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Van Eck en zonen voor de mooiste kerstbomen
Als middelste zoon van een
gezin van acht kinderen (vijf
jongens en drie meisjes), zijn
wij in de maand december
opgegroeid tussen de kerstbomen in de periode rond
1950 tot 1976. Mijn vader bewaarde zijn vakantiegeld voor
de eerste aankoop van de
bomen, want spaargeld was
er niet in die tijd. Mijn vader
is begonnen op de Haagse
markt in de Herman Costerstraat. Daar kon je in die tijd
nog gewoon een standplaats
huren. Wij woonden toen zelf
in de Van Miereveldstraat.
Lekker dichtbij.
Op een keer (twee dagen voor Kerst)
was mijn vader los; alle bomen
verkocht. Toen hij met mijn oudste
broer Baasje naar huis ging, kwam er
een vrachtwagen vol met bomen aan.
“Arie, wil je nog wat bomen hebben?”
“Nee”, zei mijn vader. “Maar wat
moet ik ermee?”, vroeg de chauffeur. “Gooi ze maar op mijn plaats
neer”, zei mijn vader. “We zien wel.”
Mijn vader ging voor zekerheid en
er werd een deal gemaakt: ﬁfty-ﬁfty
was de deal en een halve dag voor de
Kerst zei de eigenaar van de bomen:
“Hou de rest maar, Arie.” En mijn
vader ging verder. ‘Kerstbomen: 1+1
gratis’. Deze slogan is later door veel
supermarkten over genomen. Hij heeft
ze allemaal verkocht.
Als ik aan mijn broers vraag over deze
kerstbomentijd, dan heeft een ieder
zo zijn eigen belevenis hierover, maar
het komt heel veel met elkaar overeen. Mijn belevenis begon toen wij
verhuisden naar Zonneoord. Ik was
toen negen jaar oud. Een hele nieuwe
woonwijk in aanbouw. Weinig winkels
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en zeker geen kerstbomenverkoper in
de maand december. Ik kan mij nog
wel herinneren dat de kerstbomen in
onze kelder werden opgeslagen en van
daaruit ging mijn vader ventend langs
de ﬂats om zo zijn bomen te verkopen.
Onze school - de Marterradeschool,
de enige school nog in de buurt - was
een grote afnemer van mijn vader. Als
mijn vader de bomen kwam brengen,
was dat voor mij een spannende
dag. Ik ging dan met hem mee op de
bakﬁets vol met kerstbomen en als wij
dan het schoolplein opreden was het
een gejoel van kinderen om ons heen
en iedereen wilde helpen de bomen
binnen te brengen. De wijk Bouwlust
groeide en groeide en daardoor kwamen er ook meer scholen bij. En dat
was handel voor mijn vader.

Wij gingen verhuizen naar het Hoogveen en tegenover ons waren een paar
garages. Dat was een mooie opslag
voor mijn vader. Een van de eigenaren
was een olieboer, zal ik maar zeggen.
Mijn broer hielp deze man, dus mijn
vader mocht gebruik maken van zijn
garage en daar werden dan ook de
kerstbomen verkocht.
Mijn broers en ik hebben mijn vader
altijd geholpen. Hoe koud het ook
was. En het was koud, hoor. Heel er
koud. Mijn verdiensten - en die ook
van mijn broers - waren de onderkanten van de kerstboom. Als deze waren
afgezaagd, mochten wij de takken
hebben die daar nog aanzaten en daar
maakten wij dan bosjes groen van met
behulp van een stukje binnenbandelastiek. Wij gingen daarmee langs de
deuren om deze dan te verkopen: een
dubbeltje per bosje. Dat geld mochten
wij dan houden. Ook brachten wij de
kerstbomen bij de mensen thuis en dan
maar wachten op een fooitje. Dat zat
er altijd wel in.
Bakfiets ophalen
Mijn vader huurde de bakﬁets altijd
bij Oudshoorn in de Gaslaan. Op een
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keer mocht ik de bakﬁets ophalen. Dat
was wel anders dan ﬁetsen als op een
gewone ﬁets. Zo kwam ik vanuit de
Vreeswijkstraat en moest een haakse
bocht maken om zo op het ﬁetspad
van de Leyweg te komen, richting
de Meppelweg. Ik reed te hard en de
bocht was te scherp. Met het gevolg
dat ik met bakﬁets en al ondersteboven tegen de ﬂat belandde. Gelukkig
had niemand het gezien. Ik klauterde
overeind en door de kou voelde ik ook
niets. Ik ging weer verder. De schade
aan de bakﬁets viel gelukkig mee.
Het was altijd een leuke en een spannende tijd bij ons in huis tijdens deze
decembermaand. Iedere dag werd
voor de kachel met kouwe klauwen
en erwtensoep het geld geteld van de
dagopbrengst en het was altijd een
mooi moment als wij winst maakten.
Mooiste boom voor jezelf
Als de bomen aankwamen met een
vrachtwagen (dat was op zich al heel
bijzonder), zocht mijn vader de mooiste boom voor zichzelf uit en zette
deze dan vooraan met de mededeling
dat die verkocht was. Maar het is
meerdere malen voorgekomen dat hij

hem toch echt verkocht en dat hij zelf
ergens anders een boom moest gaan
kopen.
Mijn jongste broer Jan maakte het
helemaal mooi: er zat een boom
tussen met een dubbele uitloop. Hij
zaagde deze in twee en verkocht hem
als twee bomen: het was een boom die
je tegen de muur moest zetten. Door
zich ziek te melden en te spijbelen
heeft mijn broer Jan onze vader het
langst geholpen. De bakﬁets was altijd
zo volgeladen dat je er niet overheen
kon kijken. De laatste jaren werden er
veel bomen gestolen en een standplaats krijgen ging ook niet makkelijk
meer. De meeste kinderen waren al de
deur uit en onze ouders kregen het ﬁnancieel beter. Want van de winst van
de Kerstbomen werden het hele jaar
leuke dingen gedaan, zoals de Sinterklaasviering. En Kerst met natuurlijk
een echte kerstboom.
Wij denken nog altijd aan deze periode terug.
Koos van Eck
jmvaneck@ziggo.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 sportvelden in en om Den Haag.
Dit alles met een pel litz. lles om
geld te verdienen om mijn kamerhuur
te kunnen betalen. Al met al een leuke
tijd gehad.
f.van.barneveld@kpnmail.nl
Frans van Barneveld
Flarden
De Flarden van 18 oktober heb ik
gelezen en veel daarin herkend,
hoewel ik een meisje ben
die
zulke stoute dingen niet uithaalde.
eel leuk vond ik de rij: ali tot en
met half Portugees, zo ken ik het ook,
maar ik ken ook de rivieren van Java:
Tji Liwoeng, Tji Taroeng, Tji Manoek,
ji andoeng, ali olo, ali rantas,
Kali Serajoe. Raar he, dat zo’n brabbeltaaltje in je hoofd blijft zitten.

‘O, o, Den Haag’ door Chris Dulfer
Jouw foto’s van het ‘oude Haagje’. Die van het Hobbemaplein, waar ik als
jongen honderdkeren heb gelopen, overgestoken naar de Magt. De plaatjes
van de rommelmarkt; heerlijk. Onze onderbuurman en een andere buurman
links op de eerste etage in de Waterloostraat hadden daar hun vaste stekje.
Wat een nostalgie die jij op deze manier hebt bewaard. Mijn complimenten.
In bijzonderheid trof mij jouw foto genomen van een rij huizen met een
geopende kraanbek erboven. Ik denk dat ik daarin een foto zie van de Jacob
Catsstraat te rekenen vanaf de Hooftskade. Deze foto is dan genomen vanaf
het inmiddels afgebroken terrein van de Waterloostraat?
Dick Schuurhof
dj.schuurhof@kpnplanet.nl
Zingen als Engelbewaarder
Reagerend op het artikel ‘H.H.
Engelbewaarders in Den Haag’ heeft
Martin Driessen teruggerekend eerst
in de Paardenbergstraat gewoond en
is hij daarna terecht gekomen op de
Kritzingerstraat 167, daar waar voor
die tijd de familie Gelauff woonachtig
was. Zelf woonde ik na mijn geboorte
in 1938 eerst in de Hertzogstraat en
verhuisde begin veertiger jaren naar
de Kritzingerstraat 173. Daar was ik
tot februari 1966 inwoner van Den
Haag en nu al weer meer dan vijftig
jaar Sassenheimer met een Haags hart.
Meer dan 25 jaar was dus de Kritzingerstraat mijn straat, waar ik in het
andere deel over de Kempstraat heen,
zelf ook naar de lagere school St.
Tarcisius A en later naar de letterlijke
en ﬁguurlijke M lo daarboven ging.
Van daaraf werd het drie jaar later de
Kweekschool voor Onderwijzers aan
de Paramaribostraat en weer vijf jaar
later werd ik zelf onderwijzer aan de
eerder genoemde arcisiusschool
in die roemruchte Kritzingerstraat,
waar ‘s zomers de kerk een zijingang
had.

Colofon

In december 1958 ging ik even tussendoor voor twintig en een halve
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maand in militaire dienst en daarna
terug voor de klas in de Kritzingerstraat. Dat duurde daar tot 1966 en in
het verdere verloop der jaren is die
Kritzingerstraat - op het laatste stukje
over de Scheepersstraat heen na volkomen onherkenbaar geworden.
Het Kritzingerdeel met het pleintje
heet nu loemhofstraat en als je dan
om de Morgenzonlaan heen gaat, kom
je in de restanten van Kritzingerstraat;
inderdaad met een ‘z’.
J.I.M. (Hans) de Bruijn
brunobrac@live.nl
Charles Korver
n De ud- agenaar nummer
wordt de deer Charles Korver vermeld
op de voorpagina. Hij was in de jaren
zestig ook verkoopleider van N.V.
Calipso, een verkoopkantoor van
Pepsi Cola. In de 1e Van der Kunstraat
in Den Haag heb ik daar, in de tijd
die ik over had, met heel veel plezier
gewerkt. Doordeweeks op route en
als je tijd over had; nieuwe klanten
maken. Vanaf vrijdagmiddag de cafés
en snackbars bezoeken. Op vrijdagavond ‘s nachts naar de tenten in
cheveningen ampam en De liegende ollander . p zaterdag naar

Wat ikzelf ook leuk vind de loop van
de Rijn: de Rijn komt bij Lobith in
ons land, bij Pannerden komt de Waal
eruit, bij Westervoort de IJssel, de IJssel stroomt in het IJsselmeer, de Rijn
stroomt verder tot Wijk bij Duurstede,
daar krijgt hij de naam van Lek en
stroomt als Nieuwe Waterweg in de
Noordzee. Grappig vind ik dat het
begin niet klopt.

gedichten geleerd, die ik nu nog uit
het hoofd ken. De langste is: De tien
Egmondse vissers, uitgetypt anderhalf
kantje A4. Het stamt uit het begin
van de vorige eeuw. De inhoud: Ze
komen bij Paulus aan de hemelpoort
als onschuldige vissers, maar het
waren strandrovers. Hoe krijg je die
weer eruit? Paulus roept: “Mannen uit
de Nederlanden, aan Egmonds kust is
een schip aan het stranden. Het tiental,
lang nog niet ontwend, aan ‘t sein
voor iedereen bekend, komt haastig
naar de poort gelopen om zich in het
ruime sop te dopen. Ze trekken her- en
derwaarts uit, meteen Sint Paulus het
deurtje sluit. Dat heb je netjes klaar
gekregen, sprak Petrus, dat valt mij
niet tegen, Maar ‘t is voor waar de
laatste keer, zij ‘t ook slechts de eerste,
het mag niet meer. Eerst hemelen en
dan vagevuren, is tegen de orde der
schrifturen”. Als jullie de hele tekst
willen, dan kan ik die sturen.
Riet van der Bol
r.vander.bol@hetnet.nl
Zuiderparktheater
De oproep in De Oud-Hagenaar van 1
november riep bij mij de jaren vijftig
terug. In Moerwijk woonde een Rus-

Van de spelletjes vroeger ken ik er
niet veel. p de rouwersgracht waar
ik woonde deden we wel wat op de
middenstoepen nu parkeerplaatsen :
Lier lier kermelier, zet je potje hier,
laar laar kermelaar zet je potje daar.
Ook speelden we rover en reizigertje:
in de Spijkermakerstraat en de Rode
Leeuwstraat en daar omheen een soort
verstoppertje en dan elkaar te pakken
zien te krijgen. Wij deden ook nog aan
touwtje springen: In spin de bocht gaat
in, uit spuit de bocht gaat uit.
Voor de oorlog waren we veel armer
en konden eigenlijk niks te pakken
krijgen. Vooral in de oorlogstijd was
er van alles tekort: lucifers bijv. en
ﬁetsbanden. el zongen we met mijn
moeder vaak liedjes uit: Kun je nog
zingen, zing dan mee. Veel liedjes ken
ik nog uit mijn hoofd, inclusief de rare
woorden die erin stonden. Mijn moeder zat onderhand kousen te stoppen,
eindeloze hoeveelheid.

sische ballerina met haar echtgenoot
en gezin.
Deze mevrouw Roof richtte een balletschool op. Mijn twee nichtjes uit
de Anslostraat hadden zich hiervoor
aangemeld en, hoewel ik in Voorburg woonde, sloot ik me aan bij
dit gezelschap. p de ﬁets naar de
wekelijkse lessen, ‘n hele trap. Mijn
eerste balletschoentjes kocht ik in de
Wagenstraat. Ik heb ze nog ergens in
een doos. Na een jaar van rekken en
strekken, traden we voor het eerst op
in het Zuiderparktheater. Het werd een
succes. Later volgden Diligentia en
het Gebouw van Kunst en Wetenschappen. In dit laatste theater danste
mevrouw Roof de beroemde ‘Stervende Zwaan’. Haar dochter Vera was
de prima-ballerina van de groep en,
bij gebrek aan jongens, fungeerde ik
als haar mannelijke partner. Kostuums
vervaardigden we zelf, geholpen door
ouders van de leerlingen.
Of de balletgroep ook een naam had
herinner ik me niet. Maar ja, het is ook
alweer bijna 60 jaar geleden.
Johanna van den Braak
circu2@hetnet.nl

Nostalgie
Alvorens ik de onderstaande boeken op mijn rommelmarktkraam leg, wil
ik eerst langs deze weg vragen welke oud- agenaar interesse heeft. en
redelijke prijs komen wij wel overeen.
De Spijkers van Duindorp en De Spijkers winnen de hoofdprijs, geschreven
door A.D. Hildebrand.
Het eerste boek is nog als hoorspel op de radio geweest in de jaren vijftig.
Diakonessen Inrichting te ‘s Gravenhage 1865-1940.
ronovo, van s Gravenhaagsche Diakonessen nrichting tot Ziekenhuis
ronovo
.
Er is veel om dankbaar voor te zijn...
De Diaconessen van ziekenhuis ronovo,
sen.

jaar in dienst van zieke men-

Plus nog twee tekeningen van het voormalig gemeenteziekenhuis Zuidwal
voorkant oude gedeelte en de ingang met draaischijf voor de ambulance .
Ed Vernooij
0318-632879
ea.vernooij@online.nl

Mijn moeder heeft ons ook enkele
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De geschiedenis van de SCH-291
Hoe ben ik zo gekomen om deze geschiedenis uit te zoeken?
Ruud van Dijk, een goede vriend van mij, vertelde dat zijn opa,
Minekus Rog als opvarende van de SCH-291 overboord is geslagen en verdronken. Omdat mijn opa ook eigenaar is geweest
van een SCH-291, ben ik dit verder gaan uitzoeken. Trouwens,
Minekus is verre familie van ons.
6 april 1934: Minekus Rog (opa van
Ruud van Dijk) slaat overboord van
de SCH-291 Jacoba en verdrinkt. Op
10 april aangespoeld ter hoogte van
Wassenaarseslag.
13 augustus 1935: de SCH-291 Jacoba
komt door een storm op het Zuiderhavenhoofd van Hoek van Holland.
En slaat daar kapot. Alle opvarenden
worden gered.
27 september 1938: er is een aanvaring geweest met de SCH-291 en een
Duits stoomschip Wilhelm Traber voor
de kust van Scheveningen. De navigatie van SCH-291 was niet in orde.
In 1939 wordt Kees Rog (Kees de
Schokkerman), onze opa, eigenaar van
deze kotter. Hij krijgt dan de naam
Tjitske, waarschijnlijk vernoemd naar
de echtgenote van de geldschieter
de Hr. Vuik. Klara de dochter ging
regelmatig het geld brengen bij deze
familie, deze woonde toen in de
hoek van de Amsterdamsestraat en
Stevinstraat.
SCH-291 staat op de site Scheveningse Vissersschepen nog steeds als
Jacoba geregistreerd en is in de oorlog
door de Duitsers in beslag genomen en
gebruikt als patrouille- en wachtschip.
Op de tentoonstelling ‘100 jaar
SLEEP’ was de SCH-291 voor mij
herkenbaar op een van de panelen. Hij

lag daar op het strandje in de ‘kom’.
De boeg aan bakboordzijde zit goed in
elkaar gedeukt. Je kan wel de letters
‘SCH’ ontdekken, maar het nummer is
niet leesbaar.
Ook de heer Bert van der Toorn (van
Muzee) is deze mening toegedaan.
Hetzelfde geldt voor mijn neef Simon,
die na de oorlog geholpen heeft om
de motor eruit te halen. Omdat het
scheepje niet meer bruikbaar was.
De motor, een Kromhout-motor, is
destijds opgeslagen op een erf naast
de toenmalige visserijschool. Het is
dezelfde type motor als in de reddingboot De Zeemanshoop. Zie het boek
van Danny Verbaan.
De SCH-291 heeft na de oorlog een
‘S’ registratie gekregen , waarschijnlijk van ‘sloop’, aldus Bert van der
Toorn.

Op de site maritiemdigitaal.nl staat de
SCH 291 als Tjitske geregistreerd. Het
is de eerste site waar de Tjitske wordt
genoemd. Door op Google ‘SCH291’ in te tikken kwam de Tjitske
tevoorschijn. Contact gelegd via de
mail met Het Maritiem Museum voor
een foto. Op dit moment worden
diverse foto’s door het Vlaardings

Museum gedigitaliseerd, waaronder
ook de SCH-291. Op 10 mei 2016 in
het Vlaardings museum contact gehad
met de heer Van der Voort, maar die
liet weten dat het digitaliseren nog wel
enkele jaren in beslag zal nemen. Wel
adviseerde hij mij om op de volgende
site te kijken: delpher.nl. Hier kan je
alle kranten inzien van jaren terug en

met behulp van ﬁlters zoeken naar
bepaalde onderwerpen.
In mei 2016 krijg ik van de heer Van
der Toorn digitaal twee scheepsregistratieformulieren toegestuurd. Waaronder een van de SCH-291 Tjitske! En
de andere, dat was voor mij een verrassing: SCH-291 Vrouw Martijntje,
vernoemd naar de vrouw van Kees
Rog (Kees de Schokkerman). Doordat
de Tjitske als oorlogsbuit genoteerd
stond, heeft mijn opa naar men zegt
35.000 gulden schadevergoeding
gekregen en hiervan een andere
schokker gekocht (Vrouw Martijntje)
op 8 juli 1946. Helaas was het een
slechte aankoop en na ongeveer een
jaar heeft hij hem weer verkocht. En
is hij gaan werken op de nettenzolder
van de IJmuiden Stores, nu Vrolijk
Watersport op de Treilerdwarsweg.
Waar hij veel schokkerlui adviseerde
waar ze zonder schade aan hun netten,
konden vissen langs de kust, want er
lagen veel scheepswrakken. Hij wist
dat als geen ander, door middel van
luciferdoosjes gaf hij aan waar de
wrakken lagen.
Mijn conclusie is: vanaf 27 september
1938 is er sprake van een andere SCH291, met dezelfde naam Jacoba.
De eerste SCH-291 is op 13 augustus
1935 vergaan bij Hoek van Holland.
En niet zoals vermeldt staat in de lijst
van Scheveningse visserijschepen
dat hij in 1945 vergaan is bij Hoek
van Holland. Dit scheepje had een
mast. Het andere scheepje Tjitske
was voorzien van twee masten. Op
beide scheepjes is er sprake van een
Kromhout-motor.
Gebruikte bronnen: digitaal vissersnamenmonument en de gegevens van
de heer Bert van der Toorn (Muzee).
Namenlijst: Scheveningse Vissersschepen. Muzee. Scheveningen. Eigen
info; Klara Rog-Wedel en Simon Rog.
Kees Rog
keesrog@gmail.com
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Cato kan de complete dienstverlening
aan senioren leveren van de verhuur tot
en met de zorgverlening.
De woningen worden verhuurd
aan senioren met een inkomen tot
de huurtoeslaggrens.

Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 – 321 01 57.

Kijk voor meer
www.cato-wwz.nl

WINTERUITVERKOOP BIJ MANGO!
LUGGIE
Ideaal voor op reis
• Meestverkochte vouwscootmobiel
• In drie eenvoudige

6
18
km/u

km

TIGER-4

NU HOGE KORTINGEN OP DE 2016 MODELLEN
FR-1

Optimaal rijplezier
• Snel en comfortabel
• Luxe stoel en achtervering

stappen opvouwbaar

17
50
km/u

km

Zeer compleet uitgerust
• Comfortabele autovering
• LED-verlichting

€ 2.350,-

€ 4.495,-

€ 5.495,-

€ 1.695,-

€ 2.995,-

€ 3.995,-

€ 655,VOORDEEL!

€ 1.500,VOORDEEL!

17
55
km/u

km

€ 1.500,VOORDEEL!

VRAAG DE GRATIS CATALOGUS AAN! BEL 0800 2002 (GRATIS) OF KIJK OP WWW.MANGOMOBILITY.NL
NAPOLEON
Droog en warm op pad
• Geheel overkapt, dus droog rijden
• Verwarming mogelijk

€ 7.495,-

€ 5.995,-

15
50
km/u

km

ELEKTRISCHE FIETSEN
EN SCOORTERS
NU TOT € 600,KORTING

OP WINKELMODELLEN

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

2016

€ 1.500,VOORDEEL!

Meer informatie:
www.mangomobility.nl/e-bikes
www.mangomobility.nl/e-scooters

Actie geldig t/m 31 december 2016 en zolang de voorraad strekt.
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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.

Blonde Mie (33) verdiende de kost met hoererij
Het lonken naar kerels zat blonde Mie kennelijk in het bloed.
Ofschoon ze herhaaldelijk was opgepakt door de schout en zijn
dienaren, begon ze telkens opnieuw met haar liederlijke leven.
Geen tuchtschool hielp eraan. Mogelijk werd ze hier in de omgang met medegestraften alleen maar versterkt in haar manier
van kost verdienen. In 1796 werd ze wederom opgepakt.
In de gevangenis onder het raadhuis
aan de Groenmarkt zat de 33-jarige
Maria Herps, alias Blonde Mie, al
enkele dagen vast om haar zonden
te overdenken. Hoe had het weer
zover kunnen komen, moet ze zich
hebben afgevraagd. Voor haar was de
hele hoererij een kwestie van brood
op de plank. Ze moest overleven en
daarvoor had ze geld nodig.

dat ze terug was. De blonde vrouw
zag er appetijtelijk uit ofschoon haar
kleding wat slobberig was. In haar
manieren was ze een tikje ordinair
en haar mond kon brutale woorden
spugen.

Nee, echt spijt had ze niet van haar
daden. Ze was een kind van haar tijd
wiens wiegje op de verkeerde plaats
had gestaan.

Lorrestraat
Op een zaterdagavond liep ze door de
Lorrestraat, die nu Assendelftstraat
heet, om een rok naar de Lommerd te
brengen. Op haar tocht werd ze aangesproken door een - naar later bleek
getrouwde - man, die wel interesse in
haar had.

ontving ze een zwarte gestikte rok
van hem en enkele keren later kocht
hij een katoenen jackje, die hij haar
cadeau wilde doen.

Appetijtelijk
Vijf weken geleden was ze weer in
Den Haag terecht gekomen na enige
tijd hier afwezig te zijn geweest. Ze
liep ‘s avonds op de baan te pezen
en verdiende hiermee een magere
snee brood. Haar trouwe klanten
herkenden haar gelijk en waren blij

Hij vroeg haar die avond om acht uur
af te spreken op de Burgwalsbrug.
Helaas kon ze die avond niet, maar
ze bekende later tegenover de rechter
meerdere malen met die persoon
vleselijk te hebben geconverseerd.
Het was een bekende klant van haar
en hij beloofde haar presentjes. Zo

Maar daar kwam wat tussen. Namelijk zijn vrouw! Zij haalde het
namelijk bij de naaister vandaan en
toen waren de rapen gaar. Zijn vrouw
maakte er een zaak van en die kwam
voor de rechter. Weldra was het zover
en moest Maria voorkomen. Het beloofde niet veel goeds te worden. In

Assendelft- of Lorrestraat tussen de Varkensmakrt en het Westeinde.

1791 was ze ook al opgepakt wegens
hoererij.
De vrouw was altijd de klos. Vooral
wanneer het om een getrouwde
man ging, die dan in ontrouw met
haar had verkeerd. Alsof zij het kon
helpen dat die man zo nodig moest!
Dat rokje en jakje dat deed de zaak
ook geen goed. Het krijgen van
presentjes maakten een beschuldiging
van hoererij wel makkelijk bewijsbaar. Het vonnis loog er niet om. De

rechter was een ware moraalridder en
meende dat een dergelijk onbetaamlijk gedrag niet getoloreerd kon
worden. Als correctie op dit foute
gedrag en ter afschrikking voor anderen werd Blonde Mie veroordeeld
tot veertien dagen op water en brood
in de gevangenis aan de Groenmarkt.
Daarnaast werd zij voor tien jaar
verbannen uit Den Haag. Dat laatste
was het ergste. Waar moest ze naar
toe? Zo zou ze nooit rust kennen in
haar povere leven!

Tomas Ross over ‘De liegende rechter’
Vorige maand verscheen ‘De liegende rechter’ van Hugo Smit,
uitgegeven door Prometheus. Een apart boek. Het lijkt meer op
een documentaire of op een script voor een Netflix-Neflix-serie,
dan op een roman.
Met de held, de schrijver en advocaat
Hugo Smit, loopt het juridisch gezien
goed af. De hoogmogende heren van
de Raad voor de Rechters verliezen
keer op keer. Zij blijven achter de
liegende magistraat staan. Liever een
liegende collega ﬁnancieel ondersteunen, niet met hun eigen geld - ze kijken wel uit - maar met ons geld. Het
belastinggeld is nu al voor vele miljoenen besteed om de arrogantie van
justitie-ambtenaren in stand te houden.
En hoe loopt het met de held? Zoals
met elke klokkenluider. Zijn carrière
gebroken en ﬁnancieel uitgekleed. en
minieme schadevergoeding voor Hugo
Smit. Je hoort het bulderende gelach al
in de kamers van de supporters van de
liegende rechter.
Staatsgreep
Het verontrustende van dit boek is
de staatsgreep van de ambtelijke
technocratie. Dit boek laat zien hoe
het er werkelijk in de krochten van
het ministerie van Van der Steur aan
toegaat. Met de komst van deze raad
als onderdeel van de ambtelijke dienst,

wordt een aanval opgezet tegen de
onafhankelijke rechtspraak.
Het boek laat zien dat verzet tegen de
raad leidt tot een grote wraakoefening.
De Raad voor de Rechters is almachtig. De raad beschikt over de carrières
van rechters, over hun benoemingen
en toetst hun werk.
Zonder dit boek van Smit was dat
nooit zo helder en duidelijk aan het
licht gekomen. Nu kan nog worden
ingegrepen. Van Van der Steur, de
sorry-minister en de VVD, die samen
met de autocraat Ivo Opstelten, van
het ministerie van Justitie een grote
puinhoop heeft gemaakt, hoeft men
niets te verwachten. Die zijn impotent
met hun schandalen bij de Nationale Politie, de verkrachting van de
rechtspraak, de affaires rond onder
andere Demmink en het afknijpen van
de rechtspraak voor de arme lui en
verkeerde vriendjespolitiek.
Het boek van Smit is een must
voor juridische studenten, juristen,

Foto: Renske Derkx/mijndenhaag.com

advocaten, maar ook voor de politici
en politieke partijen. Het zwijgen en
wegkijken van de politiek maakt ze
medeplichtig aan het vernietigen van
de derde staatsmacht; de onafhankelijke rechtspraak, een pijler van de
democratische rechtstaat.
De liegende rechter, ook al een

prominent ﬁguur in de stafzaak over
meineed waar een andere prominente
agenaar - e -rechter albﬂeisch - de
hoofdrol speelt, staat niet op zichzelf.
Ook hier wordt de liegende rechter het
hand boven het hoofd gehouden.
Het lijkt me dat een vervolg van dit
boek er wel zal komen, tenslotte

heeft Smit nog de Hoge Raad der
Nederlanden en het Europese Hof als
mogelijkheden te gaan. Een documentaire lijkt meer dan een ﬁlm, een
geschikt middel om de teloorgang
van de rechtspraak in Nederland te
documenteren.
Tomas Ross
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Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking
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Licht in
donkere dagen

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

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

Buiten Zonwering

Gebr.’s van

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

ontdek de wereld

Expositie: Kerststallen uit de hele wereld
Lezing: De symboliek van licht
Uitleg: Het familiegesprek over uw wensen

Ad Patres opent de deuren van haar statige huis.
11 december, 13.00-16.00 uur
Frederik Hendriklaan 7 • 2582 BP Den Haag

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

United Nations
Regional Information Centre
for Western Europe

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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Aangrijpend dagboek
over vrijheidsstrijd
Onlangs is van de hand van de Haagse gemeenteambtenaar Dinah
Marijanan (1956) een bijzonder boek verschenen. Het is getiteld
‘Njonja’ en het betreft het dagboek van de weduwe van de voormalige president van de Republiek der Zuid-Molukken, mr. dr.
Chris Soumokil. Njonja betekent ‘Moeder van het Volk’ en zo wordt
mevrouw Soumokil nog steeds door de Molukse gemeenschap
beschouwd.
Aan de hand van de notities, die
Njonja tijdens het jarenlange verblijf
van haar en haar man in de binnenlanden van het Molukse eiland Ceram
heeft bijgehouden, en ook op basis van
enkele met haar gevoerde gesprekken
beschrijft Dinah Marijanan een adembenemend verhaal over een welhaast
uitzichtloze vrijheidsstrijd onder buitengewoon zware omstandigheden.
Wie was deze Chris Soumokil? Christiaan Robbert Steven Soumokil werd
in 1905 in Soerabaya geboren. Zijn
vader was directeur van het postkantoor aldaar. Hij studeerde rechten aan
de Universiteit van Leiden en woonde
in die tijd in Oegstgeest. In 1934
promoveerde hij op het proefschrift
“De deskundige in de NederlandschIndische jurisprudentie - studie van
materieel strafrecht”. Kort daarna
keerde hij terug naar NederlandsIndië, waar hij na de onafhankelijkheid van Indonesië hoge ambtelijke
en politieke functies bekleedde in
Makassar. Zo werd hij minister van
Justitie in de deelstaat Oost-Indonesië,
waar de Zuid-Molukken onderdeel
van vormden. Toen duidelijk werd dat
de regering in Jakarta van plan was de
verschillende deelstaten op te heffen
en de staatsvorm wilde omvormen tot
een gecentraliseerde republiek, werd
op 25 april 1950 de onafhankelijke
Republiek der Zuid-Molukken (Republik Maluku Selatan) uitgeroepen.
Nog steeds wordt in Nederland op 25
april de proclamatie van de onafhankelijkheid van de RMS herdacht. Vele
jaren vond op die dag in de Houtrusthallen in Den Haag een massaal
bezochte herdenkingsplechtigheid
plaats. Kort na de onafhankelijkheidsverklaring werd Chris Soumokil gekozen tot president van de republiek.
Het antwoord van de Indonesische
regering liet niet lang op zich wachten.
Verschillende eilanden van de ZuidMolukken werden door militairen
bezet en Soumokil en zijn medestanders moesten uitwijken naar het eiland
Ceram. Van hieruit begonnen de RMSstrijders een guerrilla tegen het Indonesische leger. Op Ceram ontmoette
hij in 1951 een 17-jarig meisje, Josina
Taniwel, die zijn vrouw zou worden.
En hier begint ook het verhaal dat
Dinah Marijanan heeft opgetekend aan
de hand van de dagboeknotities die Josina - oftewel Njonja - heeft gemaakt.
Het onwaarschijnlijke verhaal van een
lange tocht door de ondoordringbare

oerwouden van Ceram van een jonge
vrouw met haar man, de politiek leider
van een onafhankelijkheidsbeweging
die door het Indonesische leger steeds
verder in het nauw wordt gebracht. Zo
wordt het echtpaar telkens gedwongen te vluchten van dorp naar dorp
en van kamp naar kamp onder bijna
onmenselijke omstandigheden. Bij
een inval van Indonesische troepen
in het kamp waar de familie verblijft
worden Njonja’s moeder en twee jongere zusjes gedood; haar vader wordt
vermist. Het verblijf in de kampen
wordt nog vele malen zwaarder, als op
26 augustus 1954 hun zoon Thommy
wordt geboren. Het is bijna niet voor
te stellen hoe een jonge moeder van
net twintig jaar onder dergelijke
primitieve omstandigheden voor haar
baby kan zorgen. Op de vlucht voor
oprukkende Indonesische troepen
moet het gezin met enkele vertrouwelingen regelmatig en vaak in allerijl
het kamp opbreken en op zoek gaan
naar een veiliger schuilplaats. Zo lang
als het duurt, want militair gezien
zijn de Indonesiërs aan de winnende
hand tegen de vaak ongeorganiseerde
en matig bewapende strijders van de
RMS. Een citaat uit het boek: “ 28
december 1957 ergens op west-Ceram.
Sinds de aanval op de omgeving van
Lumioli trekken wij weer voortdurend
van plek naar plek in het oerwoud.
De strijd is opnieuw in alle hevigheid
losgebarsten. We blijven niet langer
dan twee dagen op één plek. Heel af
en toe verlaten we onze schuilplek
en bezoeken we even één van de
kampongs in de binnenlanden. We
zijn inmiddels geheel gewend geraakt
aan het leven in het oerwoud. We
houden ons zoals altijd aan een vast
dagschema. Dat betekent onder meer
dat we pas koken als het donker is.”
Onderwijl wordt de toestand voor de
RMS-strijders steeds nijpender, zowel
militair als politiek. Soumokil komt
tot de conclusie dat de Molukkers in
Nederland er kennelijk niet in slagen
de zaak van de RMS bij de regering in
Den Haag of in internationaal verband
aanhangig te maken. Men kan zich
afvragen wat hem tot zijn missie drijft.
Hij gaf een veelbelovende loopbaan
bij het openbaar bestuur op, terwijl hij

alle mogelijkheden bezat om het ver
te schoppen in de nieuwe Republiek
Indonesië. Hij is trouwens niet eens
opgegroeid op de Molukken en heeft
notabene een Nederlandse moeder.
Waarom heeft hij dit zekere bestaan
opgeofferd voor een loodzware strijd
voor de onafhankelijkheid van een
eilandenrijk waar zijn wieg niet eens
heeft gestaan? Volgens het boek antwoordt hij zijn vrouw op deze vraag
als volgt: “Jij weet als geen ander dat
dit land, dit volk, een eigen geschiedenis, een eigen identiteit en een eigen
cultuur heeft, die ver afstaan van die
van de overheersers. Ook al ben ik
hier niet opgegroeid, toch voel ik mij
tot in mijn diepste poriën verbonden
met dit land en dit volk.”
Aan de ongelijke strijd tussen de
steeds verder oprukkende troepen van
het Indonesische leger en het op de
vlucht zijnde gezin Soumokil komt in
de nacht van 2 op 3 december 1963
een einde, als een bataljon van een
man of dertig de schuilplaats van het
gezin binnenvalt en Soumokil arresteert. Het verblijf in de binnenlanden
van Ceram heeft dan bijna dertien jaar
geduurd. Soumokil wordt met zijn
vrouw en zoontje overgebracht naar
Jakarta, waar hij in 1964 na een proces
van amper vier dagen ter dood wordt
veroordeeld wegens staatsondermijnende activiteiten. De voltrekking van
het vonnis vindt twee jaar later plaats
op 12 april 1966, nadat verzoeken om
een nieuw proces waren afgewezen en
pogingen om Soumokil een vrijgeleide
te geven naar een ander land op niets
waren uitgelopen. Njonja, Tommy en
haar enige overgebleven zuster Tina
vertrokken kort hierna naar Nederland.
Nog altijd hebben de Indonesische
autoriteiten Njonja niet willen vertellen waar zich de laatste rustplaats van
haar man bevindt.
Dinah Marijanan heeft een aangrijpend boek geschreven over Njonja
Soumokil, een vrouw die als echtgenote van de president van de RMS
grote persoonlijke offers heeft moeten
brengen. Het boek is een terecht eerbetoon aan deze bijzondere vrouw. De
schrijfster heeft het eerste exemplaar
aan Njonja aangeboden. Ook heeft
zij een exemplaar overhandigd aan
burgemeester Van Aartsen, die te kennen gaf zeer geïnteresseerd te zijn in
dit onderdeel van de geschiedenis en
het persoonlijke verhaal van Njonja
Soumokil. Het boek is bij de auteur
te verkrijgen door 13 euro (inclusief
verzendkosten) over te maken op
bankrekening NL42INGB0007489119
t.n.v. D. Marijanan o.v.v. ‘Njonja’.
Hans Lingen
hrlingen@gmail.com
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DEZE WEEK OP

maandag t/m vrijdag
06.30

Mogge Michiel

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

10.00

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

Patrick in de Middag

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

16.00

Studio Haagsche Bluf

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

19.00

Rudo op de de Radio

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00

dagelijks wisselend programma

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

TV West rond de Kerst
Op TV West brengen we je in de laatste weken van het jaar een aangepaste programmering met veel feestelijke programma’s in kerstsfeer!
Hieronder een korte greep uit deze mooie programma’s:

Het Kersthuis 2016

vanaf 6 december

Traditiegetrouw kijkt TV West vanaf 6 december weer iedere dag
binnen bij mensen in de regio die hun huis op een bijzondere manier
hebben versiert voor de feestdagen. Kijk iedere werkdag na het TV
West Nieuws

Actie: Samen voor de Voedselbank

9-16 december

Tot en met 16 december staat Omroep West helemaal weer in het teken
van de actie Samen voor de Voedselbank. Doneer jij ook? Lees meer op
www.omroepwest.nl/voedselbank

LIVE: Gouda bij Kaarslicht

16 december

Op vrijdag 16 december schakelt TV West LIVE over naar Gouda, waar je
het prachtige Gouda bij Kaarslicht rechtstreeks kunt volgen. Een mooie
uitzending met muziek en veel kerstsfeer.

Rausen in Oberhausen

23 december

Een bus, 40 gezellige West-fans, een Duitse Kerstmarkt en onze goedlachse presentator Johan Overdevest. Dát zijn de ingrediënten van het
heerlijke programma ‘Rauzen in Oberhausen… mit Johan’!

Muziek: diverse kerstconcerten 24, 25 en 26 december
Op Kerstavond en Eerste Kerstdag kun je genieten van het concert van
het Atheneum Kamerorkest van het Haagse Koninklijk Conservatorium.
Op Tweede Kerstdag zien we het kerstconcert uit de Oude Kerk in Delft,
met onder meer zangeres Petra Berger en pianovirtuoos Jan Vayne.

Opera: Mariken en de tuin der lusten

Eerste Kerstdag

Prachtige operavoorstelling over een nieuwsgierig, maar ook
kwetsbaar meisje dat op reis gaat door de duistere wereld.

Klucht: Prettig gestoord!

Tweede Kerstdag

Een hilarische klucht op Tweede Kerstdag. Lees hierover elders in
deze krant meer.
In de volgende editie van deze krant laten wij je weten wat je tijdens
Oud & Nieuw bij Omroep West kunt zien en horen.

Op Omroepwest.nl en in de gratis Omroep West app vind je alle
informatie over de programma’s van Omroep West.
Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief, zodat je nooit iets mist: Ga hiervoor naar: www.omroepwest.nl/nieuwsbrief
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Meer dan € 100,besparen op uw
zorgverzekering?

—

Dat kan, met het
Zorgcollectief van ANBO!

De zorgpremies stijgen
weer fors dit jaar.
Gelukkig heeft ANBO voor leden bij
13 zorgverzekeraars kortingen
bedongen die zorgen voor een
besparing van meer dan € 100,- per
persoon per jaar. Die korting geldt
ook voor inwonende partners en
thuiswonende kinderen.
Kom ook! Maak een afspraak.
Neem uw zorgpolis mee. Zo kunnen
wij advies op maat geven.

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

ANBO lokaal
Den Haag
organiseert
Voorlichting over
Zorgverzekeringen
en Zorgspreekuren
Vrijdag 16 december &
zaterdag 17 december
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Samen aan
alles gedacht!

Locatie: ANBO Lokaal,
Torenstraat 121, Den Haag

Voor al uw vragen!

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

Hebt u uw aanvullende
verzekering eigenlijk wel
nodig? Is er een verzekeraar
die medicijnen wél helemaal
vergoedt?

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10

Het antwoord op deze en
andere vragen krijgt u op deze
bijeenkomst.

Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

Zorgcollectief

www.henning-uitvaart.nl

Mail naar admin@anbodenhaag.nl
of bel (070) 36 44 770.
www.anbo.nl

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

advertorial

Ontmoetingscentrum: herkenning en vrienden ontmoeten
SpontaanÊheetÊeenÊvasteÊ
bezoeksterÊvanÊhetÊontmoetingscentrumÊiedereenÊ
welkomÊbijÊdeÊdeur.ÊHetÊisÊ
duidelijkÊdatÊiedereenÊinÊ
deÊgroepÊelkaarÊgoedÊkent.Ê
VrolijkeÊgesprekkenÊvullenÊ
deÊruimte.ÊMensenÊhelpenÊ
elkaarÊomÊjassenÊopÊteÊ
hangenÊenÊeenÊplaatsjeÊ
teÊzoeken.

De ochtend begint feestelijk. De
tafel is gedekt voor een uitgebreide koffieronde mét taart. “Er is
altijd wel iemand jarig hier,”zegt
de vrijwilligster met een knipoog.
Er zitten ongeveer zeventien
bezoekers aan de tafel. Maar het
aantal wisselt. Sommigen komen
een keer per week, anderen komen
wel drie dagen achter elkaar.
Geheugen en lijf trainen

Een activiteitenbegeleidster opent
de krant. En terwijl de gebakjes
opgegeten worden, wordt het
nieuws van de dag doorgenomen.
Door een paar open vragen komen
zo ook de meer persoonlijke
verhalen naar boven. “Hoe is dat
bij jou?”of: “Zijn jullie tevreden?”
geeft genoeg gespreksstof voor

een geanimeerde discussie. Het gesprek springt van de ouderenzorg,
naar hobby’s en het nut van een
veiligheidssticker om te eindigen
bij een bekende Nederlander.
Maar genoeg gekletst! Het is tijd
voor wat beweging. De meeste
bezoekers zitten nu in een kring.
Twee kunnen niet meedoen en kijken vanuit een comfortabele stoel
met een krant op schoot toe. Veel
bewegen is belangrijk voor mensen
met dementie. Het wordt dan ook
serieus opgepakt met een rustige,
maar uitgebreide warming-up.
Daarna worden er verschillende
spellen gedaan met ballen, hoepels
en tellen.
De geurige soep lokt iedereen
weer naar de tafel om samen te
lunchen. De sfeer is ontspannen en
de gesprekken zijn vertrouwd en
open. De ruimte en de begeleiders
bieden genoeg aan om iedereen
een leuke dag te geven. Sommigen
willen samen sjoelen, anderen
lezen wat of kijken rustig naar
buiten. De vertrouwdheid onderling maakt het ontplooien van
eigen initiatieven gemakkelijk.
Deze groep heeft al verschillende
competities opgezet en zelf allerlei
activiteiten geregeld.
Ervaringen en kennis delen

De bezoekers vinden herkenning
bij elkaar, sluiten vriendschappen
en doen oefeningen om hun lijf
en geheugen zo fit mogelijk te
houden. Maar ze kunnen hier ook

Alzheimer Café
ontspannen. Want de realisatie dat
de dementie hen beperkt kan in de
thuissituatie soms frustrerend zijn.
Als het thuis niet meer helemaal
gaat zoals je dat zou willen, is het
voor de dementerenden en hun
mantelzorgers soms best zwaar.
Het ontmoetingscentrum geeft
hen allemaal de ruimte. Ruimte
om met anderen je verhaal te
delen. Ruimte om informatie op te
doen. En ruimte om te ontspannen in een prettige en positieve
omgeving.

Het Alzheimer Café stelt
iedere maand een thema
rondom dementie centraal.
Tijdens deze avond richt
het ‘café’ zich op mensen
met dementie, hun mantelzorgers, professionals en
overige belangstellenden.

Ontmoetingscentrum
LOOSDUINEN

Ontmoetingscentrum
MARIAHOEVE

Mozartlaan 211
2555 JE Den Haag
070 - 323 05 24
(dicht op maandag)

Ivoorhorst 155
2592 TH Den Haag
070 - 205 2450 / 06 - 572 37 268
(dicht op woensdag)

Programma van het
Alzheimer Café Loosduinen

Programma van het
Alzheimer Café Mariahoeve

Elke tweede donderdagavond
van de maand van
19.00 uur – 21.30 uur.

Elke tweede woensdagavond
van de maand van
19.00 uur – 21.30 uur:
14 december 2016
Gedragsveranderingen en
vormen van dementie.

De ontmoetingscentra in Loosduinen en Mariahoeve zijn vier dagen
per week geopend. Heeft u vragen over het ontmoetingscentrum of wilt
u meer informatie over het Alzheimer Café? Neem dan contact op met
de programma-coördinator Jozien Wolthers via 06 - 138 02 118 of
jwolthers@cardia.nl.
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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

Winterwandeling Delft 14 en 17 december
Een gezellig samenzijn, een knusse, fraaie stad, historie, een lekkere lunch, kunst en een Delfts
biertje na afloop? Leuk als u meegaat! In de Kerstperiode, dan is Delft extra sfeervol. Nieuwsgierig? Kijk op www.60plusendus.nl voor meer informatie.

Haagsche Amateur Filmclub bestaat 85 jaar

Persoonlijk advies bij poliskeuze
Er zijn talloze zorgverzekeringen, elk met verschillende dekkingen en premies. Maar welke polis past
nu het best bij u?
ANBO Den Haag Lokaal organiseert op 16 en 17 december van 10.30 tot 16.00 uur spreekuren om u te
helpen met een persoonlijk advies op maat, zodat u de juiste keuze kunt maken. Zoals zelf kiezen wie
uw huisarts is of naar welk ziekenhuis u gaat? Hebt u behoefte aan een aanvullende verzekering? De
voorlichting is geheel vrijblijvend voor eenieder.

In 2017 bestaat de Haagsche Amateur Filmclub 85 jaar. De HAF is opgericht op 21 januari
1932. Het bestuur heeft haar leden verzocht in dit jubileum jaar korte films te maken over 85.
In dat kader wil ik wat interviews maken met mensen die in 2017 85 jaar worden. Het liefst met
Hagenaars die op onze oprichtingsdatum zijn geboren.

ANBO heeft echter voor zijn leden met dertien zorgverzekeraars afspraken gemaakt over kortingen
op de zorgpremie oplopend tot 9 procent op de basisverzekering en 17,5 procent op de aanvullende
verzekering. Deze kortingen gelden óók voor inwonende partners en kinderen.

Willemien Rotteveel
whrotteveel@ziggo.nl

Voor een afspraak voor de spreekuren kunt u bellen met ANBO Den Haag: 070-3644770. Of u kunt een
e-mail sturen naar admin@anbodenhaag.nl

Suikerzakjes, wie kent ze nog?

Herman Koch bij Van Stockum in Den Haag

Suikerzakjes, wie kent ze nog? Tientallen jaren waren de papieren zakjes met suiker het visitekaartje van café en restaurant. Vaak met een afbeelding van de zaak erop en de naam van de
eigenaar. Programmamaker Renée Rijff kwam op het idee om op zoek te gaan naar het verhaal
achter zo’n suikerzakje. Zo stuitte zij op de vergeten historie van de stationsrestaurateur. De
restaurants op stations, die stationsrestauraties werden genoemd werden tot zo’n 20 jaar
geleden gerund door zelfstandige ondernemers die de ruimte pachtten van de Spoorwegen.
Die pachters moesten vroeger getrouwd zijn. Zij werden geacht met hun gezin in of naast het
station te wonen. Het betekende hard werken voor alle gezinsleden. Om de paar jaar moesten zij
hun boeltje bij elkaar pakken om naar een volgend station te vertrekken. Zelf op vakantie gaan
was er nauwelijks bij. Anderen zien vertrekken des te meer. Dit verhaal over de stationsrestaurateurs is niet eerder verteld. Het begint bij een suikerzakje in een verzamelalbum van ruim een
halve eeuw geleden, met een afbeelding van het station Hollands Spoor in Den Haag. Onder die
tekening staat de familienaam Diender. Het is het begin van een speurtocht naar de lotgevallen
van die familie. Een verhaal dat van start gaat aan het begin van de 20e eeuw in Kampen en
voor het eind van die eeuw eindigt in Assen. Het verdwenen leven van de stationsrestaurateur.
Een nomadisch bestaan, getekend door hard werk, toewijding en volharding.

Herman Koch signeert zondag 18 december van 15.00 tot 16.00 uur bij Van Stockum Boekverkopers
in Den Haag zijn nieuwe boek De greppel. U bent van harte welkom!

‘Het verdwenen, zware leven van de stationsrestaurateur (Het verhaal achter een suikerzakje)’.

De greppel laat zien hoe een ogenschijnlijk stabiele man in korte tijd steeds verder verstrikt dreigt te
raken in zijn eigen angsten en vermoedens. Of ligt het anders en ziet Robert Walter de dingen juist
voor het eerst echt helder?

Gemaakt door: Renée Rijff. Bekijk de documentaire: https://youtu.be/vv62-PqLEtk

Als Robert Walter, geliefd burgemeester van Amsterdam, op een nieuwjaarsreceptie zijn vrouw lachend
haar hoofd in haar nek ziet gooien tijdens een onderonsje met een van zijn wethouders, vermoedt hij
meteen het ergste. Het ziet er toch duidelijk uit dat Sylvia, met wie hij al jaren gelukkig getrouwd is,
vreemdgaat. En nog wel met die oerdegelijke wethouder die zich inzet voor het milieu en de skyline van
de hoofdstad wil verpesten door het plaatsen van windmolens.
Niet veel later laat een journaliste een foto zien van een agent die tijdens een Vietnam-betoging door
drie demonstranten wordt toegetakeld, en ze beweert dat de burgemeester een van die demonstranten
is.
Dan staat opeens zijn 94-jarige vader op de stoep van het stadhuis: hij wil Robert dringend spreken.
Hij en zijn vrouw willen samen uit het leven stappen. Ze willen hun zoon niet opschepen met hun
aftakeling, dus waarom het leven niet op het juiste moment beëindigen?

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
Haags Trio Alouette
DECEMBER

20

Greg&Baud Productions

A Meezing Kerst Concert

Kerstconcert met samenzang in
de Grote Kerk Den Haag. Het programma bestaat uit vele bekende kerstliederen, vertolkt
door de koren Hagacantare en HagaSonare
met sopraan Merel van Geest, onder leiding
van Danny Nooteboom. In de pauze wordt een
drankje geserveerd en na afloop worden de
bezoekers getrakteerd op erwtensoep met
roggebrood.
www.hagacantare.nl
Philharmonisch koor Hagacantare

Locatie: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12,
Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: vanaf € 12,50
DECEMBER

21

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 21
december kunt u luisteren naar het Haags Trio
Alouette: Maria voor ‘t Hekke (mezzosopraan),

Locatie: Kwadrant Theater,
Franklinstraat 15 Zoetermeer
Aanvang: 14.00 of 20.00 uur
Toegang: € 16,50
DECEMBER

Helene Michielsen (fluit) en Sylvia Wessels
(piano).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

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

24/12
& 8-1

Elf de Musical

In het verhaal volgen we Buddy, een
man die door elfen is geadopteerd, op humoristische wijze. Als hij van de kerstman te horen
krijgt dat hij eigenlijk geen elf is, maar een
mens, begeeft Buddy zich naar zijn natuurlijke
vader in New York. Al snel blijkt dat Buddy zo’n
grote stad bepaalt niet gewend is. Iedereen
vindt hem maar vreemd en zelf valt hij ook van
de ene in de andere verbazing….
www.greg-baud.nl

25 – 28

Alice in Wonderland

De Dutch Don’t Dance Division brengt
een avondvullend en verhalend sprookje: Alice
in Winter Wonderland. Het beroemde verhaal
van Lewis Carroll wordt in de wondere wereld
van het werk van de Nederlandse graficus M.C.
Escher geplaatst. De bijzondere, verwarrende en
onrealistische verhalen van Alice spelen zich af
met muziek van P.I. Tchaikovsky, gespeeld door
het Residentie Orkest. .
www.dddd.nl
De Dutch Don’t Dance Division

Locatie: Zuiderstrandtheater,
Houtrustweg 505, Den Haag
Aanvang: 14.00 of 19.30 uur
Toegang: vanaf € 19,00

JANUARI

17

The Yolo Show

Een muzikale en humoristische familievoorstelling gemaakt door
60-plussers en jong talent. De voorstelling laat twee werelden bij elkaar komen;
die van de mensen die in de nachtclub
werken en de wereld van de oude vriendenclub. De opbrengst van de voorstelling
komt ten goede aan Stichting Bedtime
Stories, welke besteedt zal worden aan
de voorleessessies in zorginstellingen en
ziekenhuizen.
www.zuiderstrandtheater.nl
St. Bedtime Stories

Locatie: Zuiderstrandtheater,
Houtrustweg 505, Den Haag
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: vanaf € 7,50
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Vier de
feestdagen!

8 JANUARI 2017
OPEN DAG BEGRAAFPLAATS
ST. BARBARA
24-uur per dag afscheid nemen van een overleden dierbare.
Vanaf heden kunt u terecht in de 24-uurs
rouwkamer op begraafplaats St. Barbara. De
condoleance- en rouwkamer zijn schitterend
gerenoveerd, er zijn verrassende elementen te
voorschijn gekomen bij de verbouwing.

Paul van Vliet

U bent van harte welkom op zondag 8 januari
2017 tussen 12:00 – 16:00 om te komen kijken
naar het verbluﬀende resultaat.
Begraafplaats St. Barbara,
onderdeel van Stichting R.K. Begraafplaatsen
St. Barbaraweg 6, 2516 BT, Den Haag

Verlengd t/m juni 2017!

T: 070 3503718
E: info@paxrkb.nl
www.begraafplaatsstbarbara.nl

ks.nl

De termijnen van het dagelijks bestuur van de Stedelijke
Ouderen Commissie (SOC) zijn verstreken. Inmiddels hebben
we een nieuwe voorzitter en secretaris gevonden.
Ben jij de nieuwe penningmeester die het team vrijwillig komt ondersteunen? Kijk op
www.socdenhaag.nl en klik op de button “vacature” of stel je vragen via info@socdenhaag.nl
of bel naar 06-14333203. Wij zitten met smart op jouw cijfermatige inzicht te wachten!

Wie heeft voor mij de Informatie/of uitleg van
een KLEERMAKERS BEELDTJE op een sokkel
met de tekst (Robijnen Kleermakers Huwelijk van
het Waalstraat Gilde )
Dit beeldtje was in het bezit van de Heer Poelman
Onderwijzer van De Teschnische School Voor het
Kledding Bedrijf Waalstraat 30/32 in Den Haag.

Alle informatie is welkom

Mail naar f.van.barneveld@kpnmail.nl
Of 06-23898170

ECHT
GROENE
STROOM?
Vergelijk het zelf en stap over via
www.wise-energievergelijker.nl
Dit is een campagne van WISE

Geef nierpatiënten
hun vrijheid terug.
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Behandeling
aan huis

Nieuw!!
MINDFULNESSTRAINING
in 8 sessies

Een team van
prothesespecialisten

START: JANUARI 2017

Info: www.wajid.nl/cursussen (lang)
of Christa Kroos: 06-55105983

uisd

Wij

zijn

h
ver

Verhuizen?
Speciale service voor senioren

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

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. www.utsvandergeest.nl

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Lifeline call for animals
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).

LCFA wil een lange lijdensweg voor huisdieren
door gebrek aan water en voedsel voorkomen.
Alleen al in Amsterdam werden tussen 2005 en 2012, 248
personen gevonden die langer dan twee weken overleden
waren. Dat komt neer op 35 per jaar, alleen al in Amsterdam!
LCFA heeft een systeem ontwikkeld waarbij uw huisdier niet
omkomt van honger en dorst in het geval het u overkomt.
06-23550037 - www.lifelinecallforanimals.nl
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Schoolreisjes: niet geslaagd zonder speeltuinbezoek
Iedere Hagenaar en Hagenees
is in zijn of haar schooltijd op
schoolreisje geweest. Een uitgaansdag, waar je als leerling
met verlangen naar uit keek.
Het was gebruikelijk dat zo’n dag
tegen de zomervakantie gepland werd.
Als afsluiting van het leerjaar. De
school huurde een bus met chauffeur
en dan rijden maar, uitgewuifd door
de moeders en een enkele vader. De
kleintjes gingen naar bestemmingen,
die niet al te ver gelegen waren. Ik
herinner mij een bezoek aan Madurodam, waarna in de Bataaf in de
Scheveningse Bosjes werd geluncht.
Daarna in de bij behorende speeltuin
lekker wippen, schommelen, zwieren
en zwaaien tot je er misselijk van
werd. Heleentje van Capelle bezong
zo’n speeltuinbezoek treffend met de
Karekieten in het toen populaire liedje
‘Naar de speeltuin’ in 1951. Pas nog
op de radio gehoord. Trouwens, een
schoolreisje was niet geslaagd zonder
speeltuinbezoek. Ook de oudere
kinderen deed je er veel plezier mee.
Zo’n instelling van speeltuin met een
horecagelegenheid, heette vroeger
‘een uitspanning’.
Die oudere kinderen gingen naar
iets verder gelegen pretparken, zoals
Drievliet, dat toen nog in Rijswijk
lag en nog geen kermis was. Voor mij
als Rijswijker bekend terrein, want ik
woonde er vlakbij en werd er in mijn
jeugd met een kwartje geparkeerd:
vijftien cent entree en tien cent voor
een consumptie bij de meegebrachte
boterham. Natuurlijk meestal een ijsje.
In Duinrell in Wassenaar bekeken we
eerst de sprookjes, dan kanovaren op
de kasteelvijver, pannenkoeken eten
en daarna de hele middag, inderdaad
in de speeltuin.
Hoe ouder de leerlingen, hoe verder
het reisdoel. Zo herinner ik mij de
imposante ruïne van Brederode en

het Kopje van Bloemendaal. Een
hoog duin van 45 meter, waarvan het
heerlijk afglijden was. Dan naar de
uitspanning ‘Kraantje Lek’ voor de
lunch en ontspannen in de bijbehorende speelgelegenheid.
Toen ik in 1962 in Rijswijk als
onderwijzer aan de slag ging, moest
ik zelf de schoolreisjes met mijn klas
bedenken, regelen en leiden. En droeg
ik de verantwoording om alle kinderen
ongedeerd terug bij school weer af te
leveren. Dus telkens de koppen tellen.
Gelukkig ging het altijd goed. Op wat
blauwe plekken en snij- en schaafwonden na. In de pas geopende Linnaeushof bij Bennebroek viel een knaapje in
een vijver. Gelukkig had een assisterende moeder droge kleren meegenomen in haar auto. Eigenlijk bleef het
recept hetzelfde. Eerst het serieuze en
dan de ontspanning in de uitspanning.
Zo bezocht ik met mijn kinderen in dat
jaar eerst het Muiderslot, waar ze zeer
deskundig werden rondgeleid. Nabij
Hilversum lag de Anna’s hoeve, waar
we lunchten en dan... U raadt het al.
Twee jaar later naar Rotterdam voor
de rondvaart door de havens met
Spido. Zeer spectaculair, ook voor
mij. Mijn grootvader had hier bij de
Havenpolitie gewerkt. Dan in dierentuin Blijdorp beestjes kijken en tot slot
natuurlijk het bekende recept. Weer
een heerlijke dag! Twee jaar later naar
Alkmaar voor de bekende kaasmarkt.
De kaasdragers met hun baar, het
wegen en optasten en het rennen met
de zware baren. Daarna van een pottenbakker de kunst afgekeken. Dan
een gezonde excursie in de duinen
bij Castricum zodat ze lekker moe
gemaakt werden en tenslotte...
Het reisje naar de Efteling in 1967 was
het vermoeiendst: een lange busrit en
een overvol pretpark. Ik had de grootste moeite ze bij elkaar te houden. Op
de terugweg waren ze uiterst klierig.

Ik kwam doodmoe thuis. In 1969,
mijn laatste jaar in Rijswijk, naar Harderwijk. Eerst een spectaculaire show
met de dolﬁjnen, dan een rondvaart op
een stukje IJsselmeer, alvorens in een
heel grote speeltuin je laatste krachten
te beproeven...
Voor al deze reisjes moest gespaard
worden. Iedere maandag een bedragje
plus het melkgeld, zodat de meester
niet zonder werk zat...
Dat was anders toen ik in 1969 in
Wassenaar ging werken. In plaats van
een gehuurde bus brachten moeders
ons met hun auto’s gratis naar onze
bestemmingen, waar ze mij ook assisteerden. Die koos ik zo uit, dat er geen
geld aan te pas kwam. Zo wist ik via
mijn leerling Vincent van Gogh, een
nazaat van de grote Theo, een gratis
bezoek te regelen in het Van Gogh
Museum te Amsterdam. Daar kregen

Naar de speeltuin toe
Af en toe gaan pa en moe
Met ons naar de speeltuin toe
Dat is voor ons kinderen het ﬁjnste
wat bestaat
‘t Is een eind bij ons vandaan
Daarom gaat de karavaan
‘s Morgens al op weg, dan zijn wij er
niet zo laat
Heeft mama een goede bui en is papa
niet te lui
Nou, dan gaan we naar de speeltuin
Ma draagt broodjes in een mand
pa de trommel met verband
En dan gaan we naar de speeltuin
En we wippen en we draaien en we
schommelen erg ﬁjn
Tot we mis’lijk van het draaien en de
limonade zijn
Heel de dag is het dan feest tot we’r
uitzien als een beest
Nu wij heerlijk in de speeltuin zijn
geweest
Kleine Piet vliegt van de wip

de kinderen een op hen toegespitste
rondleiding. Klasse! Via de twee kinderen Louwman, toenmalig directeur
van de Wassenaarse Dierentuin, kon
ik tweemaal een hele dag met mijn
klas in die tuin doorbrengen. Met
inbegrip van gratis consumpties... Directeur Legro van Transavia trakteerde
zijn jarige zoon en zijn klas op een
dagje Schiphol. Met een bus van de
maatschappij naar het vliegveld, een
rondleiding langs waar je anders nooit
komt, en een echte vliegtuiglunch met
bediening in zo’n groot vliegmachien.
Tenslotte vliegtuig spotten op de pier.
Een feestelijke dag.
Iedere keer als ik een kind van de
graaf Van Zuylen in de klas had, een
dochter en twee zoons, bezocht ik natuurlijk uitgebreid Duinrell op kosten
van de graaf. Eerst langs de sprookjes,
dan een boottochtje over de grafelijke
vijvers, stoeien in het duin en in de

speeltuin natuurlijk, en dan schoonspoelen in het privézwembad van de
familie na de pannenkoeken. Heerlijk!
Mijn klas had ook de eer Legoland te
helpen openen op Duinrell. Na de ofﬁci le opening door de bobo s, lunch
in de Schaapskooi en de hele middag
in de speeltuin ravotten, die toen
nog niet voor het publiek geopend
was. Wat een feest! Een onverwacht
schoolreisje!
Ik besefte wel dat deze kinderen
in vergelijking met die in Rijswijk
bevoorrecht waren. Maar kinderen
zijn kinderen en allemaal zijn ze dol
op speeltuinen...
Worden er tegenwoordig nog schoolreisjes gemaakt?
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl

valt z’n tanden door zijn lip
Hij brult als een wilde als papa
verbinden wil.
Lien draait in de molen rond
Jankend als een jonge hond
Want ze wil er uit en dat ding dat
staat niet stil.
Heeft mama een goede bui en is papa
niet te lui
Nou, dan gaan we naar de speeltuin
Ma draagt broodjes in een mand
pa de trommel met verband
En dan gaan we naar de speeltuin
En we wippen en we draaien en we
schommelen erg ﬁjn
Tot we mis’lijk van het draaien en de
limonade zijn
Heel de dag is het dan feest tot we’r
uitzien als een beest
Nu wij heerlijk in de speeltuin zijn
geweest
Komen wij dan s ‘avonds thuis
vuil van zand en stof en gruis
dan zegt papa boos: ‘t was beslist de

laatste keer
maar we zeuren al weer gauw
Mama, wanneer gaan we nou
Nog eens naar de speeltuin en spoedig gaan we weer
Nou dan gaan we naar de speeltuin
En dan gaan we naar de speeltuin
En we wippen en we draaien en we
schommelen zo ﬁjn
Tot we mis’lijk van het draaien en de
limonade zijn
Heel de dag is het dan feest tot we’r
uitzien als een beest
Nu wij heerlijk in de speeltuin zijn
geweest
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Drie familieleden werkzaam bij Bell-fabriek
In 1939 begon Jan de Graaf te werken in de fabriek van Bell
(BTMC), waar telefoons en centrales in elkaar werden gezet.
Het bedrijf was gelegen aan de Scheldestraat. Na hem zou later
zijn dochter Dicky bij de Bell in dienst treden en toen zij in 1966
huwde met Ger Knoester, waren uiteindelijk drie familieleden
werkzaam bij hetzelfde bedrijf. Op een gegeven moment zaten
ze zelfs in hetzelfde gebouw aan de 1e Van der Kunstraat.

Jan de Graaf (1912-2010) was
geboren te Numansdorp op het ZuidHollandse eiland de Hoekse Waard,
waar zijn vader en moeder een groot
gezin de kost moesten geven. Het
was een tijd van hard werken. Iedere
cent werd menigmaal omgedraaid.
Inmiddels waren twee kinderen uit
het gezin naar Den Haag vertrokken, waar ze een baan hadden als
politie-agent. Ook Jan had hier wel
zin in en verhuisde eveneens naar de
Hofstad. Helaas waren de lichamelijke eisen te hoog en kwam hij niet
door de keuring heen. Geestdriftig
ging hij op zoek naar een andere
baan. Het duurde niet lang of hij kon
aan de slag bij de Bell-fabriek in de
Scheldestraat. “Dat moet in 1939
zijn geweest”, weet dochter Dicky
Knoester-Van der Graaf aan te vullen.
Jan was toen 27 jaar en was dolblij
een serieuze baan te hebben, want op
het eiland was weinig werk en zat hij
wat in de fruitteelt om wat hand- en
spandiensten te verrichten.
Ons bedrijf
Inmiddels was hij getrouwd met
Sjaan Verschoor en in 1941 werd
dochter Dicky geboren in hun woning
aan de Ribesstraat. Ze groeide vol
liefde op in het kleine gezin, waar ze

enig kind bleef totdat in 1953 broer
Hans op de wereld kwam.
“Vader had het reuze naar zijn zin en
kon altijd smakelijk vertellen over
‘ons bedrijf’, zoals hij de Bellgigant
constant noemde. Hij was trots op het
bedrijf en sprak er thuis graag over.
In feite was hij een soort instrumentmaker, die zich kon uitleven in het
kleine priegelwerk dat moest worden
verricht in de telefoonfabriek. Jan
was een geduldige, rustige man, die
de kunst verstond om nauwgezet
zijn arbeid te verrichten.” Over de
oorlogstijd weet Dicky zich niets
meer te herinneren, ze was immers pas een kleuter toen de oorlog
voorbij was. Maar wel weet ze dat de
verhalen over Bell met de paplepel
werden ingegoten. Vader kon goed
overweg met zijn collega’s en door
al dat enthousiasme was het niet zo
verwonderlijk dat zijn dochter ook in
het bedrijf zou komen werken.
Nummer 2
Maar zo simpel ging dat niet. De
dochter had een eigen willetje en een
heel andere interesse. Ze wilde liever
de verpleging in en begon voortvarend aan een verpleegstersopleiding
in Emmen. Ze vertelt met veel plezier

over de avonturen die ze daar heeft
meegemaakt. “Wat een heerlijke
en ondeugende tijd was dat!” Die
meiden onder elkaar wisten wel van
wanten! Maar Den Haag had ook zijn
charme en Bell bleef de gemoederen
bezighouden. Het bedrijf, dat inmiddels ITT was gaan heten en nog later
als Alcatel door het leven ging, werd
alsmaar groter en fascinerender. Door
de uitbreiding kwam er een plekje vrij
op de loonadministratie en zodoende
kwam nummer 2 alsnog binnen het
bedrijf terecht.
Loonadministratie
In 1962 werkten vader en dochter
alletwee op de locatie Van der Kunstraat. Hij in de fabriek en zij tussen
de witte borden op het kantoor.
Wrijving heeft het nooit gegeven. Ze
zagen elkaar nauwelijks tijdens het
werk. Ook de lunches waren op verschillende tijden. Tijdens haar werk
ging er veel geld door haar handen.
De fabrieksmedewerkers kregen
iedere week een gevuld loonzakje
en het kantoorpersoneel iedere
maand. Verschil moet er zijn! Nee,
haar vader, heeft ze nooit aan het
loket gehad, daarvoor was een tussenpersoon die de loonzakjes dan
later in de fabriek uitdeelde. Met
een taxi haalde ze al het geld uit
de Scheldestraat en bracht het naar
de Van der Kunstraat. Dan was
het tellen en verdelen geblazen.
Een secuur karwei, want als de
Jan de Graaf (1912-2010).

Dicky Knoester (voorgrond).

boel niet klopte dan moest alles weer
over. Met een grote telmachine ging
ze aan de slag. Samen met enkele
collega’s, waarvan hun naam haar te
binnenschiet. Carla Scheen, Frans
Wareman, Leo van Driel, Constant
Lindeman. “Zouden ze nog leven?”,
vraagt ze zich spontaan af. In de achttien jaar dat ze bij het bedrijf heeft
gewerkt, zag ze veel veranderen. Op
een gegeven moment kwam Brother
de loonadministratie langzaam automatiseren. Samen met enkele andere
collega’s vormde ze een computerafdeling en ging het team ponskaarten
tikken om de computer mee te vullen.

Het was de eerste stap naar een
versnelde uitbetaling. Achteraf kan
je erom lachen, maar toentertijd was
het een groots gebeuren. De techniek
schreed voorwaarts en weldra gingen
de uitbetaling via banden naar de
bank om de salarissen op de rekening
te laten bijschrijven.
Nummer 3
De Bellfabriek had nog een andere
verrassing in petto: haar man! Dicky
weet overtuigend te vertellen, dat
ze altijd met haar eigen pen schreef.
Daar was ze op gesteld omdat hij zo
lekker in haar hand lag. Op een dag
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1e Van der Kunstraat.

kwam een vriendelijke jonge employé
zijn geld ophalen bij het loket en
ondertekende voor ontvangst. De
man groette en ging vriendelijk weg.
Dicky meende dat hij haar pen had
meegenomen en zei: “Meneer, u gaat
er met mijn pen vandoor!” De vriendelijke jongeman vertelde dat het zijn
eigen pen was en bij een blik op haar
bureau zagen ze dezelfde pen liggen.
Wat toevallig, dat ze beiden dezelfde
pen hadden. Ze moesten wel voor
elkaar gemaakt zijn. In ieder geval
was het de eerste kennismaking en
weldra volgde de rest van de romance
met als slot het huwelijk in 1966 met
Ger Knoester. Het was nauwelijks te
geloven dat nu drie familieleden onder
hetzelfde dak werkzaam waren. Een
situatie die overigens niet lang heeft
geduurd. Door de uitbreiding ging
haar man spoedig naar een gebouw op
de Binckhorst en later de Plaspoelpolder. De vader van Dicky ging in 1977
met pensioen. Hij zat in de ondernemingsraad waar hij het sociale gezicht
van het bedrijf mee hielp te bepalen.
De man ging na zijn pensionering,
genieten van zijn vishengeltje en
het liefst deed hij dat op de Hoekse
Waard: zijn geboortestreek.

Dicky Knoester (1941).

Het bedrijf had ook - net als zoveel
bedrijven - een eigen voetbalteam en
verder werd er van alles gedaan om
de sociale samenhang te bevorderen.
Van tafeltennis tot bedrijfsuitjes.
Het zijn onvergetelijke tijden om op
terug te blikken. En dan die keer dat

Ger Knoester (1941-2015).

ze met de baas gingen kamperen op
Duinrell. Het recreatiepark was nog
jong en bestond voornamelijk uit een
grasveld met bomen en veel tenten.
En daar hebben ze zo’n plezier gehad!
Het vermaak werkte besmettelijk en
sloeg over naar een tent verderop,
waar ook collega’s zaten. Uiteindelijk
kwamen ze gezellig bij elkaar buurten
en hebben een heerlijk dag beleefd.
Prachtige herinneringen!
Ger Knoester (1941-2015)
Over Dicky’s man, Ger Knoester,
vallen alleen maar goede dingen te
vertellen. Hij had gediend bij de Marine op Valkenburg en heeft zijn hele
leven alleen de Bell en zijn opvolgers
als baas gekend. Tevreden werkte hij
door tot zijn zestigste, toen hij in 2000
met vervroeg pensioen kon. Het was
de tijd dat het sociale gezicht van het
bedrijf steeds meer deukjes begon te
krijgen net zoals de hele samenleving.
De collega’s waren meer concurrenten

van elkaar geworden dan personeel
dat met elkaar moest samenwerken. Het voetballen, tennissen, het
uitgaan, de gezellige sfeer leek
allemaal voorbij. Het was allemaal
veel zakelijker geworden. Ger had
gewerkt op verschillende afdelingen:
Electro, Octrooien, Onderzoek en
vermoedelijk nog wel enkele. Hij
was een ambachtelijk man. Wat zijn
hoofd bedacht, konden zijn handen
maken. Uiterst creatief, zowel op het
werk als thuis. Naast zijn werk was hij
actief bij de voetbal (DUNO) en ook
was hij geregeld op de tennisbaan te
vinden. Bescheiden wijst Dicky naar
een schilderij aan de wand dat door
haar man is geschilderd. Hij kon zich
heerlijk terugtrekken en de rust vinden
om te schilderen. Niet voor niets had
hij bij zijn afscheid een schildersezel
gekregen.
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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ACTIE
artikelen
Geldig t/m 24-12

Digitale bovenarm
bloeddrukmeter FB-100

Luchtbevochtiger
Fysic FC-20

van

39.99

van

voor

69.99

29.

99

voor

49.99

Nieuw

Nieuw

Seniorentelefoon
AEG M320

ALLE
Rollator Casa GoGo 3
van

rollators
20% korting

69.

NU

29.

99

Nieuw

voor

49.
Nieuw

Rollator Modelito
van

189.
Er is al
een rollator
voor nog
geen 50.-.

voor

139.
Nieuw

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!
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VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Klucht: Prettig gestoord

Heeft u h’m al bezocht,
geliked en gedeeld?

Op Tweede Kerstdag
Het belooft een dolkomische
Tweede Kerstavond te worden
met de klucht: Prettig gestoord!
Kom van dat dak af!
In de hoofdrol zien we Bartho ‘Jef
Alberts’ Braat en Arijan ‘Paul de
Leeuw’s Adje’ van Bavel.
Lambert komt thuis en gaat zich
voorbereiden op een rustige
nacht. Hij heeft geen rekening gehouden met de fratsen van zijn, op
de versiertoer zijnde, compagnon
Eddie. Tijdens die avond speelt
Eddie één van zijn amoureuze
spelletjes. Hij noemt zich niet alleen Lambert (naar zijn compagnon), maar leent ook nog zijn auto.
En dan wordt die auto gestolen...
Tweede Kerstdag op TV West.
Kijk voor de exacte uitzendtijden
op: Omroepwest.nl/tvgids.
Kijk voor meer informatie op:

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

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer
te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en
vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door
veranderd is. De Oud-Hagenaar is
ook heel actief op social media,
een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.
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Bel en bestel 070-221 05 81

THUISZORGWINKEL
Handige winkel-rollator

Anti-slip schoenbeschermers

Voor leden

95

109,

Voor leden

00

13,

Onz
e prijs vanaf € 16,25

Onz
e prijs €149,00

NOG GEEN LID?

Schoenspike original

Nu voor leden

50

26,

Zachte Toiletzitting
Onz
e prijs vanaf € 32,95
Cameron luxe pantoﬀel
ook in zwart

Voor leden

00

48,

Voor leden

Onz
e prijs € 16,95

Onz
e prijs € 59,96

13,50

Lange teennagelknipper

Sensor lamp

Bel
070-221 05 81

Voor leden

Onz
e prijs € 14,95

11, 95

en wordt gratis

lid !
Voor leden

95

39,
Onz
e prijs € 49,95

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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De Muren hebben Oren
Den Haag is een stad van
diversiteit. Zij kent een
rijke geschiedenis met veel
verschillende verhalen en
achtergronden, die samen de
stad hebben gemaakt tot wat
zij nu is. Tegelijkertijd is Den
Haag ook de meest gesegregeerde grote stad van Nederland. De stichting De Muren
hebben Oren organiseert
daarom speciale educatieve
programma’s voor Haagse basisscholen, waarin verbinding
tussen Haagse bewoners van
verschillende generaties en
achtergronden centraal staat.
‘De Muren hebben Oren’ trekt lijnen
van het verleden naar het heden, en
laat daarmee het kleurige palet van
de Haagse stadsgeschiedenis zien.
Het educatieve programma richt zich
op alle bepalende momenten die de
stadsgeschiedenis en de bevolkingssamenstelling van Den Haag hebben
gevormd, sinds 1940 tot vandaag.
Hieronder vallen de deportaties en
evacuaties tijdens de Tweede Wereldoorlog, de komst migranten uit de
voormalige kolonies Nederlands-Indië

en Suriname en de komst van gastarbeiders en vluchtelingen.
Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen
door De Muren hebben Oren de kans
om mensen te interviewen, die uit
eigen ervaring hierover kunnen vertellen. Voorafgaand aan dit interview,
dat zij in drietallen bij stadsgenoten
thuis afnemen, krijgen zij een speciale
openingsles in de klas. De openingsvraag van de les luidt: “Wanneer ben
je een echte Hagenaar?” Er is geen
goed of fout antwoord; de vraag wordt
gesteld om te bepalen welke ideeën
er leven in de klas. In de daaropvolgende twee uren worden verschillende
migratiestromen door de decennia
heen belicht. Zo werden joodse
Hagenaars de stad uit gedeporteerd
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Van de 17.000 Haagse joden keerden
slechts 2.000 mensen terug. Andere
Hagenaars moesten hun huis tijdens de
oorlog verlaten door de aanleg van de
Atlantikwall. Jonge Haagse mannen
werden ingezet voor de Arbeitseinsatz,
of doken hiervoor onder.
Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen ca. 300.000 Indische

Leerlingen van de Nutsschool Laan van Poot krijgen originele documenten te zien in het Nationaal Archief.

Mevrouw Elkerbout uit Scheveningen wordt door leerlingen van ‘t Palet geïnterviewd over haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nederlanders naar Nederland, van wie
velen naar Den Haag. Zij waren dan
ofﬁcieel wel ederlander, maar voor
een groot deel van deze ‘repatrianten’
gold dat zij nog nooit in Nederland op
het Europese continent waren geweest.
Enkele jaren later werden de wervingscontracten tussen Nederland en
landen rond het Middellandse Zeegebied opgesteld, waarin tot uitwisseling
van arbeidskrachten werd besloten.
In de jaren ‘50 kwamen de eerste
gastarbeiders, onder andere naar Den
Haag. De eersten kwamen met name
uit Italië en Spanje, later volgden
Marokkaanse en Turkse gastarbeiders. Inmiddels zitten veel (achter-)
kleinkinderen van hen in de Haagse
basisschoolklassen.
Den Haag kent ook een grote Surinaamse gemeenschap. Voor en na
de onafhankelijkheid van Suriname
in 1975 migreerde de helft van de

Surinaamse bevolking naar Nederland,
waarvan met name Hindoestaanse en
Javaanse Surinamers naar Den Haag
kwamen. Door de eeuwen heen heeft
Den Haag ook veel vluchtelingen een
veilige plek kunnen bieden, vluchtelingen vanuit verschillende landen
en met verschillende vluchtredenen.
Ook zij maken deel uit van de Haagse
bevolking.
a aﬂoop van de les waarin al deze
verhalen worden verteld aan de
leerlingen, wordt wederom de vraag
gesteld: “Wanneer ben je een echte
Hagenaar?” Wat bleek in de reeds gegeven lessen De nauwe deﬁnitie van
‘een echte Hagenaar’ die bij aanvang
door veel leerlingen werd gegeven
(‘iemand die in Den Haag geboren
is, uit Haagse ouders en die veel over
Den Haag weet te vertellen’), werd
door het aanhoren van de verschillende migratiestromen tijdens de les
enorm verruimd. Het antwoord waar

de hele klas mee instemde, was ‘Een
echte Hagenaar is iemand die in Den
Haag woont.’ Na de geschiedenisles
gaan de leerlingen naar het Nationaal
Archief om ‘echte’ documenten te
zien die te maken hebben met de vijf
thema’s die ‘De Muren hebben Oren’
behandelt, de bewijsstukken van de
geschiedenis. Vervolgens krijgen de
klassen interviewles. Dit alles ter
voorbereiding van het hoogtepunt van
het programma, de interviews.
Het programma wordt vanaf januari
tot en met juni 2017 door elf Haagse
klassen uitgevoerd. Stichting ‘De
Muren hebben Oren’ is altijd op zoek
naar mensen die geïnterviewd willen
worden over hun eigen ervaringen
binnen een van de vijf thema’s (WOII,
Indische Nederlander, gastarbeider,
Surinamer of vluchteling). Ook is de
stichting op zoek naar vrijwilligers,
die interviews willen begeleiden. Meer
informatie: demurenhebbenoren.nl.

Lichtjestoer in het Bezuidenhout
‘Hoe groot is het contrast
tussen de kale, saaie Sinterklaasetalages van de huidige
Haagse middenstanders en
de creatieve etalages van de
enthousiaste winkeliers uit
het verleden’, schreef Frans
van der Helm in het artikel
‘Volop Zwarte Pieten in legendarische Bijenkorf-etalage’.
Ik kan hem daar niet helemaal ongelijk in geven.
Wellicht zijn de huidige middenstanders wat beducht geworden om al te
duidelijk geluids- of etalage-stelling
te nemen over hun opvattingen over
Zwarte Piet en beperken zij zich liever
tot de wat veiliger algemene Decem-

ber-sfeerverlichting. Want toegegeven,
voor wie bereid is met een kritisch
oor te luisteren, klinkt ‘Want al ben ik
zwart als roet, ik meen het toch goed’
of ‘Zijn knecht draagt de geldkist, o
ziet hoe hij zweet’, niet meer van deze
tijd. Maar over die discussie wil ik het
nu niet hebben. Wel over een fenomeen dat in de huidige tijd ondenkbaar
zou zijn: zo’n zestig jaar geleden
werden er in de decembermaand zelfs
speciale bustochten georganiseerd
om vanuit het Bezuidenhout naar de
decemberlichtjes in de Haagse binnenstad te gaan kijken.
Bewegend sprookje
Van der Helm toont een foto van de
Bijenkorf-etalage. Een foto van de
Vroom en Dreesmann had overigens

een zelfde soort tafereel opgeleverd.
Ik herinner me uit mijn kinderjaren dat
het voor mij ieder jaar weer onbeslist
was welke de mooiste was, de speciale
etalage van de Bijenkorf of die van
Vroom en Dreesmann. Ze leverden
allebei jaarlijks een adembenemend
bewegend sprookje op. Soms waren
de sprookjes verluchtigd met Zwarte
Pieten en Sinterklaas, andere keren
was het in mijn herinnering een groot
bewegend wintertableau van dieren,
kabouters, dwergen en elven. Het
hoorde tot onze gezinstraditie om in
de weken voor Sinterklaas een keer
in de late middag met onze vader met
tramlijn 6 naar de stad te rijden en
daar te gaan kijken naar de inderdaad
legendarische etalages. Bovendien
brandden dan overal in de stad al de

lichtjes. Dat was voldoende voor een
dubbel sprookjesgevoel.
Dat brengt me vanzelf op de lichtjestoer in het december van de tweede
helft jaren vijftig.
Bezuidenhout
Blijkbaar had een aantal winkeliers
in het Bezuidenhout van rond het
Stuyvesantplein zich verenigd in een
soort winkeliersvereniging. Vanaf half
november kreeg men na besteding van
een bepaald bedrag bij de aangesloten
winkeliers een of meer bonnetjes. Het
was in de tijd dat er nog geen fotokopieerapparaten of scanners waren,
en de bonnetjes konden er nog heel
eenvoudig uitzien. Een bepaald aantal
bonnetjes gaf recht op een kaartje

voor een gereserveerde zitplaats voor
de lichtjestoer. En het was blijkbaar
zo georganiseerd dat het zeker met
behulp van de buren mogelijk was
om per gezin drie of vier kaartjes te
verkrijgen.
Op de gereserveerde dag stond dan in
de vroege avond bij het Stuyvesantplein een oude HTM-bus klaar. En dan
ging het naar de stad, langs allerlei
plekjes waar je met één gewone bus
of tram niet zou komen, met langzaam
rijden langs de feestetalages, en weer
veel te vroeg terug. Even proeven
van die speciale decembersfeer. En je
voelde je dan bevoorrecht.
Egbert Myjer
myjer@wxs.nl
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Martin en Inge wensen de
lezers van De Oud Hagenaar
prettige feestdagen en zij
hopen u in 2017 op de camping
La Fridiere in de Auvergne te
ontmoeten.

www.campingfr.nl

wenst
a
prettig lle lezers
e feestd
agen
en een
en gelu gezond
kkig 20
17!

pagina 20

Dinsdag 13 december 2016

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

n
e
l
a
h
Wij
!
p
o
s
i
t
gra

Indien u uw spullen op een duurzame wijze een tweede kans
wilt geven , kies dan voor de ophaal hot-line van Schroeder!
Uw spullen worden aangeboden in de Kringloop Holland winkels • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21
Leyweg 922J • Loosduinsekade 156 • Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam) • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 • Westduinweg 196

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

Word Blijmaker of Ontmoeter!
Of het nu gaat om een praatje, een spelletje of samen wandelen, het aantal mensen
dat uitkijkt naar echt contact neemt sterk toe. Met aandacht, hulp en activiteiten wil De
Volharding een steun in de rug zijn voor leden die zich eenzaam voelen èn helpen we
leden hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden.
WIE ZIJN DE BLIJMAKERS?
Leden van De Volharding die zich op vrijwillige
basis verdienstelijk willen maken door het
geven van oprechte aandacht aan leden die
hebben aangegeven daar behoefte aan te
hebben. De Blijmaker wordt altijd gescreend,
voordat we deze persoon aan een Ontmoeter
koppelen. Ook houden we rekening met
persoonlijke voorkeuren en achtergrond.
WAT DOEN DE BLIJMAKERS?
Op regelmatige basis wordt er afgesproken.
Er zijn Blijmakers in Den Haag, Zoetermeer en
Delft. De bezigheden waar zoal aan gedacht
kan worden zijn:
•
•
•
•

Doen van een boodschap
Helpen bij administratie
Voeren van een gesprek
Begeleiden van mensen naar bezoek aan
een specialist of ziekenhuis
• Samen wandelen of muziek maken
• Helpen bij een eenvoudige klus in huis

WORD BLIJMAKER
Heeft u interesse in mensen en kunt u zich
inleven in anderen? Wilt u een steentje
bijdragen? Neem dan snel contact met ons op
voor een gesprek over de mogelijkheden.
De Volharding geeft haar vrijwilligers een
onkostenvergoeding van € 4,50 per uur
met een maximum van € 764,- per jaar voor
mensen in de bijstand en tot maximaal
€ 1.500,- per jaar voor mensen in de WW of in
het bezit van een baan.
WORD ONTMOETER
Zou u graag in contact willen komen met
een van onze Blijmakers? Meldt u zich dan
nu aan. De kosten bedragen € 4,50 per uur.
Dit is de maximale onkostenvergoeding die
een vrijwilliger mag ontvangen. U krijgt elke
maand een factuur van De Volharding voor
de uren dat de Blijmaker bij u is geweest. Wij
keren dit volledig uit aan uw Blijmaker. Kunt u
dat bedrag echt niet missen en wilt u een lager
bedrag afspreken, dan helpen wij u toch.

We zijn er voor elkaar!

Bel voor vrijblijvende informatie of om u op te geven naar 070-221 05 82
of mail naar blijmaker@devolharding.nl

WWW.DEVOLHARDING.NL

De Volharding Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag
Tel. 070-221 05 82 | email: blijmaker@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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Reacties op vrijwilligersinstituut HIVO
In oktober stond mijn verhaal
over het HIVO in deze krant,
waar De Oud-Hagenaar een
lezersvraag van maakte. Het
aantal antwoorden viel wat
tegen, maar wat de mensen
die reageerden te vertellen hadden, is toch zeer de
moeite waard, zodat ik u dat
wil doorgeven.
De heer Groenewege vertelde over het
allereerste begin. Dit verhaal is ook
door de krant gepubliceerd. Hij benadrukte dat het een organisatie was,
die vooral op vrijwilligers dreef. Dat
wist ik, want ook de reisleiders, die ik
noemde, deden alles voor niets. Alleen
mochten ze dan zelf gratis mee met de
dagtocht of reis. Ze deden het dan ook
in hun vrije tijd. De enige 14 dagen
in het jaar die mijn vader, de heer S.P.
Hoekema, vakantie had, besteedde
hij aan deze reis. En als mijn moeder
meeging, moest ze gewoon betalen.
Heel bijzonder vond ik de lidmaatschapkaart, die ik ontving, waar duidelijk uit blijkt dat er per kwartaal werd
betaald en dat de vrijwilligers het geld
moesten ophalen.
Drie cursussen werden nog genoemd,
namelijk een volksdansgroep, een
make-up cursus en een cursus Engelse
les van de heer Roosje. In die tijd
werd er nog geen Engels op de scholen gegeven, en kwam vanwege de

woningnood en betere vooruitzichten,
de emigratie in zwang. Veel mensen
wilden naar Australië of Canada en
moesten dus met spoed Engels leren.
De heer Roosje deed dat met liedjes,
als ‘Pack up your troubles in your old
kit-bag and smile’ en liet munten zien
van die landen, met uitleg.
Dan nog over de zondagochtenden. Er
bleken vooral veel ﬁlmochtenden voor
ﬁlms met inhoud te zijn, waaronder
ook de itchcock-ﬁlms vielen. et
hoorde bij een socialistisch-humanistisch mensbeeld, waarbij cultuur heel
belangrijk was.
En in dit verband worden dan nog
twee theaters genoemd, waarvan het
HIVO gebruik maakte, namelijk het
Floratheater in de Wagenstraat en het
Scalatheater, achter de Bijenkorf in de
Wagenstraat. Dit theater is afgebroken.
Toevallig kwamen deze week op Facebook vele mooie foto’s van dit theater
langs. Het zag er prachtig uit. Nu is er
een parkeerplaats. p de ﬁlmochtenden waren geen besproken plaatsen,
wie het eerst kwam, het eerst maalde.
Een bijzonderheid was nog, dat de
voorzitter, de heer Van Staveren,
voor elke ﬁlmvoorstelling het toneel
beklom om een toelichting te geven op
de te vertonen ﬁlm.
Dan nog een reactie van een enthousiast HIVO-lid, die op het kleine

HIVO-lidmaatschap.

bijgevoegde fotootje zijn zus Elly
Hemminga herkende, op reis naar
Sicilië met mijn vader.
Tot 1970 heeft het HIVO in het
Westeinde gezeten. Toen ging de buurt
achteruit, vertelde een deelneemster
van de make-up cursus. Aangezien
ze ‘s avonds in haar eentje naar huis
moest lopen, is ze van de cursus
afgegaan. Het HIVO ging toen samen
met De Haagse Volksuniversiteit en
werd Haags Cultureel Trefpunt (HCT)
genoemd, eerst een vereniging, later
een stichting. Rond 1975 kwam daar
ook nog de Sint Jacobskring bij. De

nieuwe locatie werd de Laan van
Meerdervoort 16.
Tot 1968 was E. Burgmans de directeur en daarna Nico Sickens de Wal,
de balletcriticus van ‘Het Vaderland’.
Allard Calkoen werd zijn adjunct.
Toen de Wal in 1991 met de VUT
ging, nam Calkoen het verder alleen
over tot 1999. Toen werd het HCT
door gemeentelijke toedoen opgeheven.
Het contract van het HIVO met De
Haagse Comedie over de goedkope
toneelvoorstellingen is zeker nog een

jaar of tien in HCT-verband voortgezet, tot de formule zichzelf had overleefd en er veel andere reductie-opties
waren gekomen. In elk geval wilde de
Haagse Comedie er wel van af.
De door mij genoemde ‘heer Mostert’
bleek ‘J.J. Mostard’ te heten en heeft
als historicus nog jarenlang goedbezochte lezingen over de Habsburgers
en andere Europese vorstenhuizen
voor het HCT verzorgd. Dit volgens
de laatste directeur: Allard Calkoen.
Anje Hoekema
anjetig@gmail.com

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

Erf- en schenkingsrecht
Zonder testament is
notaris niet verplicht
Mijn vrouw en ik hebben een en/ofrekening bij twee banken. We hebben
twee kinderen. Erg veel spaargeld en
vermogen hebben we niet. Als een van
ons overlijdt, komt er dan een notaris
aan te pas?
Voor de afwikkeling van de nalatenschap als een van u overlijdt is in
principe geen notaris nodig als er
geen testament speelt. De inschakeling van een notaris is wel aan te
bevelen als het na te laten vermogen
groot is en er ingewikkelde kwesties
spelen. Het kan misschien zijn dat
een van de banken na overlijden
van een van de rekeninghouders om
een verklaring van erfrecht vraagt.
Dat komt soms bij ingewikkelde
kwesties wel voor. Zo’n verklaring
(die nog niet een afwikkeling van
de nalatenschap door de notaris
betekent!) kost enkele honderden
euro’s, maar kan bij het uitzoeken
van ingewikkelde erfrechtkwesties

behoorlijk hoger uitkomen. Al met al
willen nabestaanden ook hierop vaak
bezuinigen, maar zeker als het om
de langstlevende én kinderen gaat,
kunnen kopieën van zo’n verklaring
later ook wel van pas komen.

Sociale voorzieningen
Huishoudelijke hulp
wordt minder betaald
Dankzij de wet Wmo heeft mijn
huishoudelijke hulp bedenkelijke arbeidsvoorwaarden gekregen. Zij heeft
namelijk een contract bij een verzorger
getekend waardoor zij er behoorlijk op
achteruitgang. Wat kan ik voor haar
doen?
We waarderen uw zorgen over de
arbeidsvoorwaarden van uw hulp
in het huishouden. Met alle respect
voor u, het is toch een kwestie
tussen uw hulp en haar werkgever (waarschijnlijk een andere
thuiszorgorganisatie). Ze heeft zelf
haar contract gewijzigd. Als zij dat
niet wil, had zij daarmee ook niet
akkoord moeten gaan. Het is een

bekend probleem dat mensen die
eerst in dienst waren van een andere
thuiszorgorganisatie in sommige arbeidsvoorwaarden erop achteruit zijn
gegaan. Mogelijk waren ze anders
ontslagen en dan zijn ze - afgezien
van de afvloeiingsregeling - nog
verder van huis. De uitvoering van
de Wmo ligt tegenwoordig bij de
gemeenten. Alleen nog de nationale
wetgeving zit bij het kabinet dat
nogal op huishoudelijke hulp heeft
bezuinigd. De Tweede Kamer is in
meerderheid ermee akkoord gegaan.
Het heeft ook alles te maken met de
maximale tarieven die de gemeenten
voor huishoudelijke hulpen hanteren.
De eigen bijdrage per vier weken is
naar rato van het inkomen ook al iets
hoger geworden. En voor persoonlijk hulp in de huishouding van de
Wmo komen mensen alleen maar
in aanmerking als zij aan de criteria
voldoen.

u krijg ik sinds kort ﬂe pensioen
van 102 euro per maand dat ik ooit
tijdens mijn werkzaamheden in de
gezondheidszorg heb opgebouwd.
Mag de sociale dienst in mijn
gemeente dat ﬂe pensioen helemaal
inhouden? In bijstand worden alle
inkomsten uit arbeid en in verband
met arbeid uit het verleden (zoals uw
ﬂe pensioen in mindering gebracht.
Dat is wettelijk vastgelegd. Soms
hebben mensen al lang van tevoren
hun ﬂe pensioen kunnen omzetten
in een aanvulling op het ouderdomspensioen. Als dat ruim voor u in de
bijstand kwam is gedaan, is er géén
man overboord. Probleem is vaak
dat mensen daarin geen erg hebben.
In uw situatie is het eigenlijk nu andersom. krijgt op uw ﬂe pensioen
een aanvulling tot het (netto) sociaal
minimum van de gemeentelijke
sociale dienst.

AOW en pensioen
Flexpensioen wordt
gekort op bijstand
Ik heb een bijstandsuitkering. Ik
ben alleenstaand en thans 61 jaar.

Pensioenverevening is
over gehuwde periode
Ik ben gehuwd geweest van 1970 tot

1988. Mijn ex-vrouw maakt aanspraak
op een gedeelte van mijn pensioen.
Dit is nu de wet en daar heb ik geen
problemen mee.
Later kreeg ik weer contact met mijn
ex-vrouw en we zijn in augustus 1994
opnieuw met elkaar gehuwd. Dit
tweede huwelijk met haar heeft maar
een jaar geduurd. Nu wil zij aanspraak
maken ook op het pensioen van mij in
de tijd dat we niet gehuwd waren. Hoe
zit dat?
Het antwoord is heel eenvoudig: zij
heeft alleen maar recht op pensioenverevening in de periode dat zij met
uw gehuwd was of een samenlevingscontract had. Ons advies: stuur
haar een brief dat zij rechten alleen
kan doen gelden op pensioenverevening tijdens haar huwelijk met u! Als
zij over dat ene jaar dat u opnieuw
met haar gehuwd was dat ook wil
doen, dan is het tijd genoeg om uw
pensioenfonds daarbij te betrekken.
Is dat al niet geregeld toen u voor de
tweede keer van haar ging scheiden?
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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 Op zoek naar moordenaars en dieven
met Julius Pasgeld

We moeten deze Jaap Vegter vooral
niet verwarren met de Haagse striptekenaar Jaap Vegter die Vrij Nederland
en De Haagsche Courant indertijd
wekelijks van vlijmscherpe cartoons
voorzag. De Jaap Vegter die ik bedoel
was in het dagelijks leven tekenleraar
aan de Christelijke Scholengemeenschap in Delft en Rijswijk (CLD en
CSR) en woonde in een indrukwekkend huis midden in Park Hofrust
in Rijswijk. Omdat ik in dezelfde
branche werkzaam was en we deel
uitmaakten van dezelfde besturen,
zaten we vaak ‘s avonds nog wat na te
praten bij hem of bij mij thuis onder
het genot van een neutje. Daarbij
stond het feit, dat ik zelf absoluut niks
moest hebben van bovennatuurlijke
verschijnselen onze vriendschap nooit
in de weg.
Jaap had net Gerard Croiset opgevolgd
als voorzitter van de Nederlandse
Paragnostenvereniging en werd geraadpleegd door mensen die het door
ziekten of relatieproblemen vaak niet
meer zo zagen zitten. Ook de politie
kon voortaan voor paranormale tips bij
Jaap terecht.
En zo werd ik tijdens onze nazit regelmatig op de hoogte gesteld van de
misdrijven die op dat moment speel-

In een tijd dat de politie nog veelvuldig te rade ging bij paragnosten, op zoek naar aanwijzingen die
naar de daders van misdrijven zouden kunnen leiden, was Jaap Vegter niet alleen mijn vriend maar
ook nog eens voorzitter van de Nederlandse paragnostenvereniging.
den. Dat is inmiddels zo lang geleden
dat ik me nu de vrijheid permitteer om
een tipje van de sluier op te lichten.
‘Dat zie je in je hoofd’
De eerste kwestie waarmee Jaap zijn
omgeving versteld deed staan betrof
het 11-jarige meisje Edith Post dat
in 1980 vermoord in de Wassenaarse
duinen was aangetroffen. Of Jaap van
gene zijde hierover iets had opgevangen, vroeg de politie. ‘Jawel’, zei Jaap.
En hij tekende een ingewikkeld patroon op een vel papier. Ja, dat kwam
de politie zeker bekend voor. Dat
was het patroon van een van de twee
gespen van de tas, die naast het meisje
was gevonden. Hoe is het mogelijk dat
u dat ‘ziet’, zei de politie. Maar verder
hadden ze er niet zo veel aan.
Het werd spoedig nog wonderlijker. In
1983 werd Freddy Heineken ontvoerd.
En omdat je maar nooit kon weten
werd ook Jaap Vegter door de politie
gevraagd of hij iets had ‘waargenomen’. Ja. Dat was het geval geweest.
Jaap had in verband met deze kwestie,
beelden opgevangen van een Indonesische man die in een grote villa aan
een weg dwars door de Vinkeveense
plassen woonde.
Een paar dagen later vernam ik uit

Laan Hofrust 2, Rijswijk. Foto: Monumenten.nl/Gerard Dukker

de krant, dat de politie een man van
Indonesische afkomst nabij Vinkeveen
van z’n bed had gelicht in verband met
de Heineken-kwestie. Een dag later
hadden ze hem weer op vrije voeten
gesteld omdat gebleken was, dat hij er
niks mee te maken had.
Jammer natuurlijk. Maar hoe wist
Jaap, dat er iemand van Indonesische
afkomst langs die weg door de Vinkeveense plassen woonde? ‘Dat wist
ik niet’, zei Jaap desgevraagd tijdens
een van onze borreluurtjes. ‘Dat soort
dingen zie je.’
‘Maar hoe dan?’, vroeg ik door. ‘Nou,
gewoon. Dat zie ik in mijn hoofd. Als
ik me maar goed en lang kan concentreren. Maar als er ook maar even één
storend element optreedt, is het gelijk
weer weg.’
Een legerplaats met een B
In 1991 waren er twee schilderijen
van Van Gogh gestolen uit het Van
Gogh-museum in Amsterdam. Wist
de voorzitter van de Nederlandse
Paragnostenvereniging iets? Jaap concentreerde zich eens goed en vertelde
mij als eerste dat de schilderijen zich
zouden bevinden achterin een grote
hangar op een legerplaats die met een
B begon. Onmiddellijk haalden we de
atlas erbij. Dat kon dus zijn in Budel,
Bladel of Breda. We maakten plannen.
Als we daar nou eens zèlf gingen
zoeken? Ik werkte in die tijd al als
free-lancer bij de Haagsche Courant.
Dus stel je voor dat ze daar inderdaad
lagen! ‘Van Gogh’s gevonden!’. Ik zag
mijn primeur al in grote letters op de
voorpagina.
Maar toen ik me begon voor te stellen
hoe we het zouden moeten aanpakken
zakte de moed me in de schoenen. Ik
zag voor me hoe we bij de slagboom
van de ingang van het legerkamp Bu-

Leuk om weg te geven...

Van links naar rechts: Herman van der Veer (voormalig wethouder Rijswijk), Karel Delfos (kunstenaar), Jaap Vegter en Willem van der Ende (voormalig wethouder Rijswijk).

del aan de aldaar dienstdoende wacht
zouden vragen of we er even door
mochten. ‘Waarom?, zou hij vragen.
En wij: ‘Omdat we de gestolen van
Gogh’s, die hier in een hangar liggen,
op komen halen’.
Dat kon natuurlijk niet. Waarschijnlijk
zouden ze de GGD bellen, die ons
met gillende sirene’s af zouden voeren
naar het dichtstbijzijnde gekkenhuis.
Dus we lieten het er maar bij. En die
Van Gogh’s zijn trouwens heel ergens
anders teruggevonden.
Verstening
Rond 1992 werd Jaap ernstig ziek. Hij
leed aan een zeldzame ziekte die in
de volksmond wel ‘verstening’ wordt
genoemd. Harry Mulisch schreef er
in 1971 over in zijn verhaal ‘Wat
gebeurde er met sergeant Massuro’.
Daarin versteende de hoofdpersoon
ook en werd almaar zwaarder. Massuro zei op zeker moment: ‘Ik zie,
als ik niet moe ben, vaak de kleinste
ﬁnesses voor me. n zelfs die, welke
me helemaal ontgaan waren. In zekere
zin leef ik twee keer. De tweede keer
scherper dan de eerste.’ Dat soort
dingen zei Jaap ook steeds.
Zelfs toen hij in het ziekenhuis lag

werd hij nog geraadpleegd door
mensen die ten einde raad waren.
Ik bezocht hem daar een keer toen
we midden in ons gesprek werden
gestoord door een wanhopige vrouw
die vroeg of ze vóór mocht. Ik trok me
in een hoekje terug en kon het gesprek
van een afstand volgen.
De vrouw was haar dochter kwijt en
vroeg aan Jaap of hij wist waar ze
was. Jaap keek haar aan en zei, dat ze
zich geen zorgen hoefde te maken. ‘Ze
is ergens in een grote ruimte waar het
vriendelijk is en waar niemand zich
zorgen maakt’.
‘Zal ik haar ooit weer zien’, vroeg de
vrouw.
‘Nee. Dat niet’, zei Jaap. Waarop de
vrouw huilend vertrok.
Toen ik weer naast Jaap ging zitten
vertrouwde hij me toe, dat hij die
dochter had ‘gezien’. ‘Vermoord. En
nu ligt ze ergens op een vuilnisbelt’,
voegde hij eraan toe. Niet veel later
overleed hij. In mijn herinnering blijft
Jaap Vegter een van de meest raadselachtige vrienden die ik ooit heb gehad.
Ook paranormale ervaringen? Mail:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Fiat 1100D
De eerste auto waar ik regelmatig in heb gereden na het behalen van mijn rijbewijs is de Fiat 1100D. Een donkergrijze met
fraaie donkerrode skai bekleding en met als kenteken ES-0248. Ik denk dat ik toen al besmet was met de voorliefde van
het Italiaanse product. Van kinds af aan ben ik opgegroeid met
het merk Fiat, dus dat verklaart veel denk ik.
toen gebruikelijk, was van metaal in
dezelfde kleur als de buitenkant, met
voor je een brede overkapte unit met
een lint snelheidsmeter en info over
de benzine- en kilometerstand. Links
daaronder twee tuimelschakelaars
voor de verlichting en rechts twee
tuimelschakelaars voor de ruitenwissers en de blower. In het midden van
het dashboard het contactslot met
daaronder vier mooi vormgegeven
trekknoppen voor de choke, handgas
en verwarming en een rubber drukknop voor de ruitensproeiers.

Voor een beginner trouwens best een
lastige auto om een goede verhouding te vinden tussen de zeer korte
stuurversnellingschakelingen en
het recht opstaande uit de bodem
komende koppelingspedaal. Maar
alles went gelukkig, dus ik kijk er
met veel plezier op terug. Wat een
mooi gelijnd model. Ik praat nu over
eind jaren zestig. Een vierdeurs middenklasser, met een zeer herkenbare
vormgeving. In die tijd leken auto’s
nog niet op elkaar door toedoen van
de nog afwezige windtunnel-obsessie. Strakke Italiaanse vormgeving
dus en van goede kwaliteit, want
dat hoor en voel je als je het portier
opent en sluit. Voor die tijd een
prima zit achter het niet verstelbare
stuur. Niet al te veel support in de
goed verstelbare stoelen, maar ja,
wisten wij toen veel wat er nu allemaal mogelijk is. Dashboard, zoals

Centrale deurvergrendeling hadden
we nog niet in die tijd. Het portierslot zat aan de bestuurderszijde en
dus moest je de passagiersdeur vanaf
de binnenkant ontgrendelen. Niet al
te elegant dus als je een meisje wilde
laten instappen, wat voor mij in die
periode zeer actueel was als enthou-

Fiat 1100D

siaste ‘casanova’ , maar dat terzijde.
Aan deze Fiat heb ik mooie herinneringen. Ik parkeerde hem altijd in
de Trompstraat als ik ging dansen
bij Dansschool Van der Meulen aan
de Laan van Meerdervoort, waar ik
ook mocht voordansen met partner

in de zijzaal, terwijl Truus van der
Meulen dat deed in de grote zaal met
Benno Wesseling. Grappig was dat je
deze Fiat nooit hoefde te choken. Hij
startte altijd prompt. Later is deze
Fiat verkocht aan en schoolvriend
van mij, Peter Glas, die later poli-

tieagent is geworden. Ik ben nog op
zijn bruiloftsfeestje geweest. Daarna
nooit meer gezien en ook deze grijze
Fiat niet. That’s life!
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.

Het boek ‘Pas’ van de Haagse schrijver Jos de
Gruiter gaat naar de volgende inzenders:
• C. van Asten, te Den Haag
• Frans Molier, te Zoetermeer
• Nina Oort, te Nieuwvliet

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 29 november vond
u ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen
veel goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
5-5-3-3.

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
drie keer het boek De Liegende Rechter van
Hugo Smit (ter waarde van 29,95 euro) verloot.
Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We
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moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op: donderdag 22 december.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 25’
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto’s: Joris van Bennekom

GEEF DEZE UNIEKE ERVARING CADEAU
Nú verlengd t/m mei, reserveer snel

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353
THEATERHANGAAR

| VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

(45 cpm)

PUBLIEKSPRIJS
BESTE MUSICAL
STEM OOK!

