die luidde: Hannie Englebert
(1), Olga Post (2), Hetty Angenent (3).
Het bestuur feliciteert en bedankt hen en
alle anderen, voor hun spontane medewerking.’ De krant Het Binnenhof heeft
eveneens melding gemaakt van deze
verkiezing. Let wel: Peter is er vooral
trots op dat hij nog steeds met een echte
Miss getrouwd is.

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

Erf- en schenkingsrecht
Advocaat vraagt om
bankafschriften
Mijn moeder is overleden. Ik was door
haar gemachtigd omdat ze dementerend was. Ik heb één broer en twee
zussen. Mijn broer heeft nooit meer
contact gehad met mijn moeder en
met ons. Wij met zijn drieën hebben
de begrafenis van moeder geregeld
zonder hem.
Ze had alleen maar AOW en op haar
spaarrekening stond niet genoeg om
haar begrafeniskosten te betalen.
Daarom hebben we met zijn drieën
1.900 euro bijgelegd.
Mijn broer meldt mij echter via een
advocaat dat hij het niet eens is met
de financiële afwikkeling. Van zijn
advocaat kregen wij een brief met de
mededeling dat ik hem de afschriften
vanaf mei 2015 tot aan het overlijden
van mijn moeder moet laten inzien.
We hebben niets te verbergen maar
mijn broer doet dit gewoon om ons te

pesten. Hij wil weer contact met ons,
maar wij niet met hem! Wat moeten we
met die advocaat aan?
Als u kunt aantonen dat u en uw
zussen zelf nog moesten bijleggen
om de begrafenis te bekostigen, kunt
u gezamenlijk zelfs nog een claim
leggen bij uw broer om zijn deel ook
te betalen. Want álle erfgenamen zijn
verantwoordelijk. Indien u ervan
overtuigd bent dat alles keurig netjes
is afgehandeld, dan moet het voor u
ook geen probleem vormen om een
kopie van de bankafschriften van uw
overleden moeder aan de advocaat
te sturen.
De advocaat van uw broer heeft
die waarschijnlijk nodig om te
beoordelen of er geen onrechtmatige
schenkingen voor haar overlijden
zijn gedaan. U stelt dat u niets te
verbergen hebt. Het is dan ook handig om in een begeleidend schrijven
waa in e nanci le a han eling
verantwoordt tevens de claim naar
uw broer te leggen dat hij zijn bijdrage aan de begrafenis nog aan de

andere kinderen is verschuldigd. En
wacht dan maar af met welke reactie
de advocaat van uw broer komt. Of
hij reageert helemaal niet meer!
Bankrekening
samen met zoon
Ik ben alleenstaand van 85 jaar.
Gezamenlijk met mijn zoon heb ik een
rekening bij de bank. Ik neem aan dat
mijn zoon na mijn overlijden zonder
problemen alle betalingen kan verrichten. Is dat juist en speelt de fiscus
hierbij nog een rol?
Het is raadzaam dat na uw overlijden
uw zoon contact opneemt met
de bank hoe te handelen met de
gezamenlijke rekening. Hij zal de
akte van overlijden moeten opsturen
waarna hij zonder problemen na uw
overlijden de noodzakelijke betalingen van de gezamenlijke rekening
kan doen.
Het zou misschien wel kunnen dat
de bank nog om een verklaring van
erfrecht gaat vragen als er meerdere
erfgenamen in het spel zijn of als de

erfrechtkwestie ingewikkeld is. De
c peelt alleen aa een ol al
uw zoon, als enig erfgenaam, van
u meer erft dan zijn vrijstelling (in
2016: 20.148 euro).
Bij het bepalen daarvan speelt de
gezamenlijke rekening mogelijk een
rol omdat een deel daarvan u (als
e ﬂate toebehoo t en
wo t
betrokken bij de hoogte van de
nalatenschap.
Is er géén administratie bijgehouden
of is er niets afgesproken tussen u
en w oon an gaat e c aak
ervan uit dat ieder voor de helft
eigenaar is van de betaalrekening en/
of spaarrekeningen.

Financiële kwesties
Hulp aan mensen die
zich niet bedruipen
Wij zijn beiden 66 jaar en we leiden
een tamelijk geïsoleerd leven. Wanneer
mijn echtgenote en mijzelf iets zou
overkomen - invaliditeit of overlijden
- is er niemand die onze zaken kan

regelen. We hebben één zoon met een
verstandelijke beperking, die dit beslist
niet kan. Wat kunnen wij het beste
doen?
In een testament kunt u al veel regelen. Bijvoorbeeld ook wie na overlijden van de langstlevende de zaken
regelt. Voorts kunt u hulp vragen aan
ouderenbonden, kerken en andere
vrijwilligersorganisaties. Het is wel
aak o et bona e a i e in
zee te gaan.
Mocht u in een verpleeghuis worden
opgenomen, dan hebben die vaak
vrijwilligers en helpers die u kunnen
bijstaan. Mocht u onverhoopt volledig onbekwaam worden dan zal de
kantonrechter een bewindvoerder of
mentor over u of uw vrouw moeten
aanstellen.
We raden u aan om zich niet al te
veel zorgen te maken over deze
eventuele toekomstkwestie. Komt
tijd, komt raad! Het is voor u en uw
vrouw vroeg genoeg als een van
beiden er slecht aan toe is.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Lager onderwijs in de jaren zestig (2)
met Julius Pasgeld

Een kwartier per dag had ik ingeruimd
om eens gewoon gezellig met elkaar
van gedachten te wisselen over van
alles en nog wat. ‘t Gaf niet wat. Een
onderlinge ruzie, een op handen zijnd
verjaardagsfeestje, rare gewoontes
thuis of de inrichting van het lokaal.
Tijdens zo’n overleg vroeg een van de
leerlingen, ik meen dat het Jannie was,
naar de mogelijkheid om een huisdier
in de klas te houden. De leerlingen
zouden dan bij toerbeurt voor het voer
en de schoonmaak van het hok kunnen
zorgen.

Onder een al dan niet streng regime werd de leerlingen vroeger op de lagere school niet alleen kennis bijgebracht, maar werd er tevens bijgedragen aan hun opvoeding. Dat kon op allerlei manieren
gebeuren. Maar soms liep dat wat uit de hand.
zo’n anderhalve maand tot de aankoop
konden overgaan.

teneinde onze toekomstige klasgenoot
aan te schaffen.

Eekhoorn in de uitverkoop
Na een maand kwam Siem ineens met
de mededeling, dat hij in de etalage
van een dierenwinkel een Japanse eekhoorn in de uitverkoop had zien staan.
‘Voor maar twee tientjes, meester!’

Konijn: 6x

‘Kleine uitwerpselen’
Dat ging allemaal goed. De eekhoorn
was zichtbaar opgetogen met zijn
nieuwe ruimte die, zeker in vergelijking met zijn hok in de dierenwinkel,
buitengewoon riant was. De klas werd
in werkgroepen verdeeld. De voedselwerkgroep diende zich te verdiepen in
de aard van de te nuttigen etenswaar.
De schoonmaakwerkgroep had tot
taak kleine uitwerpselen en plasjes
te verwijderen en er was zelfs een
werkgroep die zichzelf de taak had
toebedacht de eekhoorn te amuseren
als hij zich verveelde.

Kanarie: 3x

Drie weken ging het goed.

Zeeleeuw: 1x

Totdat de inspecteur kwam. Samen
met het hoofd der school was hij van
mening, dat het toenmalig streven naar
kleinere klassen in het onderwijs en
dus meer ruimte voor de leerlingen,
niet doorkruist mocht worden door initiatieven die het tegendeel bewerkstelligden. Dus moest de eekhoorn eruit!

Opnieuw werd de mening van de klas
gepeild met als resultaat:
Japanse eekhoorn: 17x
Cavia: 7x

Dat leek iedereen wel leuk. Mij ook.
Want er zat immers een opvoedkundig
aspect aan het verzorgen en onderhouden van huisdieren. Ik vroeg de
leerlingen naar hun voorkeur. En zo
ontstond op het bord het volgende
lijstje:

Dromedaris: 1x
Cavia: 12x
Kanarie: 8x
Konijn: 7x

Dus werd het de Japanse eekhoorn.
‘Maar eekhoorns moeten wel de ruimte hebben, meester’, bracht Tommie in
het midden. ‘Je kunt een eekhoorn niet
zomaar in een klein hokje stoppen’.

Vis: 3x
Kat: 2x
Marmot: 1x
Hond: 1x

Dat waren we allemaal met hem eens.
Wederom éénstemmig werd besloten, dat we allemaal wat in zouden
schikken. Zodat de Japanse eekhoorn
ongeveer een kwart van het lokaal tot
zijn beschikking zou hebben en wij
met z’n 36-en driekwart.

Zeeleeuw: 1x
Unaniem besloten we te sparen
voor een cavia. Naast het melk- en
schoolreisjesgeld offreerden de meeste
leerlingen iedere maandagochtend een
vrijwillige bijdrage van een stuiver
ten behoeve van de aanschaf van een
cavia. Als de helft van het benodigde
bedrag ingezameld was zou ik zelf
de andere helft doneren. Zodat we na

Na schooltijd bracht ik met enkele
vrijwilligers in het lokaal een wand
van gaas aan waarachter de eekhoorn
zich zou kunnen verschansen tijdens
het onderricht in rekenen en taal. Andere leerlingen brachten boomstronken, takken en hele bakken met gewas
mee opdat de eekhoorn zich weldra
thuis zou gaan voelen. Tenslotte togen
Siem en ik naar de dierenwinkel

‘Raar tussen de takken’
Een buitengewoon trieste gebeurtenis echter verhinderde de uitvoering
van dit besluit van hogerhand. In de
paasvakantie werd ik opgebeld door
juffrouw Beukenholt, een collega die
de plantjes en de dieren op school
gedurende de vakantie verzorgde.
Onze eekhoorn hing ‘zo raar tussen
de takken’, zei ze. ‘Er is vast iets ergs
aan de hand’. Onmiddelijk spoedde ik
me naar school en ja, hoor. Daar hing
hij. Dood. Alsof hij, met het zicht op
e e nitie e e wij e ing it e kla
zelf een einde had gemaakt aan zijn
leven.
In het licht der opvoeding achtte ik
het toendertijd noodzakelijk mijn

leerlingen, waar mogelijk en zinvol,
niet buiten te sluiten van de tragische
kanten van het bestaan. Dus liet ik de
eekhoorn hangen tot op de eerste dag
na de vakantie.

gevolgd door een lange stoet rouwenden die in de gang van de school
steeds drie passen heen en twee passen
terug deden, hetgeen we tijdens de
gymles hadden geoefend.

Na de schrik en hier en daar wat
traantjes sprak mijn klas de wens uit
de eekhoorn te begraven in de tuin
naast de school.

Zo passeerden we het raam waarachter
het gezicht van het hoofd der school
een van de meest verbaasde trekken
vertoonde die ik in mijn leven ooit heb
mogen aanschouwen.

De voorbereidingen voor de ter aardebestelling duurden weken en liepen,
zeker achteraf gezien, de spuigaten uit.
Tijdens de handenarbeidlessen werd
er een kistje getimmerd. Gedurende de
taalles schreven de leerlingen in plaats
van een opstel een grafrede. Wie dat
het beste had gedaan, mocht die rede
uitspreken als het zover was. En in de
muziekles werden liedjes ingestudeerd, die ten gehore zouden worden
gebracht tijdens het laten zakken van
het kistje.
De eekhoorn, zijn naam is me ontschoten, werd gedurende die periode
van voorbereidingen in een kartonnen
doosje bewaard dat van de moeder van
Freddie in haar vriezer mocht.
Ontroerend
En toen was het zover. Het kistje,
gedragen door Tommie en Olaf, werd

En bij het door Harry en John gedolven grafje klonken de liedjes en de
begrafenisrede niet alleen droevig
maar vooral ontroerend.
Lessenpakket
En dat allemaal vanuit jeugdig onderwijzers-enthousiasme dat nergens in
de leerplannen beschreven stond. Het
was niet meer, maar vooral ook niet
minder dan een uit de hand gelopen
gevolg van een kwartiertje zomaar
gezellig praten met elkaar.
Heeft u, als (oud-) onderwijzer
indertijd ook projecten met uw klas
uitgevoerd die eigenlijk maar beter
niet in het lessenpakket opgenomen
dienen te worden?
Mail het naar: julius.pasgeld@deoudhagenaar.email.

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

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

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Goggomobile
Herinnert u zich de Goggomobile nog? Je kan bijna
niet van een automobiel
spreken. Het was meer
een overkapte scooter. Zo
basic. Maar voor die tijd
geweldig.

van de auto voor de burgerman. Kan
mij nog herinneren dat een groepje
kinderen van de tweede klas op de
Hyacintschool aan de Hyacintweg
met de meester in zijn Goggomobile
mee mocht rijden richting huis.
Dus ook ik, maar ja, toen moest ik
dat hele eind weer teruglopen om
mijn moeder op te halen bij school,
want die kwam mij altijd afhalen,
maar ja, dat was ik in mijn auto-enthousiasme even vergeten. U begrijpt
het al, die was hartstikke kwaad
natuurlijk. Emotie en beleving waren
in die jaren geen issue. Het woord
issue alleen al bestond nog niet.

Hij was zelfs leverbaar met een
vouwdak als optie. Alles was in
onze ogen nu zo basic en waarom
ook niet. Simpel wit stuurtje. Een
eenvoudige versnellingsbak. Hier
een knopje en daar een knopje en ik
herinner mij goed. Een grote ronde
sleutel met een grote pin als contactsleutel ,met een grappig gevormd
HUF-sleuteltje voor de deur- en
kofferbaksloten.

Goggomobile T300.

Bolletje op wieltjes
Laten we hem eens bekijken. Eigenlijk een niet al te fraai ontwerp.
Alsof een kind hem getekend had op
zijn kleurplaat. Een soort bolletje op
kleine wieltjes.

Stoeltjes eveneens zo basic met een
beklede plank voor de achterpassagiers. Maar ja, wat had je in die tijd?
en ee op een et o een ole
en een auto was voor velen geen
optie. Ja, een JaWa motor en zo, dat
wa l e.

De hele auto was ook net drie
meter lang. De deuren klapten naar
achteren open. Motor achterin, twee
cilinders, tweetakt en een vermogen - ja, wat heet vermogen - van

Hyacintschool
De Goggomobile was de opkomst

14.8 pk. Daarmee had hij toch nog
een topsnelheid van 90 kilometer. In
1956 kostte deze Goggomobile 3.495
gulden.
Italiaan
Een stuk mooier was de coupé-versie, de TS 400, die in 1958 uitkwam.
Voor mijn gevoel had hier een
Italiaan het ontwerp voor geleverd.
Fraaie vormen. Hartvormige grille.

Wat grotere wielen met witte zijvlakken. Hier en daar wat chromen
accenten. Heel leuk en elegant.

nog goed een rode met een wit dak.
In 1957 was de cabriolet-versie van
de TS300 verschenen, die maar twee
jaar in productie zou blijven. In 1969
wa het
nito et het e k oggomobile. Toch leuk dat ik ze nog
gekend heb.

4.650 gulden
De motor had nu 20.5 pk met een
topsnelheid van 105 kilometer. De
prijs in 1960 was 4.650 gulden en
in totaal werden er tot 1969 66.511
e e pla en an ge aakt. e it oering was two-tone en ik herinner mij

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 1 november vond
u ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen
veel goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
6-7-5-5.

1

8
6

7
5

6

Het boek De Liegende Rechter van Hugo
Smit (ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de
volgende inzenders:
• J. Lambert, te Den Haag
• G. de Vries, te Den Haag
• Inge Streef, te Voorburg
Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
drie keer het boek De Liegende Rechter
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de
inzending natuurlijk ook uw postadres te

4 9
7

8 9

8
3

7
5
1
5

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

8 1 4

1
7
3 8

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 23’

5 7

3 9
9 4
2

vermelden! We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk
binnen hebben op: vrijdag 25 november.

8

3
9 4
7
4

1 5
4 6
8 2

2
7

3
6 9 2

6
5

4 5
2 9
9
8

5 7

3

1

5

9
6

1
2
3

5
7

4

6
1

9
3
1
8
3
2 1 9

6

8

1 2
6 2
8

8 5
5 8

1
9
1

7

6
2

3 4

6
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De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

Welzijn in de wijk
meetellen en meedoen!
Als Haagse welzijnsorganisatie ondersteunen we bewoners van
jong tot oud. Onze voorzieningen en diensten voor 50-plussers zijn
divers. Zo bieden we o.a.:
Begeleiden en Rijden
Kunt u vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik maken van
het openbaar vervoer? Vrijwilligers van ‘Begeleiden en Rijden’ brengen u met hun
eigen auto naar uw afspraak, een familiebezoek of waar u heen wilt. Indien nodig
begeleiden ze u.

en auto en vindt
en
Heeft u een eig
-plussers te rijd
u het leuk om 60
Meld u aan!
en te begeleiden?

Heeft u een computer, laptop of tablet?
Haagseouderen.nl is een informatieve site vol met interessante nieuwtjes en
activiteiten voor 55-plussers op het gebied van lifestyle, wonen, zorg, geldzaken
en vervoer.
Bent u een mantelzorger?
In onze Wijkcentra kunt u als mantelzorger terecht voor Mantelzorgondersteuning.
U kunt u bij ons terecht voor vragen, hulp bij het regelen van praktische zaken of als
u de zorg af en toe aan iemand anders over wilt dragen.
Het Servicepunt XL, informatie op gebied van
wonen, financiën, welzijn en zorg
In al onze Wijkcentra is een Servicepunt XL gevestigd.

De klusjes- en servicedienst van de Burenhulp
De Burenhulp is een eigentijdse manier om mensen in de wijk op eenvoudige
wijze van dienst te zijn.
Het betreft kleine klusjes die snel uitgevoerd kunnen worden. De dienst is er
voor iedereen die door omstandigheden een klus niet zelf kan uitvoeren.
Kijk op www.denhaagdoet.nl/burenhulp

- veranderingen in de zorg
- aanvraag voorzieningen op maat
- wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- administratieve hulp en hulp bij geldzorgen
- ontspanning en sociale contacten

Wilt u hierover meer weten?

r uw
iets doen voo
l
e
te
n
e
id
c
in
okBurenhulpcentrale woners? Meld u aan!
Vanaf 1 juli 2016 zalOde
buurtbe

Neem contact op met één van onze Wijkcentra.
Bel 070 205 33 33 en vraag naar het dichtstbijzijnde
Wijkcentrum bij u in de buurt of kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

DENHAAGdoetBurenhulp.nl gaan heten!

www.stichtingmooi.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl

Buseizen met vertrekgarantie!
Beleef een onvergetelijke kerst en oud en nieuw!
VANAF €489,-

Vertrekgarantie

VANAF €409,-

Allinclusive

Vertrekgarantie
€20,- KORTING P.P.!

ontdek de wereld

VANAF €199,-

Vertrekgarantie

Kerstreis
Beierse Woud

Kerstreis Karinthië

Oud en nieuw Praag

7 daagse busreis
Vertrek: 22 december

7 daagse busreis
Vertrek: 22 december

4 daagse busreis
Vertrek: 30 december

Geniet van het Beierse Woud
met zijn bergen, bossen,
charmante dorpjes en talloze
meertjes.

Beleef een onvergetelijke
kerst in Karinthië, Oostenrijk
en geniet van een prachtig en
afwisselend natuurlandschap.

Vier de jaarwisseling in Praag
en bekijk de schitterende
paleizen, kloosters, kerken
en monumenten!

Gezellige kerstmarkten!

VANAF €479,-

Essen en Düsseldorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .va. €65,2 daagse busreis | Logies en ontbijt | Vertrekgarantie

Luxemburg, Metz en Trier . . . . . . . . . . . . . . . . . va. €119,Vertrekgarantie

Allinclusive

Oud en nieuw Eifel
6 daagse busreis
Vertrek: 28 december
Maak de jaarwisseling mee in
de Eifel, een historisch gebied
met een prachtige natuur!

3 daagse busreis | Logies en ontbijt | Vertrekgarantie

Brussel, Brugge en Antwerpen . . . . . . . . . . . va. €129,3 daagse busreis | Logies en ontbijt | Vertrekgarantie

Romantische Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va. €149,3 daagse busreis | Halfpension | Vertrekgarantie

Oberhausen, Kassel en Dortmund

. . . . . . . va. €169,3 daagse busreis | ALL-INCLUSIVE | Vertrekgarantie

Bij Effeweg.nl
aanbetaling
NIET verplicht!

!

www.effeweg.nl of bel 0529 - 46 96 67
Alle fouten voorbehouden. Exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Wij zijn onderdeel van
Xtra, www.xtra.nl

United Nations
Regional Information Centre
for Western Europe

