
De grachten van Den Haag 

hebben dan wel niet dezelfde 

lengte en uitstraling als die 

van Amsterdam of Leiden, 

voor mij hebben zij nog 

steeds iets magisch. Vóór 

1956 heette de Boomsluiters-

kade nog Zuid-Oost Buiten-

singel en vormden met de 

andere kant van de gracht, de 

Zuid-Oost Binnensingel, een 

in mijn jeugd belangrijke plek.

De Zuid-Oost Binnensingel en de 

Zuid-Oost Buitensingel omrandde de 

gracht nog met idyllische laagbouw 

van eind negentiende en begin 

twintigste eeuw. In 1956 besloot 

de gemeenteraad de sterk op elkaar 

lijkende namen van grachten, vanwege 

verwarring met post en dergelijke, te 

vervangen. De Zuid-Oost Binnensin-

gel werd Uilebomen en de Zuid-Oost 

Buitensingel werd Boomsluiterskade. 

Aan deze laatste naam heb ik nooit 

kunnen wennen. De Zuid-Oost Buiten-

singel was voor mij verweven met het 

pand waar mijn oom en tante woonde. 

Daar bewaar ik nog steeds zoveel 

dierbare herinneringen aan. Hij had 

daar een grote fabriek van banketbak-

kersartikelen. Het stond ook groot op 

de gevel: SAS Banketbakkerij.

Echte toonkamers

Zij maakten daar bijna alles wat de 

banketbakkerswinkel nodig had. Ge-

vulde koeken, spritsen, kano’s en ook 

halffabricaten die in de winkel tot ge-

bak werden gemaakt, zoals de moor-

kop. De fabriek lag gedeeltelijk achter 

het huis en het woonhuis lag aan 

de gracht. Het was niet zomaar een 

huis, het was een zeer bijzonder huis. 

De voordeuren - want het was een 

dubbele deur met mooie glas en lood 

panelen, bijna net zo groot als de deur 

zelf - gaven het huis al een bijzondere 

uitstraling. Dit zou als voordeur in 

deze tijd niet meer kunnen. Je hoefde 

maar een stevige trap tegen de deur te 

geven en je was binnen. Bij binnen-

komst kwam je in een grote hal met 

een brede trap naar boven. Heel chic. 

Het huis had geen woongedeelten 

beneden. De bovenetages bestonden 

uit allemaal ruime kamers. Ik denk 

dat het huis wel acht à tien vertrek-

ken had. Het leek ook niet op een 

klassiek woonhuis. Dat kwam omdat 

het oorspronkelijk een showroom was 

geweest van een meubelfabriek. Dus 

echte toonkamers!

Mijn vader, een broer van die oom, 

ging in het begin van de oorlogstijd 

veel naar hem toe. En dat deden we 

natuurlijk op de fets. Dat was in de 

tijd dat de fietsen nog niet allemaal 
waren ingepikt door de Duitsers. Wij 

woonden aan de rand van Den Haag 

in de Driebergenstraat en fietsten dan 
via de Vreeswijkstraat, Schaarsbergen-

straat, Kempstraat, Hobbemastraat, 

over de grachtjes naar de Zuid-Oost 

Buitensingel. Mijn vader zingend op 

de fiets, terwijl de oorlogstijd daar be-

slist geen reden toe gaf en ik als kind 

achterop. Prachtig. Het was een opti-

mistisch iemand. Het beeld wat mij als 

kind het sterkst bij is gebleven zit vol 

van romantiek. De grachtjes met hun 

zwakke lantaarnlicht hadden iets mys-

tieks. En bij mijn oom aangekomen 

rook ik al de heerlijke geur van de 

fabriek. Als we daar dan waren gingen 

wij, mijn broer, mijn zus en ik weleens 

stiekem de fabriek in. En snoepte dan 

van de koeken die op die dag nog uit 

de oven waren gekomen. Soms nog 

warm! Wat ook zo’n grote indruk 

heeft gemaakt, is dat bij luchtalarm, 

hij ons meenam naar een schuilkelder 

die hij speciaal daarvoor had laten 

aanleggen. En dan maar wachten tot 

het alarm weer veilig aangaf.

‘t Haegsch Hof

Na de oorlog in zeventiger jaren 

kwam de sloophamer en maakte alles 

met de grond gelijk. Er kwam een gro-

te Staatdrukkerij (Sdu) op die grond 

en de oude romantiek was voorbij. 

Inmiddels is ook daarin verandering 

gekomen. Waar voorheen de Staats-

drukkerij stond, is een wooncomplex 

gekomen: ‘t Haegsch Hof. Dit bestaat 

uit vier hofgebouwen met stadswo-

ningen en een appartemententoren. 

Dit heeft in ieder geval een betere 

uitstraling dan de Staatsdrukkerij. 

Deze gebouwen langs de gracht zijn 

voor mij meer acceptabel en daardoor 

ook de naam Boomsluiterskade.

Maar de Zuid-Oost Buitensingel blijft 

verbonden aan de oude pandjes waar 

de grote banketbakkerij van mijn oom 

en tante stond.

Joop van Sas

vansasj@hetnet.nl

De Boomsluiterskade vóór het jaar 1956

Dinsdag 21 februari 2017 - Jrg. 9, nr. 4

Deze week o.a.:

Charles Traa 
aan boord S.S. 
Rotterdam
Pag. 3

Het leven 
van Adrian 
Stahlecker
Pag. 10-11

Joop Willems 
was ‘Oost-
Indisch doof’
Pag. 13

Rapporten, 
aktes en 
diploma’s van 
voorouders
Pag. 18

SAS Banketbakkerij.

Oplage: 75.000 ex.

Sdu.

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



Cordi Sacratissimo school

Oproep voor een reünie voor oud-

klasgenoten van de Cordi Sacratissimo 

school, Kerklaan te Scheveningen. 

Oud-klasgenoten die in 1968 bij juf-

frouw Tilly in de vierde klas lagere 

school zaten tot en met de examenklas 

1974 (mulo). We zijn te vinden op 

Facebook onder ‘Cordi Sacratissimo 

reünie 1968-1974’.

Josephine de Roode Weiss

josephine_jaap@hotmail.com

070-3840231

Oude spullen

Het is zaterdagmiddag in het Haagje. 

Honderden mensen uit Zuid-West 

Den Haag lopen te winkelen in het 

gedeelte tussen de Zuiderparklaan en 

De la Reyweg. Ach, noem het maar 

de Dierenselaanbuurt. Wat kom je hier 

allemaal tegen. Van alles en nog wat! 

Lijn zes rijdt heen en weer. Dat deed 

hij al jaren, al is de route iets gewij-

zigd, in de richting van Leidschendam. 

De Turkse bakker doet het goed en 

de islamitische slager nog beter. Een 

sarong is ook best wel te koop. Ik, 

van de oude stempel, mis wel de 

eetgelegenheid van Schavenmaker. 

Al een paar jaar geleden kochten wij 

daar onze lekkere kroketten. Het zij 

zo! Bij de betaalautomaten is het in 

de rij staan. Economie trekt weer 

aan, nietwaar? Bij AH kunnen de 

boodschappen bijna niet allemaal in 

de wagentjes. Gezellig is het wel, 

trouwens. Je moet de Dierenselaan 

zien zoals hij nu is en alle nostalgische 

dingen uit het verleden even wegden-

ken. Dat moet je vooral doen wanneer 

je op zaterdag langs de voormalige 

Rooms-Katholieke kerk loopt. Niet 

meer in gebruik, maar wel gebruikt 

voor hele ander zaken. Waar vroeger 

mijn goede RK-buurman zijn hoed 

afnam uit eerbied voor de kerk waar 

hij dan met mijn vader langs liep, lig-

gen tientallen hoeden nu op de stoep 

bij de ingang! Ja, u leest het goed. 

De kerk is dicht, maar het Pakhuis is 

geopend! Iedere vrijdag en zaterdag 

kun je terecht. Je weet niet wat je ziet: 

een stikvolle kerk met oude dingen uit 

het heden en verleden. Het barst van 

de computers, boeken, jurken, pakken, 

schoenen, lampen, wasmachines, 

a els, fietsen, grammo oon laten 
(in goede en iets mindere staat), 

glaswerk, bestek, noem maar op! Het 

is vrij donker in de kerk, dus oppassen 

geblazen voor de vele open afstapjes 

wanneer je ergens bij wilt komen. 

Heerlijk, die rommel! Mensen komen 

binnen met een paar tassen, want waar 

laat je al dat spul? Het eerste dat ik 

zag, was een levensgrote kop van een 

carnavalswagen. Dat was dus niet me-

neer pastoor! Nergens staat een prijs 

op. Die moet je dan maar opvragen 

bij een meneer die bij de uitgang zit 

en je ook wegwijs kunt maken in deze 

winkel van Sinkel aan de Apeldoorn-

selaan en Dierenselaan. Deze grootste 

kringloopwinkel van Nederland moet 

u beslist bezoeken! Het kerkbezoek in 

ons land wordt wat minder, maar het 

kerkbezoek in deze immense ruimte 

wordt steeds meer! Ik was wel blij 

dat ik na een halfuur rommelen weer 

buiten was, terwijl lijn zes weer langs 

kwam!

Peter Willemse

wilbo@casema.nl

De Zuidwal in 1953

Al tijden geleden (mei 2016) had ik 

willen reageren op ‘t aardige artikel 

over de Brouwersgracht van zo’n 70 

jaar geleden van Riet van der Bol-

Verhaar. Nu is het punt dat ik geen 

computer heb (ik ben van 1925) en 

dus niet kan mailen. Maar ik zat toch 

nog met mijn verhaal.

Omdat ik eindelijk na zeven jaar (mijn 

man studeerde nog op het conserva-

torium en daarna werk zoeken en een 

onderkomen. Ik heb ‘stad en land’ 

afgelopen om een kamer en keuken, 

vond die op de Zuidwal 99. Vlakbij 

de Brouwersgracht, waar ik als het 

nodig was ook nog telefoneren. Maar 

het was dus net voorbij de brug, op de 

hoek van de Glasblazerslaan, als ik het 

goed heb. Want de kaart die ik nog van 

Den Haag heb vertrouw ik op dit punt 

niet helemaal. Maar daar gaat het niet 

om. Vlak naast ons woonde de familie 

Noordanus, met twee jonge jongens, 

die boven op zolder sliepen. Vader en 

moeder gingen op een avond op visite 

bij hun zus die verpleegster was in ‘t 

Zuidwalziekenhuis en een paar huizen 

verderop woonde (er woonden meer 

families van elkaar, o.a. de groente-

boer, de fietsenma er  oen e t is 
kwamen, schrokken ze: de deur was 

niet op slot, vieze schoenafdrukken 

van boven naar beneden!

Wat was er gebeurd? De jongens ver-

telden er waren twee mannen door hun 

dakraam naar binnen gekomen, zeg-

gende: schrik niet, we doen niets-we 

gaan de deur uit. Ze hadden ergens een 

diefstal willen plegen, waren betrapt, 

en over de daken gevlucht! Achter de 

tuin, een langgerekt grasveldje was 

een hofje, waar elke vrijdag laat een 

man schreeuwde: “Marie, laat me er 

in!”

Op de Brouwersgracht heb ik van 

zomer 1953 tot 1956 met veel plezier 

m’n boodschappen gedaan, ook 

toen waren het allemaal heel aardige 

mensen, zodat ik me daar ‘en famille’ 

voelde. Daarna konden we inwonene 

bij een vroegere onderwijzeres, die 

met pensioen was en naar een verzor-

gingshuis zou gaan. Daarna zouden 

we ‘t huis in de Klimopstraat zelf 

kunnen huren. ‘t Verhaal daarover is 

een verhaal apart.

Francine M.E. te Laak-Wiersma

071-5760364

Engelbertus Clasener

Wie heeft er voor mijn man Bert Cla-

sener nog een herinnering aan zijn va-

der Engelbertus Clasener, geboren in 

Den Haag in 1916. Hij is in 1953 z’n 

eigen glazenwasserij annex markie-

zenmakerij gestart, zijn bedrijfsnaam 

was ‘Clasener Cleaning Service’.

Hij heeft een aantal jaren met zijn 

gezin (vader, moeder en drie jongens, 

waarvan de namen zijn, Theo, Rob en 

Bert) in de Tomatenstraat 87 in Den 

Haag gewoond. Zijn bedrijfskleding 

was best bijzonder te noemen, de 

jasjes waren geel en de broeken waren 

wit en had als reclamestunt een houten 

ladderkar met zijn bedrijsnaam erop. 

Deze kar stond in Bohemen. Mis-

schien is er nog iemand in het bezit 

van een foto waarop Berts’ vader voor 

die houten ladderwagen staat. Als dat 

zo is, dan zou het fantastisch voor 

mijn man zijn, als deze in zijn bezit 

zou komen, aangezien dit natuurlijk 

voor hem van onschatbare waarde is.

Zijn werkterrein was onder andere 

Bohemen, Laan van Meerdervoort en 

Benoordenhout. In 1958 is hij helaas 

op de Laan van Meerdervoort van 

zijn ladder gevallen met de dood tot 

gevolg. Het bedrijf heeft nog een tijd 

bestaan tot ongeveer 1968, daarna is 

het overgegaan naar zijn eerste mede-

werker, de heer Vrolijk. Mijn man was 

toen acht jaar, dus vrij weinig herin-

neringen aan zijn vader. Misschien 

zijn er nog mensen die wel meerdere 

herinneringen aan hem en zijn bedrijf 

hebben en willen deze met mijn man 

delen, hij zou het fantastisch vinden. 

Alvast bedankt.

Sheila en Bert Clasener

sheilaclasener@hotmail.com

06-22507229
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Gevonden paspoorten uit 

1810 en 1839

Ik wil kijken of ik kan achterhalen 

bij wie deze paspoorten passen in 

het verleden. Het eerste paspoort 

is uitgegeven te Brussel aan: Hr. 

Mommaerts, Alexandre, Fransicus, 

geboren te Brussel in 1781. Het 

paspoort is uit 1810 te Brussel. Op 

het paspoort is hij 29 jaar oud. Het 

andere paspoort is van mvr. Mom-

maerts, Gouse née de Ridder. Zij is 

geboren te Brussel in 1803. Haar 

paspoort is afgegeven te Brussel 

op 19 juli 1839. Toen was zij 36 

jaar oud. Op de achterzijde van het 

paspoort staat een visum om te mogen reizen in Holland Utrecht en Groningen, 

gestempeld te Brussel door de Commissaris van Politie op 15 November 1840. 

In de Napoleontische tijd was reizen niet gewoon, maar je kon alleen met de 

trekschuit of de postkoets of lopen.

Kees van der Zwan

kees.vd.zwan@hotmail.com

Den Haag ontdekte de luchtvaart

Als jarenlange stripliefhebber ben ik 

gek op ‘plaatjes’; wat dus ook geldt voor 

posters. Hoe nostalgischer, hoe beter. In 

het Louwman Museum tussen Den Haag en 

Wassenaar hadden de kleurige nostalgische 

posters die daar hangen dan ook meer mijn 

belangstelling dan de motorvoertuigen. En 

speciaal voor de posters heb ik, wat jaren te-

rug, een bezoek gebracht aan het Nationaal 

Poster Museum in Hoorn.

Aangezien ik (zoals ik eerder in De Oud-

Hagenaar liet weten) in Loosduinen ben opgegroeid, en het landgoed Ockenburg 

en omgeving dus heel goed ken, was bijgaande poster over een vliegevenement 

op het aan het landgoed grenzende vliegveld (in het verlengde van de Laan van 

Meerdervoort) voor mij de absolute klapper.

Toen ik in december 2016 het artikel van Wim Lutgert (‘Den Haag ontdekt de 

luchtvaart’) las, was ik verbaasd dat het driedaagse evenement in 1919 bij Oc-

kenburg totaal niet vermeld werd. Deze nostalgische poster van dat evenement 

had bij het artikel zeker niet misstaan.

Jan v.d. Heijden

heijden5@caiway.nl
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Op de fonkelnieuwe Sint Paulus 

Ambachtsschool hield Charles het 

gauw voor gezien. Hij verveelde zich 

stierlijk en keek dromend naar buiten, 

waar de weilanden volop werden 

omgetoverd tot uitbreidingen van de 

nieuwbouwwijk Morgenstond. Hij 

was een doener en geen denker. Een 

jongen van amper zestien jaar, die 

hunkerde naar spanning en avontuur.

Eerste kennismaking

Het was duidelijk dat Charles niet in 

de wieg was gelegd om een huisje-

boompje-beestje leven te leiden. Op 

een dag ontmoette hij in een knus 

Haags barretje een praatgrage man die 

op de S.S. Rotterdam voer en die hem 

vol overgave de prachtigste verhalen 

kon vertellen. Charles hing aan zijn 

lippen en dat zag de man, die hem 

daarop uitnodigde om het schip te 

komen bekijken. Hij maakte daartoe 

gelijk een afspraak en al gauw stond 

hij aan de Wilhelminakade te Rotter-

dam, waar het luxe passagiersschip lag 

afgemeerd. Het was liefde op het eer-

ste gezicht. Hij was ‘helemaal knetter 

om dat ook te willen’, zei hij spontaan 

nadat hij het hele schip grondig had 

mogen bekijken. Alles was zo groot 

en zo luxe en zo indrukwekkend! Het 

ging nu allemaal in een rap tempo. Er 

ging een sollicitatiebrief de deur uit en 

mede door bemiddeling van die vriend 

die hem de rondleiding had gegeven 

kwam hij binnen drie weken bij de 

HAL in dienst en was hij in 1963 

op weg voor zijn eerste tocht naar 

New York. De HAL onderhield een 

reguliere dienst tussen New York en 

Rotterdam. Begin jaren vijftig was dat 

nog uitermate lonend en kon er nog 

zeer goed worden geconcurreerd met 

het vliegtuig. De eerste baan was als 

jongste bediende oor o fie en t ee 
(pantryboy), maar evenzeer moest hij 

tussen de bedrijven door de dweil han-

teren. Eigenlijk was het een rotbaan. 

ter die o fiebalie met nog twee 
andere knullen en dan vlakbij de keu-

ken, waar zoveel hitte vandaan kwam. 

Slapen gebeurde in een vierpersoons-

hut en toeval of niet, hij had als maatje 

dezelfde man die hij in de kroeg had 

ontmoet en die hem op het schip had 

rondgeleid. Daar was Charles erg blij 

mee, want hij voelde zich met hem 

aan zijn zijde niet gelijk in het diepe 

gegooid. De man moest hem inwerken 

en begeleiden. De samenwerking 

verliep uitstekend! Het zijn allemaal 

fantastische herinneringen! Ieder had 

zijn eigen kooi met een gordijntje 

ervoor en een klein garderobekastje. 

Veel ruimte was er niet voor jezelf. 

De hutten werden eens in de veertien 

dagen door de kapitein of één van zijn 

o fi ieren aan een grondige ins e tie 
onderworpen. Schoonheid en hygiëne 

waren van groot belang, maar ook op 

de kleding werd toezicht gehouden en 

in sommige hutten werd er door het 

personeel zo’n puinzooi gemaakt, dat 

de inspectie moest worden opgevoerd 

of taakstraffen moesten worden 

uitgedeeld.

Heimwee

Den Haag miste hij wel een beetje, 

maar de school allerminst! Zijn ouders 

waren aanvankelijk sterk gekant tegen 

zijn besluit om te gaan varen. Aan de 

andere kant begrepen ze ook wel dat 

hij op school ook niet op zijn plaats 

was en wie weet kon hij spelenderwijs 

toch nog een beroep leren. “Ik heb 

behoorlijk gezanikt en mijn eigen 

willetje doorgedrukt, zodoende kon 

het prachtige avontuur beginnen.” De 

HAL stond goed aangeschreven en 

geen mens zag in die tijd van volop 

emigratie, de ondergang van het 

bedrijf naderen.

Zeeziek

De jonge Charles wist niet waar hij 

aan begon, toen hij voor de eerste keer 

met de S.S. Rotterdam vertrok. Aan-

vankelijk was het allemaal spannend 

en geleidelijk aan verdween de grote 

havenstad uit het zicht. Maar echte 

zeebenen had de jongen nog niet en 

af en toe werd hij wel wat uitgedaagd 

door de senioren. In de Golf van Bis-

kaje ging het helemaal mis. Hij voelde 

zich een partij misselijk en anderzijds 

wilde hij zich groot houden. Het was 

een nare gewaarwording. Het gevoel 

alsof je buik in je lichaam omkeert. 

De scheeparts kwam met een spuit en 

na drie dagen was het ergste achter de 

rug. Daarna nooit meer last gehad van 

zeeziekte, al waren de golven nog zo 

hoog en was het schip de speelbal van 

de woelige golven.

Eten

Terwijl de passagiers vochten om een 

plaatsje bij de kapitein tijdens het 

eten, zat Charles met zijn collega’s 

in de keuken. In de zogenaamde 

bemannings- messroom. Daar kon je 

van alles en nog wat te eten krij-

gen. Stapels brood en beleg om een 

overheerlijke sandwich mee te maken. 

Continue stond er een lange rij van 

bemanningsleden die trek hadden. 

Het eten was niet om over naar huis 

te schrijven, maar soms kon je een 

biefstukje bemachtigen. Dan moest je 

dat regelen met een kelner die dan een 

biefstukje extra bestelde. Dat ritselen 

kostte wel enkele dollars per week. 

Bovendien moest je voorzichtig zijn 

dat je niet werd betrapt. “Maar toen 

ikzelf een tijdje kelner was, bestelde 

ik altijd voor mezelf wat extra’s. Van 

heerlijk gerookte zalm tot kaviaar en 

dat aten we dan gezellig met anderen 

in onze hut op. Ja, we hebben heel wat 

uitgehaald en afgelachen!”

New York

Wanneer de reis was geklaard en je in 

New York aankwam, had je meestal 

even de tijd om de stad te bekijken. 

Eigenlijk maar 36 uur en dan moest 

je weer terug aan boord zijn. In die 

tijd bekeek je wel enkele toeristische 

trekpleisters, maar je vulde ook wel 

even je maag en zette de bloemetjes 

buiten. Als je iedere twaalf dagen in 

New York bent krijg je op den duur 

alles wel te zien, maar gaat tegelijker-

tijd ook de lol er een beetje af. Vooral 

in de winter is het niet altijd een 

pretje om door die stad te banjeren. 

Je wist niet hoe snel je soms uit een 

kroeg per taxi bij pier 40 Manhattan 

moest komen, waar de HAL-boot lag 

aangemeerd. Eenmaal aan boord gaat 

het leven 24/7 weer door. De lol met je 

collega’s houdt je in feite op de been.

Flirtende passagiers

Terwijl de jonge Charles van pantry-

bediende opklom tot junior hutten 

steward, waarbij hij toezicht had over 

twaalf hutten, kon hij steeds meer 

genieten van alle faciliteiten aan 

boord. Zoals overal in het werk moet 

je aan boord van zo’n zeeschip ook 

de weg weten om je als maar beter 

thuis te voelen. Op laatst waren de 

vreemdste plekjes bekend onder het 

jonge en avontuurlijke personeel. 

Naast de restaurants was er ook een 

scheiding bij de vermakelijkheden 

tussen het lagere personeel en de 

passagiers. De eenvoudige beman-

ningsleden hadden zelfs hun eigen 

zwembad op de voorpunt net onder de 

brug. En het grote theater met maar 

liefst 480 zitplaatsen werd alleen 

vrijgegeven voor de bemanning als ze 

daar zelf een voorstelling gaven, want 

ook dat gebeurde wel eens. Theater, 

nachtclubs en bioscopen waren volop 

aanwezig om de passagiers tijdens hun 

vijfdaagse overtocht naar New York te 

vermaken. De bemanning in de hogere 

rangen had wél overal toegang en de 

passagiers waren hoog vereerd als ze 

tijdens het diner aan de tafel van de 

kapitein mochten zitten. Bij zonnig 

weer was het zonnedek een geliefd 

toevluchtsoord. De scheepspolitie en 

veiligheidswachten hielden ijverig 

toezicht op de handel en wandel van 

de bemanning en het mijn en dijn van 

de passagiers. Avontuurlijke beman-

ningsleden en irtende assagiers  et 
hoorde allemaal bij het leven op een 

passagiersschip. Maar ook diefstal 

en ongewenst hutbezoek kwamen 

nogal eens voor tijdens de overtocht. 

Vandaar dat de toezichthoudende 

bewaking echt geen overbodige luxe 

was. Ook passagiers die te diep in het 

glaasje hadden gekeken en luidruch-

tig door de gangen liepen of zelfs 

opstandig werden en slaags geraakten, 

moesten op elegante wijze naar hun 

hutten worden afgevoerd. Het was 

allemaal een mensenmaatschappij 

in het klein met alle problemen die 

zich op het vasteland ook voordeden. 

Eigenlijk nog wat sterker omdat de 

mensen van huis waren en zich net 

wat uitbundiger gedroegen dan in 

hun eigen omgeving. Maar er waren 

ook lieden die de overtocht op zich 

al druk genoeg vonden en ‘s avonds 

liever op tijd de koffer indoken dan 

zich te laten vermaken tussen al het 

genietende gepeupel. Het waren vaak 

serieuzere mensen die overdag naar 

een lezing gingen of zichzelf wisten te 

vermaken met een verrekijker of een 

puzzelboekje.

Hofmeester

In 1971 werd het Nederlandse perso-

neel allemaal te duur voor de HAL. 

De maatschappij schakelde over op 

een Indonesische bemanning, die 

aanzienlijk goedkoper was. Na acht 

jaar plezierig te hebben gewerkt bij 

de HAL kwam er een einde aan zijn 

werkzaamheden bij deze werkgever. 

De Nederlanders kregen massaal 

ontslag en Charles moest zoeken naar 

ander werk. Na voor diverse Duitse, 

Noorse en Zweedse maatschappijen 

te hebben gewerkt, kwam hij op de 

fameuze Queen Elizabeth II terecht. 

Uiteraard een hele sensatie, maar 

duidelijk met een andere bedrijfscul-

tuur dan de HAL. Wat een rangen- en 

standenmaatschappij was dat! Na twee 

jaar op de QE2 te hebben gevaren, 

besloot de oud-Hagenaar zich te 

vestigen in Australië. Dat was in 1975. 

Toen een hele stap, maar nu kijk je er 

lachend op terug. Vooral het internet 

maakt de wereld zo klein. En met het 

vliegtuig is de reis naar Den Haag ook 

goed te doen.

Al met al heeft Charles het prima 

naar zijn zin gehad op de schepen 

van de HAL. Hij kreeg diverse malen 

promotie en uiteindelijk heeft hij het 

tot des  o fi ier ges o t  en soort 
hofmeester die belast was met het 

schoonhouden van hutten op twee 

dekken. Wanneer de Hagenaar aan die 

goeie ouwe tijd terugdenkt, zegt hij 

lachend: “Ik heb de hele wereld gezien 

en er nog goed voor betaald gekregen 

ook!”

F.J.A.M. van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

Charles Traa aan boord van S.S. Rotterdam
Het leek bijna een jongensdroom. Charles Traa (1946) uit de Haagse Nunspeetlaan ging avonturie-

ren. Hij ging werken bij de Holland-Amerika Lijn en reisde als steward de wereldzeeën af. Avonturen 

genoeg! Maar ook discipline, vervelende passagiers en hard werken. Een kijkje achter de schermen 

van een sprookjesbaan.
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BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 

 

 Voor alle vakantiereizen  

laatste aanbiedingen  

brochures en reserveringen 

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

wijnstadjes va. slechtswijnstadjes va. slechts  € 559,€ 559,--  p.p. p.p.   

 

 

 

 

 

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

Heidelberg va. slechtsHeidelberg va. slechts  € 549,€ 549,--  p.p. p.p.   

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

wijnstadjes va. slechtswijnstadjes va. slechts  € 559,€ 559,--  p.p. p.p.   

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

uit Rotterdam va. slechtsuit Rotterdam va. slechts  € 608,€ 608,--  p.p. p.p.   

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

Bernkastel va. slechtsBernkastel va. slechts  € 608,€ 608,--  p.p. p.p.   

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

in St. Goar va. slechtsin St. Goar va. slechts  € 436,€ 436,--  p.p. p.p.   

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

in Boppard va. slechtsin Boppard va. slechts  € 436,€ 436,--  p.p. p.p.   

 Riviercruises 2017 Riviercruises 2017   

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

10% vroegboekkorting10% vroegboekkorting  

tot 1 maarttot 1 maart  

�� Mooie vaarroutes 

�� Leuke excursies 

�� Comfortabel cruiseschip 

�� Volledig & goed verzorgd 

�� Vertrek met schip of bus  
    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--  

Limburg va. slechtsLimburg va. slechts  € 349,€ 349,--  p.p. p.p.   

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

Friesland va. slechtsFriesland va. slechts  € 349,€ 349,--  p.p. p.p.   

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

Duitsland va. slechtsDuitsland va. slechts  € 359,€ 359,--  p.p. p.p.   

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

Oostenrijk va. slechtsOostenrijk va. slechts  € 448,€ 448,--  p.p. p.p.   

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!

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

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

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

Gebr.’s van der Deyl Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

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

“Wij zijn er
 

 voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

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

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

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

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

Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas en Sylvia vd Burg uitvaart-

verzorgers in regio Den Haag e.o.  

Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met 071- 5246 46 4

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

Het CHDR (Centre for Human Drug Research) verricht sinds 1987 

geneesmiddelenonderzoek met nieuwe en bestaande geneesmiddelen bij 

patiënten en gezonde vrijwilligers. De onderzoeken vinden plaats in ons, 

volledig ingerichte, klinisch centrum. De onderzoeken dragen bij aan de 

wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en vinden plaats conform 

de internationale regelgeving en volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Het 

CHDR is gevestigd in Leiden en werkt nauw samen met de Universiteit Leiden 

en de klinische afdelingen van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

HELPT 

U MEE?

HUNTINGTON PATIËNTEN 
Het Centre for Human Drug Research gaat een onderzoek 
doen naar de veiligheid en werkzaamheid van een nieuw 
middel voor de behandeling van de ziekte van Huntington. 

Wij zoeken mensen van 18 jaar of ouder met de ziekte van 
Huntington in een vroeg stadium. 

De studie: Deel 1: ● 5 bezoeken aan het CHDR 
   ● 4 dagen thuismedicatie

       Deel 2:  ● 8 bezoeken aan het CHDR 
   ● 23 dagen thuismedicatie

       Vergoeding: € 1.997,00 

Vooraf wordt u uitgebreid voorgelicht en medisch gekeurd.

Vergelijk het zelf en stap over via 
www.wise-energievergelijker.nl

ECHT 

GROENE STROOM?

Dit is een campagne van WISE

ondersteund door Stichting DOEN en 

Batavus.
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De socialistische voorman Pieter 

Jelle Troelstra (1860-1930) had op-

geroepen tot een revolutie. Het waren 

roerige dagen. Zou de revolutie ook 

naar ons land overslaan? Een aan-

hankelijkheidsdemonstratie vóór het 

vorstenhuis was het gevolg. De plaats 

van samenkomst was het historische 

Malieveld. De dag van de gebeurtenis 

was maandag 18 november 1918 om 

13.00 uur.

Vermeld moet worden dat zaterdag 

voorafgaande aan de aanhankelijk-

heidsbetoging, ruzie was ontstaan op 

het socialistische congres. Troelstra 

was daar opvallend de grote afwe-

zige.

De confessionele zuilen vormden een 

groot tegenoffensief. Zij mobiliseer-

den hun achterban om hun aanhan-

kelijkheid te betuigen jegens het 

Koningshuis. Zo werd op de zondag 

voorafgaande aan de maandag in de 

Haagse Willemskerk spontaan het 

Wilhelmus gezongen. Het ontroerde 

de aanwezige koningin Wilhelmina 

net als Prins Hendrik en koningin-

moeder Emma. Toen de koningin 

rond 12.00 uur op Noordeinde 

terugkwam van haar kerkbezoek, 

werd ze groots ontvangen door een 

juichende menigte Hagenaars. Geheel 

tegen haar gewoonte in, bleef ze 

lange tijd met de betogers praten. Op 

een gegeven moment liet ze zelfs de 

negenjarige Juliana halen die door 

haar simpele aanwezigheid voor nog 

meer enthousiasme wist te zorgen. 

Wuivend en dankbaar buigend ging 

het koninklijk drietal tenslotte het 

paleis in. Het leek op een grootse 

aubade door de Haagse bevolking.

Burgemeester Patijn

In een proclamtie had de Haagse 

burgemeester Patijn verzocht om 

massaal te vlaggen op de komende 

maandag. Van ‘s Rijkswege werden 

de ambtenaren in de gelegenheid 

gesteld om naar het Malieveld te 

gaan. Alles bij elkaar waren vele 

tienduizenden burgers aanwezig om 

hulde te brengen aan de vorstin en 

haar (kleine) familie. Het was een 

zéér enthousiast schouwspel. Zeker 

voor degenen die in de koets zaten. 

Een ware triomftocht die mede was 

georganiseerd door de Katholieke, 

Christelijke en Liberale zuilen, die 

weinig ophadden met het socialisme 

en de ideeën die ze voorstonden.

Geen spontane gebeurtenis

Ook buiten het Malieveld stond het 

zwart van de toeschouwers. Onder 

hen vele hoge autoriteiten. Commis-

sarissen der Koningin, burgemees-

ters, legero fi ieren, noem maar 
op. Iedereen die zich een beetje tot 

de bestuurlijke elite wilde rekenen, 

voelde zich geroepen om acte de 

presence te geven. Bij aankomst 

op de Bosbrug werden de paarden 

afgespannen en trokken soldaten de 

koets voort. Dit was absoluut geen 

spontane gebeurtenis, maar geruime 

tijd was hierop geoefend. In geen 

geval wilde de autoriteiten een herha-

ling hebben van 1874 bij het zilveren 

koningsjubileum van Willem III, toen 

de koets door dronken turfdragers 

over de Wagenburg werd getrokken. 

Een vreselijke gebeurtenis. Hoe goed 

ook bedoeld, maar een dergelijke 

rampzalige vertoning moest worden 

voorkomen!

Eenmaal terug ten paleize was het 

Oranjegezin voldaan en opgelucht.

De rondrit van vijf kwartier in de 

herfstmaand was niet in hun koude 

kleren blijven zitten. Wilhelmina 

had staandend in de koets zelfs enkel 

dankwoorden tot de verzamelde 

menigte gesproken. Zéér aandoenlijk 

allemaal. De ware triomftocht kwam 

wellicht beangstigend over, maar 

toch kon iedereen terugkijken op een 

eclatant succes. En dat was vooral te 

danken aan de militaire en bestuur-

lijke organisatie en minder aan het 

spontane optreden van het volk.

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.

Koninklijke Familie in 1918 groots gehuldigd
Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand getekend tussen de diverse oorlogsvoerende partijen 

van de Eerste Wereldoorlog. De Duitse Keizer was naar Nederland uitgeweken. Nederland was neu-

traal gebleven, maar de socialistische revolutie leek ook Nederland te raken. Troelstra riep op tot 

veranderingen buiten het parlement om.

Mijn oud-collega’s waren verzameld 

rond Theo Franken, jarenlang expert 

in Bahco® Zweeds gereedschappen en 

andere talrijke fabrikaten gereedschap-

pen, tijdens zijn diner ter ere van zijn 

jubileum in Rotterdam (1963). U ziet 

ook Joop Akemann, verkoopleider 

van de Erres® producten, radio en tv, 

wasautomaten (Minkema), stofzuigers 

met papieren zak, elektrische dekens, 

koelkasten (frigo’s), boenmachines, 

Rijwiel Solex® om er een paar te noe-

men. Helemaal achterin Ed Nowee, 

verantwoordelijk voor het sanitair. 

Ed was de zoon van Jan en de broer 

van Paul Nowee, schrijvers van de 

Arendsoog-boeken.

Ik zie nog vele bekenden, ook van de 

heer Sipman, vertegenwoordiger in 

het zware industriële segment in het 

rayon Den Haag, toen er nog sprake 

was van de Haagse Industrie. Sipman 

heeft zijn 50-jarig gouden jubi-

leum gevierd. In die tijd was het de 

gewoonte bij Stokvis, dat de jubilaris 

werd afgebeeld in glas en lood ramen 

in het hoofdkantoor aan de Heiman 

Dullaertplein in Rotterdam. Veruit de 

meeste collega’s zijn overleden. Maar 

de mooiste reactie komt nog; ik werd 

gebeld door een meneer uit Leidschen-

dam, die in zijn collectie Boeken de 

catalogus had van Lindeteves-Stokvis. 

Bij het lezen van het Stokvis artikel 

in De Oud-Hagenaar van dinsdag 1 

november 2016, was zijn gedachte, 

mij te bellen of ik belangstelling had. 

Ja, natuurlijk, maakt de geschiedenis 

van het Stokvis-bedrijf compleet.

Uitgegeven in Semarang, februari 

1929 door Lindeteves Stokvis. ‘Van 

dezen catalogus werd een exemplaar 

in prachtband aangeboden aan Zijne 

Excellentie den Gouverneurs-Generaal 

van Nederlandsch Oost-Indië. Lindete-

ves Stokvis waren partners en actief in 

het gebied van de rijzende zon.

De catalogus telt zo’n 660 pagina’s 

met veel mooie duidelijke plaatjes en 

sommige met een steunkleur rood. Dit 

boek geeft een beeld van de handel en 

industrie van het vroegere Neder-

landsch Oost-Indië in de jaren twintig 

en dertig, tot de omwenteling wat de 

Hollanders bouwden in de Oost.

Ik neem wat over uit de catalogus, 

gedrukt in het zogenaamde voor-

woord. ‘De behoefte aan een nieuwen 

algemeenen catalogus bestond reeds 

lang. Wij zouden veel eerder tot 

het samenstellen van een nieuwen 

catalogus zijn overgegaan, ware het 

niet, dat de omstandigheden, die in 

handel en industrie heerschten zulks 

onmogelijk maakten. Waar inmiddels 

in deze omstandigheden een zekere 

stabiliteit is ingetreden, meenden wij 

niet langer met een nieuwe uitgave te 

mogen wachten.’

‘Wij veroorloven ons, U erop attente 

te maken, dat wij door onze eigen 

constructie-werkplaatsen in staat zijn 

omvangrijke ijzerconstructiewerken 

in korten tijd te leveren en dat wij 

overigens volledige installaties van 

theefabrieken, waterkrachten, pomp-

stations, oo  oor o fie rijst abrie-

ken, rubberindustrie, hijskranen, zelfs 

auto’s, autobussen, stoomvoertuigen, 

gereedschappen, sanitaire artikelen 

met wandtegels in kleuren afgebeeld, 

benzinepompen en ga maar door!’

Montages

‘Door onze ervaren gespecialiseerde 

monteurs en uitvoerders kunnen 

wij complete montages op verschil-

lend gebied deskundig uitvoeren. De 

catalogus is een studie waard naar de 

industriële impact in het voormalige 

Nederlandsch Oost Indië door Lin-

deteves Stokvis. Het waren zakenlui; 

telkens wordt een tevredenheids betui-

ging afgedrukt om potentiële klanten 

over de streep te trekken.’

Brief S.O. Tasikmadoe van 30 juni 1925

‘Ondergeteekende Administrateur der 

Suikerfabriek Tasikmadoe verklaart 

hieronder gaarne, dat de door de 

firman indete es to is gele erde 
stoomleiding en Mannesmannmate-

riaal zeer goed en in beperkten tyd 

volgens teekening werden pasklaar 

gemaakt en afgeleverd.’

Men gaf ook uitleg over de produc-

ten en zelfs een voorlichting van de 

afdeeling Bedrijfseconomie. Wat is 

bedrijfseconomie?

Verderop in het boek las ik ‘Econo-

misch zijn’; ‘wil niet zeggen, zoowei-

nig mogelijk uitgeven, doch slechts 

die uitgaven doen, welke als resultante 

grootere inkomsten verzekeren.’ Bij 

de ‘afdeeling Verfwaren en Chemica-

liën’, bevindt zich een los blad in een 

groene steunkleur, beschikbaar gesteld 

door de leverancier H. Vettewinkel & 

Zonen Amsterdam. Lindetevis Stokvis 

had de alleenverkoop voor Neder-

landsch Oost-Indië. Bij de badkuipen 

zie ik afbeeldingen, die los staan in de 

badkamer, dus niet ingebouwd. Losse 

badkuipen zijn ook weer ‘in’.

Een oud-collega van R.S. Stokvis 

stuurde mij in 2008 een foto van een 

verwerkingsdinstallatie, gemaakt in 

een rubberplantage op Oost-Java, toen 

hij daar met zijn echtgenote was. De 

installatie was geleverd door Lindete-

vis Stokvis in 1927 en functioneerde 

in 2008 nog steeds.

Ik ben onder de indruk van de cata-

logus februari 1929 van Lindetevis 

Stokvis. Hoe dit bedrijf ter ziele is ge-

gaan, daar heb ik geen gegevens over. 

Van een collega van Het Louwman 

Museum, kreeg ik eens een zakmesje 

een relatie geschenk van Javastaal 

Stokvis. De sport is de catalogus van 

dit bedrijf te achterhalen; weer via De 

Oud-Hagenaar?

Mochten lezers over aanvullende in-

formaties beschikken, u bent welkom 

bij onderstaand persoon. Kantoor Den 

Haag is het enige verkoopkantoor bin-

nen de Stokvis Groep, die nog reunie 

bijeenkomsten organiseert. Ook in 

2017, waarschijnlijk in september.

Wim P.M. van Wezel

wimvanwezel@casema.nl

06-22051239

R.S. Stokvis & Zonen N.V. Den Haag
Op het door mij opgestelde tekst over R.S. Stokvis & Zonen N.V. aan de Herengracht 9 den Haag, 

geplaatst in De Oud-Hagenaar van 1 november, heb ik reacties gekregen. Lezers, die het bedrijf 

kennen, hebben zich afgevraagd of die en die erop staan. Ik zal het vertellen.
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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.

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...



dens deze kampioenschappen was Stef de Niet (1949), voor 

wie Willem Maris een soort jeugdidool was. De tennisser 

Willem Maris ging na het beëindigen van zijn sportcarrière 

en na het behalen van zijn ingenieursdiploma in Delft wer-

ken bij Philips en werd in 1990 de eerste CEO van ASML, 

een voormalige dochter van Philips en tegenwoordig als 

hightechbedrijf een wereldspeler.

Onlangs verscheen van de hand van de voormalige bal-

lenjongen Stef de Niet een boek, getiteld Balk, waarvan de 

hoofdpersoon eveneens Willem Maris heet. De derde Willem 

Maris dus. Stef de Niet heeft een lange loopbaan doorlopen 

bij de gemeente Den Haag. Zo was hij o.a. bestuursadviseur 

van de wethouder van Financiën en Cultuur Louise Enge-

ring. Zijn laatste functie was directeur van Centrum 16·22, 

een Haagse instelling voor vormingswerk in het onderwijs. 

Balk is zijn debuut, afgezien van een kinderboek dat hij 

voor zijn kleinzoon geschreven heeft en dat niet in de handel 

verkrijgbaar is.

Maan

De Willem Maris uit Balk heeft eveneens een tennisverleden, 

evenals zijn vrouw Manon, door Willem consequent Maan 

genoemd. Ze leerden elkaar kennen in de collegebanken in 

Leiden, maar de liefde ontluikt pas bij de tennisvereniging 

Leimonias op Klein Zwitserland. Willem is als erfgenaam 

an een eten an lingeriewin els finan ieel ona an elij  
en bewoont met zijn vrouw, een veelgevraagd fotografe, 

een royale villa aan de Belvedèreweg in het Van Stolkpark. 

In de haven van Enkhuizen ligt hun Staverse kotter, de ST 

19 Balk. Ze hebben een dochter Miou Miou (afgekort Mi), 

die in opleiding is voor oncologisch chirurg. Willem is ook 

politiek actief geweest en kan terugzien op een geslaagd wet-

houderschap van Cultuur in de gemeente Den Haag. Kortom, 

ogenschijnlijk ontbreekt het Willem Maris aan niets.

Maar hij is ontevreden met zijn leven, is somber en futloos 

en zit zijn vrouw maar ook zichzelf in de weg. Om weer 

energie terug te vinden besluit hij naar zijn boot te gaan en 

met zijn dochter de oversteek naar Londen te maken. Daar 

beleeft hij een paar opwindende dagen, die ook een enigszins 

louterende invloed op zijn gemoed hebben.

Als zijn dochter terugvliegt naar Nederland om weer aan de 

slag te gaan in het ziekenhuis, ziet hij er tegenop om alleen 

naar Enkhuizen terug te varen. De man bij wie de kotter in 

onderhoud is weet raad. Zijn dochter Irene is vertrouwd met 

de boot, heeft zeilervaring en kan wel een paar dagen op de 

zaak gemist worden. Er breken enkele opwindende dagen 

in Londen aan. Opwindend voor beiden, zeker als bedacht 

wordt dat Irene op het punt staat in Enkhuizen in het huwe-

lijk te treden.

Willem komt gesterkt terug uit Londen. Hij was in Enkhui-

zen al begonnen met het schrijven van verhalen en neemt 

zich nu voor een toneelstuk te gaan schrijven. Het heet De 

Republiek en beschrijft op een even vlotte als amusante 

wijze de verhouding tussen politiek en ambtenarij. De net 

aangetreden premier wil haast maken met het inlossen van 

zijn verkiezingsbelofte van Nederland een republiek te 

maken, maar wordt daarin door machinaties in de ambtelijke 

en militaire to  o  soms gera fineerde, maar tegelij ertijd 
ook knullige manier gedwarsboomd. In deze passages is Stef 

de Niet, als oud-bestuursadviseur zonder twijfel goed bekend 

met dit thema, op zijn best. Hij maakt van de verschillende 

personages uiterst vermakelijke karikaturen, die door hun 

aandoenlijkheid toch overtuigen. De slotscène trilt van de 

spanning, maar dat is nog niets vergeleken met hetgeen ge-

beurt na het klaterende slotapplaus. De plot mag hier natuur-

lijk niet onthuld worden. Het voltooien van het toneelstuk 

werkt voor Willem als een bevrijding. Op de laatste bladzijde 

koopt hij in de Prinsestraat een machtig mooi boeket voor 

Maan. Zij omhelst eerst Willem en daarna het boeket.

Haagse roots

Stef de Niet heeft zijn Haagse roots in dit boek niet verraden. 

Talloos zijn de verwijzingen naar Haagse locaties en Haagse 

situaties: de Van Hoornbeekschool (die tegenwoordig na een 

fusie Annie M.G. Schmidtschool heet), het Johan de Wit-

tlyceum, de lingeriewinkel in de Venestraat, de Waterpartij, 

uiteraard het Binnenhof, ja zelfs het Haga ziekenhuis aan de 

Leyweg komt ter sprake. Maar de meest tot de verbeelding 

sprekende verwijzing naar Den Haag laat De Niet plaatsvin-

den tijdens het wethouderschap van Willem Maris. Daartoe 

aangezet door zijn vrouw besluit Willem tot een even origi-

nele als voor een wethouder ongebruikelijke actie. Hij hangt 

aan een loopbrug in het atrium van het stadhuis een groot 

spandoek op met de geheimzinnige tekst “Doe het vandaag”. 

Niemand heeft hem in actie gezien, maar de consternatie is 

groot en vooral burgemeester Deetman is in alle staten. Code 

rood wordt afgekondigd en de politie wordt in opperste staat 

van paraatheid gebracht. Kortom Nederland staat op scherp. 

Als Willem er enkele dagen later wederom in slaagt ongezien 

op dezelfde plek een spandoek op te hangen met de tekst 

“Nu, Nu, Nu”, voelt het college zich helemaal in zijn hemd 

gezet. Het onderzoek levert niet meer op dan dat de man die 

het tweede spandoek ophing waarschijnlijk dezelfde was als 

de man die het eerste had opgehangen.

Stef de Niet heeft eigenlijk een trilogie geschreven, want hij 

laat Willem Maris in Balk ook zijn levensverhaal en een heus 

toneelstuk schrijven. Hij toont zich een geboren verteller die 

weliswaar geen uitweidingen schuwt, maar de verhaallijn 

vervolgens weer moeiteloos oppakt en met vaart en vooral 

veel humor de lezer meeneemt. En hem tussen de regels door 

bijzondere Haagse inkijkjes gunt.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

Een andere Willem Maris
Bij de naam Willem Maris zullen de meeste 

mensen denken aan de bekende schilder van 

de Haagse School, de jongste van de drie 

broers Maris (1844-1910). Maar er is nog een 

andere Willem Maris, die op een geheel ander 

terrein eveneens zijn sporen verdiend heeft. 

Willem Maris (1939-2010) was eind jaren vijf-

tig, begin jaren zestig een van de beste Ne-

derlandse tennissers en werd in 1958 en 1962 

kampioen van Nederland in het enkelspel.

De Nederlandse kampioenschappen werden in die jaren 

steevast gehouden op de Metsbanen aan de Berkenbosch 

Blokstraat op Scheveningen. Een van de ballenjongens tij-
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DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

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

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

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

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

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

20.00 dagelijks wisselend programma

maandag t/m vrijdag

07.00 TV West Ochtendnieuws
Het laatste nieuws uit de regio, gepresenteerd door onder meer Vincent 
Veenman (foto). 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 (foto).  

 dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.

 woensdag: Nog lang niet versleten Fred Zuiderwijk   

 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.

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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Zo zal de heer L. van der Plas vertel-

len over de Koopvaardij in oorlogstijd. 

Op land begon de oorlog op 10 mei 

1940. Op zee was de oorlog toen al 

aan de gang en waren de eerste doden 

al te betreuren. Vele Nederlandse 

koopvaardijschepen konden niet meer 

terugkeren naar Nederlandse havens. 

Zij werden gevorderd door de gealli-

eerden en voeren in konvooien tussen 

onder andere Halifax en Liverpool. 

Een reis die zeker niet zonder gevaren 

was. In het begin was de bescherming 

van deze konvooien minimaal. Menig 

schip viel ten prooi aan de gevreesde 

Duitse U-boten. On-

zekerheid op zee en 

ook onzekerheid over 

het thuisfront. Spo-

radisch werd er post 

ontvangen. Mocht dat 

al gebeuren dan was 

er in  ge ens reerd

Het was bij veel 

zeelui niet bekend 

waar de familie was. 

Waren ze nog op 

Scheveningen of 

ergens anders veilig 

ondergebracht? De 

evacuatie was in vol-

le gang. Dat maakte 

de communicatie met het thuisfront 

er niet gemakkelijker op. Het is een 

klein wonder dat men elkaar weer 

terugvond na de oorlog. Vaak heeft 

het samen zijn na de oorlog niet lang 

mogen duren. Er moest immers weer 

gevaren worden.

De heer J. van der Deijl zal vertellen 

over de visrokerij. De huidige pro-

cedure om een lekker gerookt of ge-

stoomd visje te krijgen verschilt nogal 

met die van vroeger. We krijgen een 

inkijkje over hoe het vroeger ging. Het 

verschil tussen koud en heet roken. 

Het pekelen en weken. 

De ovens en het gevaar 

op brand. De gebruikte 

houtsoorten (mot). Het 

speten en de speetsters.

Als het weer mee zit is er 

een vers visje te koop.

Vervolgens zal de heer S. 

Boone ons alles vertellen 

over Scheveningen en 

otografie  an wanneer 
zijn de eerste zwart/wit 

foto’s van Schevenin-

gen. Wanneer de eerste 

kleuren foto’s. Welke 

fotografen waren er zoal. 

U hebt waarschijnlijk ook 

nog wel van die oude familiefoto’s in 

huis. Foto’s van ‘karton’ met de naam 

van de fotograaf er onder of achterop. 

Soms was die achterkant een kunst-

werkje op zich. Bekende fotografen 

waren Vermeulen van de Toussaint-

kade en Delboy uit de Gortstraat. Wie 

was die fotograaf die in april 1906 

jonge meisjes fotografeerde op de 

boulevard?

Al met al een divers programma dat u 

in de gelegenheid stelt een leuke dag 

door te brengen.

11.00 uur De koopvaardij in oor-

logstijd

13.00 uur De Visrokerij

14.30 uur Scheveningen en foto-

grafie

Locatie: MUZEE-Scheveningen, 

Neptunusstraat 90-92, Scheveningen. 

Toegang gratis.

In de vitrines zult u een aantal docu-

menten kunnen zien met betrekking 

tot de koopvaardij. Wie weet heeft u 

zelf nog documenten of voorwerpen 

in huis die betrekking hebben op de 

koopvaardij, zoals telegrammen, rode 

kruis brieven, boordgeld, ansicht-

kaarten, etc. Bovendien is nog nooit 

vastgelegd hoeveel Scheveningers er 

in de oorlog op de koopvaardij zaten.

De heer Boone zal de hele dag aanwe-

zig zijn om uw oude foto’s te dateren. 

Neem ze dus mee!

Wij zien u graag op zaterdag 11 maart 

2017!

Frans van Min

hgvs@ziggo.nl

Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen
Op zaterdag 11 maart 2017 is er weer een open dag van de 

HGVS. Er is voor u een mooi programma samengesteld.

mijndenhaag.com

Het echte Den Haag ook 
in het andere Den Haag!

Ervaring en geheugen terug in de Tweede Kamer

Gerrit Jan van Otterloo 

Nr. 5 van lijst 11

De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar is goed voor iedereen

Koopkrachtbehoud voor de gepensioneerden

Goede ouderenzorg en ondersteuning van mantelzorgers

Geen marktwerking in de zorg maar vast werk

Minder eigen bijdragen en eigen risico in de zorg

Meer 50-plussers aan het werk in plaats van in de bijstand

Wij willen een duurzame en leefbare samenleving nalaten 
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Senioren Instuif Overbosch

Senioren Instuif Overbosch, is een sportclub voor ouderen van 50 tot 100 jaar, dus aarzel niet 
langer en haal uw sportschoenen en kleding uit de kast. De eerste keer kunt u gratis meedoen, 
daarna sluit u zich vast gezellig bij ons aan. Gezond voor lijf en leden, u blijft er lekker fit bij. U 
kunt bij ons: tennissen, badmintonnen, tafeltennissen of meedoen met de groepsgym en/of we-
reldse dansen, beide laatste onderdelen onder leiding van bevoegde docenten. Wij sporten elke 
donderdag van 10.15 tot 12.00 uur in Sporthal Overbosch, Vlaskamp 3 te Den Haag, parkeren 
is de eerste twee uur gratis op het parkeerterrein. Kosten lidmaatschap 100 euro per jaar of 3 
euro per keer. Informatie: senioreninstuifoverbosch.nl, penningmeester@senioreninstuifover-
bosch.nl of 06-52456289.

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.

Bel naar 030-6063944 of bezoek onze website www.mpo.nl.

Historische tramrit naar Centrum, Bohemen en Scheveningen

De TS-Scheveningen werkgroep gaat weer een rit rijden ten bate van de HTM 402 met een 
nieuwe route! Op zaterdagmiddag 4 maart.

Vanaf 14.15 uur instappen voor bij de remise op het terrein Harstenhoekplein 7, ter hoogte 
van de bushalte lijnen 21 en 23. Vertrek om 14.30 uur en we rijden via lijn 9 en CS naar het 
Kerkplein, alwaar tijd is voor een fotostop. Dan rijden we naar het Markenseplein en omdat daar 
weinig ruimte is, meteen door naar het De Sav. Lohmannplein, waar we wederom tijd hebben 
voor een fotostop. Vervolgens vertrekken we naar het eindpunt van lijn 11 aan de Zeeweg, voor 
een stop om de zee te zien liggen en de pier met het reuzenrad te zien. Tot slot rijden we weer 
naar de remise Scheveningen, verwachte aankomst om 16.45 uur.

Ritprijs
Er zijn 45 plaatsen beschikbaar. De ritprijs bedraagt 15 euro voor volwassenen en 10 euro 
voor kinderen tot 12 jaar. U kunt zich opgeven door een bericht te sturen naar rit-ts-schev15@
hotmail.com onder vermelding ‘tramrit 4 maart’. Vermeld bij uw aanmelding, omdat er wel eens 
de zelfde namen voorkomen, a.u.b. uw adres of woonplaats. U ontvangt dan uw boekingsnum-
mer en het rekeningnummer voor uw overschrijving. U krijgt geen verdere bevestiging en uw 
plaatsbewijzen of kaartjes ontvangt u als u zich op de dag bij ons aanmeldt. De opbrengsten 
van de rit zijn ten bate van de restauratie van de uit 1896 stammende open paardentramwa-
gen HTM 402, die als aanhangwagen voor de elektrische tram gerestaureerd gaat worden. Bij 
overmacht, extreme weersomstandigheden moet de rit worden afgelast (daarom is uw telefoon-
nummer belangrijk) en krijgt u uw geld terug. Indien mogelijk er zal een vervangende datum 
gezocht worden.

Informatieavond darmkanker: voorkomen beter dan genezen

Darmkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Jaarlijks krijgen ruim 15.000 
mensen met ermee te maken: zowel vrouwen als mannen. Eén op de drie patiënten overlijdt 
uiteindelijk aan darmkanker. Maar wat is darmkanker eigenlijk? Tijdens een informatieavond op 
dinsdag 14 maart geven we in HMC Antoniushove antwoord op deze en andere vragen.

Wanneer? Dinsdag 14 maart van 19.30 tot 21.00 uur

Waar? HMC Antoniushove, begane grond (polikliniekgang) Burg. Banninglaan 1, 2262 BA, 
Leidschendam

Komen? Wilt u de informatieavond bijwonen? Dan kunt u zich opgeven tot maandag 13 
maart via bureau Patiëntenvoorlichting via 088 979 43 43 (van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur) of via patvoor@haaglandenmc.nl.

Stichting Het Portret Spreekt presenteert Adieu Indië

Nederlands-Indië 1860-1949. Van Max Havelaar tot Indonesia Merdeka. Een historisch spel in scènes 
en liedjes van historicus en toneelschrijver Philip Walkate.

Actrices Gepke Witteveen en Linda Möller

Acteurs Casper van Bohemen, Robert Rosier en Arno Tringali

Muziek Eelco Menkveld

Regie Gepke Witteveen

Productie Gerda van der Vecht

Techniek Rob Bertsch

Van boottocht tot dagelijks leven in Indië, van ethische politiek tot de opkomst van het nationalisme, 
van kolonie tot onafhankelijk Indonesië: scènes met belangrijke politieke gebeurtenissen worden 
afgewisseld met scènes over cultuur en samenleving. De literatuur uit Nederlands-Indië speelt ook een 
belangrijke rol. Sommige scènes zijn geïnspireerd door de verhalen van schrijvers als Raden Adjeng 
Kartini, Multatuli, Louis Couperus, Madelon Szeleky-Lulofs en Hella Haasse.

Ten slotte zullen er muzikale intermezzo’s zijn: nieuwe liedjes waarin het thema Adieu Indië naar voren 
komt.

Adieu Indië zal het publiek op verschillende manieren raken. Aan de ene kant door herkenbaarheid 
en nostalgie, aan de andere kant door de soms pijnlijke geschiedenis niet uit de weg te gaan. Vlotge-
schreven dialogen en geïnspireerd spel van de acteurs maken de voorstelling tot een vermakelijke en 
prikkelende avond.

Eerder schreef Philip Walkate in opdracht van Het Portret Spreekt de goed ontvangen en druk bezochte 
voorstelling ‘In de schaduw van Thorbecke’ over Grondwet en Koningschap 1848-1919. Meer informa-
tie en reacties op www.hetportretspreekt.nl.

Philip Walkate (1974) is historicus en toneelschrijver. Hij studeerde (koloniale) geschiedenis in Leiden 
en schreef in 2016-2017 stukken in opdracht van De Parade, Het Portret Spreekt en Hummelinck 
Stuurman Theaterbureau. In 2017 de voorstelling ‘Gouwe Ouwe’ met o.a. Carry Tefsen.

Data
Vrijdag 17 maart 2017 om 20.00 uur (premiere)
Zondag 19 maart 2017 om 16.00 uur
Vrijdag 24 maart 2017 om 20.00 uur
Zondag 26 maart 2017 om 16.00 uur
Zondag 9 april 2017 om 16.00 uur
Vrijdag 21 april 2017 om 20.00 uur

Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) organiseert debat in Loosduinen

Stadsdeel Loosduinen

Wanneer woensdag 22 februari 2017

Hoe laat 14.00 tot 17.00 uur

Waar Wijkcentrum Bokkefort, Dr H.E. van Gelderlaan 260 te Den Haag

Bereikbaar tram 2

De SOC nodigt ouderen uit het stadsdeel Loosduinen uit om mee te praten over het thema com-
municatie en informatie. Hoe gaat het met Loosduinen, wat kan er beter? Den Haag wil tenslotte een 
seniorvriendelijke stad zijn, maar is ze dat wel? Wij komen naar u luisteren en verwoorden uw wensen 
in een advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente en andere organisaties. Daarbij hou-
den we een vinger aan de pols wat er met de adviezen gebeurt en koppelen dit aan u terug. Daarnaast 
bevragen we meerdere malen per jaar een ouderenpanel van zo’n 500 senioren. SOC zoekt eveneens 
correspondenten, ouderen die zich willen opgeven om als ‘oren en ogen’ te fungeren in de Haagse 
wijken.

Kom langs op woensdag 22 februari in Wijkcentrum Bokkefort. U kunt die middag kennis vergaren en 
uw kennis delen met senioren uit uw stadsdeel. Iedereen is van harte welkom. Er is koffie en thee en 
na afloop staat er een drankje en een hapje voor u klaar de entree is vrij, neem ook uw buren mee.

Met medewerking van: Eveline van de Putte (Tour d’amour), Wim Bart Knol (WBK marktonderzoek), 
Rob Bronsgeest (Seniorweb) en Joost van Vliet (Haagse Hogeschool).

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



Maar intussen is hij al ver gevorderd 

met een biografie o er la s ann

la s is de oon an omas ann, 
die Dood in enetie s ree ,  legt 

ij it  owel ader als oon waren 
omose s eel en do ter ri a was 

bise s eel  la s en ri a lee den 
een eer losbandig le en in et de a-

dente erlijn an de twintigerjaren 
en later in ballingschap in Frankrijk 

en meri a  eel boeiend om o er te 
s rij en

n de woning an drian waant 
men i  een ee w ter g in de tijd, 
als er geen om ter o  staan  De 
wanden worden grotendeels in beslag 
genomen door boekenkasten vol in-

ormatie o er de film  aar de meeste 
in ormatie it in ijn oo d  o  
mer  i  dat i  wat o der word,  egt 

ij, waaro  een water al an details 
o er de filmwereld olgt

Daarnaast schildert en exposeert 

drian nog steeds s es ol en ijn 
re ente ernissages waren bom ol

Van de Veldestraat

drian werd geboren in et artje an 
de aagse ilderwij  o   j li 

 in de an de eldestraat, n m-

mer  en rase te agenees

ndan s de weede ereldoorlog 
doorlie  ij de ooms at olie e 

rgers ool t  g stin s oor 
jongens

et lie st was drian naar de nst-
a ademie gegaan, maar t is ond 

men et beter om een a  te leren  o 
olgde er een o leiding in de ore a  
ij be aalde di erse di loma s, 

waaronder dat an o  en resta rant
otel o der en won o  ijn a ttiende 

een rijs o  de alon linair met 
een tarbotmousse in de vorm van de 

vis met daarop de tekening van een 

danseres in heel dunne reepjes truffel 

itge oerd

ij begon in et i e o al aan et 
Voorhout om vervolgens in Parijs in 

et i toria ala e otel te belanden  
ls o  en later als elner wer te ij 

bij de olland meri a ijn  o  
wist ij t ssendoor o  ijn negen-

tiende naar de Vrije Academie op de 

oe ade te gaan en was leerling an 
essel de oer  en eerste e ositie 
olgde in  in alerie laats  
ranten, oals et aderland, et 
innen o  en De aagse o rant 

schreven lovende kritieken: ‘Felle 

ortretten  en ors deb t

La Pedrera

ij besloot naar anje a  te rei en, 
waar ij enige tijd in et a artement 

a edrera an de beroemde ar ite t 
a di woonde  iemand ad toen 

interesse in et gebo w, waar i  o  
et da  die bi arre s oorstenen at 

te s ilderen  ijdens ijn reis naar 

ar elona in  ee  de ro w 
die entreekaartjes verkocht hem 

ongelovig aan toen hij vertelde dat hij 

er indertijd woonde

oen et geld e ter o  raa te, nam 
ij ged rende et omersei oen aan 

de osta del ol een baan als reislei-
der aan

a ijn eerste rondleiding reeg ij 
an een an de dames it et ge el-

schap het compliment: “U hebt het 

to  o le  gedaan  et is net also  
 et oor de eerste eer doet  ij 

wer te daaro  en ele jaren als gids 
aan de osta ra a

aarlij s wam ij o er naar eder-
land in een gammel a tootje waaro  
schilderijen gebonden lagen en expo-

seerde met s es in alerie e  te 
assenaar  n  estigde ij i  

permanent in Barcelona en exposeer-

de in ala de rte oderno en nam 
deel aan salons  ij e oseerde onder 

s i i n ederlandse mbassade 
in adrid

Prinses Irene

ooit wars an bli iteit wist ij de 
in  as getro wde rinses rene 
en rins arlos go de o rbon te 
stri en om ijn e ositie in adrid 
te o enen  iero  olgden e osi-
ties in D sseldor , onden, arijs, 

Van Marlene tot Mathilde, oftewel het schilderachtige leven van Adrian Stahlecker

Expositie Barcelona (1965). Adrian met partner Jan (1973).

Een van onze markantste Hagenaars is kunstschilder en restauranthouder Adrian Stahlecker. Hij 

is 79 jaar, maar zit nog vol ideeën. Dit jaar verschijnt zijn twintigste boek: Zarah Leander. Na elke 

publicatie verzucht Adrian: “Dit zal wel het laatste zijn.”

1948.

1961.
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Adrian in Barcelona. Foto: Maurice Heerdink



Curacao, etc.

In de herfst van 1962 had hij Jan 

Neurdenburg ontmoet, die zijn partner 

voor het leven zou worden en in 1966 

startten ze samen een seizoenrestau-

rant in Calafell: Costa Dorada. “Het 

was een goede tijd, al heerste de 

dictator Franco. Maar na het dagelijks 

werken in de bistro was er het wilde 

nachtleven.” In 1973 kwamen Adrian 

en Jan terug en kochten een riant 

herenhuis in de Javastraat waar ze res-

taurant Nostalgia opende, met op de 

eerste etage Galerie Adrian Stahlecker. 

Henk Savelberg werkte er twee jaar 

als kok. Het restaurant werd populair 

bij prominenten uit de showwereld en 

de politiek.

Mathilde Willink

Adrian portretteerde veel bekendhe-

den, zoals o.a de Spaanse schrijfster 

Concha Alos, actrice Mary Dres-

selhuys, Albert Mol, Adriaan Viruly, 

Charlotte Köhler, cabaretier Jan Blaa-

ser, zanger Willy Alberti, Shocking 

Blue-zangeres Mariska Veres, mode-

ontwerper Ernst-Jan Beeuwkes en het 

fenomeen Mathilde Willink. Onlangs 

verscheen het boek Mathilde van 

Lisette de Zoete, een lijvig boek vol 

foto’s waarin aan de hand van mensen 

die Mathilde Willink gekend hebben, 

de lezer door haar leven wordt geleid. 

Mathilde nam een wonderlijke plaats 

in in het leven van Adrian. “Mathilde 

was eigenlijk op zoek naar iemand die 

haar kon onderhouden. Nu liep ons 

restaurant Nostalgia uitstekend en had 

ik over geld niets te klagen, maar een 

Mathilde Willink onderhouden werd 

een ander verhaal. Ze kwam vaak naar 

Den Haag om te poseren en wilde dan 

overnachten in het peperdure Hotel 

Des Indes. En dan het liefst in de ka-

mer waar in 1931 een beroemde Rus-

sische danseres zelfmoord pleegde. 

Dat vond ze spannend.”

“We kregen een relatie en omdat Ma-

thilde de naam ‘Mathilde Stahlecker’ 

goed vond klinken, meldde ze aan de 

Telegraaf dat ze na de scheiding van 

Carel Wilink met Adrian zou gaan 

trouwen. Maar Mathilde was een com-

plexe vrouw en veeleisend. Midden 

in de nacht belde ze mij op om wat 

liefs te horen. Maar als je de volgende 

morgen weer vroeg op moet om voor-

bereidingen voor je restaurant te doen, 

is dat niet vol te houden. Bovendien 

voel ik toch meer voor mannen en ben 

uiteindelijk met mijn partner Jan naar 

Mexico gevlucht. Mathilde is haar 

eigen weg gegaan en haar levenseinde 

in 1977 eindigde abrupt: moord of 

zelfmoord? Een raadsel...”

In 1983 verkochten Adrian en Jan het 

grote pand in de Javastraat en vestigde 

zich in Scheveningen waar ze tot 2000 

restaurant Fedora exploiteerde. Ze 

restaureerden Villa Fedora uit 1885 en 

brachten het in de oude glorie terug. 

Nog steeds denken mensen watertan-

dend terug aan de tijd waarin ze een 

botermalse biefstuk van drie ons met 

tientallen schaaltjes groenten, salades, 

appelmoes en rijst en aardappeltjes 

geserveerd kregen. Adrian houdt van 

groots.

Zarah Leander

Groots was ook de presentatie in 

Hotel Des Indes van zijn eerste boek 

o er de D itse filmwereld die o  de 
vlucht was voor het Hitler-regime. 

Zijn passie ligt bij de vooroorlogse 

film en ijn grote idool is arlene 

Dietrich, waarover hij schreef en vorig 

jaar een lezing in de Regentenkamer 

gaf. Aanwezig in Hotel Des Indes, 

waar hij als etagekelner begon, waren 

tal van VIP’s en de toenmalige tv-

films e ialist imon an ollem deed 
het woord. Er volgden boeken over 

de D itse en ranse film en in  
bli eerde drian ijn a tobiografie  

Tussen Schilderswijk en Society. In fe-

bruari verschijnt bij uitgeverij Aspekt 

zijn twintigste boek: Zarah Leander, 

diva van het Derde Rijk. Adrian: “Ik 

hoop dit jaar tachtig te worden, maar 

blijf als schilder en schrijver actief.”

Met recht een markante Hagenees.

Maurice Heerdink

mauriceheerdink@ziggo.nl

an Marlene tot Mathilde, oftewel het schilderachtige leven van Adrian Stahlecker

Portretfoto Adrian. Foto: Maurice Heerdink

948. Expositie Rabobank: Adrian met Mathilde Willink (1975).
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Presentatie Marlene. Foto: Maurice Heerdink

Adrian met broer. Foto: Maurice Heerdink
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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.

Meer dan 50 jaar een begrip 
in Den Haag en omgeving

Yarden Crematorium & 
Uitvaartcentrum Ockenburgh

Yarden Crematorium en Uitvaartcentrum 

Ockenburgh, in de prachtige bosrijke om- 

geving van het gelijknamige landgoed in  

Den Haag, bestaat meer dan vijftig jaar. Door 

de jaren heen is het gebouw ‘met de tijd 

mee’ gegaan. Zo is onder meer livestream 

mogelijk, is het gebouw voorzien van de 

nieuwste klimaatinstallaties en een uitge-

werkt lichtplan.

“We zijn al een halve eeuw ervaringsdes-

kundige op het gebied van uitvaarten en af-

scheid nemen,” vertelt locatiemanager Carlo 

Lambregts met gepaste trots. Het cremato-

rium heeft van binnen echter geen 50 jaar 

oude uitstraling. “Het gebouw is in de loop 

der jaren gemoderniseerd, de faciliteiten zijn 

aangepast aan ‘wensen vanuit de markt’, aan 

de tijd van nu”, aldus Lambregts. De laatste 

verbouwing dateert van 2016. 

Livestream

In de grote aula van het crematorium, met 

een capaciteit voor ruim vijfhonderd belang-

stellenden, is onder meer livestream moge-

lijk. Hierdoor kan familie in het buitenland, 

die de uitvaart niet kan bijwonen, de plech-

tigheid vanuit huis live volgen. Ook zijn de 

nieuwste klimaatinstallaties geplaatst, om 

zowel in de zomer als de winter een behaag-

lijke temperatuur te kunnen regelen. 

En een gedetailleerd lichtplan zorgt ervoor 

dat in alle ruimtes de juiste sfeer gecreëerd 

kan worden.

Woonkamersfeer

Sinds 2016 beschikt het crematorium over 

twee rouwkamers in Engelse stijl. Uitvaart- 

verzorger John Heskes van Yarden & John 

Heskes Uitvaartzorg, die geregeld een  

uitvaart op de locatie verzorgt: “Hier kan de 

familie in een ‘woonkamersfeer’ afscheid 

nemen van de overledene, wanneer thuis- 

opbaring niet mogelijk of  wenselijk is bijvoor-

beeld. De overledene kan dan na de laatste 

verzorging worden overgebracht naar het  

crematorium en hier worden opgebaard voor 

het afscheid.”  

Buitenaula

Naast vernuftige moderne voorzieningen, 

heeft Crematorium Ockenburgh ook veel 

moois te bieden voor liefhebbers van na-

tuur en milieu. Niet alleen is er dankzij gro-

te raampartijen met prachtig uitzicht ver- 

binding gemaakt met de bosrijke omgeving 

en sfeer van het naastgelegen landgoed. Het 

crematorium beschikt ook over een buitenau-

la in een natuurlijke zitkuil. De banken zijn 

van boomstammen en ook de kist wordt op 

boomstronken geplaatst. 

De buitenaula, met plek voor zo’n zestig 

belangstellenden, wordt zoveel mogelijk na-

tuurlijk gehouden. “Dat betekent ook dat hier 

minder audiovisuele faciliteiten zijn”, legt 

Lambregts uit. “Maar de meeste mensen die 

kiezen voor een afscheidsdienst in deze na-

tuurlijke omgeving, hebben daar ook minder 

behoefte aan. Wel is er een prima akoestiek 

voor muziek en sprekers”, benadrukt hij. 

Crematorium en Uitvaartcentrum 

Ockenburgh  

Ockenburghstraat 21 � Den Haag  

T 070 397 8411� cre.ockenburgh@yarden.nl 

Yarden & John Heskes Uitvaartzorg  

‘s-Gravenzandseweg 18 � Monster  

T 0174 248 763 � john.heskes@yarden.nl

Kijk voor meer informatie op: 

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

Johan op Zondag
Iedere zondag  op Radio West
Johan Overdevest presenteert iedere zondagmiddag dit super-
gezellige programma, waarin hij met luisteraars belt en muziek 
van toen en nu laat horen. Natuurlijk gaan ook de telefoonlijnen 
open om diverse spelletjes te spelen. Doe je mee? Ook verzoek-
platen zijn welkom, stuur een mailtje met jouw verzoeknummer en 
telefoonnummer naar johan@omroepwest.nl en wie weet kom je 
in de uitzending. 

Johan op Zondag is iedere zondagmiddag te horen van 
14.00-17.00 uur op 89.3 Radio West. 
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belangstelling heeft om in 

de maand februari plaats te 

nemen met een artikel over 

zijn voetbalcarrière bij onze 

rood-groene liefde van de 

jaren zestig.

Zoals ik eigenlijk ook van Joop 

verwachtte, reageerde hij de vol-

gende dag met een kort en bondig 

antwoord. “Jan, ik doe mee. Ik ben 

er op de afgesproken locatie om 

half twaalf. Groeten, Joop!”

Dus zaten wij beiden op dinsdag 

7 februari om half twaalf zoals 

afgesproken aan tafel met het tra-

ditionele ba ie o fie, om met et 
interview van het beoogde artikel te 

beginnen. Omdat ik Joop inmiddels 

al meerdere malen had ontmoet, 

heeft zo’n ontmoeting altijd weer 

iets herkenbaars en vertrouwds.

Inmiddels ben ik er dan ook 

wel voor honderd procent van 

overtuigd geraakt, dat deze in de 

loop der tijd ontstane contacten 

en relaties voor een groot deel toe 

te schrijven zijn aan de jaarlijkse 

PensionADOdagen, waar iedereen 

elkaar weer ontmoet en soms pas 

weer na vele jaren.

Happel

Het is het jaar 1963 als Ernst Hap-

pel, die nog maar net bij ADO in 

dienst is getreden, besloten heeft 

om van een groot aantal spelers, 

dat op dat moment deel uitmaakt 

van de selectie, afscheid te nemen. 

Happel wilde vernieuwen en er 

moest een nieuw elftal komen met 

nieuwe jonge spelers, die in de 

visie van Happel op het toenma-

lige voetbal in de jaren zestig van 

de vorige eeuw paste. Maar naast 

de jongeren uit de eigen ADO-

opleiding, werden er ook spelers 

van buitenaf naar het Zuiderpark 

gehaald om het nieuwe ADO te 

completeren.

Joop Jochems, die op dat moment 

bij het Utrechtse Velox speelde, 

werd door Happel en het ADO-

bestuur verkozen boven Willem 

van Hanegem, die toen ook voor 

Velox speelde, maar te traag werd 

bevonden. Happel viel voor de 

jonge agressief en gretig spelende 

Joop Jochems.

Na zijn overgang van Velox naar 

ADO, kwam Joop Jochems als 

rechtermiddenvelder naast de 

andere nieuweling bij ADO, Piet de 

Zoete, op het middenveld terecht. 

Een positie waar ze nog jaren 

samen zouden spelen.

De aanpak van Ernst Happel bleek 

succesvol te zijn met driemaal een 

derde plaats in de vaderlandse Ere-

di isie, drie be erfinales in , 
1966 en 1968 - waarvan de laatste 

op 3 juli 1968 met 2-1 in het Zui-

derpark van Ajax werd gewonnen. 

Joop vindt dit dan ook het absolute 

hoogtepunt van zijn voetbalcar-

rière, zoals te zien is op deze foto 

waarop hij trots de zojuist ver-

overde bokaal aan de dolenthousi-

aste supporters toont. Eindelijk was 

dan de KNVB Beker voor ADO, na 

drie eerdere erloren finales  a, 
dat waren mooie tijden, wellicht de 

allerbeste uit de geschiedenis van 

ADO na de oorlog.”

Vliegangst

Mede door al deze successen kreeg 

ADO een uitnodiging om een pro-

motievoetbaltoernooi in Amerika te 

gaan spelen. Deze uitnodiging was 

dan ook de optelsom van behaalde 

successen van een ploeg waar Joop 

Jochems vanaf het begin deelge-

noot van was. Eigenlijk wilden alle 

spelers graag mee naar Amerika om 

deel te nemen aan het grote avon-

tuur op het continent aan de andere 

kant van de grote oceaan.

Alleen voor Joop was er één pro-

bleem: Joop had een ietsie pietsie 

last van vliegangst.

Tijdens het Intertoto-toernooi in 

het seizoen 1965-1966, toen ADO 

tegen het Zwitserse FC Biel moest 

spelen, weigerde Joop om met de 

rest van het team mee te vliegen 

naar Zwitserland. Maar omdat hij 

toch mee wilde spelen in deze wed-

strijd, besloot hij om dan maar per 

trein naar Zwitserland af te reizen.

Echter, om per boot naar Amerika 

te gaan was echt geen optie, dus 

om toch mee te kunnen naar Ame-

rika, heeft Joop zich tenslotte over 

al zijn angsten heen gezet tijdens 

de achttien uur durende vliegreis 

van Amsterdam - New York - San 

Francisco.

Naar ik aan mag nemen dat de 

meeste lezers van De Oud-Hage-

naar wel bekend zullen zijn met 

het feit dat sommige ADO-spelers 

al dan niet bewust of onbewust 

hebben bijgedragen aan de voort-

schrijdende wetenschappelijke 

ontwikkelingen in de jaren zestig 

en nog ver daarna.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de 

ontdekking van het uienleer en de 

ontdekking van de Turkse tor bij 

Martin van Vianen, waarbij de we-

tenschappers nog steeds voor een 

raadsel staan. Maar ook bij Joop 

Jochems openbaarde zich tijdens 

de trip in Amerika in de wedstrijd 

tussen ADO - Washington Whips, 

een mysterieus verschijnsel.

Selectieve doofheid

Verschijnselen van plotseling 

optredende selectieve doofheid, dit 

schijnt een minder agressieve vorm 

van het aanverwante Oost-Indische 

doof-verschijnsel te zijn.

Tijdens deze wedstrijd had Eddy 

Hartmann de leiding over het elftal 

gekregen omdat trainer Ernst Hap-

pel al naar Wenen was vertrokken 

om zijn vakantie te gaan vieren. 

Al na 20 minuten spelen riep Eddy 

Hartmann naar Joop dat hij er uit 

moest: “Joop, wisselen!” Maar om-

dat Joop toch nog wel iets langer 

wilde door spelen, negeerde hij het 

roepen van Hartmann, die op een 

gegeven moment zo hard stond te 

schreeuwen dat het bijna tot in de 

het centrum van San Francisco te 

horen was.

Hierop besloot Joop, vanwege 

plotselinge pijn in zijn rechterbeen, 

om met zijn maatje op het mid-

denveld Piet de Zoete van veldhelft 

te wisselen, zodat het aannemelijk 

was dat het luide schreeuwen van 

Hartmann door Joop niet werd 

gehoord. Ten einde raad besloot 

Eddy Hartmann om naar de andere 

kant van het veld te lopen om zijn 

boodschap vanaf die kant van het 

veld naar Joop toe te schreeuwen.

Met nog tien minuten tot aan de 

rust bleek de pijn, die Joop in zijn 

rechterbeen had net zo plotseling 

als het gekomen was ook weer 

verdwenen te zijn, dus wisselde 

Joop weer van speelhelft met Piet 

de Zoete en met Eddy Hartmann op 

niet hoorbare afstand aan de andere 

kant van het veld.

Dus kon Hartmann wederom een 

rondje om het halve veld maken 

om terug te keren bij de reserve-

bank, waar hij bij het rustsignaal 

weer was aangekomen.

Waar hij Joop toesnauwde dat hij er 

uit moest om te wisselen, waarop 

Joop antwoorde: “Ik heb het niet 

gehoord, het was zo’n herrie langs 

de zijlijn.”

Joop Jochems geboren op 22 juni 

 te tre t s eelde totaal ij  
seizoenen als rechtermiddenvelder 

voor ADO.

an  tot  s eelde ij  
wedstrijden in het eerste elftal van 

ADO, 121 competitiewedstrijden in 

het eerste elftal waarin hij drie keer 

wist te s oren ij s eelde  ro-

pese wedstrijden, bekerwedstrijden, 

oefenwedstrijden en de wedstrijden 

tijdens de trip door Amerika.

In totaal scoorde Joop Jochems 

vijf maal voor ADO in deze 185 

wedstrijden.

Overzicht voetballoopbaan

1951-1965 Velox

1964-1969 ADO

1969-1971 DWS

1971-1973 RVC

1973-1975 NLS Brehma

1975-1983 Trainer van Archipel

1983-1985 Trainer Kranenburg

1985-1986 Trainer van VVM

1986-1988 Trainer Postduiven

1988-1990 Trainer Olympia 

(A-jeugd)

1990-1991 Geen activiteiten

1991-1997 Trainer van KSD

1997-1998 Trainer KSD

(veteranen)

In 1998 is Joop Jochems met zijn 

voetbalactiviteiten gestopt.

Joop Willems was ‘Oost-Indisch doof’
Het is eind januari, als ik 

mijn lijst doorneem om te 

zien wie er deze keer boven-

aan staat om mee om de 

tafel te gaan zitten voor een 

interview voor deze rubriek. 

Tot mijn grote genoegen 

staat nu de naam van Joop 

Jochems ‘on top of the list’, 

dus stuurde ik Joop een 

mailtje met de vraag of hij 

Bekerwinst ADO op 3 juli 1968 in het Zuiderpark, na 2-1 tegen Ajax. Joop Willems
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THUISZORGWINKEL

NOG GEEN LID?NOG GEEN LID?
 

 

 

 

         Bel en bestel 070-22 10 581

Onze  prijs vanaf € 39,00

Voor leden 

  31,20

Tempur Zadeldek

Voor leden

25,55

Onze  prijs € 31,95

Bel

070-221 05 81
en wordt  nu 

gratis  lid !

Wandelstok, schokabsorberend

Onze  prijs € 41,95

Voor leden

  33,
50

Neo G enkelbrace

Voor leden 

     27,95

Onze  prijs

 € 34,95

Let’s go out, rollator

Voor leden 

  255,95
Onze  prijs  € 319,00

Wandelstok met zitje

Onze  prijs € 33,95

Voor leden 

  27,15

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.

 Veilig er op uit !

Harley autosteun/rugsteun

BackJoy

Voor leden 

  39,95

Onze  prijs € 49,95

steun bij het lopen en

zi thulp om uit te rusten

Onze  prijs € 39,95

Vormt zi ch naar de contouren van het lichaam inclusief handig meeneem etui

Schokabsorberend syst eem voor 

rijcomfort op ieder terrein.

helpt om actief en rechtop te zi tten

anatomisch gevormd voor optimale 

rugondersteuning

preventief en ondersteunend



In 1950 besloten een drietal comités 

die min of meer naast elkaar werkten 

samen te gaan. Het ging om: het 

Haagsch Comité voor Volksfeesten, 

het Haags Vacantie Comité en het 

Haags Jubileum Comité 1948.

Tot 1981 heeft dit comité verreweg 

de meeste festiviteiten in onze stad 

georganiseerd, van de kermis tot het 

bloemencorso, van optredens in het 

Openluchttheater in het Zuiderpark 

tot de Houtrustconcerten met als doel: 

“De recreatie en vorming van de Ha-

genaar met de smalle beurs mogelijk 

te maken.” Het lag dan ook voor de 

hand dat het Algemeen Haags Comité 

de bevrijdingsoptocht zou gaan orga-

niseren en aan Cruys Voorbergh werd 

gevraagd de artistieke leiding op zich 

te nemen.

Cruys Voorbergh (1898-1963)

Men koos voor hem - zijn echte naam 

was overigens Ernest Pieter Coenraad 

van Vijverberghe de Coningh - omdat 

hij naast acteur en regisseur een 

kenner van kostuums was. Hij had 

hier een grote verzameling van en 

deze collectie is vanaf 1951 onderge-

bracht in het Kostuummuseum Lange 

Vijverberg 14 en 15. In 1985 werd de 

verzameling overgenomen door het 

Gemeentemuseum.

De Historische Optocht

Een van de eerste problemen waar 

men tegenaan liep, was de vraag wat 

te doen wanneer het weer zou tegen-

werken? Er werden kostuums gebruikt 

die meer dan 1000,- gulden waard 

waren. Men sloot een verzekering af 

waarin stond dat zelfs bij motregen de 

optocht niet door zou gaan en de ver-

zekeringsmaatschappij de gemaakte 

kosten voor haar rekening zou nemen. 

Ook de deelnemers, de voertuigen, 

de paarden en zelfs de toeschouwers 

en aanpalende winkelpuien werden 

verzekerd. En dan te bedenken dat het 

Algemeen Haags Comité vrijwel nooit 

gebruik gemaakt heeft van subsidies. 

De inkomsten kwamen onder andere 

uit het verpachten van de kermisplaat-

sen. De optocht begon en eindigde bij 

de Dierentuin en dit vraagt om uitleg. 

Van 1863 tot 1943 bevond er zich op 

de hoek van de Bezuidenhoutseweg, 

waar nu het Provinciehuis staat, een 

heuse dierentuin. Door de aanleg van 

de Atlantikwall tijdens de oorlogsja-

ren, werd een deel van die dierentuin 

gesloopt en de dieren werden elders 

ondergebracht. Pas in 1968 werd de 

rest gesloopt in verband met de bouw 

van het Provinciehuis en het gebouw 

van Rijkswaterstaat, maar in de volks-

mond sprak men in 1955 nog steeds 

van de Dierentuin. Met deze optocht 

werd duidelijk gemaakt dat ons land 

enkele malen door een vreemde mo-

gendheid bezet is geweest. Denk aan 

de intocht van Alva, de komst van de 

Fransen en de landing van Willem I op 

het strand van Scheveningen en ook de 

laatste oorlog, de Tweede Wereldoor-

log werd niet vergeten. De lengte van 

de stoet bedroeg enkele kilometers en 

er namen meer dan 2.000 mensen aan 

deel. Uiteraard was de datum 5 mei en 

de start was om 14.00 uur. Gelukkig 

regende het niet, want anders was dit 

alles niet doorgegaan en dat zou een 

grote teleurstelling zijn geweest, zeker 

voor de deelnemers. Dagen van tevo-

ren werd er geoefend en werden de 

kostuums gepast en zo nodig op maat 

gemaakt. Mocht een van u zich deze 

historische optocht nog herinneren, 

dan zou ik het op prijsstellen wan-

neer u op deze bijdrage reageert, of 

rechtstreeks naar mij of via een stukje 

in deze krant.

Twee dames uit de Franse tijd

Op de bijgevoegde foto staan enkele 

deelnemers van die optocht afgebeeld 

en wel twee dames uit de Franse tijd, 

de graven van Egmond en Hoorne en 

het knechtje van de turfschipper van 

Breda.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

De bevrijdingsoptocht van 1955
Tien jaar nadat ons land bevrijd werd van de Duitse overheer-

sing, besloot men om hier in onze stad op grootse wijze aan-

dacht aan te besteden. Er werd van alles en nog wat bedacht 

en uiteindelijk werd er besloten een historische optocht te gaan 

organiseren. De organisatie hiervan kwam in handen van het 

Algemeen Haags Comité.
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In het voorjaar van 1947 lopen de 

spanningen tussen Nederland en de 

jonge Republik Indonesia ongekend 

hoog op. Een groep verontruste 

vaderlanders ontwikkelt in het diepste 

geheim plannen om Nederlands-

Indië te behouden en een oorlog te 

voorkomen. Vanuit Batavia arriveert 

de Nederlandse communist Henry 

Meertens in Den Haag, met een fortuin 

aan gestolen juwelen. Zijn missie: een 

huurlingenleger op poten zetten om 

de macht in Indië over te nemen en er 

een communistisch regime te vestigen 

voordat Nederland aanvalt.

Wanneer een geheim agent uit Indië 

in Den Haag spoorloos verdwijnt, 

besluit vicepremier Willem Drees 

actie te ondernemen. Voormalig 

inli tingeno fi ier rnie ringer 
krijgt een gecodeerd morsebericht te 

horen waarin sprake is van iemand 

die ‘de onderkoning’ wordt genoemd. 

Een stripteasedanseres in een louche 

Amsterdamse nachtclub brengt 

Springer op het spoor van Meertens 

en een schimmige wapenhandelaar 

met de schuilnaam Ali Baba. In een 

zenuwslopende race tegen de klok 

moet Springer een samenzwering 

met wereldwijde repercussies zien te 

voorkomen.

De onderkoning van Indië

Tomas Ross

De onderkoning van Indië van Tomas Ross
Al decennialang circuleren de geruchten dat prins Bernhard be-

trokken zou zijn geweest bij een machtsovername in Nederlands-

Indië om er onderkoning te worden, zoals Lord Mountbatten dat 

vanaf 1947 in Brits-Indië was. Het definitieve bewijs ontbreekt, 

maar er waren méér speculaties over hem die op waarheid ble-

ken te berusten.

Fotograaf: Ben Kleyn
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Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om 

uw waardevolle kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waarde-

bepaling contact op met één van onze 

gecertifi ceerde taxateurs.

Annelies de Boer-van der Minne, expert zilver
Leonid Pozen (1849-1921), 

‘The Jewish charter’
€ 39.600 incl. opgeld

Zilveren chanuka lamp, 
Amsterdam 1747, 

nalatenschap Mw. R.D. Maduro
€ 514.600 incl. opgeld

Twee Delfts blauwe tulpenvazen, 
laat 17e eeuw

€ 86.800 incl. opgeld

Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag  •  Telefoon 070 365 88 57  •  www.venduehuis.com

Kunst- en Antiekveiling 8 en 9 maart • Kijkdagen: 3, 5 en 6 maart 2017

Gevraagd: 
 kunst en antiek

7 t/m 25 februari
Koninklijke Schouwburg

nationaletoneel.nl/jeanne

Jeanne 
d’Arc

van 

Friedrich Schiller
regie 

Theu Boermans

mis dit 
grootse 
verhaal 

niet! 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

MET EEN MUZIEKWORKSHOP, KLEUR- EN KNUTSELHOEK 
EN MEET & GREET MET DE MUSICI

Kijk op www.zuiderstrandtheater.nl/oorkaan

WERVELEND 
WEEKEND MET Muzikale familievoorstellingen

op zaterdag 25 & zondag 26 februari in de Nieuwe Kerk

SAMEN OP PAD IN DE VOORJAARSVAKANTIE! 

HET STRIJKKWARTET VAN MENEER SAX (6+)
MENEER TOBIAS EN HET ZWARTE MONSTER (4+) 

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

Fiscale zaken

Hulp belastingexpert

of toch zelf doen?

Moet ik voor mijn jaarafrekening met 

de fiscus een belastingexpert in scha-

kelen? Of kan ik het zelf aan?

Dat hangt van uw kennis af. Als u 

een ingewikkelde belastingaangifte 

hebt, zoals bijvoorbeeld onderne-

mers, dan valt het misschien aan te 

raden om een belastingdeskundige in 

te schakelen. Hij of zij weet de weg 

in belastingland. Sommige werkers 

zeggen altijd: ‘Laat mij maar 

zoveel mogelijk inkomstenbelasting 

betalen, dan weet ik dat ik veel heb 

verdiend.’ En zeker als de eindhef-

fing lo t met de sit atie  elasting-

deskundigen kosten ook geld. Heeft 

alleen maar zin voor miljonairs 

of voor hen die er helemaal geen 

verstand van hebben en bij eenvou-

dige aangiftes géén kennissen of 

l troe en ebben die er enigs ins 
verstand van hebben. Een belas-

tingdeskundige hoeft trouwens niet 

meer te kosten dan enkele honderden 

e ro s er jaar

De progressiviteit in

inkomstenbelasting

De tarieven voor de inkomstenbelas-

ting zijn behoorlijk progressief. Ik be-

taal bijvoorbeeld over mijn belastbaar 

inkomen van meer dan 67.000 euro een 

percentage van 52 procent. Terwijl ie-

mand die alleen AOW heeft nauwelijks 

iets moet opbrengen. Is dit redelijk? 

Wees blij dat u zoveel belasting moet 

betalen. Er is nog een tijd geweest 

dat iemand met een hoog inkomen 

(in vroegere guldens) boven een be-

aald bedrag als belastbaar in omen 
 ro ent moest betalen  et o er 

de grens in elgi  was dat wat min-

der. Dat had tot gevolg dat vooral 

mensen met eel ermogen an a -

weg een miljoen gulden vaak kozen 

voor net te wonen over de grens in 

elgi  anwege de ermogensbelas-

ting in ons land  Dat is n  in elgi  
iets anders geworden  eide landen 

r i en naar el aar toe  De a i-
taalvlucht net over de grens nam te 

grote vormen aan. Verschillen tussen 

beide landen zijn er nog wel, maar 

die zijn niet meer zo groot. Elke 

ermogende in ederland maa t n  
een afweging: wil ik in de buurt van 

mijn kinderen blijven wonen of toch 

verhuizen naar iets verder weg om 

minder belasting af te dragen. Het is 

niet zo eenvoudig het invoeren van 

rogressie e belastingen en ooral 
in bo   as als de ele  re ies 
hetzelfde doet heeft het zin om niet 

te kijken naar grensoverschrijdingen 

voor hoge vermogens. Daarbij met u 

oo  betre en et eit dat ederland 
nog steeds een verzorgingsstaat is. 

Dat kost ook geld!

AOW en pensioen

Hoge premie voor

betalingen AOW

Ik geloof dat ik, als werkende en niet 

gepensioneerd, bijna 18 procent AOW-

premie betaal. Is dat niet erg veel?

En toch komen we - met zijn allen - 

nog tekort aan de AOW-uitkeringen 

en moet daarvoor uit de algemene 

overheidsmiddelen worden bijge-

legd. Vooral in de toekomst. Zelfs 

met de oge omslag  remie 
erbij. In de eerste twee belasting-

schijven betaalt men dat tot ongeveer 

een belastbaar inkomen uit werk en 

woning van ongeveer 34.000 euro 

er jaar in  ers worden 
- althans nu nog - daarmee niet 

geconfronteerd. Vandaar ook dat de 

AOW-leeftijd met de gemiddelde 

levensduur omhoog gaat. De AOW 

oor ieder is oo  gebaseerd o  de e 
in omens  et rofijtbeginsel d s  
Kleine ongelijkheid blijft er altijd 

bestaan.

Genoeg in de pot om

iedereen AOW te geven

Als de Sociale Verzekeringsbank 5 

procent rente zou maken, dan zouden 

de jaarlijkse uitkeringen aan AOW 

voldoende zijn om te doen. En tóch 

moet de AOW-leeftijd omhoog. Snapt 

u het nog?

Het zit wel ingewikkelder in elkaar 

dan  den t  r ijn inderdaad oli-
tie e artijen ,  en  
die weer ter g willen naar  jaar 

als AOW-leeftijd. Dat zou volgens 

et entraal lan rea   
ir a  miljard er jaar osten  
iteraard een o laire o atting 
an de e artijen waar an sommige 

geen dekking aangeven. Echter de 

lee tijd is niet oor ni s o -

geschoven. Dat heeft te maken met 

de levensduur die gemiddeld steeds 

langer wordt. Dus ook méér kosten 

voor AOW. Het wordt dan ook een 

an de belangrij ste onderwer en 
voor de komende Tweede Kamerver-

kiezingen. Wil men jongeren laten 

o draaien oor de e e tra osten  
Wij denken dat in een volgend 

abinet alleen bes ree baar is dat 
de AOW-leeftijd voor sommige 

ware beroe en  een robleem is 
wel e ijn dat   wordt erlaagd 
maar dan w l met ortingen o  de 
AOW-uitkering want gemiddeld 

moet iedereen hetzelfde krijgen. Dat 

is inherent aan het sociale verzeke-

ringssysteem. Het is inderdaad zo 

dat als iemand vroeg of jong dood 

gaat, n betaalde remies aan de 
gemeens a  allen  ter tewinsten 
noemt men dat in verzekeringsland.

In het boek van Cottage tot Engels 

landhuis met het oeuvre van Mari-

nus van de Wall en Adrianus Leijen, 

ermeldt de a te r ob rgers dat 
et em o ge allen is dat et begri  

‘Engelse landhuisstijl’ tot nu toe niet 

in de er goedt esa r s is o genomen  
a de resentatie an et boe  o   

november is hierover overleg geweest 

t ssen rgers en de ij sdienst  et 
res ltaat ier an is dat de ij sdienst 
alsnog besloten ee t et begri  n-

gelse landhuisstijl’ als architectuurstijl 

o  te nemen met als toeli ting de 
beschrijving zoals in het boek van 

rgers staat

Bottum-up proces

De beschrijving in de thesaurus luidt: 

‘De Engelse landhuisstijl is een 

romantiserende stijl die kan worden 

get eerd worden door erna laire, 
amba telij e en lands a elij e 
kenmerken. Het ontstaan van deze 

stijl is een bott m  ro es geweest, 
waarbij de diverse elementen van 

de oors ron elij e ottages die een 
nuttige functie hadden, uiteindelijk als 

stijlkenmerken zijn verwerkt. Andere 

kenmerken van deze stijl zijn de her-

waardering an et a mans a  en 
het denken van ‘binnen naar buiten’ 

waarbij de tuin wordt betrokken bij 

et ontwer  De ngelse land isstijl 
bloeide in ederland o  begin  en 

ad aar grote bloei eriode tot  
Doch ook na de WO II werd er nog in 

die stijl gebouwd. Zo was de actieve 

eriode an an de all en eijen an 
 tot 

De Nieuwe Haagsche School

ij et onder oe  naar et ontstaan 
van de Engelse landhuisstijl heeft 

ij ontde t dat de oors rong an De 
ie we aagse ool e eneens 

in Engeland ligt. De Amerikaanse 

architect Frank Loyd Wright, de grote 

ins irator an De ie we ool, 
ee t namelij  oo  ijn ins iratie 

o gedaan in ngeland bij de ngelse 
landhuisbouw.

Dus is er een ‘genetische’ verbon-

den eid t ssen De ie we aagse 
School en de Engelse landhuisstijl in 

Wassenaar.

Wilt u meer informatie over het boek, 

mail dan naar bob.burgers.els@gmail.

com.

Samenvatting

Korte samenvatting van het boek zoals 

o  de a t is o genomen  Dit rij  ge-

illustreerde boek beschrijft de ontwik-

eling an de oors ron elij e ngelse 
cottages tot de Engelse landhuisstijl. 

n aansl iting daaro  wordt it oerig 
ingegaan o  et le en en wer  an 
Marinus van de Wall en Adrianus 

Leijen. Hun werk is met veel oud en 

nieuw beeldmateriaal weergegeven 

met mooie foto’s van de diverse stij-

lelementen. Door de combinatie van 

stijlelementen is er een karakteristieke 

ar ite t r ontstaan die get eerd 
kan worden als “De Wassenaarse Vari-

ant” van de Engelse landhuisstijl.’

Marcel Teunissen

Marcel Teunissen, architectuurhistori-

s en ges e ialiseerd in de ar i-
te t rstijl an de ie we aagse 
School, heeft de volgende aanbeve-

lingste st ges re en  ob rgers is 
erin geslaagd een brug te slaan tussen 

het ontstaan en de ontwikkeling van de 

cottages in Engeland naar de Engelse 

land isstijl, toegesneden o  een groot 
aantal anden in assenaar

Engelse landhuisstijl nu officieel erkend
De Engelse landhuisstijl is door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed sinds kort officieel erkend en vanaf 1 januari 2017 in 

haar erfgoedthesaurus (begrippenkader over architectuurstijlen) 

opgenomen. De aanleiding is het onlangs verschenen boek ‘van 

Cottage tot Engels landhuis’ van Bob Burgers.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  De burgemeester voegde daar schrif-

telijk aan toe, dat hij hoopte dat dat 

getuigschrift voor hem ‘een aanspo-

ring zou zijn om op denzelfde weg 

voort te gaan’.

    Wat een mooie taal! En wat een 

betrokkenheid! Ik zie de nieuwe bur-

gemeester van Den Haag straks echt 

niet zulke hartverwarmende opmer-

kingen maken op de rapporten van de 

leerlingen die de nu de basisschool 

verlaten.

    Door omstandigheden bezit ik tal van 

rapporten, diploma’s, getuigschriften 

en aktes van mijn ouders en voorou-

ders. Wellicht werden die bewaard en 

doorgegeven omdat bijna iedereen in 

mijn familie in het onderwijs werk-

zaam was. En in het onderwijs gaat 

het nou eenmaal om diploma’s.

    De oudste akte stamt uit 1854. Het is 

een zogenoemde ‘Acte van speciale 

Admissie’.

    Burgemeester en wethouders der stad 

Amsterdam verlenen aan de moeder 

van mijn opa, Elisabeth Antonia van 

Maaswinkel, toestemming om ‘binnen 

Amsterdam het beroep van Houde-

resse eener Kleine Kinder-schole te 

mogen uitoefenen en als zodanig On-

derwijs te geven in DE LETTEREN, 

HET SPELLEN EN HET LEZEN, 

mits zij zich in alles zal onderwerpen 

aan de Wetten en Reglementen om-

trent het Lagere Schoolwezen’.

     Een twee voor lezen 

Mijn opa, Jacobus Ravensteijn, was 

hoofd der openbare lagere school 

nr. 69 te Amsterdam. Eerst was hij 

daar onderwijzer. Uit een ‘Extract uit 

de notulen van den Gemeenteraad 

van Amsterdam’ uit 1896 blijkt dat 

hij daarmee een jaarwedde van 600 

gulden verdiende.

  Maar daarvóór zat hij dus zèlf op een 

lagere school. Uit een rapport uit 1885 

blijkt dat hij alleen maar vijven haalde 

voor vlijt en gedrag. Voor alle duide-

lijkheid: een vijf was toen het hoogste 

cijfer dat je kon halen. Zijn laagste 

cijfer bleek in augustus 1885 een 2 te 

zijn. Voor lezen. Opmerkelijk is, dat 

hij op z’n tiende al onderricht kreeg in 

Frans (3 ½ ), Hoogduits (4) en ‘Wis-

kunde onder de noemer: theorie van 

het rekenen’ ( 4). Kennelijk kreeg hij 

toen ook les in ‘vormleer’. Geen idee 

wat dat was. Maar zijn cijfers voor dat 

vak waren van augustus 1885 tot en 

met juli 1886: 5, 4 ½ , 4 en 4.

     It’s all in the family 

En dan de broer van mijn opa. Johan 

Ravensteijn. Tjonge, jonge. Wat heeft 

die man z’n best gedaan. In mijn 

archief zitten de volgende aktes.

   1890  Akte van bekwaamheid als 

onderwijzer.

 1891  Akte van bekwaamheid voor 

Huis- en Schoolonderwijs in het 

Handtekenen.

 1892  Akte van bekwaamheid voor 

Huis- en Schoolonderwijs in de vrije 

en orde-oefeningen der gymnastiek.

 1894  Akte van bekwaamheid als 

Hoofdonderwijzer.

 1899  Akte van bekwaamheid voor 

Schoolonderwijs in de Fransche taal.

 1901  Akte van bekwaamheid voor 

Huis- en Schoolonderwijs in de begin-

selen der wiskunde.

 1909  Akte van bekwaamheid voor 

Schoolonderwijs in de Engelsche taal.

 1910  met gunstig gevolg deelgeno-

men aan het examen diploma B voor 

HOUT, uitgereikt door de Vereeniging 

tot bevordering van het Onderwijs in 

Handenarbeid.

  Kijk. Op het moment dat ik van dat 

laatste diploma kennis nam, wist ik 

het weer. It’s all in the family! Want 

ook ik behaalde mijn diploma HOUT. 

Tweeënzestig jaar later. In 1972. 

Als onderdeel van mijn diploma 

Voortgezette Studie Handvaardig-

heid. Waarmee ik 20 jaar van mijn 

werkzame leven buitengewoon nuttig 

heb kunnen vullen.

                  De vrouw van oom Johan kon er trou-

wens ook wat van. In 1901 vertoonde 

haar ‘lijst der behaalde punten bij het 

examen in de Nuttige Handwerken’ 

drie achten. Voor knippen, naaien en 

mazen. Een negen voor stoppen. En 

een zeven voor breien.

                   ‘Een pijnlijken patient’ 

Mijn opa en z’n broer werden allebei 

hoofd van een school. Mijn oma was 

handwerkjuf. En een tante gym-

nastiekjuf. Geen wonder dat mijn 

vader en moeder elkaar ontmoetten 

op de kweekschool. Maar met hun 

diploma’s vonden ze in de jaren dertig, 

vanwege de toen heersende krapte 

op de arbeidsmarkt, geen emplooy. 

Mijn vader werd boekhouder en mijn 

moeder ging de verpleging in. Ook 

daar kreeg ze na diverse opleidingen 

allerlei oorkondes, rapporten, speldjes 

en kruisjes. Uiteraard heb ik ook van 

mijn ouders tal van schoolrapporten en 

aktes. Maar voor de verandering citeer 

ik hier wat uit het ‘Praktijk- en Rap-

portenboekje’van mijn moeder toen 

ze in de periode 1935-1938 leerling-

verpleegster was in het Wilhelmina 

Gasthuis te Amsterdam.

                Onderwijs volgde ze op de afdelin-

gen ‘intern, oogenkliniek, chirurgie, 

besmetting (2) en vrouwenintern’.

                  Tijdens haar opleiding verpleegde 

ze personen die onder meer gebukt 

gingen onder: ‘darmlijden, hartlijden, 

nierlijden, schedelbreuk, thrombose en 

peritonitis’.

                  Verder blijkt dat de ‘handgrepen’, 

die voldoende door haar werden ver-

richt, onder meer bestonden uit: ‘Het 

aan- en ontkleden van een pijnlijken 

patiënt’, ‘Verbedden’, ‘Het geven 

van een windring, een ijsblaas en een 

clysma’, ‘Het scheren met een mes’, 

‘Het kammen met een Nissa-kam’, 

‘Het electriseeren’ en ‘Een stuwing 

toedienen volgens Bier’.

                   Ontluizen 

Om de een of andere reden kreeg ze 

géén artsenhandtekening voor: ‘Het 

zoeken van een lintwormkop in de 

ontlasting’, ‘Koude overgieting (bij 

kinderen)’, ‘Een kromme maken van 

lengte en gewicht van zuigeling’ en 

‘Ontluizen’.

                Tenslotte maakt datzelfde Praktijk- en 

Rapportenboekje melding van het 

bijwonen van onder meer de volgende 

operaties.

                  Herniotomie. Appendectomie. 

Phimosis. Peesverlenging. En Thiers 

plastiek.

                  Als u, net zoals ik, niet weet wat dat 

allemaal is, zoekt u het zelf maar op 

op internet. Maar vooral dat bijwonen 

van die phimosis-operatie leek me 

echt iets voor mijn preutse moeder. 

Maar niet heus.

                  Tenslotte mijn vader. Hij bezocht 

de Kweekschool van 1929 tot 1932. 

Uit zijn rapporten blijkt dat hij er 

gaandeweg meer zin in kreeg. Maar 

het eerste jaar was niks. Zes zevens, 

negen zessen (waaronder een zes voor 

‘viool’, vroeger moest je vioolspe-

len op de kweekschool in plaats van 

blo  iten , drie ij en en een twee 
(voor zang, praktijk. Je had namelijk 

ook zang, theorie. Dat kon mijn vader 

wel goed. Voor theoretisch zingen had 

hij een zeven). Zijn laatste rapport op 

de Kweekschool zag er aanmerkelijk 

beter uit: drie vijven (voor lezen, 

fransch en viool), de rest zessen (zelfs 

voor zang, praktijk), veel zevens en 

ook nog een acht voor Aardrijkskunde.

                  Verder heb ik nog twee prachtige 

diploma’s van hem waarin de Pur-

merender Zwem- & Poloclub eerst in 

1930 verklaart, dat mijn vader de baan 

van 1 kilometer met goed gevolg heeft 

afgelegd in 20 minuten en 49 secon-

den en daarná in 1931 verklaart dat hij 

datzelfde heeft gedaan in 45 minuten 

en 5 seconden.

                  Dat is bijna een half uur langer! Is 

mijn vader in een jaar tijd zo achteruit 

gegaan? Ik begrijp er niks van. En kan 

het hem niet meer vragen.

                  Ook wonderlijke zaken ontdekt op de 

diploma’s, rapporten en aktes van uw 

(voor)ouders? Mail het naar

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email .               

De rapporten, aktes en diploma’s van mijn voorouders
  Toen mijn opa de lagere school in 1888 verliet kreeg hij van de burgemeester van Amsterdam een 

getuigschrift met een ‘vereerend bewijs dat hij, gedurende den geheelen leertijd bijzondere redenen 

van tevredenheid had gegeven en het onderwijs met vrucht had genoten’.  

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.

 De prachtige handenarbeidakte van oom Johan uit 1910.   

 Oma Ravensteijn in aktie als handenarbeidjuf in 1955.   

 Speldje en verpleegsterskruisje van zuster 
E.J. Ravensteijn uit 1938   

 Het getuigschrift van opa Ravensteijn uit 
1888.   

 Een rapport geheel in ‘stijl’ van mijn moeder 
uit 1930.   

 Het praktijk- en rapportenboekje van ‘zuster’ 
E.J. Ravensteijn uit 1936.   
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Ik spreek nu over begin jaren zeven-

tig. Net mijn eerste baan als Marke-

ting Assistant op het Districtskantoor 

van de Amro Bank aan de Kneu-

terdijk in Den Haag. Mijn manager 

Dick Marttin had een sportieve gele 

Ford Escort GT. Een vriend kocht 

een speciale Escort aanbieding met 

een gratis automaat als versnellings-

bak, beetje truttig en ik heb er zelf 

ook mee gereden als huurauto op 

Guernsey en Jersey in die jaren. Tja, 

zelf in die jaren reed ik een gloed-

nieuwe Fiat 850 Sport Coupé, dus 

vond ik die Escort eigenlijk wel een 

beetje burgerlijke gezinsauto.

En dat was hij eigenlijk ook, maar 

ik vond hem wel leuker dan zijn 

concurrent, de Opel Kadett. Hij had 

iets sportievers. Leuk frontje met 

die langwerpige grille, uitmondend 

in vierkante ronde koplampen. 

Zijkanten met die oplopende lijn 

onder de achterruit, net als bij de 

Vauxhall Viva in die tijd en nog een 

echte kont met een kofferbakklep. 

Van achter gezien stond hij wat hoog 

op de poten. De Escort was leverbaar 

in een twee- of vier-deurs versie, 

maar meestal zag je hem met twee 

deuren. Het interieur was Spartaans 

naar de maatstaven van nu. Strak 

dashboard met twee klokken, twee 

ventilatieroosters, een paar trekknop-

pen, een paar tuimelschakelaars, 

contactslot links van het stuur en in 

het midden een verborgen asbak, die 

als een halve maan uit het dashboard 

gedraaid kon worden. Hartstikke 

handig voor die tijd. Het stuur stak 

scheef het interieur in en had een 

vorm, waarbij het midden hoger lag 

dan de rand. De eerste voorzichtige 

stappen op het gebied van veilig-

heid, vrees ik, maar het stuurde voor 

mijn gevoel wat vreemd. De stoeltjes 

waren natuurlijk een verhaal apart. 

De leuningen waren niet verstelbaar 

en klapten in zijn geheel naar voren 

als je achterin plaats wilde nemen. 

Op zich niet vreemd voor die tijd. 

Ook niet vreemd voor die tijd was 

dat de stoelen noch qua leuning als 

qua zit enige steun boden. Daarbij 

zat je ook nog vrij rechtop. Laten we 

maar zeggen: een actieve zithouding. 

Hoofdruimte was er volop. Met zijn 

54 pk en 1.098 cc had deze Escort 

wel een sportief rijgedrag. Wat mij 

altijd opviel was dat het stuur niet 

alleen scheef stond, maar dat het ook 

wel leek of de versnellingsbak wat 

naar rechts was gekanteld, waardoor 

het leek of de 1 wat hoger lag dan 

de 3. Maar schakelen deed de Escort 

heel clean, met korte slagen. Om het 

sportieve aspect wat te accentueren 

deed Ford vaak mee aan rally’s met 

deze Escort in speciale Rally en 

GT uitvoeringen. De beelden van 

zwaar uitbrekende achterkanten voor 

de ideale slip, staan mij nog goed 

bij. Zoals gebruikelijk bij Ford in 

die tijd, was het feit dat de Escort 

leverbaar was in verschillende luxe 

uitvoeringen, zodat er voor elk bud-

get wat wils was. In Den Haag kon 

je nog kiezen uit twee Ford-dealers, 

waarvan die van AutoService aan de 

Hogewal mij nog het meest bijstaat. 

Als klassieker zie je hem niet zo veel 

meer, maar hier in Oegstgeest rijdt er 

nog een goudkleurige. Leuk, toch?

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Ford Escort: een Spartaans interieur
Grappig hoezeer een bepaald type auto onderdeel is geweest 

van een bepaalde leeftijdsperiode.

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 7 februari vond u 

ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen 

veel goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing luidde de vorige keer: 

4-2-2-6.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

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

gende inzenders:

• Paul Kokx, te Pijnacker

• Dennis Verboom, te Den Haag

• Rens ter Veen, te Delft

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 3 maart.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 4’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

5 4
2 9

9 6 8
1 6

3 2 6 7
8 7

7 3 1 4
8

6 9 3

5 1 2 8
2 8 9

4
4 1 8 9
9 3 6

7
3 4 2 5

1
3 4

6 1 3 5
9

5 7
7 6

9 2 4
1 4
3 2 1 8

4 1 7 3
8 3 2 4

6 9 5
5 2 1 4

9 7
5 4 8 3 9
2 5
3 2

7 6 3
4 8

3
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Welzijn in de wijk
meetellen en meedoen!

www.stichtingmooi.nl

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van 

Xtra, www.xtra.nl

Als Haagse welzijnsorganisatie ondersteunen we bewoners van 

jong tot oud. Onze voorzieningen en diensten voor 50-plussers zijn 

divers. Zo bieden we o.a.:

 Begeleiden en Rijden

Kunt u vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik maken van 

het openbaar vervoer? Vrijwilligers van ‘Begeleiden en Rijden’ brengen u met hun 

eigen auto naar uw afspraak, een familiebezoek of waar u heen wilt. Indien nodig 

begeleiden ze u.

 De klusjes- en servicedienst van de Burenhulp

De Burenhulp is een eigentijdse manier om mensen in de wijk op eenvoudige 

wijze van dienst te zijn.

Het betreft kleine klusjes die snel uitgevoerd kunnen worden. De dienst is er 

voor iedereen die door omstandigheden een klus niet zelf kan uitvoeren.

Kijk op www.denhaagdoet.nl/burenhulp

Vanaf 1 juli 2016 zal de Burenhulpcentrale  

DENHAAGdoetBurenhulp.nl gaan heten!

 Heeft u een computer, laptop of tablet? 

Haagseouderen.nl is een informatieve site vol met interessante nieuwtjes en  

activiteiten voor 55-plussers op het gebied van lifestyle, wonen, zorg, geldzaken 

en vervoer.

 Bent u een mantelzorger?

In onze Wijkcentra kunt u als mantelzorger terecht voor Mantelzorgondersteuning. 

U kunt u bij ons terecht voor vragen, hulp bij het regelen van praktische zaken of als 

u de zorg af en toe aan iemand anders over wilt dragen.

 Het Servicepunt XL, informatie op gebied van 

wonen, financiën, welzijn en zorg

In al onze Wijkcentra is een Servicepunt XL gevestigd. 

- veranderingen in de zorg

- aanvraag voorzieningen op maat

- wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- administratieve hulp en hulp bij geldzorgen

- ontspanning en sociale contacten

Wilt u hierover meer weten? 

Neem contact op met één van onze Wijkcentra.

Bel 070 205 33 33 en vraag naar het dichtstbijzijnde 

Wijkcentrum bij u in de buurt of kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Heeft  u een eigen auto en vindt 

         u het leuk om 60-plussers te rijden 

   en te begeleiden? Meld u aan!

Ook incidenteel iets doen voor uw 

             buur
tbewoners? Meld u aan!

Buurthuis van de Toekomst
s���������� �� �n�m�e��� �� �i��� ����

wij geven mensen en spullen een tweede kans • www.schroeder.nl

een initiatief van

Dicht bij huis: in eigen buurt

• Open inloop

• Ontmoet buurtbewoners

• Rustig lezen of een spelletje doen

• Alles in onze huiskamer is te koop

• Uiteenlopende activiteiten

• Cursussen

• Workshops

• Informatie en advies

 (bijvoorbeeld Eerste Hulp bij Administratie  

 van het Rode Kruis)

• Arbeidsmatige dagbesteding

• Fietsenreparatie en -verkoop

• Zorghulpmiddelen

Ook úw initiatief geeft 

Schroeder graag de ruimte!

Het Buurthuis van de Toekomst is de 

beste plek om dit te organiseren. De 

locatie beschikt over een beschutte 

tuin, vergader- en ontmoetings-

ruimte, een ruime gezellige huiska-

mer en zelfs kantoorruimte. 

Interesse? Neem dan gewoon even 

contact op met Schroeder:

070 707 13 82

info@schroeder.nl

samen met het

Weimarstraat 364

openingstijden

maandag 10.30 - 17.30

dinsdag - vrijdag 09.30 - 17.30

zaterdag 09.30 - 17.00


