
In de jaren zestig van de 

vorige eeuw was het gebrek 

aan theaters in Den Haag 

nijpend.

Voor Scala in de Wagenstraat, het 

Dierentuincomplex en het Gebouw 

voor Kunsten en Wetenschappen aan 

de Zwarteweg was niets in de plaats 

gekomen. Slechts de zalen in het 

gloednieuwe Congresgebouw boden 

enige vervanging, maar waren toch 

niet geschikt voor constante bespeling. 

Niet alleen was er behoefte aan grote 

theaters, men verlangde eveneens 

naar het intieme, kleinschalige theater, 

zoals bijvoorbeeld de Kleine Komedie 

aan het Spui was geweest. Eigenlijk 

een noodvoorziening op de hoek van 

Kalvermarkt en Spui. Een verbouwde 

fietsenstalling, geschikt voor kleine 
ensembles, kamerconcerten en vooral 

cabaret. Ook klein bezette eenakters 

werden er vertoond. Zo speelde er de 

begaafde acteur Cor Ruys met zijn 

gezelschap. Wim Kan en Corrie Vonk 

trokken er met hun ABC-cabaret volle 

zalen. Ook voordrachtskunstenaars 

als Nel Oosthout en Henk van Ulsen 

troffen er een aandachtig publiek. Zelf 

ben ik er nooit binnen geweest, maar 

ik herinner me nog wel de gevel van 

dit theatertje.

Na de sloop in 1954 bleef het stads-

centrum verstoken van een dergelijk 

theater, ondanks beloften van het 

stadsbestuur. Tot de stichting Levi 

Lassen, die in de oude binnenstad een 

aantal gebouwen tot stand had ge-

bracht en grond in eigendom had, een 

bouwplan ontwierp, dat onder meer 

voorzag in een gedeeltelijke over-

bouwing van de Gedempte Gracht, 

de oprichting van winkels, kantoren, 

een klein hotel en... een theater. Voor 

de totstandkoming van dit theater, 

waarin ongeveer 500 zitplaatsen 

waren gepland, was de stichting in 

onderhandeling met de gemeente 

over een bijdrage in de bouwkosten. 

Het bestuur van de stichting vroeg de 

Haagse architect ir. J.G.E. Luyt een 

ontwerp te maken. Het theater moest 

komen op de hoek van de Gedempte 

Gracht en de Bezemstraat en was 

bedoeld als opvolger van de Kleine 

Komedie aan het Spui, voor kleinscha-

lige producties. Vandaar de naam De 

Nieuwe Kleine Komedie.

Helaas is het er nooit van gekomen. 

De reden waarom, ligt nog in de 

archieven verborgen. Op de geplande 

plek staat nu een appartementen-

gebouw, boven een druk bezochte 

viswinkel.

Theatertje in het Transitorium

Na de brand in 1964 van het Gebouw 

voor Kunsten en Wetenschappen, 

beter bekend als K en W, verrees op 

dezelfde plek het Transitorium. Een 

kantorencomplex voor ambtenaren. 

Maar ter herinnering aan het vroegere 

theater, werd er een kleine ruimte ge-

reserveerd voor een theatertje. In een 

uitstulping aan de Muzenstraat. Dat 

was in 1968. Het is niet bekend of het 

ooit als theater heeft gefunctioneerd. 

Waarschijnlijk werd het als kantoor of 

kantine gebruikt, tot het hele gebouw, 

inclusief het Transitorium werd 

gestript. Het betonnen en stalen karkas 

van het gebouw werd benut als basis 

van het gebouw Castalia, in de volks-

mond de Haagse Tieten genoemd. Ik 

zou daar eens een lezing geven over 

de gebouwen rondom de Hofvijver en 

het theaterleven daarin. Ik moest om 

vijf uur beginnen in een hoekje van 

een hele grote recreatie zaal met een 

bar aan het andere eind. Tegen vijven 

kwamen er wat ambtenaren binnen, 

die meteen aan de bar gingen zitten. 

Enkele dames waren mijn gehoor. 

Vele stoelen bleven leeg. Logisch, 

want om vijf uur willen de ambte-

naren snel naar huis. Ik begon met 

behulp van een aanwijsstok en een 

grote plattegrond aan mijn verhaal. 

Maar even later liepen ook mijn paar 

dametjes weg. Ik stopte en vroeg wat 

er was. Er bleek iets belangrijks op 

de televisie te zijn en ik moest maar 

ophouden met mijn lezing, die ik juist 

heel goed had voorbereid. Wat een 

desillusie! Ik kreeg wel na een biertje, 

mijn afgesproken gage en een flesje 
wijn mee naar huis... Nooit meer terug 

geweest.

Openluchttheater Westduinen

Bijna was de Residentie in het bezit 

van twee openluchttheaters geweest. 

In 1936 was die in het Zuiderpark 

officieel in gebruik genomen. Twee 
jaar later zocht de gemeente naar een 

tweede locatie. Het oog viel op het 

duingebied achter de Laan van Poot, 

tussen de Fuut- en de Kwartellaan. Dit 

terrein heet het Westduinpark. Aange-

legd met het uitgegraven zand van de 

Scheveningse havens en beplant met 

dennenbomen. Hier moest een groot 

theater in de open lucht gegraven 

worden voor 2.650 toeschouwers, met 

een grote orkestbak. De kosten werden 

geraamd op 50.000 gulden, met nog 

eens 14.000 gulden voor de aankle-

ding. Zoals kleedhokjes, toiletten, 

buffetten, etc.

Het theater moest geschikt zijn voor 

landspelen, zang- en muziekuitvoe-

ringen, openluchtvergaderingen, gym-

nastiekdemonstraties en dergelijke 

massabijeenkomsten. En natuurlijk 

voor toneel- en opera voorstellingen.

Een model van dit theater werd op 18 

oktober 1940 ten stadhuize getoond 

en besproken door de wethouder van 

sociale zaken, de heer L. Buurman, 

in gezelschap van o.a. de directeur 

van de Koninklijke Schouwburg, de 

heer J.H. Carpentier Alting, de zanger 

Louis Tulder, regisseur Johan de 

Meester en de dirigent en componist 

Peter van Anrooy. Een illuster gezel-

schap. Uiteindelijk werd dit plan in 

september 1941 getorpedeerd door de 

inmiddels verduitste Rijksdienst voor 

werkverruiming. Ineens vond men 

de uitvoering in werkverschaffing 
onverantwoord. Het bewind zag de 

werkloze jongemannen, die het theater 

zouden aanleggen, liever in Duitse 

krijgsdienst treden. Maar dat zei men 

natuurlijk niet hardop. Wel, dat het na-

tuurschoon in sterke mate zou worden 

geschaad.

Omdat het Zuiderparktheater toch al 

slecht werd bezocht en het weer ook 

niet meewerkte, werden de plannen 

van tafel geveegd en bleef Den Haag 

verstoken van een openluchttheater in 

de duinen. En na de oorlog waren er 

andere prioriteiten.

Maar het Zuiderparktheater bleef 

bestaan!

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl
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070 - 346 95 71  

www.cuvo.nl

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

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, schilderijen, 
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

1973

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag



Oud-Rozenburg

Vroeger, nog veel meer dan tegen-

woordig, hadden gebouwen en/of 

instellingen een zogenaamde bijnaam. 

Denk daarbij b.v. aan ‘De Apenrots’ 

voor het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken en ‘De Snoeptrommel’ voor 

het gebouw dat tegenover ‘t Goude 

Hooft aan de Groenmarkt staat en 

vastgeplakt zit aan De Grote of Sint 

Jacobskerk. Dat is het heden, maar 

vroeger was er een gebouw met de 

naam Oud-Rozenburg aan de Oude 

Haagweg, wat nu onderdeel uitmaakt 

van Parnassia. Ook dit gebouw (in 

de volksmond ook wel gekkenhuis 

genoemd) moet een dergelijke bijnaam 

gehad hebben. Naar aanleiding van 

een nog te verschijnen boek ben ik op 

zoek naar die (bij)naam. Misschien 

dat de oudste generatie lezers van deze 

krant mij hieraan kan helpen?

Rob Binnerts

rob.joke.binnerts@casema.nl

A. Berkhout

Hierbij reageer ik op het artikel in 

De Oud-Hagenaar van 10 januari. Er 

wordt gesproken over de kolenhandel 

Kerkhof op de Vaillantlaan met het 

kolentreintje in de etalage, maar deze 

kolenhandel is van mijn vader geweest 

en die heette A. Berkhout, dus de 

naam Kerkhof is niet correct.

I.Taal-Berkhout

a.taal@live.nl

De Zaankanters

Wie herinnert zich toneelvereniging 

De Zaankanters? Het was een ama-

teurclub die in de jaren vijftig en zes-

tig regelmatig optrad in onder andere 

Custodia. Er was ook een Hawaiian 

band die bij ons thuis op de Tienho-

venselaan repeteerde. Sal Salemink en 

Nico van Spronsen zijn twee namen 

die me nog te binnen schieten. Mijn 

vader praatte de toneelavonden aan 

elkaar. Zou graag nog wat herinnerin-

gen horen en misschien zijn er ergens 

nog foto’s.

Elsje

ellischelling@gmail.com

Kapsalon

Ik heb een stukje gelezen over de 

Vaillantlaan in De Oud-Hagenaar 

van 10 januari 2017. Dit gaat over de 

kapperszaak van Hans Stürmer aan de 

Vaillantlaan 75. Hier is mijn verhaal. 

Mijn vader had eerst een kapsalon 

aan de Delftselaan 2. Daar moest hij 

in 1943 uit, omdat in de school op het 

Vaillantplein Duitse soldaten gelegerd 

werden. Gelukkig had iemand, 

waarvan ik de naam niet meer weet, 

op de Vaillantlaan 75 een groentezaak. 

Door de oorlogstijd was er echter geen 

groente meer, waardoor wij er met de 

kapperszaak in konden. Die zaak was 

precies tegenover de rijwielzaak van 

mijn opa (de heer Laman), waarover 

de heer Ed Vernooij in zijn eerdere 

artikel schreef. Wij woonden achter de 

zaak met een mooie tuin. Het wonen 

op de Vaillantlaan was voor mij een 

gezellige en leuke tijd. Met vriendin-

nen naar de Prof. Gunningschool op 

de Prinsegracht. Jammer, alles is weg: 

de school, de huizen en de zaken. Het 

is nu een andere tijd.

Kittij Stürmer

kittij.verheijen@gmail.com

Kindertehuis Hoefkade

Vroeger was er in de jaren vijftig tot 

zeventig een kindertehuis op de Hoef-

kade, nummer 1440-1444. Waar ikzelf 

heb gezeten. Het kindertehuis heette 

de Kindervreugd. Nu is mijn vraag: 

zijn er misschien nog foto’s van? Het 

kindertehuis bestaat niet meer.

J. Mooijman

john.mooijman@hotmail.com

Oranjeplein

In de jaren dertig, ik denk tussen 1933 

en 1936, was er sprake van het vesti-

gen van de Haagse Markt op het Oran-

jeplein. Wij woonden daar toen en 

mijn vader had daar zijn grossierderij 

Kool & Eimers. Hij was bepaald niet 

blij met deze gemeentelijke beslissing 

en vormde een comité, waarvan hij 

zelf voorzitter was, te voorkoming 

van deze vestiging. Uiteindelijk heeft 

het comité weten te voorkomen dat 

de markt op het Oranjeplein werd 

gehuisvest en de Herman Costerstraat 

daarvoor in de plaats werd gekozen. 

Ik was toen een klein jongetje, maar 

ik herinner mij dat mijn vader en het 

comité ter gelegenheid daarvan in 

een open landauer op het Oranjeplein 

werden rondgereden. Wij hadden daar 

ook een foto van, maar die is in het 

bombardement verloren gegaan. Mijn 

vraag is: is hiervan nog iets terug te 

vinden in de annalen van Den Haag 

en vooral, is die foto nog ergens te 

vinden?

Achteraf is het ook maar goed dat de 

vestiging op het Oranjeplein niet is 

doorgegaan. Ik lees nu dat de Haagse 

Markt is uitgegroeid tot een van de 

grootste onoverdekte markten van Eu-

ropa. Daarvoor zou op het Oranjeplein 

geen plaats geweest zijn. U zou mij 

een zeer groot genoegen doen als u dit 

voor mij zou kunnen uitzoeken.

Hugo H. Kool

hh.kool@hetnet.nl

Henk Westenberg

In gedachten neem ik u mee naar 

de jaren 1954-1957. Ik zat toen in 

het Westeinde 175 Den Haag op de 

R.K. Muloschool Sint Bernardus. 

Met name naar één klasgenoot ben ik 

zeer nieuwsgierig. Het gaat om Henk 

Westenberg. Hij woonde toen in de 

buurt van de Da Costastraat en de 

Weimarstraat. Henk was enig kind. 

Bij leven en welzijn is hij rond de 75 

jaar. Samen hebben we hele leuke 

jaren beleefd. Hij was de enige met 

wie ik na de mulo nog contact had. 

We verloren elkaar helaas uit het oog 

omdat ik, tegen de Oost-Duitse grens, 

ons land ging verdedigen tegen de 

Russen. U kent het resultaat. Wat ik 

me nog goed kan herinneren, is dat 

we samen met twee straatgenoten 

van hem een fietstocht naar imburg 
hebben gemaakt. Destijds was dat een 

hele onderneming. Maar, we hebben 

het overleefd! Ik hoop dat iemand mij 

verder kan helpen met mijn zoektocht 

naar Henk. Bij voorbaat bedankt!

André Vélu

a.velu7@upcmail.nl

Foto’s van muzikanten

Graag zou ik willen vragen of er 

mensen zijn die informatie en/of foto’s 

hebben van muzikanten die rondliepen 

in Den Haag in de vijftiger en zestiger 

jaren. Zo liepen er bijvoorbeeld twee 

mannen die er als Indianen uitzagen 

en prachtig banjo speelden. Ze hadden 

een hond bij zich die aan weerskanten 

van zijn lijf twee koperen collectebus-

sen droeg. En er waren meer goede 

muzikanten. Vooral mijn oudere broer 

zou erg blij zijn met bijzonderheden 

over deze personen. Ik hoop dat er 

mensen zijn die meer weten dan wij.

Margreet Kuijper

margreetkuijper@planet.nl
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School in de Gijnstraat

Naar aanleiding van het bericht in De Oud-Hagenaar van Adrie van 

Deutekom over de M.O.K.-school in de Gijnstraat, heb ik nog wat aanvul-

lende informatie. Ook ik heb daar op gezeten en na wat zoeken deze foto 

gevonden. Ook ik heb les gehad van Jan Netten. Hierbij de foto van mij en 

enkele andere kinderen van mijn toenmalige klas met meester J. Netten. De 

heer Vrieling was ook de Sint Nicolaas van Den Haag en als hij dan op zijn 

schimmel voorbij kwam, riepen we allemaal: ‘Bomme neus. Bomme neus.’ 

Ben inmiddels tachtig en woon in Bennekom. Heb jarenlang gevaren en ben 

rij-instructeur geweest. Dus goed terechtgekomen.

A.N. Jozee (Nol)

immackaay@gmail.com

Misverstand

Door een misverstand is er bij het artikel over Go de Kroon dat op 24 januari 

in deze krant verscheen een illustratie geplaatst die niet van zijn hand is. Ik 

had toen ik deze bijdrage samen met de twee andere illustraties opstuurde 

mijn Nieuwjaarkaartje van dit jaar toegevoegd. Ik pleeg al jarenlang een 

eigen kaartje te maken. Kennelijk was het niet duidelijk dat dit niet bij het 

verhaal hoorde. Laat ik het hierbij plaatsen, zodat ik alle lezers niets dan 

goeds kan toewensen.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

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!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

estland, elft, idden elfland, eidschendam
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

Postadres

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06-23700323

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl



Er waren in de negentiende en 

twintigste eeuw twee grote aarde-

werkfabrieken in Maastricht, te weten 

Petrus Regout/De Sphinx (PR) en de 

Société Céramique (SC) en dat waren 

geduchte concurrenten van elkaar.

De SC kwam in 1927 met borden 

waarop stadsgezichten stonden en 

noemde deze serie ‘Mooi Nederland’. 

Deze serie werd een groot verkoopsuc-

ces en zou zich in enkele tientallen 

jaren uitbreiden tot een totaal van 46 

stadsgezichten! Daarvan waren er vier 

uit Den Haag, namelijk het Vredespa-

leis, het Mauritshuis, de Gevangen-

poort en de Ridderzaal.

Sommige afbeeldingen werden ook 

afgedrukt op tegeltjes van 9 bij 16 cm.

Visachtige figuurtjes

De uitgifte van de serie van 46 borden 

was een enorm succes, reden waarom 

concurrent PR in de oorlogsjaren 

aarzelend een begin maakte met een 

serie van twaalf stuks stadsgezichten. 

De rand op deze borden noemen wij 

‘de visjesrand’. Het bestaat uit bla-

dertakken waartussen zich een 35-tal 

visachtige figuurtjes bewegen.

In deze serie borden bevinden zich 

twee Haagse stadsgezichten, te weten 

het Binnenhof en het Vredespaleis.

Op het Binnenhof-bordje 

dat in ons bezit is, staat 

in minuscule letters ‘L. 

Sonneville’. Louis Son-

neville (1887-1959) 

was graveur in dienst 

bij de Sphinx.

Stempeltje

Beide fabrieken heb-

ben op de onderzijde 

van hun aardewerk 

een handtekening in de 

vorm van een stempeltje 

gezet.

Als je in het midden van het 

land woont (Montfoort), maar 

je wortels liggen in het Haagje, 

dan vormen deze borden en 

tegels aan de muur een heerlijk 

aandenken!

Willem en Anke Meershoek

w.meershoek@hetnet.nl

0348-472857

Den Haag op aardewerk
In De Oud-Hagenaar van 26 juli 2016 hebben we de lezers verteld, hoe fascinerend het verzame-

len van Maastrichts Aardewerk kan zijn. En als Hagenees (W) vind ik het aardig dat de stad Den 

Haag goed vertegenwoordigd is in het Maastrichtse assortiment.
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T. 070 399 42 41 
W. www.utsvandergeest.nl 

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

“Wij zijn er
 

 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

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

www.yarden.nl/den-haag

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

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

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

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

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

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

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

ook als u niet of elders verzekerd bent.

BELASTINGSERVICE VOOR SENIOREN

ANBO, KBO en PCOB helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.

Ook als u geen blauwe envelop krijgt, kan het toch de moeite waard zi jn om aangifte te doen. 

Neem contact op met de lokale afdeling van KBO, PCOB of met het kantoor van de ANBO in Woerden.

Ook kunt u contact opnemen met het landelijke servicenummer: 0900 040 1437 (€ 0,10 ct per minuut),

elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 en 12.30 uur.

MEDEN & PERZEN

perzische tapijten
Molenstraat 7 Den Haag

Tel. 070-310 69 75 (zijstr. Noordeinde)
www.meden-perzen.nl

Ziegler tapijten, Kashmir zijde , Kelims, 
Nain, Berbers, Moderne tapijten

tegen scherpe prijzen en een enorme keuze!

 
 

BTR REIZEN 
 

    055 - 5059500   

    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

     
  

 
 

 Voor alle vakantiereizen  

laatste aanbiedingen  

brochures en reserveringen 

 8 dg. Rijn & Moezelcruise de mooiste 
8 dg. Rijn & Moezelcruise de mooiste 

      € 559,€ 559,--      

 

 

 

 

 

 7 dg. Rijn, Moezel en Neckarcruise 
7 dg. Rijn, Moezel en Neckarcruise 

      € 549,€ 549,--      

8 dg. Rijn & Moezelcruise de mooiste 
8 dg. Rijn & Moezelcruise de mooiste 

      € 559,€ 559,--      

8 dg. Het mooiste van Nederland
8 dg. Het mooiste van Nederland  

        € 608,€ 608,--      

8 dg. Rijn & Moezelcruise naar 
8 dg. Rijn & Moezelcruise naar   

      € 608,€ 608,--      

6 dg. Rijncruise ‘Rhein in Flammen’
6 dg. Rijncruise ‘Rhein in Flammen’  

          € 436,€ 436,--      

6 dg. Rijncruise ‘Vuurwerk & Wijnfeest‘ 
6 dg. Rijncruise ‘Vuurwerk & Wijnfeest‘ 

        € 436,€ 436,--      

 Riviercruises 2017 Riviercruises 2017   

MS Lale Andersen ****  MS Lale Andersen ****  

0  0    
tot 1 maarttot 1 maart  

   
   
   
     
       
    uit Rotterdam 

 All Inclusive Bus All Inclusive Bus   

excursiereizen 2017  excursiereizen 2017    

nu 10% kortingnu 10% korting  
 

 

 

 

5 dg. All5 dg. All--In Busreis Valkenburg ZuidIn Busreis Valkenburg Zuid--  

      € 349,€ 349,--      

5 dg. All5 dg. All--In Busreis GaasterlandIn Busreis Gaasterland  

      € 349,€ 349,--      

5 dg. All5 dg. All--In Busreis Teutoburgerwald
In Busreis Teutoburgerwald  

      € 359,€ 359,--      

7 dg. Busreis Westendorf 7 dg. Busreis Westendorf --  TirolTirol  

      € 448,€ 448,--      

Kijk voor meer informatie op: 

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

Mis geen programma’s 
uit jouw eigen buurt

Wil jij altijd via mail op de hoogte blijven 
van de bijzondere programma’s van Ra-
dio West en TV West? De acties die op 
stapel staan en op de eerste rij zitten 
bij evenementen bij jou in de buurt? 
Schrijf je dan nu in voor de maandelijkse 
programmanieuwsbrief van Omroep West 
waarin je al deze informatie overzichtelijk 
op een rijtje vindt. Inschrijven kan via:
Omroepwest.nl/nieuwsbrief 

Via deze link kun je je ook inschijven 
voor de dagelijkse nieuwsbrief, waar-
mee je iedere dag de hoofdpunten van 
het nieuws in je mailbox ontvangt. 

Mis geen bijzondere programma’s meer; 
schrijf je vandaag nog in!   
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Carel Akemann (1938) bezorgde mij 

bijgesloten foto van een WSM-bus 

die voortgedreven werd door gas of 

hout. Zijn vader was als stationschef 

te Loosduinen nauw betrokken bij het 

vervoer van de Westlandsche Stoom-

tramweg Maatschappij (WSM). 

Het openbaar vervoer kampte met 

problemen in de laatste jaren van 

de oorlog. De aanwezigheid van 

de bezetter werd steeds duidelijker 

merkbaar. In grote delen van het land 

bestond er schaarste aan brandstof. 

Degene die een personenwagen had, 

liet die thuis staan. Bedrijven die een 

vrachtwagen hadden, moesten de 

handkar tevoorschijn halen om hun 

leveranties mogelijk te maken. In 

talrijke gevallen werd het paard weer 

van stal gehaald en voor de wagen 

gespannen. Het openbaar vervoer 

moest alternatieve bedenken om de 

passagiers van dienst te kunnen zijn.

Geleidelijk aan kwamen er steeds 

meer vrachtwagens op de weg, die 

met een ingebouwde generator reden 

voortgedreven op hout, persgas, bal-

longas, turf of antraciet. Ook bij de 

WSM reden de autobussen met een 

klein wagentje erachter, waarop een 

generator was gemonteerd. Het oogde 

allemaal vreemd. Bij het Loosduinse 

publiek stonden de wagentjes bekend 

als koffiemolens . e constructie 
was slim bedacht, maar nog niet 

goed uitgewerkt. Vandaar dat er veel 

haperingen en storingen waren die 

de betrouwbaarheid van het vervoer 

niet ten goede kwamen. Het was een 

kwestie van roeien met de riemen die 

je had.

In februari 1945 werd de werkplaats 

van de WSM te Loosduinen door 

bommen getroffen, waardoor de 

WSM nog meer geplaagd werd in de 

dienstverlening. Gelukkig vielen er 

geen doden of gewonden en konden 

de bussen de volgende dag weer de 

straat op. Het gerucht ging dat het 

een aanval van de geallieerden was, 

die op zoek waren naar onderdelen 

van s. ermoedelijk was dit 
materiaal ondergebracht in de WSM-

garage. Het kan ook een propaganda-

verhaal zijn. Een paar weken eerder 

was de garage ook al het doelwit ge-

weest van een heftig bombardement. 

Brandweerlieden en vrijwilligers 

probeerden toen met man en macht 

te redden wat er te redden viel. Het 

was een gevaarlijke klus. Vooral ook 

omdat niemand wist of er nog een 

volgende aanval zou komen. Voor de 

WSM was het een zwar(t)e dag!

Bombardementen van Engelsen en 

verkeerd afgeschoten uitse s 
maakten het in het laatste oorlogsjaar 

niet gemakkelijk om in Den Haag te 

overleven. De bevolking leefde tus-

sen hoop en vrees. Een heel onzekere 

tijd. Ook het vertrekschema van de 

WSM-bussen werd telkens aangepast 

evenals de route.

Er werd veel vergaderd bij de WSM 

om de dienstregeling zo geordend 

mogelijk te laten verlopen. Maar 

vaak luidde het motto van de chef: 

“Naar bevind van zaken handelen.” 

En zo gingen de buschauffeurs op 

pad om hun route af te leggen.

Op laatst was het niet meer te doen. 

Het kostte steeds meer moeite om je 

te verplaatsen en de bussen bleven 

voor een belangrijk deel in de garage 

staan.

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.

Autobussen WSM reden met trolleys in laatste oorlogsjaren
Kort na de Duitse inval in mei 1940 hernam het dagelijkse leven 

spoedig zijn gewone ritme. De bussen en treinen reden op tijd 

en er was ook voldoende vertier in het uitgaansleven. In de 

laatste oorlogsjaren was de zaak drastisch gekeerd. Ook het 

straatbeeld was gewijzigd. Benzine op rantsoen. En de WSM 

reed met autobussen met een aanhangwagentje erachter om de 

energie te garanderen. Herkent u het nog?

Jeanne 

d’Arc

Vanaf dinsdag 7 februari

ks.nl

Jeanne d’Arc is Frankrijks natio-

nale heilige. Friedrich Schiller vertelt 

in zijn stuk hoe deze jonge vrouw 

uitgroeit tot een heldin voor volk en 

vaderland. Theu Boermans regisseert 

deze grootse klassieker met het en-

semble van het Nationale Toneel* en 

Sallie Harmsen in de titelrol.

Al bijna 100 jaar woedt er oorlog tussen Frank-

rijk en Engeland. De Franse koning staat op het 

punt het op te geven. Dan verschijnt er een stra-

lend meisje uit de provincie  eanne d rc. ij 
beweert van God de opdracht te hebben gekregen 

de Engelsen te verdrijven. Tot ieders verbazing 

bevrijdt ze met de restanten van het Franse leger 

de stad Orléans. Zo wordt Jeanne het symbool 

van de hoop. Niets lijkt haar te kunnen stoppen. 

Tot ze op het slagveld plotseling tegenover de 

jonge Engelse luitenant Lionel staat.

Friedrich Schiller was een Duitse toneelschrijver, 

filosoof en dichter. ij schreef dit stuk met als 
titel Die Jungfrau von Orléans. Hij noemde het 

ijn romantische tragedie . n dit meesterwerk 
vol politieke en filosofische verwij ingen laat hij 
ons zien hoe de feilbare, veranderlijke mens ten 

onder gaat aan zijn eigen absolute opvattingen. 

Het stuk van Schiller werd voor het eerst opge-

voerd in september 1801 in Leipzig.

In de regie van Theu Boermans is Jeanne een 

jonge vrouw die gelooft in haar goddelijke 

opdracht. Als een blind werktuig geeft ze zich 

aan haar missie over. Ze voert een harde strijd op 

het slagveld. Op het moment dat ze ziend wordt, 

verliest ze haar bovenmenselijke kracht. Dan 

moet ze vechten met zichzelf, en met de liefde. 

“De vraag die mij motiveerde dit klassieke stuk 

in deze tijd te ensceneren is ‘wat drijft jonge-

ren toen en nu tot extremistische gedachten en 

daden? Hoe komt een jong meisje erbij mannen 

af te zweren en in opdracht van God de wereld te 

redden  Theu oermans over eanne d rc.

di 7 t/m za 25 februari

Koninklijke Schouwburg

www.ks.nl / 0900-3456789 (10cpm)

*Het Nationale Toneel, NTjong, De Koninklijke 

Schouwburg en Theater aan het Spui, zijn vanaf nu 

Het Nationale Theater.

Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc - Sallie Harmsen. Foto: Kurt van der Elst



VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m 

al bezocht, 

geliked en 

gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer 

te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en 

vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door 

veranderd is. De Oud-Hagenaar is 

ook heel actief op social media, 

een mooi platform om uw herin-

neringen van vroeger te delen.
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13 mrt. t/m 
17 mrt. 2017

Klaverjasreis 
naar Ootmarsum 

€ 345,00 p.p.

26 mei t/m 
4 juni 2017

10 daagse reis 
naar Italië 

€ 595,00 p.p. 

18 aug. t/m 
22 aug. 2017

5 daagse reis 
naar Kamp 
Bornhofen 
€ 295,00 p.p.

Voor meer informatie:

Zoetermeerse 

Dagtochten Specialist

www.zdstouringcars.nl

079 - 316 83 95

Touringcarreizen in 2017

• Méér vermogen

• 16 inch velgen

• Schoner

• Nóg zuiniger dan

voorheen

• Nieuwe, volwassen 

uitstraling

• Nieuw chassis en 

meer gewicht voor 

een betere wegligging.

AIXAM is tevens de 

eerste brommobiel-

fabrikant die al aan de 

Europese regelgeving

van 2018 voldoet.

De nieuwe
AIXAM 
sensation

klaar voor 
een nieuwe 
generatie.

EINDELIJK 
VOLWASSEN! 

v.a. €11.248,- inclusief kosten rijklaar. 

Financiering behoort tot de mogelijkheden.

De heer / mevrouw:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

� Neem contact met mij op voor een gratis proefrit (evt. bij u thuis)

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:
AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

JA! Stuur mij de uitgebreide AIXAM brochure.

www.aixam.nl of bel 

gratis 0800-249 26 28

Weet Nicholas nog wanneer hij voor het 

eerst Mahlers muziek hoorde?

“Jeetje, nee... dat is verloren gegaan in de tijd. 

Ik hoorde als kind zoveel muziek, waarschijnlijk 

ook Mahler. Tijdens mijn studies in Cambridge 

speelde ik viool in zijn Negende symfonie. Dat 

was geweldig, al betwijfel ik of ik alle noten 

gespeeld heb...”

Wanneer dirigeerde je Mahler voor het 

eerst? “Schönberg maakte transcripties van 

Mahlers symfonieën voor klein ensemble, twaalf 

spelers. Tijdens mijn studie directie heb ik die 

bewerkingen gedirigeerd, op die manier heb 

ik Mahler goed leren kennen. Later ben ik als 

professioneel dirigent als het ware achteraan 

begonnen, met zijn Negende en Tiende symfonie, 

en ‘Das Lied von der Erde’. Er volgden er meer, 

de Eerste en Vierde symfonie. Binnenkort doe ik 

Mahlers Zesde.”

Wat maakt Mahler dirigeren zo bijzonder? 

“Wel, er zijn dirigenten die hem nooit op de les-

senaar leggen. Colin Davis, John Elliot Gardiner. 

Zij struikelen misschien over de vermeende 

zelfingenomenheid in Mahlers muziek. Het is een 
retoriek waar ze niets mee kunnen. Natuurlijk is 

zijn muziek persoonlijk, soms zelfs autobiogra-

fisch. Hij schept in zijn symfonieën een muzikaal 
universum dat nauw aansluit bij zijn persoonlijke 

beleving, reikend van de letterlijke weergave van 

koebellen in alpenweides tot de schrijnendste 

verklanking van doodsangst. Maar als ik zijn mu-

ziek vergelijk met die van Richard Strauss, met 

de wat gezochte bombast in bijvoorbeeld diens 

Alpensymfonie en ‘Ein Heldenleben’, dan vind ik 
Mahlers muziek ongelooflijk integer. Los daarvan 
is het natuurlijk een lust om die grote partituren, 

die enorme orkestbezetting te dirigeren.”

Wat vind je van de Vierde symfonie? 

“Deze symfonie is zijn meest intieme, met een 

relatief kleine orkestbezetting. Hij is ook eenvou-

dig van opzet, de analyse is een stuk eenvoudiger 

dan bijvoorbeeld die van de Zesde symfonie. Het 
eerste deel begint verrassend met sleebellen, een 

paar maten lang, en dan zetten de violen in met 

een melodie in ritardando (langzamer wordend) 

terwijl de slee a tempo verder rijdt. Geniaal! Het 
tweede deel is quasi een scherzo, we horen een 

schertsende duivel op een verstemde viool solo 

spelen, hij danst terwijl hij speelt en grijnst ons 

toe; het is een symfonie vol christelijke con-

notaties. In het derde deel, Ruhevoll, laat Mahler 

horen hoe de mens het eigenlijk op Aarde wil. 

Die prachtige melodie tilt je op vanaf de eerste 

maat! Er wordt voorzichtig wat gedanst, er heerst 

even een bescheiden vrolijkheid, maar er is ook 

pijn, Lebensschmerz. Die muziek maakt de pijn 

echt voelbaar. En als dan die mooie, zoete melo-

die van het begin terugkeert - in grootse triomf! 

- ach, wat een troost is dat... Dan het vierde deel: 

Das himmlische Leben. Weer de sleebellen! En 

dan zingt een sopraan een heerlijk naïeve tekst 

uit ‘Des Knaben Wunderhorn’ waarin een kind 

het vrolijke leven in de hemel beschrijft. Maar de 

muziek is in mineur, en is gejaagd en amechtig. 

Alsof de knaap de grijns van de duivel op zich 

gericht weet. Wens en angst spelen hier haasje 

over. Vermoeidheid doet de zang uiteindelijk 

stokken. De muziek dooft langzaam uit, en laat 

ons met vragen achter.”

Machtige Mahler

Nicholas Collon over Mahler 4

- advertorial -

Vr 24 februari - 20.00 uur
Zo 26 februari - 14.15 uur
Zuiderstrandtheater

Mahler 4
Residentie Orkest
Nicholas Collon, dirigent
Olena Tokar, sopraan
Vincent Rietveld, acteur (vrijdag)
Aus Greidanus sr., regisseur (vrijdag)

Berg Sieben frühe Lieder
Mahler Symfonie nr. 4

Op 24 en 26 februari dirigeert Nicholas 

Collon, de vaste dirigent van het Resi-

dentie Orkest, Mahlers hemelse Vierde 

symfonie. Onze violist Ronald Touw 

sprak met hem.



Willem Frederik Dolleman werd op 

29 juli 1894 geboren. Op 13-jarige 

leeftijd trad hij in de voetsporen van 

zijn vader en werd bakkersknecht. Hij 

sloot zich aan bij de Haagse afdeling 

van de linkse jeugdbond De Zaaier. 

Willem speelde mee in amateurtoneel-

stukken en demonstreerde tegen de 

Eerste Wereldoorlog die in 1914 zou 

uitbreken. Hij was supporter van ADO 

en trapte zelf ook een balletje.

Zusje

In 1915 overlijdt zijn elfjarige zusje 

aan tuberculose. Een ziekte die in de 

volksmond ‘de tering’ werd genoemd. 

Mensen met genoeg geld wisten 

meestal aan deze ziekte te ontsnappen 

door betere voeding, medicijnen en 

sanatoria.

Willem is bedroefd én razend: “Met 

bleek pijnlijk gezichtje lag je op je 

sterfbed, de oogen gesloten. Even 

deed je ze open toen ik een kus - de 

laatste - op je voorhoofd drukte. 

Met je lieve blauwe oogen keek je 

me nog eenmaal aan, om ze enkele 

uren later voorgoed te sluiten. Arme 

kleine! Hooger slaan de vlammen van 

haat in mij op, ik zal je wreken! Met 

verdubbelde kracht en energie zal ik 

den strijdbijl hanteren en mocht ooit 

de vijand trachten met sluwe list mij 

van den juisten weg, den onverzoen-

lijken strijd af te houden, zal ik steeds 

denken aan jou, jouw korte leven en 

droeve dood!”

Een belofte waar Willem zich aan zou 

houden.

Een werkweek van 60 uur

irect na de afloop van de erste e-

reldoorlog trouwt Willem Dolleman 

met Meta Mater. Eén van de redenen 

is zichtbaar: vijf maanden later bevalt 

Meta van een zoon, Andries. Willem 

is dan al actief in de Sociaal Demo-

cratische Partij (SDP). De veel grotere 

Sociaal Democratische Arbeiders 

Partij (SDAP) is hem te gematigd. Hij 

trekt veel op met Louis de Visser, ook 

bakker en de latere partijleider van de 

Communistische Partij in Nederland 

(CPN). Na de breuk tussen Stalin 

en Trotski in 1927 zou De Visser 

Stalin volgen en koos Dolleman voor 

Trotski.

illem it vol energie. ij plakt affi-

ches, kalkt leuzen, colporteert, schrijft 

en organiseert discussie-avonden en 

acties. Bijvoorbeeld tegen de krot-

woningen in de stad, maar ook voor 

de bevrijding van Nederlands Indië. 

Bovendien bakt hij 60 uur per week 

brood voor anderen om het zelf op 

de plank te krijgen. Geen overbodige 

luxe, want binnen enkele jaren komen 

er in huize Dolleman nog twee mon-

den bij: van zijn zonen Willy en Frans.

Arbeiders-harmonie-orkest

In de linkse beweging werkt Willem 

steeds nauwer samen met Henk 

Sneevliet. Sneevliet is voorzitter 

van de radicale vakorganisatie NAS 

(Nationaal Arbeids Secretariaat) en 

ook medestander van Trotski. Na de 

breuk met de CPN proberen Dolleman 

en Sneevliet een nieuwe partij op te 

richten. In 1935 mondt dit uit in de 

Revolutionair Socialistische Arbeiders 

Partij (RSAP).

De RSAP wil een socialistische 

revolutie en zet zich sterk af tegen 

kapitalisme en fascisme, maar ze keert 

zich ook fel tegen reformisme en sta-

linisme. De RSAP stelt echt iets voor: 

Sneevliet komt in de Tweede Kamer. 

De partij krijgt 4 zetels in de Provinci-

ale Staten en 23 zetels in verschillende 

gemeenteraden.

Willem Dolleman maakt deel uit van 

het partijbestuur van de RSAP. Maar 

hij zit ook in het Haagse afdelings-

bestuur. En is actief in het NAS. Hij 

schrijft voor diverse bladen. En hij 

bakt nog steeds 60 uur in de week 

brood, is echtgenoot en vader. Zijn 

huis aan de Van Beijerenstraat in de 

Schilderswijk is een trefpunt voor 

buurtbewoners en linkse activisten. Er 

worden acties tegen de huurverhoging 

voorbereid en er wordt gerepeteerd 

door een arbeiders-harmonie-orkest.

Zelfgebakken boterkoek

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger 

Nederland binnen en vijf dagen later 

is de bezetting een feit. De RSAP 

gaat onmiddellijk ondergronds. Ze 

doopt zichzelf om in het Marx-Lenin-

Luxemburg-Front (MLL-Front) en 

gaat vanuit de illegaliteit met ongeveer 

vijfhonderd leden de strijd aan voor 

een democratisch socialisme. Willem 

Dolleman zit in de Centrale Lei-

ding en is naast Sneevliet redacteur 

van Spartacus, de eerste gedrukte 

verzetskrant in Nederland die elke 

twee weken in een oplage van 5.000 

exemplaren verschijnt. In Spartacus, 

maar ook middels stickers, neemt 

het MLL-Front scherp stelling tegen 

de jodenvervolging. Zo levert ze een 

bijdrage aan de beroemde Februarista-

king van 1941, waar de Amsterdamse 

CPN het initiatief voor nam.

Willem onderhoudt ook contact met 

kameraden die worden opgepakt. 

Soms slaagt hij erin die te voorzien 

van ‘een grote zelfgebakken boter-

koek’. Hij steunt hun familieleden. Op 

2 maart 1942 wordt hij zelf gearres-

teerd.

Afscheid

Willem Dolleman wordt samen met 

de andere leiders van het MLL-

Front, waaronder Sneevliet, na een 

kort proces in het hoofdkwartier van 

de Sicherheitsdienst (SD) ter dood 

veroordeeld. Willem schrijft een 

afscheidsbriefje aan zijn jongste zoon 

Frans: “Je sigaren heb ik heerlijk 

opgerookt, hoor. Ondanks alles zijn 

toch deze laatste dagen heel mooi. Ik 

ben erg blij dat jullie allen zo goed 

begrijpen, dat ik niet anders kon dan ik 

deed en dat jullie allen overtuigd zijn, 

dat ik eerlijk en moedig leefde en ook 

zo zal eindigen. Nu Frans, een laatste 

zoen en een stevige handdruk van je 

kameraad en vader. Wees moedig en 

sterk!”

Een mede-gevangene beschrijft de 

laatste uren van de MLL-mannen in 

kamp Amersfoort: “Ongeveer zes uur 

‘s morgens werd hun medegedeeld, 

dat het gratieverzoek was afgewezen 

... en dat het vonnis aanstonds zou 

worden voltrokken. Sneevliet vroeg 

... of ze zonder blinddoek mochten 

sterven. Dit werd toegestaan (...) en uit 

volle borst zongen toen zeven mannen, 

een uur voor hun dood ‘de Internati-

onale’. Wat een melodie en wat een 

woorden (...) Ik schaam me niet dat ik 

huilde (...) Daarna werden ze in een 

auto geladen. Om twintig over negen 

viel het eerste salvo.”

De dood van Willem Dolleman was 

een groot verlies voor zijn familie 

en vrienden. De arbeidersbeweging 

verloor een onvermoeibare activist. 

Een eerlijk en moedig mens.

Rob Lubbersen

roblubbersen@ziggo.nl

Willem Dolleman: door 
Duitsers doodgeschoten
Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Willem Dolleman werd 

doodgeschoten. Een Duits vuurpeloton maakte op 13 april 1942 

om 20 minuten over negen in de ochtend een einde aan het 

leven van deze Haagse arbeider en activist. Hij werd 47 jaar. Zijn 

vrouw en drie zonen bleven verweesd achter. Bij zijn herbegrafe-

nis na de oorlog in 1945 namen duizenden afscheid van hem.
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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 (foto) presenteert iedere dag een programma vol gezellig-
heid, 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

maandag t/m vrijdag

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

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

15.15 Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films. 

17.00  maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport   

 waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles.  

 dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.

 woensdag: Nog lang niet Versleten Fred Zuiderwijk 

 (foto) ontmoet kwieke ouderen.  

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte  

 lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: Trots! Johan Overdevest geeft mensen de kans   

 hun trots over iemand anders uit te spreken.  

17.30  TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.

17.45 Bereik! Een overzicht van de geplande wegwerkzaamheden in

de regio.  

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

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

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

Mis niks! 
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laat-
ste nieuws en kijk en luister naar de program-
ma’s: download nu de gratis Omroep West 
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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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

Wij halen

gratis op!

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te 

zadelen met hoge uitvaartkosten. Begrijpelijk, 

want een gemiddelde uitvaart kost al snel meer 

dan € 5.000,-.

Deelname aan het depositofonds van De Volharding 

kan voor u de juiste oplossing zijn.

 

-  U ontvangt € 250,- op uw deposito 

spaarrekening bij het openen van de rekening

- Geen deelname eisen

-   Depositorekening als aanvulling op uw huidige 

uitvaartverzekering

-  Gratis en vrijblijvend advies aan huis

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS

Open nu een deposito 
spaarrekening bij De Volharding en 

ontvang direct € 250,-

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS

WAAROM DEELNEMEN AAN HET DEPOSITOFONDS VAN DE VOLHARDING?

Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen naar: 070-324 02 21 

of kijk op onze website www.devolharding.nl/depositofonds.

Ook hebben wij elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur een gratis inloopspreekuur in ons 

verenigingsgebouw op de Roggeveenstraat 116/hoek Prins Hendrikstraat, Den Haag.
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Stolperstein voor Jo Allers bij De Perponcherstraat 94

Op zaterdagmiddag 11 februari plaatst de Duitse kunstenaar Gunter Demnig een struikelsteentje 

- ‘Stolperstein’ - voor Jo Allers bij De Perponcherstraat 94. Jo Allers woonde daar. Hij was in 

1940 net gepensioneerd.

In het najaar van 1940 werd hij gearresteerd omdat hij een zender in zijn huis had voor de ver-

binding met Engeland over militaire geheime informatie. Mijn vader Jan van den Hout bediende 

die zender in opdracht van Lodo van Hamel. Jo Allers had bij de buitenlandse inlichtingendienst 

gewerkt. Hij wist dus heel goed welk risico hij liep en hij was bang, maar hij deed het toch 

omdat hij vond dat hij het moest doen.

Jo Allers zat een 

half jaar vast in 

de Scheveningse 

gevangenis, het 

zogenaamde 

‘Oranjehotel’ 

en werd in april 

1941 veroor-

deeld tot 10 jaar 

tuchthuis. Hij 

was toen 62 jaar. 

Na verblijf in het 

tuchthuis van 

Münster en in 

het concentratie-

veenkamp Brual 

Rhede net over 

de grens met 

Groningen 

bezweek hij 

tenslotte in 

oktober 1943 

in het tuchthuis 

van Hameln. Jo 

Allers was de 

vader van mijn 

moeder Emmy 

Allers; hij zou 

nooit mijn opa 

worden.

Jo Allers is door 

de Oorlogsgra-

venstichting in 1953 overgebracht van Hameln naar de Nederlandse erebegraafplaats op ‘An 

der Seelhorst’ in Hannover. Nu krijgt hij eindelijk ook een steentje in Nederland. De geplande tijd 

voor het plaatsen van het steentje is om 11.00 uur. Er worden die ochtend nog meer steentjes 

in Den Haag geplaatst. De meeste steentjes zijn voor Joodse Hagenaars. Jo Allers is de enige 

die dat weekend een steentje krijgt als ex-politiek gevangene.

Over het lied van de Moorsoldaten: het lied is al in 1933 gemaakt door Duitse gevangenen in 

een van de Duitse veenkampen. De tekst is van Wolfgang Langhoff, de muziek van Rudi Goguel. 

Jo Allers en mijn vader leerden het in Brual Rhede in 1941. ‘Moorsoldaten’ waren de gevange-

nen die met de spade over de schouder elke dag het veen in moesten om daar te werken. Ik zal 

alleen het laatste couplet zingen; ik hoop dat velen van u het met mij mee zullen zingen.

Carla van den Hout

Koningsplein 45

2518 JH Den Haag

070-3602318

06-20687454

Gratis taxatiedag voor kunst, curiosa, goud, zilver, etc.

Laat uw mooie verzameling deskundig en gratis beoordelen.

Bezoek onze gratis taxatiedag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten

Laat uw verzameling deskundig en gratis beoordelen, elke woensdag van 10.00 tot 16.00 
uur.

Bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend desgewenst advies over verkoop of

verzekering.

Telefoon 030-6063944 of bezoek onze website www.mpo.nl.

Een boek over uw leven

Zou u het leuk vinden om het verhaal van uw leven 

te vertellen? En als daarvan dan een mooi boek 

wordt gemaakt, voor uzelf en voor uw familie en 

vrienden?

Dat kan! In heel Den Haag staan schrijvers klaar 

om uw ervaringen op te schrijven. Zij hebben op 

initiatief van de Stichting Haagse Levensboeken een 

training gevolgd waardoor zij van de hoed en de 

rand weten. Hoe ze een mooie lay-out kunnen ma-

ken en uw foto’s bij uw verhalen kunnen plaatsen. 

Zij doen dat op vrijwillige basis, d.w.z. dat er geen kosten verbonden zijn aan het maken van het boek. 

Een eenvoudige uitgave in beperkte oplage is eveneens gratis. Wenst u een echt boek? Dan kan dat 

ook! Met de huidige technieken vallen de kosten daarvan best mee.

In Den Haag zijn in de loop der jaren al zo’n drie à vierhonderd levensboeken gemaakt. De ervaringen 

van de ‘vertellers’ zijn zonder meer positief. Niet alleen het boek zelf, maar vooral de terugblik op hun 

leven. Achter ieder mens schuilt een verhaal en ieder leven heeft betekenis. Daarnaast waarderen velen 

de ontmoeting en het leuke contact met de ‘schrijver’ gedurende de maanden dat het boek ontstaat.

Hebt u belangstelling? Stuurt u dan een kort bericht naar het e-mailadres info@haagselevensboeken.nl.

Kunt u niet met een computer overweg? Dan kunt u bellen naar Plony Kester: 06-44376092.

Zou u schrijver willen worden? Op onze website vindt u veel informatie en kunt u zich aanmelden. 

Nieuwe trainingen voor schrijvers staan in de planning.

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

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
 Postbus 26046,  2502 GA Den Haag

Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.

Geef eens een Oud Hagenaar abonnement. Leuk voor alle 

Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen 

zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Een abonnement voor Nederland kost € 50,00

In de EU kost het € 65

In het VERRE buitenland kost het i.v.m. de verzendkosten € 80.

Ook voor u is er een kadootje 

(op is op)

Als gever ontvangt u het inmiddels be-

kende boek van Casper Postmaa “Napels 

zien “

Leuk om weg te geven...



ilhelmus ernardus van iefland 
werd op 11 oktober 1857 in Leiden 

geboren als zoon van een loodgieter, 

die later een betrekking zal aan-

vaarden als bouwkundig opzichter 

bij Gemeentewerken in Rotterdam. 

Nadat zijn moeder op jonge leeftijd 

is overleden, hertrouwde zijn vader 

en verhuisde het samengestelde gezin 

naar Den Haag, naar de Lange Poten 

39. Als zestienjarige meldde Van Lief-

land zich aan als leerling bij de Aca-

demie van Beeldende Kunsten - toen 

nog niet Koninklijk - aan de Prinses-

segracht. Aan de Academie heeft het 

vak bouwkunde een praktijkgerichte, 

ambachtelijke insteek. Zo werkte 

an iefland overdag als timmerman. 
Enkele leerlingen ontwikkelden zich 

later tot architect. an iefland was 
een van hen.

Parkstraatkerk

Nadat hij verschillende aanmoedi-

gingsprijzen had gewonnen, werd Van 

iefland op twintigjarige leeftijd door 
de bekende architect Pierre Cuypers 

gevraagd om assistent-opzichter te 

worden bij de bouw van de R.K. kerk 

van de H. Jacobus de Meerdere aan 

de Parkstraat. Voor deze neogoti-

sche kerk - ook wel Parkstraatkerk 

genoemd  ontwierp an iefland o.a. 
de koortribune en de eikenhouten sa-

cristiekasten. Twee jaar later vestigde 

hij zich al als zelfstandig architect. 

Zijn eerste woonadres wordt Stati-

onsweg 89. Later zal hij nog komen 

te wonen aan de Z.O. Buitensingel, 

Bezuidenhout (tegenwoordig Bezui-

denhoutseweg), Zwarteweg, Plein, 

Fluwelen Burgwal, wederom Bezui-

denhout en ten slotte Lange Poten 15. 

an iefland bleef ongetrouwd en 
woonde bijna gedurende zijn gehele 

leven samen met zijn stiefmoeder, die 

in 1914 overlijdt. De lange reeks van 

adressen is misschien wel illustratief 

voor de vele bouwplannen die Van 

iefland tijdens ijn loopbaan heeft 
ontworpen. Want zijn productie was 

enorm. Auteur Van Dam komt tot 

een opsomming van maar liefst 192 

verschillende projecten. Vele daarvan 

zijn nooit in uitvoering genomen, an-

dere zijn aan de sloophamer ten prooi 

gevallen, maar weer andere hebben 

de tand des tijds glorieus doorstaan 

en vormen nog steeds een architecto-

nisch sieraad voor de stad.

an iefland mag dan als architect 
bijna vergeten zijn, dat neemt niet 

weg dat hij een onmiskenbaar stempel 

heeft gedrukt op de Haagse stadsont-

wikkeling. Hij was dan ook niet al-

leen architect, maar ook stedenbouw-

kundige en - zeker niet onbelangrijk 

in dit verband - politicus. Binnen het 

hem vertrouwde katholieke milieu 

bouwde hij een uitgebreid en invloed-

rijk netwerk op van opdrachtgevers 

en aannemers, dat hem zeker geen 

windeieren heeft gelegd. Zo kreeg 

hij als beginnend architect in 1880 

van het parochiebestuur de opdracht 

herstelwerkzaamheden aan te bren-

gen aan de scheidingsmuur van de 

begraafplaats St. Petrus Banden aan 

de erkhoflaan. og geen jaar later 
bouwde hij op dezelfde begraafplaats 

acht grafkelders rond de kapel en 

later ook de bekende arcade, nu een 

rijksmonument. Eveneens in 1880 

ontwierp hij aan de Denneweg 134-

134a een nog steeds bestaande winkel 

met bovenhuis. Aan de Van Stolkweg 

24 bouwde hij in 1881 een grote villa 

in eclectische stijl, tegenwoordig een 

rijksmonument. De villa staat nu be-

kend als Villa Margaretha, genoemd 

naar een van de dochters van de 

opdrachtgever Simon van Leeuwen. 

Ook elders in Den Haag staan nog 

panden die door an iefland ijn 
ontworpen, o.a. aan de Riouwstraat, 

Bontekoekade en Herenstraat. Een 

bijzonder project betreft het Hofje 

van Hoogelande aan de Johannes 

Camphuijsstraat. In 1669 was door 

de Zeeuwse edelman Eduard van 

Hoogelande nabij de Boekhorststraat 

een hofje gesticht. Na langdurige ver-

waarlozing besluit het bestuur van het 

hofje in het begin van de twintigste 

eeuw tot nieuwbouw in het Bezui-

denhout en oekt an iefland aan 
als architect. Deze maakte in 1906 

een ontwerp voor de nieuwbouw aan 

de Johannes Camphuijsstraat. Op de 

binnenplaats staat een pomp uit 1676. 

De tuinbank uit 1911 is een geschenk 

van koningin Emma.

Als vooraanstaand architect met 

goede contacten met de rooms-katho-

lieke kerk kreeg an iefland in  
van het bisdom Haarlem de opdracht 

een parochiekerk te ontwerpen aan 

de Hobbemastraat. Deze kerk Al-

lerheiligst Hart van Jezus van bijna 

kathedrale afmetingen werd ingewijd 

op 1 mei 1894 en bood plaats aan 

2170 kerkgangers, van wie slechts 16 

W.B. van Liefland: architect van Scheveningen en de Schilderswijk

Hofje van Hoogelande, Johannes Camphuijsstraat, gebouwd in 1907. Detail gedeelte Oranjegalerij, blauwdruk.

Weer is een publicatie verschenen over een vooraanstaande Haagse architect. Na recent uitgege-

ven boeken gewijd aan de architecten Herman Wesstra jr. en Adam Schadee is nu een publicatie 

verschenen over het leven en werk van architect W.B. van Liefland (1857-1919). Auteur Peter van 

Dam geeft het fraai uitgegeven boek als subtitel mee: eigenzinnig Haags architect en stedenbouw-

kundige.

Academie van Beeldende Kunsten aan de PVilla ‘Margaretha’, Van Stolkweg 24. Opname ca. 1933.
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geen zicht hadden op het altaar of de 

preekstoel. De kerk is in 1973 geslo-

ten en het jaar daarop gesloopt.

Vooral op Scheveningen heeft Van 

iefland ijn architectonisch en 
stedenbouwkundig stempel tijdens 

het fin de si cle gedrukt. elaas is 
van zijn beeldbepalende gebouwen 

weinig tot niets meer over. et alace 
otel uit  werd in  gesloten 

en in 1979 gesloopt. De Oranjegalerij 

aan de boulevard onderging het-

elfde lot. et meest tot de verbeel-

ding sprekende bouwwerk van Van 

iefland was onder twijfel de ier 
of, oals de offici le naam luidde, het 
Wandelhoofd Koningin Wilhelmina 

uit . et lot van de e houten 
constructie op een stalen onderstel is 

algemeen bekend. p  maart  
brandde het paviljoen tot de grond toe 

af, waarna de Duitse bezetter overging 

tot de sloop van datgene wat nog van 

de eens zo trotse pier over was. Maar 

gelukkig is één karakteristiek gebouw 

dat an iefland in de badplaats heeft 
ontworpen aan de slopershamer ontko-

men, al is het uiterlijk in de loop der 

jaren compleet veranderd. et circus-

gebouw is ook op zijn tekentafel ont-

staan en werd op  juli  geopend 
door Circus Schumann. Later kreeg 

het gebouw de naam Circus Strassbur-

ger. Tot in de jaren zestig werden er 

circusvoorstellingen gegeven.

an iefland ontwierp niet alleen 
voor de beau monde die de badplaats 

Scheveningen rond de eeuwwisse-

ling be ocht. ij was ondernemend, 
zakelijk en bestuurde verschillende 

bouw- en exploitatiemaatschappijen, 

maar toonde zich ook een sociaal 

betrokken bouwheer. Dat bewees hij 

door in  samen met twee andere 
particulieren een stuk grond nabij het 

Oranjeplein en de Jacob Catsstraat aan 

te kopen voor de bouw van woningen 

voor minvermogenden. ij trad elf 
op als architect. De woningen staan 

tegenwoordig bekend als de Van 

Ostadewoningen. De huurprijzen va-

rieerden van ,  tot ,  gulden per 

week. Een van zijn compagnons was 

acob imons , directeur 
van een handelszaak en net als Van 

iefland lid van de aagse gemeen-

teraad. Simons, die later wethouder 

van inanci n ou worden, heeft ich 
zeer ingespannen voor de emancipa-

tie en verbetering van de materi le 
positie van de Joodse bewoners van 

de Wagenstraat en omgeving. Ook het 

complex woningen in de Schilders-

wijk dat bekend staat onder de naam 

et ort  is van de hand van 
an iefland.

n  werd an iefland geko en 
tot lid van de aagse gemeenteraad 
voor de Katholieke Kiesvereniging. 

Niet bij iedereen viel deze politieke 

functie in goede aarde. De courant 

et ieuws van den ag van  maart 
 schreef  e tweede kandidaat 

dien ik ongaarne op de lijst zie, is de 

eer van iefland, architect. iet dat 
er iets op dezen als persoon of als 

bouwmeester zou zijn aan te merken 

- integendeel, ik zou hem mijn zaken 

gaarne en volkomen toevertrouwen, 

en hij is een flink man ook. aar hij 
is bouwmeester in actieve particulie-

ren dienst; en nu hebben tegenwoordig 

de bouwondernemers zooveel met 

de gemeente te onderhandelen, en 

zooveel tegenstrijdige belangen te 

regelen, dat het plaats nemen van een 

hunner in den Raad niet zonder be-

denkelijkheid schijnt.” Een opvatting 

die anno  nog niets aan actualiteit 
heeft ingeboet. an iefland heeft 
overigens dankbaar gebruik gemaakt 

van de combinatie raadslid - architect. 

ij bemoeide ich actief met belang-

rijke stadsuitbreidingen die tijdens 

zijn raadsperiode aan de orde waren, 

oals de mislukte  pogingen van de 
gemeente om ark orgvliet aan te 
kopen, de aanleg van een strandboule-

vard, de bestemming van  hectare 
grond die de gemeente Loosduinen 

in  aan en aag moest afstaan 
en de koop van Marlot om er een 

wijk te ontwikkelen voor de hogere 

welstandsklassen. an iefland drukte 
een stevig stempel op deze ontwik-

kelingen, mede vanuit de gedachte 

extra opdrachten voor zijn bureau te 

verwerven. Ook op provinciaal niveau 

was hij actief. n  werd hij geko-

zen tot lid van provinciale staten. In de 

loop der jaren groeide echter de kritiek 

op de e vermenging van functies. ijn 
deskundigheid en wilskracht waren 

onomstreden, maar er was bijna geen 

bouwplan in en aag waar an ief-
land niet als architect, commissaris of 

aandeelhouder bij was betrokken. et 
dagblad et olk bestempelde an 

iefland als een notoire bouwgrond-

speculant die niet thuishoort in de 

gemeenteraad. et gevolg was dat in 
de raad een motie van afkeuring tegen 

hem werd ingediend. oewel de e 
werd verworpen, leidde zij toch de 

aftocht van an iefland als raadslid 
in. Bij de verkiezingen van 1911 

werd hij niet herkozen. In de laatste 

jaren van zijn leven ontwikkelde Van 

iefland een nieuwbouwplan voor het 
dan al bestaande Olympiatheater aan 

het rins endrikplein en maakte hij 
de eerste tekeningen voor een nieuw 

bioscooptheater aan het pui. et 
laatste project waar hij zijn naam aan 

verbond was de verbouwing van thea-

ter arr  in msterdam. ij overlijdt 
op 27 juli 1919 en wordt begraven op 

ijn  begraafplaats t. etrus anden.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

Van Dam, Peter, W.B. van Liefland 

1857-1919, Eigenzinnig Haags architect 

en stedenbouwkundige, Uitg. De Nieuwe 

Haagsche, 26,00 euro.

chitect van Scheveningen en de Schilderswijk

Stratenplan Van Liefland, Zuider-Bouwgrondmaatschappij nabij de Vaillantlaan en zijstraten. 
1896.

en aan de Prinsessegracht. Opname uit 1926.

Oranjegalerij en Palacehotel. Prentbriefkaart, verstuurd 1931.
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In het Interbellum (het tijdvak tussen 

de Eerste en de Tweede Wereldoorlog) 

beschikte de Haagse meubelfabriek 

Pander over een eigen vliegtuigfabriek 

die in eerste instantie was gevestigd 

aan de Zuid-Binnensingel (thans het 

Buitenom) en later op de houtwerf van 

het bedrijf in Rijswijk. Dat een meu-

belfabriek vliegtuigen construeerde 

was niet zo verwonderlijk omdat in die 

tijd vliegtuigen onder meer ook van 

hout werden gemaakt waarbij dezelfde 

houtbewerkingstechnieken werden 

gebruikt als bij de meubelbouw. In 

1924 had Harmen Pander de failliete 

inboedel en de constructeurs T.E. Slot 

en H. van der Kwast overgenomen van 

de in Rijswijk gevestigde Vliegtuig 

Industrie Holland (VIH). Vervolgens 

richtte Pander samen met zijn zoon 

Henk de Nederlandse Fabriek van 

Vliegtuigen H. Pander op. Dit bedrijf 

ging voortvarend aan de slag met de 

productie van ondermeer diverse types 

sport-, les -en zweefvliegtuigen.

Naar Indië

De grootste bekendheid zou de vlieg-

tuigfabriek van Pander krijgen met 

de S.4 ‘Postjager’. In de jaren twintig 

was de KLM namelijk begonnen om 

met Fokker-vliegtuigen een lucht-

verbinding met Nederlands-Indië tot 

stand te brengen. Op deze zogenaamde 

Indië-lijn werd in eerste instantie 

voornamelijk post getransporteerd. 

Toen de Fokkers echter groter en 

moderner werden, konden ook steeds 

meer passagiers worden vervoerd. 

Onder meer als gevolg van de vele 

tussenlandingen ontstond er kritiek op 

de traagheid van de (post)vluchten. 

In 1930 kreeg luitenant-vlieger D. L. 

Asjes van de Luchtvaartafdeeling (de 

voorloper van de huidige Koninklijke 

Luchtmacht) het idee om een speciaal 

snelpostvliegtuig op die Indië-route in 

te zetten. Dat idee werd overgenomen 

door de directies van enkele scheep-

vaartmaatschappijen. Een en ander 

had tot gevolg dat op 6 juli 1933 op 

het kantoor van de Vereenigde Neder-

landsche Scheepvaartmaatschappij 

aan de Stationsweg 137 in Den Haag 

het Studiecomité Snelpost Nederland-

Indië werd opgericht. Dit comité 

stelde dat niet het KLM-systeem 

gevolgd moest worden, dus gemengd 

vervoer van passagiers en post, maar 

dat een speciaal en snel postvliegtuig 

ontworpen moest worden dat geen 

passagiers mee zou kunnen nemen. 

Omdat een dergelijk toestel nog niet 

bestond, werd de firma ander  n 
benaderd, die vervolgens constructeur 

Slot aan het werk zette. Die ontwierp 

in een recordtijd een geheel uit hout 

vervaardigd driemotorig propeller-

vliegtuig dat bekend zou worden als 

de ‘Post- of Panderjager’. De onderde-

len werden in Den Haag gebouwd en 

vervolgens met een dekschuit over de 

Vliet naar Rijswijk vervoerd waar het 

vliegtuig op de houtwerf van Pander 

werd afgebouwd. Pander hoopte dat, 

als dit toestel een succes zou worden, 

het wellicht als snelle verkenner of 

bommenwerper aan de Luchtvaartaf-

deeling verkocht zou kunnen worden. 

Dat zou een illusie blijven. Het vlieg-

tuig dat de registratie PH-OST kreeg, 

werd eind november 1933 in Den 

Haag ingeschreven in het Nederlands 

Luchtvaartregister op naam van de 

firma ander. elaas ou dit toestel 
door pech worden achtervolgd. Dat 

begon al op 9 december 1933, toen het 

vliegtuig met als bemanning Asjes, de 

KLM-vlieger G.J. Geysendorffer en 

S. van Straaten voor een eerste (proef)

vlucht naar Indië vertrok. Echter, 

in Italië moest de vlucht vanwege 

ernstige motorproblemen worden af-

gebroken. Nadat de Postjager voorzien 

was van een nieuw motor, kon het 

toestel op pas op 27 december 1933 

uit Italië vertrekken. Vier dagen later, 

op 31 december, vond de aankomst in 

Batavia (nu Jakarta) plaats. Op 6 ja-

nuari 1934 vertrok de ‘Postjager’, die 

in de volksmond de naam ‘Pechjager’ 

had gekregen, weer naar huis om op 

11 januari op Schiphol te arriveren.

Pelikaan

De KLM stond sceptisch tegenover 

de plannen met de ‘Postjager’ en was 

van mening dat een dergelijk speciaal 

vliegtuig overbodig was. Om te 

bewijzen dat gemengd transport van 

passagiers en post ook snel uitgevoerd 

kon worden, kondigde de maatschap-

pij een versnelde kerstpostvlucht aan. 

Die vlucht zou uitgevoerd worden 

met het nieuwste Fokker-vliegtuig, de 

F-20 ‘Zilvermeeuw’. Omdat vlak voor 

het vertrek van Schiphol één van de 

motoren de geest gaf, moest de post 

in allerijl worden overladen in een 

ander toestel. Dat was de oudere en 

tragere Fokker F-18 ‘Pelikaan’ met 

als bemanning I. Smirnoff, P. Soer, 

J. Grosveld en C. van Beukering. Dit 

toestel vloog in een, voor die tijd, 

recordtijd van ruim vier dagen naar 

Batavia. De terugvlucht leidde tot 

een euforie in heel Nederland. Op 30 

december 1933 zat de bevolking aan 

de radio gekluisterd om het laatste 

nieuws over de ‘Pelikaan’ te volgen. 

Gezagvoerder Smirnoff naderde op 

die donkere, nevelige winteravond 

Schiphol waar tienduizenden waren 

samengekomen om deze historische 

gebeurtenis van nabij mee te maken. 

Door de laaghangende mist mislukten 

een aantal landingspogingen, maar 

uiteindelijk slaagde Smirnoff erin om 

de ‘Pelikaan’ veilig aan de grond te 

zetten.

Panderjager versus Uiver

Een jaar later, in 1934, nam de Pander 

‘Postjager’ deel aan de internatio-

nale Londen-Melbourne luchtrace. 

Die race was uitgeschreven door de 

Australische industrieel sir MacPher-

son Robertson in het kader van het 

100-jarig bestaan van de stad Mel-

bourne. De race, die op 20 november 

1934 van start zou gaan, bestond uit 

een snelheids- en een handicapklasse. 

De KLM deed voornamelijk mee 

om nogmaals te bewijzen dat snel 

postvervoer ook mogelijk was met een 

passagiersvliegtuig. Ingezet werd de 

uit aluminum vervaardigde Douglas 

DC-2 ‘Uiver’ met als bemanning K.D. 

Parmentier, J. Moll, B. Prins en C. 

van Brugge. Het na de vlucht van de 

‘Pelikaan’ door de luchtvaartkoorts 

aangestoken Nederlandse publiek 

volgde via de krant en radio de race 

van uur tot uur. De ‘Uiver’ zou uitein-

delijk de tweede plaats behalen in de 

snelheidsklasse en eerste worden in de 

handicaprace. De euforie in ons land 

was groot, maar toen de directeur van 

de KLM, Albert Plesman, na de race 

besloot om voortaan alleen nog maar 

met Amerikaanse Douglas-vliegtuigen 

te gaan vliegen, werden stenen door 

de ruiten van het KLM-hoofdkantoor 

aan de Hofweg gegooid. De rad-

draaiers stelden dat Plesman, door het 

buitenspel zetten van de vliegtuigin-

dustrie van Fokker, de werkloosheid 

bevorderde.

De enige andere Nederlandse deel-

nemer aan de Londen-Melbourne 

luchtrace was de ‘Postjager’, die nu 

‘Panderjager’ werd genoemd. Na een 

voorspoedig begin van de reis, sloeg 

het noodlot voor de ‘Panderjager’, met 

als bemanning Geysendorffer, Asjes 

en P. Pronk alsnog toe. Bij een tus-

senlanding in Allahabad (India) klapte 

een deel van het landingsgestel naar 

binnen waardoor het vliegtuig ernstig 

beschadigd raakte. Hoewel de lucht-

race voor de ‘Panderjager’ daarmee 

voorbij was, werd toch besloten om 

de reis naar Australië voort te zetten. 

Na reparatie van het vliegtuig besloot 

de bemanning op 26 oktober 1934 om 

naar Rangoon (de toenmalige hoofd-

stad van Birma, thans Myanmar) te 

vliegen. Bij de start raakte het toestel 

een voertuig dat als trekker fungeerde 

voor een lichtbaken. De rechtervleugel 

(met de rechter olietank gevuld met 

2000 liter vliegtuigbrandstof) brak 

daarbij af en het brandende spoor 

zette vervolgens het gehele toestel in 

lichterlaaie. Voordat de ‘Panderjager’ 

volledig uitbrandde kon de bemanning 

zich in veiligheid brengen.

ls gevolg van dit fiasco bleven ver-
dere orders voor de vliegtuigfabriek 

van Pander uit. In de volksmond deed 

zelfs de slogan ‘Koop je meubels bij 

Pander en je vliegtuig bij een ander’ 

de ronde. Toen vervolgens ook de 

gevolgen van de economische crisis in 

de jaren dertig zich steeds meer lieten 

voelen, moest Pander in 1934 nood-

gedwongen de deuren van de afdeling 

vliegtuigbouw van de fabriek sluiten.

Wim Lutgert

wlutgert@planet.nl

Een Haags product: de Pander Postjager
In mijn artikel ‘Den Haag ontdekt de luchtvaart’ dat op 27 de-

cember 2016 in De Oud-Hagenaar verscheen, gaf ik een korte 

beschrijving van vroegere Haagse luchtvaartbedrijven. In een 

reactie op mijn artikel stelde Roel Cadée dat hij de Pander ‘Post-

jager’ had gemist. Dat wil ik graag in dit verhaal rechtzetten.
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Om te voorkomen dat er stiekem wat 

zou worden bijverdiend, moesten 

zij zo’n twee keer per dag naar een 

zogenoemd ‘stempellokkaal’ komen 

om te stempelen. Dat dit stempelen 

door velen als bijzonder vernederend 

werd ervaren, is niet verwonderlijk. 

Het gaf hun het gevoel een nutteloze 

steuntrekker te zijn.

Om zo’n werkloze nog enig nuttig 

werk te laten doen, werd de ‘werkver-

schaffing  opge et. et als doel het 
bouwen van zwembaden, het aanleg-

gen van wegen en parken, het graven 

van kanalen, etc. De aanleg van ons 

Zuiderpark was een van die projec-

ten. it park werd in  officieel 
geopend.

Echte banen kregen de steuntrek-

kers niet aangeboden, maar werden 

gedwongen tegen een schamel loon, 

dat net iets boven het steunbedrag 

kwam, lange dagen te maken en 

behoorlijk zwaar lichamelijk werk 

te verrichten. Kon de man het werk 

niet volhouden of werd hij ziek, dan 

volgde ook hier ontslag en werd hij als 

het ware gestraft door intrekking van 

het recht op de steunuitkering . Hij 

was dan aangewezen op ‘armenzorg’ 

(de liefdadigheid), wat veelal een nog 

lager inkomen betekende en als nog 

meer vernederend werd ervaren.

Tijdens de bezetting werden de man-

nen die geen werk hadden, gedwongen 

in Duitsland te gaan werken, meestal 

in de oorlogsindustie.

Aanvankelijk was er na de Tweede 

Wereldoorlog nog niet voor ieder-

een werk en werd mede daardoor de 

werkverschaffing weer ingesteld onder 
de naam D.U.W. (Dienst Uitvoerende 

Werken). Het overheidsbeleid ten 

opzichte van de werklozen was echter 

ten goede veranderd. Er werden nu 

inspanningen gedaan ze aan een echte 

baan te helpen. Spoedig kwam er vol-

doende werkgelegenheid beschikbaar 

en kon iedereen volop werk vinden.

Het belastingplaatje

Een van de meest gehate objecten in 

de crisistijd was het rijwiel-belasting-

plaatje.

edereen, die ich met een fiets op de 
openbare weg bevond, was verplicht 

ervan voorzien te zijn.

Voor 2,50 gulden waren ze op het 

postkantoor te koop en een jaar geldig.

Er werd door de politie streng opgelet: 

onder plaatje met de fiets op straat, 
was bijna zeker een bekeuring.

Werklozen kregen het plaatje 

gratis. Uit hoeveel personen zijn gezin 

ook bestond, deed niet terzake, één 

plaatje, meer niet.

Er was een gat in het midden van dat 

gratis belastingplaatje aangebracht.

mdat iedere fietser dat plaatje, 
aanvankelijk ichtbaar aan de fiets 
gemonteerd en later op de linkerborst 

moest dragen, was door dat gat het 

voor iedereen duidelijk, dat de bezitter 

een steuntrekker was.

Ook was het voor de steuntrek-

ker streng verboden, op straffe van 

een, voor die tijd, stevige boete en 

inbeslagname van het gratis-belas-

tingplaatje, om op ondag van de fiets 
gebruik te maken. elfs met de fiets 
aan de hand lopen was hem zodoende 

op zondag niet toegestaan.

Dat menige zucht van verlichting is 

geslaakt toen op 1 mei 1941de rijwiel-

belasting definitief werd opgeheven, 
spreekt vanzelf.

Joop Arts

jwarts@casema.nl

De crisistijd voor de Tweede Wereldoorlog
Het leven in de crisistijd voor de Tweede Wereldoorlog was voor 

veel van onze ouders (grootouders) beslist niet zorgeloos. De 

kans van het ene op het andere moment je werk, dus je inko-

men, te verliezen, was in die tijd voor iedereen groot. De werklo-

zen ontvingen dan van de regering financiële ondersteuning. De 

zogenaamde ‘steun’: een bedrag dat amper voldoende was voor 

de eerste levensbehoeften.
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THUISZORGWINKEL

NOG GEEN LID?NOG GEEN LID?
 

 

 

 

         Bel en bestel 070-22 10 581

Onze  prijs vanaf € 28,95

Voor leden vanaf

  23,15

Toiletverhoger, zonder deksel

Voor leden

49,50

Onze  prijs € 61,95

Bel

070-221 05 81
en wordt  nu 

gratis  lid !

Wandelstok, schokabsorberend

Onze  prijs € 41,95

Voor leden

  33,50

Pillendoos compleet 1 week

Voor leden 

     7,95

Onze  prijs

 € 9,95

Elektrische mobiliteitstrainer

Voor leden 

  79,95
Onze  prijs  € 99,95

Binnenhuis rollator
Let’s Go Indoor

Onze  prijs € 199,95

Voor leden 

  159,
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.

gezond en fi t het voorjaar in

Bloeddrukmeter bovenarm

BackJoy

Voor leden 

  39,95

Onze  prijs € 49,95

lichtgewicht speciaal 

voor binnenshuis

Onze  prijs € 39,95

verkrijgbaar in 5 of 10 cm inclusief handig meeneem etui

train uw been- en armspieren volautomatisch

helpt om actief en rechtop te zi tten

volautomatische bloeddrukmeter

elke dag heeft 4 tijdstippen



Wat hadden mijn moeder en schoon-

moeder het dan moeilijk... Werkelijk 

alles werd zelf voorbereid en gekookt. 

Zelfs de kerststol en het krentenbrood 

werden zelf gebakken. Uren stond 

er een emmer bij de kachel met deeg 

wat moest rijzen. Daarna in een klein 

oventje bakken, de lucht ruik ik nog! 

Appelmoes gekookt van goudrenet-

ten, doperwtjes zelf gedopt, aardap-

pelpuree met boter en melk, en als het 

een goed jaar was kwam er een kip 

of kalkoen op tafel. En soms (wat ik 

nu nooit meer zou eten) een konijn... 

En niets uit een pakje, alles puur en 

natuur! En met liefde bereid, hoewel 

mijn moeder echt wel in de stress zat 

voor de feestdagen. En op oude-

jaarsavond maakte mijn moeder een 

huzarensalade, als er geld genoeg was 

lagen er zalm, paling en garnalen op 

de schotel. Als er geen geld was alleen 

een salade met een paar tomaatjes, 

augurkjes en ei erop.

Mijn moeder kon goed koken, ze vond 

het ook leuk en maakte gerechten die 

in de jaren vijftig en zestig niet echt 

gewoon waren, zoals nasi, bami en 

spaghetti met gehaktballetjes, mijn 

favoriet op mijn verjaardag. Zelf ge-

haktballen maken, van een doorregen 

runderlap die door de slager werd ge-

malen, een favoriet van ons allemaal. 

Haar appeltaarten en cakes waren zo 

heerlijk, en we hadden echt een mini-

keuken met weinig apparatuur, dus dat 

was echt een enorme klus.

Later ging ze het steeds minder leuk 

vinden, zeker toen mijn broer en ik 

uit huis waren en mijn vader was 

overleden. Toen draaide de boel om, 

ik ging voor haar koken en ze kwam 

bij mij eten! Hoewel ik helemaal niet 

kon koken toen ik ging trouwen, heb 

daar echt een Margriet-basiskookboek 

voor gekocht en dat kookboek was 

mijn bijbel in de eerste jaren. Later 

werd het echt een hobby en vond ik 

het ontzettend leuk om hele rijsttafels 

te maken voor vrienden. Ik moet 

zeggen dat ik het uitgebreid koken, nu 

ik zelf ouder ben, steeds minder doe 

en het ook steeds makkelijker voor 

mezelf maak...

En dan de bouillon van mijn schoon-

moeder, ik heb nog nooit zulke lek-

kere soep gegeten als bij haar! Uren 

op een klein vuurtje trekken met een 

schenkel en beenderen, dan de groen-

ten erin en balletjes van zelf gedraaid 

gehakt! Heerlijk, ik heb geprobeerd 

om het na te maken maar tot op heden 

is dat niet gelukt! Ook haar bavarois 

was ongeëvenaard, wat hebben we 

met de hele familie gesmuld!

Mijn vader kon absoluut niet koken, 

zelfs een ei bakken was hem nog te 

moeilijk. Maar met oudjaar stond hij 

de halve dag in de keuken om ap-

pelflappen te bakken. lakken appel 
(weer die goudrenetten) in deeg, in de 

zonnebloemolie en dan uitlekken op 

keukenpapier. En dan heerlijk warm 

opeten met poedersuiker! Dat het 

hele huis stonk, was voor hem geen 

probleem, gewoon de ramen open en 

bakken maar! De volgende dag was er 

een enorme schotel appelflappen over, 
dat was ons ontbijt en de lunch voor 

Nieuwjaarsdag.

Onvergetelijk waren de zelfgemaakte 

kroketten en bitterballen van mijn 

moeder. De buren kwamen er voor 

naar de Brasem waar mijn ouders in 

de jaren zeventig een zomerhuisje 

hadden. Hele schalen vol. En die 

gingen snel leeg! Zelf heb ik ze in die 

jaren ook nog gemaakt en dat lukte 

vrij aardig. Een paar jaar geleden heb 

ik het recept weer teruggevonden en 

het opnieuw geprobeerd. Dat was 

geen succes, had een grote schaal 

ragout, maar kroketten wilden het 

niet worden. Waarschijnlijk een ander 

merk bloem!

Een grote rage in de jaren zeventig 

was vleesfondue. Dat deden we op 

hoogtijdagen, zoals kerst en als er 

iemand jarig was. Altijd leuk, maar 

omdat er vooraf flink geborreld werd, 
stak er altijd wel iemand de vleesvork 

in zijn mond en brandde zijn lippen. 

En op een avond dat vrienden van 

mijn ouders kwamen fonduen, werd 

deze oom Jan zo dronken dat hij de 

pan met vet met zijn vork omduwde 

en de hele tafel onder de olie zat. 

Gelukkig geen brand, maar wel een 

ontzettende vette kledderboel op de 

tafel en de vloerbedekking. Dat was 

gelijk de laatste keer, de pan ging in 

de schuur en is er nooit meer uitge-

komen!

Het is dus in deze tijd allemaal wel 

minder stressen om een feestmaaltijd 

te bereiden, maar als ik denk aan 

vroeger was het toch wel gezelliger en 

lekkerder wat we aten.

En de trend van nu is toch ook weer 

om puur en natuur te eten. Geen pak-

jes en kruidenmengsels waar je nog 

van alles aan toe moet voegen, maar 

gewoon alles zelf maken! Dat probeer 

ik ook zoveel mogelijk te doen, hoe-

wel het soms ook wel heel makkelijk 

is om een kant-en-klare boerenkool-

schotel te kopen... Sorry, mam!

De kaaskoekjes van mijn moeder wa-

ren zo lekker dat de trommel heel snel 

leeg was. Het recept is heel simpel, 

maar we maken ze nog steeds!

Lonneke Passchier

lonpasschier@hotmail.com

Eetgewoonten door de jaren heen
Tijdens de kerstboodschappen werd het me ineens duidelijk hoe 

makkelijk het eigenlijk allemaal geworden is met koken voor de 

feestdagen. Als je wilt, kan je alles kant-en-klaar kopen, hoef je 

geen uren in de keuken te staan om een behoorlijke feestdis te 

bereiden! Stoofpeertjes, pommes duchesse, kalkoen, varkens-

haas, rosbief: alles in schotels die je zo in de oven kunt doen.
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Recept kaaskoekjes.
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We zijn er voor elkaar!

WWW.DEVOLHARDING.NL

WIE ZIJN DE BLIJMAKERS?

Leden van De Volharding die zich op vrijwillige

basis verdienstelijk willen maken door het

geven van oprechte aandacht aan leden die

hebben aangegeven daar behoefte aan te

hebben. De Blijmaker wordt altijd gescreend,

voordat we deze persoon aan een Ontmoeter

koppelen. Ook houden we rekening met

persoonlijke voorkeuren en achtergrond.

WAT DOEN DE BLIJMAKERS?

Op regelmatige basis wordt er afgesproken.

Er zijn Blijmakers in Den Haag, Zoetermeer en

Delft. De bezigheden waar zoal aan gedacht

kan worden zijn:

•  Doen van een boodschap

•  Helpen bij administratie

•  Voeren van een gesprek

•  Begeleiden van mensen naar bezoek aan

 een specialist of ziekenhuis

•  Samen wandelen of muziek maken

•  Helpen bij een eenvoudige klus in huis

WORD BLIJMAKER

Heeft u interesse in mensen en kunt u zich

inleven in anderen? Wilt u een steentje

bijdragen? Neem dan snel contact met ons op

voor een gesprek over de mogelijkheden.

De Volharding geeft haar vrijwilligers een

onkostenvergoeding van € 4,50 per uur

met een maximum van € 764,- per jaar voor

mensen in de bijstand en tot maximaal

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

het bezit van een baan.

WORD ONTMOETER

Zou u graag in contact willen komen met

een van onze Blijmakers? Meldt u zich dan

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

Dit is de maximale onkostenvergoeding die

een vrijwilliger mag ontvangen. U krijgt elke

maand een factuur van De Volharding voor

de uren dat de Blijmaker bij u is geweest. Wij

keren dit volledig uit aan uw Blijmaker. Kunt u

dat bedrag echt niet missen en wilt u een lager

bedrag afspreken, dan helpen wij u toch.

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

of mail naar blijmaker@devolharding.nl

Word Blijmaker of Ontmoeter!

De Volharding Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag

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

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.

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Uitvaartspreekuren 
Voor uitvaartvragen en voorbesprekingen 

Veel mensen hebben vragen over wat er allemaal bij een uitvaart 
komt kijken. Daarvoor kunt u terecht op ons uitvaartspreekuur, 
waar al uw vragen over het regelen van een uitvaart worden 
beantwoord.

Zonder afspraak inlopen
U bent op de hieronder aangegeven woensdagen tussen 09.30 
en 12.30 uur van harte welkom met vragen over uitvaartwensen, 
sparen voor uw uitvaart, etc. aan de Frederik Hendriklaan 7 in 
‘s-Gravenhage. Dit kan gewoon zonder afspraak, maar een afspraak 
maken kan natuurlijk ook. Bel hiervoor met 070-355 64 27 of stuur 
een e-mail naar info@adpatres.nl.

dernemingen anno 1888

15 februari  |  1 maart  |  15 maart

Een advocaat die in zijn carrière 
verpletterd wordt door een rechter die de 
fi nanciële steun heeft van de overheid. De ad-
vocaat wordt aangevallen omdat hij gelogen 
zou hebben, terwijl overduidelijk blijkt dat 
niet hij maar deze rechter loog.

Een schrikbarend boek “De Liegende Rechter” 
van Hugo Smit.

De Oud-Hagenaar biedt zijn lezers dit boek aan met een lezersaanbieding. 

U kunt bestellen op de website: www.deoud-hagenaar.nl
Of u maakt € 29,95 over op rekening nummer:
NL 44 ABNA 0813 7269 48 
t.n.v. FRT B.V. met uw naam en adres.

Het boek wordt u dan gratis toegezonden.

Het schandaal gaat verder

Rotzooi bij justitie: meer regel dan uitzondering. 
VVD-justitieministers, Van der Steur, Opstelten 
en ook staatssecretaris Teeven werden wegge-
stuurd door het parlement. Wegens goochelen 
met de waarheid, dit zou je liegen kunnen 
noemen! Uitgerekend bij justitie, waar het gaat 
om rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Het leent zich voor een roman. ‘Leugen 
en bedrog regeert het ministerie van justitie’.

Ministers doen hun werk bij de gratie van ambtenaren en ambtelijke diensten. Als 
die niet 100 procent correct zijn, dan is de minister de klos. Minister weg, ambte-
naar gaat gewoon verder.

Hoge normen. Hoge waarden. Competente ambtenaren die ontbreken bij het 
dienstonderdeel ‘de Raad voor de Rechtspraak’. Geld blijven pompen in een 
liegende rechter is onrechtmatig en geldverslindend. Benieuwd hoelang het duurt 
totdat er een onderzoek naar deze handelwijze plaatsvindt. De nieuwe minister 
zou normaal moeten doen en ingrijpen in plaats van wegkijken. Vrij naar de heer 
Rutte.



UITGAAN

in de jaren 

60,70
en 80!
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   Henny’s man in een jazzband 

Henny Beenen was actief in het Haagse 

uitgaansleven van Den Haag in de 

jaren zestig. Haar moeder werkte bij de 

Bouwmeester Revue en kende Buziau 

persoonlijk.

  Ondanks dat Henny zich daar zelf niet 

veel meer van kan herinneren, weet ze 

wel te vertellen dat haar moeder veel 

verhalen vertelde over de tragische 

clown Buziau, die heel lang in Rijswijk 

woonde en na de Tweede Wereldoorlog 

niet meer terugkeerde op het podium. De 

jaren zestig staan haar wat meer bij.

    Henny vertelt: “Mijn man werkte als 

drummer in diverse bands als semi-

professional. Leuke bandjes die meestal 

jazzmuziek speelden. Het was een semi 

professionele band die vaak heel wat 

schnabbels hadden. Feesten en partijen 

enzo. Ze waren best wel populair en hoe-

wel het beslist een hobby voor hem was, 

verdiende mijn man er op die manier 

ook nog een aardig zakcentje bij.”

    “Hij heeft met de grote Pia Beck mogen 

musiceren, uiteraard op Scheveningen 

en de anekdotes uit die tijd zijn dan 

ook talrijk. In de Scala Bodega aan de 

Wagenstraat, midden in het Haagse cen-

trum, streken de bandleden na afl oop van 
een optreden vaak neer, samen met de 

jongens van de Stork Down Dixie Kids, 

Tony Miller en nog vele anderen.”

“Het was daar altijd gezellig en er werd 

behoorlijk veel gelachen. Met veel ple-

zier denk ik terug aan die tijd. In 1966 

vertrokken wij naar Zuid Afrika, waar 

we 23 jaar hebben gewoond.”

     Piet stapte in kerksociëteiten 

Begin jaren zeventig ging Piet Goey-

enbier veel uit. Hij kwam voornamelijk 

in jeugdsociëteiten, die behoorden bij 

katholieke kerken. Een aantal van deze 

kerken is inmiddels afgebroken.

  Piet vertelt: “Het meest kwam ik in 

Sociëteit 2032. Deze soos was in de 

crypte van de katholieke kerk, nabij 

de Raaphorstlaan in de Haagse wijk 

Moerwijk. De soos was alleen open op 

zaterdagavond. Er trad meestal een band 

op die de actuele hits goed kon spelen. 

Later deed daar de disco haar intrede. 

Voor de toegang had je een wel heus 

lidmaatschapspasje nodig. Je kon er licht 

alcoholische dranken krijgen. Bier en 

wijn en zo. Geen sterkere dranken.”

    “Van acht tot twaalf uur kon je er vier 

uur heerlijk swingen. Daarna ging je het 

meisje, waar je het meest of het laatst 

mee had gedanst, thuisbrengen. En als er 

niemand thuis te brengen was, want dat 

kon ook natuurlijk, ging je een patatje 

halen bij een snackbar in de buurt. Leuke 

bijkomstigheid was dat de broertjes 

Bolland en Bolland, die toen aan het 

begin van hun carrière stonden, ook vrij 

frequent als bezoekers te vinden waren 

in deze sociëteit. Dat waren aardige 

gasten.”

    “Andere jeugdsociëteiten bij kerken 

waar ik kwam, waren die op zondagmid-

dag bij de Dierenselaan en die op zon-

dagavond aan de Sportlaan. De namen 

daarvan ben ik vergeten. Wel weet ik 

nog de naam van de kerk in Spoorwijk: 

de Jeroenkerk. Die hadden ook zo’n 

jeugdsociëteit.”

    “Het publiek in deze sociëteiten was 

zo tussen de 15 en de 20 jaar oud. 

Teenagers dus. Belangrijkste activiteiten 

waren voornamelijk samen gezellig klet-

sen en dansen. In de beginjaren stonden 

er voornamelijk veel bandjes te spelen, 

later werden dat disco’s. Populaire 

dansnummers waren: James Brown met 

Sex Machine, Carlos Santana met Black 

Magic Woman, Creedence Clearwater 

Revival met I Put A Spell On You en 

Rare Earth met Get Ready.”

    “In Rijswijk had je ook van deze aan 

de katholieke kerk verbonden sociëtei-

ten, waar ik zeer regelmatig kwam. Zo 

was er Het Zoldertje, dat behoorde bij 

de Bonifatiuskerk aan de van Vreden-

burchweg. Daar kwam zelfs een nog 

piepjonge Monique van der Ven over 

de vloer. In de Minister Talmalaan in 

Rijswijk was een sociëteit die verbon-

den was aan de Bernadette kerk. Deze 

was altijd open op zondagavonden. Een 

thuiswedstrijd voor mij, aangezien ik 

toen ook met mijn ouders in de Minister 

Talmalaan woonde. In deze soos werd 

de zondagavond altijd afgesloten met 

het nummer Gute Nacht Freunde van 

Reinhard Mey.”

    “Medio jaren zeventig kwam er een 

eind aan deze aan de kerk gerelateerde 

sociëteiten. Dit kwam niet door het ge-

brek aan animo van de bezoekers, maar 

vooral omdat het kerkbestuur vond dat 

deze activiteiten niet meer goed pasten 

bij de kerk.”

    “Een andere veel bezochte soos in 

Rijswijk, was die bij Don Bosco. Daar 

kon je tafeltennissen en biljarten en af 

en toe was er een fi lm te ien. n het 
hoofdgebouw speelde ook wel eens 

een band of was er een disco-avond. 

Bijzonder aardig om nog te vermelden 

was een optreden van een bandje in de 

schuilkelder van het toen nieuwe stad-

huis van Rijswijk. Dit was een lage soort 

atoomschuilkelder, met een kruip-door 

sluip-door in- en uitgang. Zeer apart. 

Een paar keer ging het hier niet goed als 

gevolg van allerlei kleine vechtpartijtjes. 

Daarna was het helaas gauw gedaan met 

de pret.”   

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere fi nanciële 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’.

 AOW en pensioen

    

 Pensioendeeltje van

ex uit verleden 

 Mijn echtgenote was eerder getrouwd 

met een deelnemer in het ambtenaren-

pensioenfonds ABP. Vele jaren na de 

scheiding ging haar eerste echtgenoot 

over naar het pensioenfonds voor de 

metaal en techniek PMT. Inmiddels 

is hij gepensioneerd. Mijn echtge-

note denkt nu enig recht te hebben 

op een stukje van zijn pensioen uit de 

ABP-deelname. Bij navraag, door de 

eerste echtgenoot, heeft het ABP hem 

doorverwezen naar het PMT, dat de 

pensioenopbouw heeft overgenomen 

van ABP. Het PMT stelde desgevraagd 

dat mijn echtgenote geen enkel recht 

heeft op een deel(tje) van het pensioen 

van haar ex. Klopt dit? Overigens, er 

is een echtscheidingsconvenant, maar 

helaas niet (meer) vindbaar. 

  Wij kunnen niet overzien of uw echt-

genote nog recht heeft op een stukje 

pensioenverevening van haar ex. 

Overigens als de echtscheidingscon-

venant niet meer terug te vinden is, 

dan kan zij deze misschien nog wel 

opvragen bij het advocatenkantoor 

van destijds. Normaal gesproken 

moet ze die bewaren. Ook als het bij 

de burgerlijke stand is gedeponeerd 

(vaak het geval), kan zij die achter-

halen. Kost enkele euro’s waarbij zij 

wel rekening moet houden met deze 

privacygevoelige zaak. Het zou ook 

kunnen dat in het verleden pensioen-

rechten (en niet alleen nabestaanden-

rechten) pas werden opgebouwd na 

de 25ste verjaardag van haar ex die 

- zo blijkt uit uw vraag - kennelijk 

pensioenoverdracht heeft gedaan.

      Samenlevingskwesties

      

 Curator worden over

oudste zus 

 Ik ben al 70 jaar en heb twee oudere 

zusters. Ze zijn beiden dementerend. 

Voor de ene zus worden haar zaken 

prima geregeld door haar zoon. De 

andere heeft geen kinderen. Ik ben 

het enig overgebleven familielid dat 

dingen voor haar kan regelen. Ik ben 

ook de contactpersoon voor het ver-

pleeghuis waar zij verblijft. Er moeten 

regelmatig betalingen voor mijn 

zus gedaan worden zoals de kapper, 

pedicure, etc. Ik teken nu namens haar 

voor betalingen maar dat kan natuur-

lijk niet zo doorgaan. Wat is volgens u 

de procedure die ik moet opstarten om, 

met wettelijke goedkeuring, zeggen-

schap over haar financiën te krijgen 

zodat ik betalingen voor haar kan 

doen. Moet ik dan haar bewindvoerder, 

curator of mentor worden en hoe moet 

ik dat dan gaan regelen? Ik besef dat 

ik erg laat hiermee ben omdat zij al 

erg dement is geworden en nauwelijks 

meer aanspreekbaar is. Het excuus 

is dat ik weken ben bezig geweest om 

haar woning leeg te krijgen en allerlei 

instanties aan te schrijven. Wat moet 

ik doen? 

  Veruit de beste oplossing voor 

u is als u curator wordt over uw 

oudste zus. Dat is een gang naar de 

rechtbank. Dat is ook het geval bij 

mentors en bewindvoerders (beide 

toezichthouders worden vaak bij 

wilsonbekwame kinderen gebruikt).

      Als u het curatorschap krijgt, dan 

kunt u zonder problemen de rekenin-

gen voldoen en andere persoonlijke 

beslissingen nemen over uw oudste 

zus. Houdt er wel rekening mee dat 

u regelmatig aan de rechtbank een 

verslag moet uitbrengen. U wordt 

niet op uw blauwe ogen geloofd.

      Verpleeghuizen hebben overigens 

ook onafhankelijke derden die dit 

werk doen, maar waarschijnlijk 

is uw oudste zus dan duurder uit. 

Het lijkt ons dat u, zeker als u een 

verklaring omtrent goed gedrag kunt 

krijgen, van de rechtbank zonder al 

te veel problemen over uw oudste 

zus curator kunt worden. Wilt u meer 

weten, raadpleeg dan een notaris. 

Een telefoontje naar uw rechtbank 

in uw gebied, kan al erg veel helpen 

om u te informeren.

      Erf- en schenkingsrecht

      

 Schenken voor aflossing

huishypotheek 

 Ik heb begrepen dat ik weer vanaf 1 

januari dit jaar maximaal 100.000 

euro mag schenken aan een van mijn 

kinderen voor het kopen van een huis? 

Klopt dit? 

  Ja. Dit jaar is die regeling herroepen. 

Onder voorwaarden kunt u weer een 

schenking doen aan uw kinderen (in 

2016 was dat maximaal 53.016 euro) 

voor aankoop van een huis, afl ossing 
van de huishypotheek of voor de 

verbouwing.

      Nieuw is dat de eenmalige verhoog-

de vrijstelling in 2017 verspreid over 

drie achtereenvolgende kalenderja-

ren mag worden benut. De schenker 

kan hierbij jaarlijks variëren in het 

te schenken bedrag. De verkrijger 

dient ieder jaar aan de leeftijdseis 

van minimaal 18 jaar en maximaal 

39 jaar te voldoen.

      De schenking kan notarieel, maar 

ook onderhands vastgelegd worden. 

Een tussenkomst van de notaris is 

dus niet noodzakelijk. Zo kunt u 

regelen dat als u meerdere kinderen 

hebt en de schenkingen niet gelijk-

tijdig worden gedaan, uiteindelijk 

niemand wordt benadeeld.     

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

 Lezersreacties over uitgaan in Den Haag   
  Voor mijn rubriek ontving ik een aantal mails van lezers over deze 

periode in hun leven. Hieronder volgen een paar verhalen. 

 James Brown - Sex Machine.   
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Al geruime tijd wissel ik met een 

oud-klasgenoot van de lagere school 

per mail herinneringen uit. Wat de 

een bijna vergeten was, vult de ander 

graag aan. En andersom natuurlijk. 

Het gaat over van alles. Over hoe 

onze vaders vroeger iedere ochtend de 

kachel aanmaakten. Over de eigenaar-

digheden van onze meester en onze 

klasgenoten. Over onze kleren van 

toen. Over onze angsten en verliefdhe-

den. Alles natuurlijk aangevuld met de 

kennis van nu.

    Onlangs mailde hij me, dat hij zich 

nog kon herinneren dat hij geld pikte 

uit de portemonnee van zijn moeder.

    Hij schreef verder: ‘Zakgeld had je 

eerst niet. Later heel weinig. Het 

begon met vijf cent per week. Genoeg 

voor voor de snoepwinkel, vlakbij. 

Daar probeerde ik ook eens met 

kartonnen speelgeld snoep te kopen. 

Tot woede van de winkelier. Gelei-

delijk werd vijf cent een dubbeltje en 

tenslotte een kwartje. Meer is het nooit 

geworden. Als ik meer wilde, moest ik 

dat maar aanvullen. Daar werd ik dan 

ook heel creatief in.

    Op een keer zag ik thuis op een 

bureautje zomaar een biljet van 25 

gulden liggen. Daarmee ben ik toen bij 

de ijscoman met een karretje een ijsje 

gaan kopen. Hij vond dat verdacht en 

vroeg: ‘Hoe kom je daaraan?’

    Ik zei: ‘O, dat is gewoon mijn zak-

geld’. Toen ging hij in een cafe naar 

binnen om het te wisselen. En ik ging 

er als een haas vandoor.

    Daarna heb ik nooit meer geldbiljetten 

gestolen. Alleen maar kleingeld. Heel 

geraffi neerd.

    In onze winkel stond een kassa die je 

met een hendel open moest doen. Dan 

ging er een belletje. Als je dat voor-

zichtig deed en je hand al in de lade 

stak, kon je het belletje tegenhouden 

en geruisloos iets pikken.

    Last van mijn geweten heb ik daarover 

nooit gehad. En, vraag ik me nu af, 

hoe kan dat nou? En zouden ze het 

ooit gemerkt hebben? Ik denk het niet. 

Want mijn ouders waren wel zo, dat ze 

dat dan aangekaart zouden hebben.’

    Aldus mijn oude schoolvriend.

     Een knagend geweten 

Geïnspireerd door zijn verhalen vroeg 

ik mevrouw Pasgeld of zij vroeger 

ook wel eens wat uit de portemon-

nee van haar moeder had gestolen. 

Nou, dat bleek schering en inslag te 

zijn geweest. Ook altijd kleingeld als 

aanvulling op het zakgeld. En ook 

nooit betrapt.

  Maar op de een of andere manier 

knaagde haar geweten wel en besloot 

ze haar wandaden te bekennen aan 

haar iets oudere zusje van negen. Een 

gevoel van saamhorigheid was het 

gevolg. Want ook haar zusje bleek 

regelmatig een greep in moeders 

portemonnaie te doen.

    Samen besloten ze dat ze dat heel 

zielig voor hun moeder vonden en 

zochten naar middelen om het weer 

goed te maken. Ze kochten een bosje 

bloemen en gaven dat aan haar.

    ‘Kinderen, wat lief van jullie. Waar 

heb ik dat aan verdiend?’, vroeg 

moeder.

    ‘Omdat we jou zo lief vinden’, was 

het antwoord.

    Toen ik die herinnering van mevrouw 

Pasgeld hoorde, was ik geroerd. Maar 

kon niet nalaten te vragen, waar ze dat 

geld voor dat bosje bloemen vandaan 

hadden.

    Maar eigenlijk had ik dat zelf ook wel 

kunnen raden: ‘Uit de portemonnee 

van onze moeder natuurlijk’.

     Sporen uitwissen 

En nu ontkom ik er natuurlijk niet aan. 

Nu zal ook ik voor de bijl moeten met 

mijn eigen ervaringen op gebied van 

diefstal en ontvreemding.

  Mijn allereerste herinneringen daar-

omtrent gaan naar het winkelen met 

mijn oma in de Haagse Bijenkorf. Ik 

was zeven. Toen de oma even was af-

geleid door een voordelige aanbieding, 

zag ik in een gemakkelijk bereikbaar 

winkelvak een werkelijk schitterende 

servetring liggen. Niet zomaar een 

servetring. Nee, een zilverkleurige met 

prachtige rozetversieringen rondom. 

En het was gebeurd voor ik er erg in 

had. Ik keek niet eens eerst in het rond 

of er iemand naar me keek. Hij zat 

zomaar in mijn broekzak voor ik het 

wist. Eigenlijk kon ik er zelf niet eens 

veel aan doen, vond ik.

    Op de terugweg naar huis brandde 

hij wel in mijn zak. Steeds legde ik 

een hand of een arm op die zak om te 

voorkomen dat iemand zou vragen wat 

er toch zo uitstak in die broekzak.

    Gedachten aan hoge geldboetes en cel-

straffen, maakten dat ik de nacht erop 

geen oog dicht deed. En de volgende 

nacht evenmin. Er zat niets anders op 

dan alle sporen van mijn misdaad uit-

wissen voordat men mij op het spoor 

zou komen. Dus deed ik de servetring, 

die ik de hele tijd onder mijn matras 

had verborgen, weer in mijn zak en 

deponeerde hem in de eerste de beste 

afvoerput langs het trottoir.

     Gestolen goed gedijt goed 

Later had ik minder wroeging. Ook ik 

kwam in de verleiding om delen van 

het wisselgeld, dat bij ons thuis altijd 

onder de glazen kast in de keuken lag, 

te ontvreemden. Maar juist omdat dat 

daar zo open en bloot lag, verdacht 

ik mijn moeder ervan, dat ze dat 

daar expres had neergelegd om mijn 

eerlijkheid te testen.

  Dus haalde ik het in onbewaakte 

momenten altijd gewoon uit haar 

portemonnee.

    En o, ja. Toen ik er in de klas een 

keertje uit werd gestuurd (om mijn 

heil in de gang te gaan zoeken, zoals 

de meester dat uitdrukte) herinnerde 

ik me, dat mijn klasgenoot Roeltje 

Debrichie een Dick Bos-boekje in zijn 

jaszak had zitten. Dat had hij er in de 

pauze uitgehaald om het me te laten 

zien. Stiekem, in een hoekje. Want hij 

had het gestolen, vertelde hij me.

    U begrijpt het al. Diefstal van goede-

ren die al gestolen zijn, is eigenlijk 

geen diefstal, redeneerde ik.

    En zo komt het, dat het detective-

beeldverhaal no. 7 uit de Dick 

Bos-serie, getiteld ‘Gangsters’, nog 

altijd boven in mijn boekenkast staat. 

Maar als Roeltje dit leest en hij wil 

het terughebben, moet hij me maar 

even mailen. Dan stuur ik het hem per 

kerende post retour.

     ‘Algemene jatsalons’ 

En dan waren er natuurlijk de gemeen-

schappelijke kleedkamers in de bad-en 

zweminrichting De Regentes in de 

Haagse Weimarstraat.

  Die werden echt niet voor niets ‘alge-

mene jatsalons’ genoemd.

    Zelf heb ik me daar nooit schuldig 

gemaakt aan enig misdrijf. Maar de 

goede raad van de juffen en de mees-

ters om daar nooit iets van waarde in 

je zakken te laten zitten, heb ik wel 

altijd trouw opgevolgd.

    Ook nog iets op te biechten? Meldt het 

aan uw biechtvader:  julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email . 

Geld pikken uit je moeders portemonnee
  Leren omgaan met mijn en dijn. Dat gaat met vallen en opstaan. 

Wie als kind indertijd zonder zonde was, werpe de eerste steen. 

Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat 

de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

Doe méér voor 

MOLENS

molenfonds.nl
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mooi om te zien. Zelf noemde ik 

hem altijd ‘Het Doosje’, vanwege 

zijn wat vierkante vormgeving. Wat 

was hij chique en sportief tegelijk. 

U kent hem vast nog wel. Prachtige 

neus met ook in die tijd een forse 

Alfa-grille met aan beide kanten 

twee grote lampen.

Opvallend en typisch voor die tijd 

was de voorruit die iets doorliep naar 

de zijkanten met ruitenwissers die 

vanuit het midden naar opzij bewo-

gen. Een wat hoekige zijkant met 

onder de ramen een wat halfronde 

glooiing met de zo mooi ontworpen 

deurkrukken. De achterkant wat 

kort en vierkant en de achterruit liep 

ook fraai door naar de zijkanten. Zo 

elegant en sportief, vooral op de toen 

in de mode komende lichtmetalen 

Alfa-velgen. De binnenkant van het 

portier is voorzien van fraaie stof. 

Armsteun met handgreep erin en 

die raamslinger is echt bijzonder 

ontworpen en de draaiknopvoor het 

tochtraampje is daar helemaal mee in 

lijn. Traploosverstelbare rugleuning 

en een aparte draaiknop om de 

balkachtige hoofdsteun die over de 

hele breedte van de rugleuning loopt, 

te verstellen.

De zit achter het stuur is lekker actief 

en hoog. Hout met drie metalen 

spaken met daarin een langwerpige 

drukknop voor de claxon. Daarachter 

de grote klokken voor snelheid en 

toeren. Klokje in het midden daarvan 

en op het middenconsole de meters 

voor de temperatuur en de oliedruk. 

De versnellingspook was ook heel 

bijzonder, want die kwam schuin uit 

de middenconsole, omgeven door 

een zwartleren manchet. Drie mooie 

tuimelknopjes voor onder andere de 

ruitenwissers in twee snelheden en 

de ventilator. Onder het dashboard 

bij het contact-stuurslot twee ronde 

trekknoppen voor de choke en het 

handgas. De ruitensproeier werd 

bediend door een rubberen drukknop 

op de vloer naast het koppelingspe-

daal. Veel hout op het dashboard 

met rechts op de hoek het elegante 

Giulia-logo met daaronder een fraai 

afsluitbaar handschoenenkastje. De 

achterbank bestond uit twee zit-

plaatsen die tot driekonden worden 

uitgebreid als je de brede armsteun 

opklapte. De kofferruimte was groot 

door de mooie vierkante vormge-

ving. Verklaar mij maar voor gek, 

maar ik kan uren achter dit stuur blij-

ven genieten zonder maar een meter 

te rijden. Kan je nagaan als ik de 

eveneens mooi ontworpen Alfa-sleu-

tel omdraai. In die tijd kon je kiezen 

uit een 1300 of 1600 cc motor, met 

103 of 116 pk. Heel bijzonder voor 

die tijd was de vijf- versnellingsbak 

en schijfremmen op alle vier de 

wielen. Dat geluid van die uitlaat: 

wat een genot voor je oren en vooral 

diegenen die je ver achter je laat bij 

een stoplicht als je snelschakelend 

wegtrekt. Zo’n Supertje kocht je 

natuurlijk bij Alfa Romeo dealer S. 

Maasland in Voorburg. Heerlijk!

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1600
Alfa Romeo heeft door 

de jaren heen de mooiste 

coupés en cabriolets ge-

maakt. De Alfa die mij uit 

mijn jeugdjaren het meest 

bijgebleven is en ik graag 

zou willen hebben, is de 

Nuova Super 1600 uit de 

jaren zeventig.

Ik vind hem nog steeds zo apart en 

Foto: Marc Vorgers

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

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

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

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

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 24 januari vond u 

ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen 

veel goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing luidde de vorige keer: 

4-8-7-2.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de vol-

gende inzenders:

• Lammy Lens, te Den Haag

• Miny Brochard, te Wijk bij Duurstede

• T. van Maanen, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

drie keer het boek De liegende rechter verloot. 

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op: vrijdag 17 februari.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 3’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

1 3 5 6 4 9
2 1

4 1
6 4

9 8
8 3 1 5 9

2 5 7
7 9

6 3

9
4 8

9 7 1
3 9

4 3
8 1 7

5 6 7 2
3 1
7 5 4

5
6 2 7

2 3 8 4
8 9 4 1 2

5 4 9
6 5

1 7
6 9 1

2 3

4 1 7
9 8 1

4 8 6
1 2 9
8

3 6 2
8

2 5 6
3 9 4 6
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