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Jongen uit Spoorwijk beleeft einde WO II
In de oorlog woonden wij in
de Oltmansstraat in Spoorwijk. Buiten mijn vader en
moeder bestond ons gezin in
1945 uit mijn oudste broer
van 17, twee zussen (één van
16 en één van 14) en ik als
een nakomertje van 7 jaar.
Mijn vader was broodbakker.
Hij werkte in de broodfabriek
van Hus die destijds in de
buurt van de Weimarstraat en
de Fahrenheitstraat stond. Dit
was een nevenbedrijf van de
veel grotere bakkerij van Hus
in de Jacob Catsstraat.
Mijn vader moest elke dag ‘s nachts
van Spoorwijk naar de Fahrenheitstraat fietsen en dit ging op een fiets
met massieve banden en met een
afgeschermde koplamp. Door de
verduistering was - vooral bij regen
en géén maanlicht - het zicht op straat
‘s nachts erg slecht. Hij zei altijd dat
het lawaai van een propellertje op het
dak van een woonschip dat ergens
in de Laak lag, zijn leven had gered.
Mijn vader had een speciaal ‘Ausweis’
(waardoor hij tijdens de Sperruren op
straat mocht zijn). Hij is vaak aangehouden maar zijn fiets is nooit gevorderd. De volgende gebeurtenissen aan
het eind van WO II maakten op mij als
jongetje van zeven de meeste indruk.
Eind 1944 begonnen de Duitsers
geregeld V2-raketten op Londen af te
schieten. Toen dit voor de eerste keer
vanaf een bos in Rijswijk gebeurde,
zaten mijn ouders en de rest van ons
gezin als versteend rond de tafel van
ons huis. Het was een enorm lawaai!!
Het hele huis schokte en beefde en de
ramen rammelden. We dachten echt
dat de wereld verging.
Later wenden we weer een beetje
aan de herrie en aan het tijdstip
van de lancering. Maar altijd bleef
de mogelijkheid bestaan dat zo’n
lancering mislukte. Nadat dat ding als
een gloeiende spijker de lucht inging
was het dan ook aftellen geblazen. We
waren altijd blij als de eerste minuten
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zonder problemen voorbij waren.
Soms ging het inderdaad mis. Zo herinner ik me dat er een V2-raket op een
rooms-katholiek tehuis Ora et Labora,
dat nabij het bos van Overvoorde lag,
terechtkwam.
De arrestatie van mijn broer
Mijn broer was in 1945 17 jaar oud.
Hij had in de oorlog zijn ULO-diploma gehaald en was kantoorbediende
bij de PCGD (de Girodienst). Sinds
een half jaar had hij verkering.
Toen hij eind februari 1945 vroeg in
de avond van zijn meisje naar huis
terugkeerde, werd hij op de hoek
van de Alberdingk Thijmstraat en
de Hildebrandstraat door een Duitse
overvalgroep, die op zoek was naar
onderduikers, aangehouden. Hij
werd overgebracht naar de Haagse
Dierentuin, die destijds aan het begin
van de Zuid-Hollandlaan stond (op die
plaats staat nu het Provinciehuis). Hij
kon een gelukkig nog een berichtje
naar mijn ouders sturen. Zodoende
konden mijn zus en zijn meisje hem
de volgende dag in de Dierentuin nog
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een brood en een deken brengen.
Mijn ouders zaten vooral in grote
angst toen kort daarop (op 3 maart
1945) het grote bombardement op
het Bezuidenhout plaatsvond. Zij
zagen de vliegtuigen en rookwolken
en hoorden de ontploffingen. Zij
vreesden het ergste. Gelukkig bleek
nadien dat hij al vóór het bombardement naar Amsterdam vervoerd was.
Vandaar werd hij ‘s nachts per trein
naar Duitsland ergens ten zuiden van
Hannover getransporteerd. Het was
de bedoeling dat hij daar loopgraven
moest maken en bomen moest zagen
voor tankversperringen.
Begin april 1945 bleek de Duitse leiding van het kamp waarin mijn broer
zich bevond, ineens vertrokken te zijn.
Toen begon voor hem een zwerftocht
terug naar Nederland. Omdat die
rondtrekkende groepen van exgevangenen voor de optrekkende geallieerde legeronderdelen erg hinderlijk
waren, werden zij na verloop van tijd
door de Amerikanen weer in kampen
verzameld. Vandaar ging het in open

treinwagons naar het reeds bevrijde
deel van Zuid-Nederland.
In Limburg werd mijn broer opgevangen en ontluisd, hij kreeg betere
kleren en werd tijdelijk bij boeren in
de buurt van Maasbracht ondergebracht. Hij was gelukkig ongedeerd.
Ongeduldig wachtten hij en de andere
ex-gevangenen op het verdere transport naar West-Nederland. Dat duurde
nog vrij lang, omdat de spoorbaan
hier en daar vernield was en er maar
weinig treinmaterieel beschikbaar
was. Uiteindelijk kon hij mee met
een transport dat medio juni 1945 per
stoomlocomotief naar Rotterdam ging.
Van Rotterdam ging hij met een boot
naar de Laakhaven. Bij het van boord
stappen viel hij in het water, omdat
hij op de slippen van zijn soldatenjas
trapte...
Druipend liep hij naar ons huis terug,
waar iedereen weg was, want de hele
familie stond langs de spoorbaan in
de Waldorpstraat op hem te wachten...
Gelukkig werd hij door de buren goed
opgevangen.
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Bij thuiskomst vond ik mijn broer een
echte held. In mijn ogen was hij in
één klap van een jongen in een man
veranderd. Hij had een soldatenjas aan
en rookte Engelse Virginia-sigaretten
die veel lekkerder roken dan de eigen
teelt shaggies van mijn vader. Hij
vertelde stoere verhalen over ontsnappingen en over sommige gevangenen
die vanuit de trein zomaar in de IJssel
waren gesprongen. Ik vond die verhalen natuurlijk geweldig.
Speelgoedjeep uit Limburg
Vanuit Maasbracht heeft mijn broer
mij in april 1945 een speelgoedjeep
van gietijzer gestuurd. Het onderstel
is authentiek, maar het dekje heeft
mijn vrouw er op gemaakt. Ik herinner
me dat ik het in het begin maar een
vreemd vierkant autootje vond. Ook
de jerrycan die eraan was gemonteerd,
kon ik aanvankelijk niet thuisbrengen.
Later was ik er erg blij mee, want zo’n
jeep had nog niemand van de jongens
in de straat.
Daan Schenk
dgschenk@hetnet.nl
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openbare schuilplaatsen aangelegd en
stimuleerde bedrijven en particulieren
om dit ook te doen door bijvoorbeeld
bestaande kelders daarvoor geschikt
te maken. Wij zijn daarom op zoek
naar tastbare sporen van die ‘zelfbescherming’. Indien u kennis heeft
van dergelijke sporen in de vorm
van versterkte kelders en dergelijke,
verzoeken wij u dit per email aan ons
door te geven. Bij voorbaat dank.

Atlantikwall Museum Scheveningen
Ik werd door een van de vrijwilligers van het Atlantikwall Museum Scheveningen naar binnen geroepen. Een man vroeg: “Kan u mij vertellen hoe
u aan dit agendaatje komt?” Ik keek in de vitrine naar de agenda. In deze
vitrine staan de spullen van een vrijwilliger. “Deze agenda is van mijn vader
geweest.” Hij was al tien jaar geleden overleden. Hij vertelde dat hij al honderd keer langs de bunker gereden was. Ik kon het sleuteltje van de vitrine
niet vinden, dus belde ik Patrick, de eigenaar van de spullen. Die kwam en
die had nog twee kleine agendaatjes. De man zei verbaasd: “Deze is van
mijn moeder.” Hij bladerde erin. Ergens in 1944 stond dat ze in verwachting
was. De andere was ook van zijn vader. De tranen stonden in zijn ogen. De
kans dat dit gebeurt, is ongelofelijk. De twee agenda’s heeft hij van Patrick
gekregen. De eerste is nog te bewonderen in de bunker.
Piet Hogendoorn
pa.hogendoorn@casema.nl

Colofon

Info over bevrijdingsvliegtuig
Eind vorig jaar heb ik eens een vraag
gesteld of iemand aan het einde van de
oorlog getuige is geweest van een landing door een vliegtuig op het Stokroosveld. Er is inderdaad een reactie
gekomen van een vrouw die destijds
aan het Chrysantplein woonde. Zij
maakte ook melding van een neergestort toestel in de Vlierboomstraat bij
het Pomonaplein. Wat daar is neergekomen was geen vliegtuig, maar een
brandstoftiptank van een vliegtuig,
deze viel bij ons voor de deur op het
middenperk in de Vlierboomstraat (De
Oud-Hagenaar van 24 januari). Gelukkig dat er nog iemand van deze feiten
op de hoogte is en ik het niet heb
gedroomd. Nu blijkt dat het toestel dat
was geland een Auster te zijn, dat onlangs weer is opgedoken in een loods
ergens in Noord-Holland en dat dit het
bevrijdingsvliegtuig is geweest dat op
5 mei een landing heeft gemaakt op
de Stadhouderskade in Amsterdam.
Toen ik de foto zag, was er gelijk de
herkenning en gezien de datum kan
het niet anders dat dit hetzelfde toestel
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was. Het toestel is daar geland op het
Stokroosveld om bij te tanken, want
nadat het weer was opgestegen, was
er een lichtgroene vlek in het gras en
het rook naar benzine. Stichting 19401945 zoekt zoveel mogelijk informatie
om in het kader van de geschiedenis
een compleet beeld te hebben voor een
expositie op het Museumplein in Amsterdam. Wie iets heeft te melden, kan
een mailtje sturen naar mijn mailadres,
dan stuur ik het door naar de stichting
1940-1945. Alle info is welkom.
Hans de Haas
t.b.v@ziggo.nl
Luchtoorlog boven Den Haag
De Afdeling Monumentenzorg &
Welstand en het Haagse Gemeentearchief doen een onderzoek naar de
luchtoorlog boven Den Haag en de gevolgen voor de stad en haar inwoners.
Een van de te onderzoeken aspecten
is hoe de stad zich in de periode
1935-1940 op het gevaar uit de lucht
voorbereidde - ‘de luchtbescherming’.
De gemeente heeft in die periode

Henk Ambachtsheer
Monumentenzorg & Welstand
monumentenzorg@denhaag.nl
Versje
Mijn zus en ik zijn al enige tijd bezig
om een kaartspelletje dat via een versje gedaan werd, compleet te krijgen.
Bij elke versregel moet de juiste kaart
opgelegd worden, anders opnieuw
beginnen. Misschien kan iemand ons
aan de laatste regels kunnen helpen.
Alvast hartelijk dank.
Er ging een boer uit wandelen
al met zijn boerenknecht
het was in de klaverweide
het vrouweke dat zeide
..................
..................

aanwezigheid van een groot aantal
hoogwaardigheidsbekleders, herdacht
bij het monument voor het stationsgebouw van het voormalig vliegveld
Ypenburg aan het ILSY-plantsoen 1 in
Den Haag.
Dit jaar, op woensdag 10 mei aanstaande, worden tijdens de herdenking, door of namens de Commandant
Landstrijdkrachten, aan nabestaanden van oorlogsveteranen postuum
Mobilisatie Oorlogskruizen uitgereikt
evenals enkele insignes van de Binnenlandse Strijdkrachten.
De herdenking die om 13.00 uur
begint is openbaar.
Wim Lutgert
wlutgert@planet.nl
Frustrerende kleding
Uw artikel over vroegere frustrerende kleding (De Oud-Hagenaar
van 21 maart) bracht bij mij ook een
gruwelijke herinnering naar boven. In
1936 kwam ik uit Indië in Holland. De
koude winter viel me rauw op het lijf,
in vergelijking met de heerlijke tropen.
Ik moest wollen gebreide geribde kriebelkousen aan, die elastieken banden

hadden om de dijen en die altijd afzakten, zodat je altijd tot hilariteit van
de jongens op school aan het ophijsen
was. Wat werd je dan uitgelachen.
Afschuwelijk. Ook was een alternatief
het dragen van een jarretelgordeltje,
waaraan de kousen werden vastgemaakt. Ook afschuwelijk, want ook
dan za ten ze af. nfin het is iets om
nog akelig van te dromen. Maar ja,
nylon panty’s bestonden er nog niet.
Lange broek was niet mogelijk voor
een meisje. De meisjes van tegenwoordig weten niet hoe gelukkig ze
zijn met de huidige bekleding van je
onderdanen.
Lenie Nunes
lenie.nunes@casema.nl
Stamboom familie Nekeman
Mijn broer is bezig met onze stamboom en nu heeft hij een vraag: wie
heeft er een foto of gegevens over de
familie Nekeman, vroeger wonende
aan de Beierstraat 15 in Den Haag. De
oude huizen zijn afgebroken en aan
de nieuwe heeft hij niks. Wie maakt
hem blij?
Mies Nekeman
minekeman@gmail.com

Wij dachten dat er nog twee regels
volgden.
R. van der Aar
mpcvdaar@yahoo.com
Herdenking Ypenburg
In de vroege ochtend van 10 mei 1940
vielen Duitse troepen Nederland binnen en raakte ons land betrokken bij
de Tweede Wereldoorlog. Rond Den
Haag en op het vliegveld Ypenburg
werd fel gevochten. Onze strijdkrachten, waaronder veel reservisten, wisten
de Duitse aanvallers te stoppen in
hun poging om ons Koningshuis, de
regering en de legerleiding in handen
te krijgen. Veel militairen van onder
meer de landmacht en de Militaire
Luchtvaart, hebben deze strijd met de
dood moeten bekopen, zijn gewond
geraakt of hebben gebeurtenissen
meegemaakt die van grote invloed zijn
geweest op hun verdere leven.
De Slag om de Residentie van mei
1940 wordt jaarlijks op 10 mei, in

Reünie
Op zaterdag 27 mei 2017 wordt voor veteranen (gediend hebbende op Java te
Vught) een reünie met plechtige herdenking, maar ook amusement en loterij,
gehouden.
Voor inschrijving of nadere informatie neemt u contact op met Marianne
Pragt, voorzitter en secretaris van de commissie reünie - en nazorg 2-6RI,
T-Brigade en Java.
Marianne Pragt-Lankhuizen
marianne.lankhuizen@gmail.com
010-4382758
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Alfons Sassen ‘wedde op twee paarden’
Alfons ‘Fonske’ Sassen wilde zo graag zijn bijdrage leveren aan
de strijd tegen het communisme, dat hij eind 1943 zich vrijwillig
aanmeldde bij de Waffen SS. Als katholiek jongetje zag hij zich
al vechten als een heroïsche St. Joris tegen de communistische
draak. Zijn teleurstelling was dan ook groot toen bleek dat hij
werd afgekeurd. Mede door de inzet van zijn grote broer Wim,
hervatte hij zich.
De bekende propagandist Wim Sassen
schoot hem te hulp. Alfons zou net als
hij Kriegsberichter worden. De gehele
familie zette zich uit pure overtuiging
voor de nazipropagandamachine als
radiovoordrachtskunstenaars in.
Toen de oorlog begon, was Alfons
Cornelis Eduard Marie Sassen het
jongste kind (28-12-1926) uit een
gezin van zes kinderen. Vader Jan was
vertegenwoordiger van de Roomskatholieke Staatspartij en handelsman.
In Geertruidenberg leidde moeder
Johanna van Bavel de winkel De Zon.
Alfons was pas een beginnende puber:
“Op 10 mei had ik de leeftijd van 13
jaar bereikt, viel Duitsland onverwacht
Nederland binnen. Mijn vader bevond
zich juist op dat moment op zakenreis
in België, mijn broer vertrok deze dag
naar Zeeland waar hij als Nederlandse
soldaat zijn plicht moest vervullen.
In het begin stond ik vijandig ten
opzichte van deze indringers, evenals
mijn broer en vader. Doch langzamerhand kwam ik onder de invloed van
de propagandaleus: Als wij er niet gekomen waren, waren de Engelsen bij
ons gekomen. Mijn vader werd lid van
Zwart Front, evenals mijn broer en ik
stapte rond met mijn indianenpak met
de Duitse adelaar erop. Ik voelde het
als mijn plicht mijn vader in zijn strijd
te volgen.”

overeenkomst met de broers gesloten.
Bij een Duitse nederlaag zouden zij
hulp bieden. Als tegenprestatie leverde
Wim inlichtingen over de SD, de Waffen SS, wapens en ID papieren. Alfons
werd hierin betrokken. Hij moest zich
aanmelden bij de Abwehr en van binnen uit de organisatie spioneren.
Het zou een dubbele deal blijken.
Alfons besloot ‘op twee paarden te
wedden’: zijn diensten te verlenen aan
het verzet en aan de Duitse contraspionagedienst.
Alfons Sassen

Als ‘agent’ moest hij het verzet moest
penetreren. Begin 1945 werd Alfons
hiervoor ondergebracht bij Abwehrstelle Driebergen. Tijdens zijn missies
werd hij vergezeld door Hans Schild
die hij op zijn Kriegsberichter- opleiding had ontmoet.

Politieke Misdrijven, bij het opsporen
van agenten van de Abwehrstelle.”
“Sanders heeft mij [Alfons] toen als
speciaal agent nr. 210 bij dit bureau
aangesteld. Mijn werk was zo uitstekend, dat ik door Sanders als speciale
agent in Duitsland tegen weerwolfcentra’s ingezet werd. Ik kreeg van
Sanders een legitimatie op naam van
Pierre van Aalst.”

Hun operatiegebied was Den Haag en
omstreken. In de Acacia bar (Wagenstraat 147) kwam Alfons in contact
met Jacobus Coolen en Andries
Daniels. Deze zware jongens waren
betrokken bij roofovervallen “stunts”
zogenaamd ten bate van de illegaliteit. Alfons en Schild besloten mee te
doen.
In totaal voerden ze zo’n veertien
roofovervallen uit. Hun buit bestond
uit goud, geld, juwelen, sigaren,

Familiefoto

drank en luxe artikelen. De tactiek
was steeds het zelfde. Tijdens hun
bezoeken aan Den Haag boekten ze

Alfons kwam als oorlogsverslaggever terecht bij radiozender Stuttgart
(Stem van het Rijk) tot eind augustus
1944. Met de Duitse nederlaag in het
verschiet, besloot Wim zijn broertje
Alfons in de buurt te houden. Wim zat
toen als eindredacteur van Courant
Nieuws van den Dag (Telegraaf) in
Amsterdam en verzocht de overplaatsing van Alfons naar de hoofdstad.
Ondertussen had Wim toenadering
gezocht met het verzet. Anthony
Mertens stond in contact met een
knokploeg uit Alkmaar. Er werd een
een kamer in Hotel Terminus, planden
de operatie en informeerden zich over
‘gefortuneerde’ particulieren. Aan de
voordeur van het slachtoffer (bij voorkeur een ondernemer of gefortuneerde
parti ulier identifi eerde lfons zi h
als een SD-agent met het voorwendsel
het perceel te willen doorzoeken op
onderduikers. Eenmaal binnen haalde
hij zijn wapen tevoorschijn en liet de
andere drie mannen binnen. Een van
de laatste overvallen was op De la
Reyweg in Den Haag.
In april 1945 werden de jongens

aangehouden tijdens een die dag
toevallig gehouden razzia van de SD.
Alfons coverstory was dat hij daar
op missie as en een ngelse offi ier
zou ontmoeten. Bij fouillering bleek
hij een revolver bij zich te hebben
en valse papieren op de naam Smit.
Eind april 1945, enkele dagen voor de
bevrijding bevrijdde Wim Alfons uit
de gevangenis.
Duikadressen
Op 8 mei vertrokken Alfons en
Wim naar Alkmaar en werden door
Mertens en KP opvangen. Ze hielden
hun woord. Beide Sassen werden op
duikadressen ondergebracht. Terwijl
Wim zich gedeisd hield, werd Alfons
gerekruteerd door de chef Inlichtingendienst Politieke Misdrijven Wim
Sanders in Amsterdam: “[Sanders] Ik
heb Fonske leren kennen op voorspraak van een drietal mij goed kennende lieden te weten Pierre Colaris
(De Bie), chef KP Noord Holland,
Ed Conijn chef KP te Alkmaar en
Anthony Mertens, secretaris van de
directie van De Linie. Zij introduceerden hem, omdat hij gewerkt zou
hebben bij de Abwehrstelle Driebergen onder Bulang. Ik heb in deze
introductie aanleiding gevonden om
Sassen te laten werken voor de Dienst

Terwijl Alfons een carrière als
penetratieagent maakte, werd Wim’s
duikadres in juli 1945 bij opsporingsdiensten bekend. Hij werd vervolgens
opgesloten in Fort Blauwkapel, van
waaruit hij op 15 december 1945 met
twee anderen mocht ‘ontsnappen’.
Wim kreeg hulp.
Tot zijn aanhouding in 1947 werkte
Alfons voor diverse opsporingsdiensten. Al zijn rapporten betreffende
anticommunistische activiteiten in
en om Nederland waren gebaseerd
waren op fantasie. Het was volkomen
onduidelijk wat hij precies op missie
in België en Duitsland deed.
Alfons kwam tot juni 1948 onder
toezicht te staan van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten. Daarna
verdween hij naar Spanje. In 1951
reisde Alfons zijn oudste zus Maria
achterna en kwam aan in Ecuador.
Daar werd Alfons militair adviseur en
onderhield hij nauwe contacten met
uitgeweken nazi’s als de Klaus Barbie
en Hans Ulrich Rudel. In de jaren
zestig werd Alfons opnieuw gerekruteerd door de Duitse geheime dienst.
Alfons Sassen overleed in Quito op 16
augustus 2008. In een memorial werd
zijn glorieuze SS-verleden aangehaald.
Een carrière die hij nooit heeft gehad.
Jochem Botman
jamebotman@gmail.com
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Zo hebben nabestaanden bijna onbeperkt
tijd. Veel mensen vinden dit prettig. Ze hebben meer tijd en rust om samen nog even na
te praten. Er is alle ruimte voor een hapje en
een drankje na de plechtigheid. Op aanvraag
is er ook een uitvaart op zondag mogelijk,”
aldus Carlo Lambregts.

Een avondcrematie
geeft meer tijd en rust
Persoonlijke dienstverlening bij
Crematorium Ockenburgh
Avondcrematies, livestreams, uitvaart op
zondag of specifieke catering. Ockenburgh
biedt persoonlijke dienstverlening. “Heeft u
iets bijzonders in gedachten, iets wat niet
standaard is? Vraag het ons,” benadrukt
locatiemanager Carlo Lambregts. “Er kan
heel veel, binnen de regels van de wet natuurlijk. We denken graag met u mee.”
Een van de unieke mogelijkheden bij Ockenburgh is de avondcrematie. De natuurlijke
omgeving van het prachtige naastgelegen
landgoed leent zich hier uitstekend voor. “We
maken echt gebruik van de bosrijke omgeving. De looppaden naar het crematorium
verlichten we dan met fakkels en kaarsen,”
vertelt Lambregts.
Tijd en rust
Niet alleen de omgeving en kaarsen zorgen
’s avonds voor een bijzondere sfeer. “Avondplechtigheden beginnen na 19.00 uur en er
vindt slechts één crematie plaats.
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Moderne faciliteiten
In de afgelopen vijftig jaar is het gebouw
van Ockenburgh meegegroeid met de veranderende uitvaartwensen. Zo is livestream
mogelijk, zodat familie in het buitenland de
afscheidsdienst op afstand kan ‘bijwonen’.
Ook kunnen nabestaanden mee naar de ovenruimte. “Steeds meer nabestaanden hebben
de behoefte om hun dierbare te begeleiden
tot en met de invoering,” vertelt Lambregts.

7 dagen met Lale Andersen **** over de
Rijn, Moezel en Neckar naar Heidelberg
van 5 t/m 11 juni 2017

10% Korting
LALE ANDERSEN

van € 610,610,- nu al vanaf

€ 549,- p.p.

Met een mooi vaar– en excursieprogramma:
Bus naar Keulen - Andernach - Cochem Koblenz - Rüdesheim - Mannheim - Eberbach
Heidelberg - Mannheim per luxe bus terug.
Comfortabele en gezellige cruise inclusief:
Volledig pension met ontbijtbuﬀet, lunch en
diner. Welkomstcocktail, Captain’s dinner en
livemuziek, aernoon tea, avond snack, havengelden en bagage service.

“We verzorgen veel uitvaarten voor andere
culturen, zoals Hindoestaanse. Bij hen is het
traditie om de kist te laten dalen en mee te
gaan naar de ovenruimte om de overledene
tot het laatst te begeleiden.” Er mogen maximaal tien mensen mee naar de ovenruimte.
Overige belangstellenden kunnen vanuit de
aula ‘live’ meekijken via een beeldscherm.

Proﬁteer van deze 10% Last Minute Korng en ervaar ‘het goede leven’
aan boord van de Lale Andersen en ga met ons mee . .

Koop een roos
Nieuw bij Ockenburgh is de mogelijkheid
voor bezoekers om een roos te kopen, met
een kaartje voor een persoonlijke boodschap.
Lambregts: “Je kunt de roos persoonlijk of in
een collectief boeket aanbieden aan de nabestaanden. De kaartjes maken het gebaar heel
persoonlijk.” Van elke roos gaat er € 0,50
naar het goede doel. Ockenburgh steunt
Amref Flying doctors.

Nog veel cruises met de Lale Andersen met vertrekgarantie

Vertrek met de Lale Andersen of per luxe bus uit Rotterdam!

Crematorium en Uitvaartcentrum
Ockenburgh
Ockenburghstraat 21 • Den Haag
T 070 397 8411• cre.ockenburgh@yarden.nl

8 dg. Het mooiste van Nederland

15-22 juli

va. € 675,- p.p.

8 dg. Over Rijn & Moezel naar Bernkastel

22-29 juli

va. € 675,- p.p.

6 dg. Rhein in Flammen in St. Goar

15-20 sept. va. € 484,- p.p.

6 dg. Feestcruise, vuurwerk in Boppard

20-25 sept. va. € 484,- p.p.

4 dg. Duitse Kerstmarktencruise

14-17 dec.

va. € 272,- p.p.

8 dg. Kerstcruise over de romansche Rijn 20-27 dec.

va. € 692,- p.p.

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Doe méér voor

MOLENS
molenfonds.nl

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag
Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag

UITSTAPJES EN ACTIVITEITEN
VOOR OUDEREN
De BBD nodigt Haagse ouderen
van harte uit voor een gratis
introductiemiddag met informatie over onze uitstapjes en
activiteiten met vervoer en begeleiding.

Deze middagen worden op diverse dagen in mei georganiseerd.
U wordt thuis opgehaald en getrakteerd op koffie met wat lekkers.
Informatie en aanmelden via telefoon: 070

- 364 66 61

(tussen 9.00 en 14.00 uur)

Stichting BBD

Esperantostraat 160

www.bbddenhaag.nl

info@bbddenhaag.nl
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Wilhelmina gaf sigaren aan werkvolk Ruigenhoek
Toen haar landhuis Ruigenhoek in de Scheveningse duinen na drie maanden gereed kwam in
1917, was koningin Wilhelmina zo verrukt van haar eenvoudige buitenverblijf dat ze het werkvolk
trakteerde op sigaren en levensmiddelen. En passant praatte ze ongedwongen met architect L.J.
Valkenburg en veel van de honderd werklieden die rondom de woning bijeen waren.
De bouwvakkers hadden hun hielen
nog niet gelicht of Wilhelmina en
haar dochter Juliana betrokken in
juli 1917 het kersverse onderkomen.
Prins Hendrik had die zomer meer
zin in de Zwitserse bergen, zodat
moeder en dochter samen konden
genieten van hun nieuwe woning
en de gezonde zeelucht waarom het
allemaal was te doen. Oorspronkelijk
was het gebouw bedoeld als tijdelijk
buitenverblijf, maar de zuinige
Wilhelmina vond het prima zo en zó
bleef het!
Al dan niet vergezeld van enkele
hofdames maakten diverse leden van
het gezin wandelingen door de duinen en over het strand. Wilhelmina
schilderde en vond het heerlijk om in
het verlaten oord tot rust te komen.
Juliana speelde ondertussen met haar
hond ‘Welp’, die echter in 1921 zoek
raakte in de duinen. De grote bruingestreepte herdershond was langdurig

spoorloos, waarop de duinen met
man en macht werden uitgekamd.
Jaarlijks hielden beide vorstelijke
dames verblijf op Ruigenhoek. Een
logeerpartij van koningin Emma is
niet in de annalen gevonden, maar ze
kwam er wel regelmatig een kopje
thee nuttigen.
Noordeinde
Als de koningin op Ruigenhoek zat,
was dat altijd te merken aan de extra
drukte in de nabije omgeving. Het
keukenpersoneel en de bedienden
moesten uit paleis Noordeinde komen, want het buitenverblijf had geen
vaste bewoners. Zelfs de conciërge
woonde niet intern. Ook liepen er wat
meer agenten om de boel in de gaten
te houden. Juliana heeft ook haar studievriendinnen daar te logeren gehad,
toen ze te Leiden studeerde. Het moet
een geweldige tijd zijn geweest.
Kinkhoest
De bevolking kwam graag zanghul-

des brengen bij verschillende gebeurtenissen rondom het koninklijke
gezin, zoals in 1923 bij het 25-jarige
regeringsjubileum.
Onder de rook van de watertoren
werd er gezongen, terwijl grenadiers
en jagers verschillende huldeblijken
gaven. Het was volop feest compleet
met muzie en een defil van muziekverenigingen. Zowel Wilhelmina
als Juliana genoten intens van deze
blijken van aanhankelijkheid. Het
was een gezond oord om tot rust te
komen.
Toen Juliana in 1926 aan kinkhoest
leed tengevolge van een in Zwitserland opgelopen verkoudheid, vond
hofarts dr Pot het raadzaam haar naar
Ruigenhoek te sturen, opdat zeelucht
goed voor haar zou zijn.
Roze anjer
Incidenteel vonden er ook beëdigingen plaats van een gouverneur-

generaal of minister en ook is de
Belgische prins Boudewijn in 1936
langs geweest. Maar verder was het
onderkomen een vakantiewoning
voor de familie.
Bernhard maakte er zijn entree ten
tijde van de verloving in 1936. Compleet met anjer in zijn knoopsgat.
Geen witte, maar een roze.
In 1965 kreeg Claus er zijn vuurdoop toen hij en zijn schoonvader
35 fazanten afschoten tijdens een

jachtpartij. Nog dat jaar bestemde
Juliana de woning voortaan voor haar
personeel.
Brand
Tot vlak voor het uitbreken van
de oorlog is Wilhelmina op haar
buitenverblijf blijven komen. Na de
oorlog duurde het tot 1947 voor ze er
kwam, omdat de duinen te gevaarlijk
waren wegens de aanwezigheid van
mijnen. In 1983 brandde het huis af.
Brandstichting was niet uitgesloten.
De schade bedroeg 1 miljoen gulden.

Mijn oom de verzetsheld
De jongste broer van mijn vader heette net als ik Barend Jan Donker. Hij is genoemd naar zijn vader
Barend Jan en ik naar mijn grootvader Barend Jan. Mijn oom was geboren in 1920 en ging als jonge
man de Tweede Wereldoorlog in. Al spoedig sloot hij zich aan bij het verzet en nam de schuilnaam
Baay aan. Hij was wijkhoofd van de L.O. Een Landelijke Onderduikorganisatie, die hulp gaf aan andere noodlijdende onderduikers. Zoals het vervalsen van identiteitsbewijzen, paspoorten en voedselbonnen, o.a. via omkoping van ambtenaren en diefstal. Opgericht in 1942 werd het de grootste
verzetsgroep van ons land. Een jaar later werden de eerste knokploegen opgericht: de K.P.
Oom Barend Jan sloot zich aan bij
deze groep strijdbare jongemannen. In
de zomer van 1944 pleegden zij een
geslaagde overval op het distributiekantoor in Doorn en beroofden zij het
postkantoor in de Appelstraat in Den
Haag. Hier werd 12.000 gulden buit
gemaakt, plus een postauto!
Op 13 juli 1943 was er een bijeenkomst van de L.O. bij de familie Boot
in de Trompstraat, toen bij een inval
door de Duitsers zestien mannen werden gearresteerd, waaronder Baay. Zij
waren verraden door een ploeggenoot.
Deze man, Mullaert genaamd, was
met zijn zwangere vrouw al eerder
gearresteerd. Toen hij vernam dat zijn
vrouw in de gevangenis een miskraam
had gehad, stortte hij in en gaf de
Moffen alle informatie, die zij hebben
wilden. In ruil voor zijn vrijlating.
Twee dagen later ging Mullaert naar
de volgende vergadering van de

L.O. in de Trompstraat, waar hij de
niets vermoedende mannen vertelde
door een bevriende Duitser te zijn
vrijgelaten. De Sicherheitspolizei was
hem naar de Trompstraat gevolgd en
rekende even later alle aanwezigen
in, behalve Mullaert... Deze verrader werd na de oorlog in 1949 eerst
tot levenslang, maar uiteindelijk tot
twaalf jaar veroordeeld, waarvan hij er
negen uitzat. Hij is in de jaren tachtig
overleden.
Oranjehotel
Mijn oom werd eerst in het Oranjehotel op Scheveningen opgesloten. Vandaar naar Vught getransporteerd, waar
hij op 5 september 1944 op 24-jarige
leeftijd is doodgeschoten. Notabene
op hetzelfde terrein waar ik jaren later
mijn rekrutentijd heb doorgebracht...
Maar toen wist ik nog van niks. Mijn
familie beweerde dat mijn oom op
het sportveld door een harde bal in
zijn maag getroffen was, en eraan was

waarom zijn familie deze smoes heeft
bedacht en rondgestrooid. Barend Jan
staat met zijn foto, naam en datum van
overlijden in de digitale versie van de
Erelijst van Gevallenen 1940-1945.
Deze is in de hal van het oude Tweede
Kamergebouw op het Binnenhof te
raadplegen. Ook staat hij vermeld in
het Gedenkboek van Kamp Vught en
op het gedenkteken aldaar.

overleden. Jaren later, toen ik mijn
familiegeschiedenis onderzocht, ben
ik stukje bij beetje achter de waarheid
gekomen. Ik heb nooit begrepen

Boy
Tot slot een andere verrassing. Een
lezer van De Oud-Hagenaar reageerde
op een artikel van mij. Hij was verrast
zijn naam onder het stukje te lezen,
want ook hij heette Barend Jan Don-

ker... Na wat speurwerk bleek hij een
neef van mij te zijn. Een andere broer
van mijn vader, oom Adriaan (Aad)
had zijn zoon, die na de dood van de
verzetsheld geboren was, diens naam
gegeven. Zijn familie noemt hem Boy.
Ik dacht dat de naam Donker met
mij zou uitsterven. Maar nee hoor,
Boy heeft er voor gezorgd dat er nog
Donkertjes na mijn verscheiden zullen
rondlopen...
Het leven zit vol verrassingen!
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
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Bevrijdingsdag in Den Haag
Bevrijdingsdag in Den Haag? Waarván, ‘de Bevrijdingsdag’?
Waarín zijn wij onvrij? Is er eigenlijk vandaag de dag nog wel iets
benauwends in Den Haag waarvan we bevrijd moeten worden?
Er is voor mij maar één Bevrijdingsdag geweest, toen, die vijfde mei
1945! Want pas na jaren kwam het
antwoord op de vraag wat voor mij
onvrijheid was, gedurende die vijf jaar
bezetting.
Was het het in beslag nemen van mijn
fiets door die vreemde soldaten op
de Laan van Meerdervoort, was dat
onvrijheid?
Het in beangstigende stilte afwachten
van het neerstorten in de Indigostraat
van de mislukte gelanceerde V-2 op
nieuwjaarsochtend 1945?

Centrale Keuken in de school aan de
Delagoastraat?
De bedrukkende stilte in de kapperssalon aan de De la Reyweg, waar de
zaak vol zat met das Signal lezende,
zwart geüniformeerde, WA-lijfwachten, gelegerd in het ‘Tehuis voor
Onbehuisden’ aan de overkant van de
weg?
Het razende geluid van de laag
overvliegende, door Hagenaars
bemande, jachtbommenwerpers die
het bevolkingsregister Klijkamp op
de Scheveningseweg vernietigend
bombardeerden?

Het tussen de tramrails op de Paul
Krugerlaan wegbreken van de houten
bestrating als roetwalmende brandstof
voor in de noodkachel thuis?

Tijdens het luchtalarm de muffe lucht
in de openbare schuilkelder op het
Veluweplein?

Het zeven van de locomotieven kolencokes-as op het spoor in de Waldorpstraat voor in het fornuis waarop
mijn moeder de tulpenbollen en de
suikerbieten kookte?

De angst van mijn vader en moeder
toen ik te laat thuiskwam op de dag
van het fusilleren van de jongens op
de Parallelweg en het doodschieten
van de plunderaar op het Spui?

De vieze, penetrante geur uit de
etensgamellen in de uitdeelpost van de

Het ronddolen op de puinhopen van
het - per abuis - gebombardeerde

Bezuidenhout?
Het beeld van de - als vergelding
- kaalgeschoren buurvrouw uit de
Hulshorststraat, omdat ze haar man,
die het illegale Parool rondbracht, had
aangegeven?
Het onbegrepen NSB-concentratiekamp in het geëvacueerde Duindorp?
Ja, zeker, dit alles bleek mijn onvrijheid geweest te zijn!

Toen, die vijfde mei, dat was dé... Dat
was míjn bevrijdingsdag!

krokussen op het Voorhout, Vlaggetjesdag...

Die dag die voorafging aan mijn
Haagse vrijheid, die ik nog dagelijks
ervaar in de rozen van het Westbroekpark, Golden Earring, kindergejuich
vanuit het openluchttheater, het als
een Archimedes drijven in de het
openluchtzwembad in het zonnige
Zuiderpark, Eline Vere in de Koninklijke Schouwburg, de City-Pier-City,
het gekrioel op de Haagse Markt, de

En dat alles samen met al die andere,
vrije Hagenaars en gelukkig nog
steeds samen met haar, die ik voor
het eerst kuste op dat portiek in de
Terletstraat, toen die avond, op onze
Bevrijdingsdag in Den Haag, 5 mei
1945.
Jan Schrauwen janina@casema.nl

Veel Nederlanders
hebben niets geregeld
rondom hun overlijden
Lara van den Berg en Paul van den Heuvel |
uitvaartverzorgers

Uit onderzoek van coöperatie DELA*

blijkt dat ruim zestig procent van de Nederlanders geen testament heeft. Een nog
groter deel heeft zelfs nog niet nagedacht
over de eigen uitvaart. De reden? Vaak weten
mensen niet wat er allemaal mogelijk is:
begraven of cremeren, thuis opbaren of
juist in een uitvaartcentrum, de keuze
voor muziek en bloemen, asbestemmingen, een traditionele koﬃetafel of liever
een goed glas wijn met borrelhapjes?
Voorkom stress
Dagelijks ervaren onze uitvaartverzorgers
aan tafel bij nabestaanden wat wel en niet
goed geregeld is. Vaak overmand door
emoties moeten zij in een paar dagen de
uitvaart regelen. Die expertise willen we
graag vooraf delen. Door nu al na te denken
over uw persoonlijke uitvaartwensen en
nalatenschap, ontneemt u niet alleen stress
bij uw nabestaanden, maar ook bij uzelf.
Themabijeenkomst Uitvaart & Erfrecht
Graag helpen wij u samen met de notaris
van Ellens & Lentze uit Den Haag met
onze kennis en ervaring op dit gebied.
Daarom organiseren we op donderdag
11 mei om 19.00 uur de themabijeenkomst
‘Uitvaart & Erfrecht’. Deze vindt plaats in
het uitvaartcentrum RGU DELA, Sammersweg 4, 2285 SB Rijswijk. Deelname is gratis.

Antwoord op uw vragen
Tijdens de themabijeenkomst hoort u wat
er allemaal mogelijk is bij een uitvaart.
Notaris Daniëlle van Iperen-Roepers geeft
antwoord op veelgestelde vragen die met
erfrecht te maken hebben, zoals: ‘wie zijn
mijn erfgenamen?’, ‘hoe bespaar ik erfbelasting?’ en ‘wie regelt straks de uitvaart?’
U kunt natuurlijk ook de vragen stellen
waar u graag een antwoord op wilt.
Meld u aan
Bezoekers waarderen het initiatief en
vinden de bijeenkomst verhelderend.
De bijeenkomsten zijn vaak snel
volgeboekt, dus meld u voor 8 mei aan
via jtemming@dela.org of 06 20 01 85 31.
Lukt het u niet om bij de themabijeenkomst
aanwezig te zijn? Maar heeft u wel vragen
over bijvoorbeeld erven, schenken of uw
testament? Belt u dan met de consulenten
van DELA via 040 219 91 00 (voor leden
van DELA) of met notariskantoor Ellens &
Lentze via 070 364 48 30.
* Onderzoek uitgevoerd in 2015

mijndenhaag.com
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Iedereen vierde op
straat spontaan feest
Vrijdag 4 mei 1945, zo tegen
zes uur ‘s avonds, gaf een
plotselinge ongewone drukte
in onze straat te kennen dat
er iets bijzonders aan de hand
was. Via de Engelse radio
zou zijn verklaard: “Duitsland
heeft gecapituleerd.” De
andere dag, 5 mei, zou de capitulatie officieel van kracht
worden.
Een dergelijk hoopvol bericht had in
september 1944 ‘dolle dinsdag’ ook
al de ronde gedaan. Achteraf bleek
dat toen een vergissing. De Duitse
bezetting bleef in het westen gehandhaafd, de Hongerwinter en de razzia’s
stonden nog voor de deur. Maar nu
waren de voortekenen gunstiger en
hoopvoller.
Het zuiden van Nederland was al
volledig bevrijd terwijl de bezetter de
voedseldropping, door laag overvliegende geallieerde Lancasters, op geen
enkele wijze had gehinderd.
Je kon er nu vanuit gaan dat de overgave van Duitsland niet lang meer op
zich kon laten wachten, temeer, omdat
oo al offi ieel van uitse zijde as
medegedeeld dat de Führer in het totaal verwoeste Berlijn was gesneuveld.
Overal op straat heerste een opgewekte stemming. Hier en daar werd
al een vlag ontrold en zelfs na achten,
het uur dat de spertijd was ingegaan,
wat inhield, dat niemand die daarvoor
niet bevoegd was zich meer buiten
mocht bevinden, ging praktisch geen
mens naar binnen. Men vierde het
einde van de oorlog, het einde van de
Consi-sigaretten, de Belgische shag
en eigen teelt tabak, de suikerbieten
en alle denkbare surrogaten. Door het
Zweedse brood, en de al voorzichtig
verstrekte gedropte artikelen zoals
kaak, meat and vegetables, eipoeder,
was het idee hoe voedsel hoorde te
smaken al enigszins teruggekeerd.
Aan verduistering werd niet meer
gedacht. Sterker nog, met primitieve
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DEZE WEEK OP

maandag t/m vrijdag
06.00

Mogge Michiel

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

9.00

Aan de Bak

Met Patrick van Houten start je altijd vrolijk en actief je werkdag.

12.00

SuperDebby

Debby Roukens gaat aan de slag om luisteraars te helpen, zoekt antwoorden op vragen en lost problemen op. Dát en natuurlijk heerlijke muziek.

Parade Bevrijdingsdag.

waxinelichtjes brandend voor de
ramen probeerde men de feeststemming te verhogen. Politie noch
luchtbescherming greep in. Iedereen
vierde op straat spontaan feest tot laat
in de avond.
De volgende dag, zaterdag 5 mei,
werd de overgave van Duitsland door
de offi i le instanties e end gemaa t.
Nederland was vrij.
De Duitse bezetting voor Den Haag
had zich zoveel mogelijk teruggetrokken in de gebouwen van het Plein en
de Lange Poten. Achter een behoorlijke prikkeldraadversperring op de
kruising Spui-Lange Poten voor de
toenmalige lunchroom Heck, hielden
gewapende Duitse schildwachten de
wacht.
De daarop volgende zondag werden
die schildwachten menigmaal uitgejouwd door langs de versperring wandelende Hagenaars, die zich schijnbaar
niet realiseerden dat een soldaat zijn
zelfbeheersing wel eens zou kunnen
verliezen met alle gevolgen van dien,
zoals de rampzalige gebeurtenissen op
de Dam in Amsterdam.
In blauwe overalls geklede binnenlandse strijders doken her en der op.
Zij zouden het gezag moeten herstellen en handhaven. Uiteindelijk namen
zij ook de leiding om ‘foute Nederlan-

ders’, NSB’ers en andere Nederlanders die met de bezetter gesympathiseerd hadden, te arresteren en soms,
op hun manier, te ‘straffen’.
14.00

Bijna elke straat en/of buurt in organiseerde de daarop volgende weken
wel een bevrijdingsfeest. Wie maar
een instrument kon bespelen werd
dan opgetrommeld om zijn bijdrage te
leveren, er werd gedanst en gezongen
er werden spelletjes gespeeld. Alle
ellende van de oorlog en de honger
moest worden vergeten. Nu zou alles
beter worden! De elektriciteit- en gasvoorziening werden hersteld, evenals
de openbare verlichting die zo vlug
mogelijk op vooroorlogse helderheid
moest worden gebracht.
Alles zou binnenkort vrij en zonder
distributiebonnen gekocht kunnen
worden.

Jouw Middagshow

Verzoekplaten en oproepjes van luisteraars. Doe mee en bel 070 307 88 66.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij.

19.00

Rudo (di t/m vrij)

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.
Maandagavond vanaf 19.00 uur WestBusiness Radio met zakelijke gasten
en veel zakennieuws en op vrijdag vanaf 20.00 uur Parkroad Café met
heel veel live muziek voor de veertigplusser.
Alle programma’s van 89.3 Radio West zitten bomvol heerlijke muziek!

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

maandag t/m vrijdag
15.15

Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films.

17.00

maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport
waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles.
dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.

Het zou echter nog tot 1952 duren
voordat het laatste arti el offie
zonder bon was te krijgen.
Een veel gezongen liedje tijdens die
feesten zullen velen zich nog kunnen
herinneren.
Als er eerst maar weer bananen zijn
woensdag: Nog Lang en Gelukkig Manuel Venderbos
onderzoekt hoe je leuk en gezond kunt leven na je pensioen.

Bananen, bananen

donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte
lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.

Van die gele dingen klein maar fijn.

vrijdag: Johan gaat Scheiden Johan Overdevest duikt in
de wereld van het afvalscheiden.

Bananen, bananen.
17.30

Dan is er ook weer ham en spek
En thee met chocolaatjes.

TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.

Vanaf 18.00 uur herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.

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

Dan is de shag weer zonder bon
En roken we weer Piraatjes.
Als er eerst maar weer bananen zijn!

Aftocht Duitsers.

Joop Arts
jwarts@casema.nl

Mis niks!
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws
en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West app en/of
schrijf je in voor de nieuwsbrief met programmainformatie via Omroepwest.nl/nieuwsbrief

pagina 8

Dinsdag 2 mei 2017

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

Razzia op 21 november 1944
Geruchten gingen vlot door het land. Het was al bekend dat
de Nazi’s mensen van de straat roofden en doorstuurden naar
Duitsland om daar werk voor de door het leger opgeroepenen in
te vullen.
Een van mijn ooms waren zo ook de
klos. Het verhaal ging dat in Rotterdam een razzia was gehouden en dat
de volgende de gemeente Den Haag
zou zijn.
Het was dus zaak dat er in die situatie
een schuilplaats moest zijn. Er werd
gekozen voor een schuilplaats in huis.
In de kruipruimte. Adres: Van der Lissestraat 17. Aan het werk dus.
Vader en een buurman trokken na
spertijd, in het donker weg naar het
Zuiderpark. Daar knipten ze het ijzerdraad van de hekjes kapot en trokken
de paaltjes uit de grond.
Vader vertelde later dat bij het
doorknippen van het prikkeldraad
het geluid van het draad doorknippen klonk als een geweerschot in de
doodse stilte.
Daarbij was de straatverlichting al
jaren uitgeschakeld. Algehele verduistering! In het stikdonker namen
ze de weg terug. Niet zonder gevaar
overigens. Ze moesten namelijk het
Veluweplein over, een grote vlakte.
Dan verder via de Marktweg.
De volgende hindernis was het
oversteken van de tramlijn 11 aan de
Hoefkade. Vervolgens door de Van
Beijerenstraat. Hier zijn vele portieken
en daarvan kun je gebruik maken door
steeds van het ene portiek naar de
andere te gaan. Tenslotte de Van der
Lissestraat in. Thuis! Weer gelukt!
Zo hebben zij zeker drie tochten
moeten maken.

de vloer van de voorkamer, bereikbaar
via de kast in die kamer, een ruimte te
maken. Het zand werd in het midden
opzij geschoven en om te voorkomen dat het zand zou terug stromen,
werden paaltjes liggend vastgezet.
Verder een oud tapijt en dekens erin én
een emmer voor menselijk afval, poep
en pies.
Mij werd daarover niets verteld, want
ik werd nog te jong gevonden en zou
mogelijk mijn mond voorbijpraten.
Deze onderduikers wilden ondergronds elektriciteit hebben om licht
te hebben, maar vooral om Radio
Oranje te kunnen beluisteren. Daarom
waren ze aan het knoeien geweest om
illegaal elektriciteit af te tappen. Hoe
ze dat deden, weet ik niet, wel dat aan
de overkant in de gevorderde school
een ziekenhuis gevestigd was. Daar
hadden ze wel elektriciteit.

Ik vermoedde wel dat er mensen onder
de voorkamergrond zaten, maar kon
het niet helemaal thuisbrengen. Als
ik die kamer binnenkwam op mijn
gewone manier, dan verstomde een
onderaards gemompel.
Dat ging ik uitproberen. Heel zachtjes
de deur open en ik hoorde praten. Dan
weer zachtjes naar de deur en die op
kindermanier openmaken en de kamer
in stampen. Het praten onder de grond
verstomde dan. Uit het latere verhaal
begreep ik dat er onder de grond de
zes mannen waren.
21 november 1944. ‘s Morgens vroeg
reed een Duitse geluidswagen door de
straten: “Achtung, Achtung...” Wat de
inhoud van de melding was?
Mannen tussen de 18 en 50 jaar moesten met wat kleding in een koffertje
vóór het huis gaan staan en konden
dan door de Duitse militairen op
transport gesteld worden om in NaziDuitsland tewerk gesteld worden. Voor
de zogenoemde Arbeitseinsatz.

Nu hadden we al een lange tijd geen
elektriciteit, maar het was al bekend,
dat bij een razzia, de bezetter de elektriciteit inschakelde.

Moeder vond het verstandig om ons
drieën naar een oom en tante te laten
gaan. We waren nog niet de hoek van
de straat om en vanaf grote afstand
werd ons toegeschreeuwd terug te
gaan. Mét een schot in de lucht.

Slimme mensen hadden daarom hun
stofzuiger ingeschakeld. Als stroom
geleverd zou worden, ging dat apparaat loeien.

Weer naar binnen. Wij gingen aan ons
tafeltje zitten en tekenden en kleurden.

Wel, mijn vader en nog twee mannen
waren aan het knutselen. Opeens komt
een vrouw de straat op rennen: “We
hebben licht!”
Verdorie. Moeder meteen naar de
knutselaars en gewaarschuwd: “Jongens, er gaat iets fout.” Wel, die fout
werd vlot hersteld.

De paaltjes werden gebruikt om onder

Er werd gebeld. Moeder was bezig
vele boterhammen te smeren voor de
onderduikers. “Waar moet ik hiermee
heen?” Mijn zus: “Laten staan, wij
moeten toch eten!”
Omdat niet snel genoeg open gedaan
werd, werd ook bij de bovenburen
gebeld.
Geluk. Tegelijk gingen twee deuren

Leuk om weg te geven...

open. Gevolg was dat in elk huis maar
één soldaat binnen ging. Gevraagd
werd waar de man van mijn moeder was. Ze vertelde: “Aardappelen
halen in Rijnsburg.” Dat werd niet
begrepen en de vraag werd herhaald.
Op luidere toon herhaalde mijn
moeder het antwoord. Na een vluchtig
onderzoek verdween hij weer. En dan
te bedenken dat heel duidelijk de kaart
met de geallieerde vorderingen aan de
muur hing.
Buiten was een ander verhaal. Onze
buurman hing uit het raam en keek
rond. Op de opmerking dat het toch
wel link was, antwoordde hij dat hij al

over de vijftig jaar was.
Een jaar later, op 21 november 1945,
zijn de onderduikers nog eens terug
geweest en hebben mijn moeder
een mooie zelfgemaakte oorkonde
overhandigd.
De namen van de zes (!) onderduikers:
J. Labey, J. Lamet, A. Leenheer, Boekelman, C. Kwantes en J. Leurs.
Ton Lamet
Valentina Tereshkovastraat 20
5081 GC Hilvarenbeek
0135051886

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:

Geef eens een Oud Hagenaar abonnement. Leuk voor alle
Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen
zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres

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.

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

Ook voor u is er een kadootje
(op is op)
Als gever ontvangt u het inmiddels bekende boek van Casper Postmaa “Napels
zien “

E-mail:

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

Dodenherdenking in Rijswijk met Wieteke van Dort

Popkoor Prestige Den Haag - The Show 1st Edition

Donderdag 4 mei houden de Gemeente Rijswijk en Yarden Begraafplaats Oud-Rijswijk hun gezamenlijke dodenherdenking. Bij de begraafplaats aan de Sir Winston Churchilllaan 233 begint
de herdenking om 18.15 uur. Naast twee minuten stilte en de Last Post zingt Wieteke van Dort
een aantal bekende nummers. Om 18.45 uur lopen belangstellenden naar de Oude Kerk in de
Herenstraat voor de gemeentelijke herdenking die om 19.15 uur begint. Hier spreekt Bert Vos,
violist en zoon van de Rijswijkse schrijfster Ida Vos (1931 - 2006). In de muziekvoorstelling
‘Het koffertje van Ida Vos’ vertelt hij het onderduikverhaal van zijn moeder. Om 19.45 uur gaan
de aanwezigen in stilte naar Park Hofrust. Bij het ‘Monument voor de gevallenen’ is de kranslegging en wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden, gevolgd door de toespraak van de
burgemeester. Aansluitend krijgen belangstellenden gelegenheid om een krans of bloemen bij
het monument te leggen.

Op zaterdag 13 mei geeft Popkoor Prestige Den Haag haar eerste show
in de Rijswijkse Schouwburg. Het showkoor bestaat bijna 2 jaar en telt
150 leden. Het is het 5e koor van de inmiddels 20 tellende koren die
de naam Popkoor Prestige dragen. Popkoor Prestige Den Haag staat
onder leiding van dirigent Ton van Diepen en zij zingen de nieuwste
hits uit de Top 40. Het repertoire varieert tussen de prachtige ballads
van Rag’n Bone Man tot swingende nummers van Justin Timberlake.
Op zaterdag 13 mei worden twee shows gegeven met begeleiding van
een live-band. De eerste Show start om 15.30 en de tweede om 20.00. Tickets zijn verkrijgbaar voor €23,50
per ticket. Wil je er écht een avondje uit van maken? Dan kun je kiezen voor VIP-tickets á €31,00 per ticket.
Laat je meenemen in de prachtige 5-stemmige arrangementen en geniet van een avondje uit. Het belooft
een spetterende en swingende show te worden. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van de Rijswijkse
Schouwburg. www.rijswijkseschouwburg.nl/programma/ (zoekopdracht: Popkoor Prestige).

Slag om YpenburgOp de Begraafplaats Oud-Rijswijk staat een
monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Slag om
Ypenburg. Tijdens de plechtigheid (aanvang 18.15 uur) zal directievoorzitter van Yarden, Ron Bavelaar, kort spreken en worden
er kransen/bloemen bij het monument gelegd. Verder zal Wieteke
van Dort een aantal passende nummers zingen, zoals ‘Een laatste
groet’, ‘Nina Bobo’ en ‘Eeuwigheid’. Om 18.45 uur wandelen aanwezigen naar de Oude Kerk voor het vervolg van het programma.
Begraafplaats Oud-Rijswijk ontvangt belangstellenden vanaf 18.00
uur met koffie/thee.
Oude Kerk & Park HofrustNa de wandeling begint de gemeentelijke herdenking om 19.15 uur
in de Oude Kerk. Hier vertelt de zoon van de Rijswijkse schrijfster Ida Vos (1931 - 2006) het
onderduikverhaal van zijn moeder. Haar zoon Bert Vos is violist en heeft het verhaal samen
met de musici van zijn Shtetl Band Amsterdam verwerkt in de muziekvoorstelling ‘Het koffertje
van Ida Vos’. Verder dragen kinderen van de Godfried Bomansschool en Daltonbasisschool ‘t
Prisma zelfgeschreven gedichten voor. Traditiegetrouw sluit de herdenking af bij het ‘Monument
voor de gevallenen’ in Park Hofrust met de kranslegging en twee minuten stilte om 20.00 uur,
gevolgd door de toespraak van burgemeester Michel Bezuijen. Aansluitend kan iedereen kransen of bloemen neerleggen bij het monument. Als belangstellenden dit namens een organisatie
doen, kan dit worden gemeld bij de Gemeente Rijswijk, Tineke Trompert (ttromper@rijswijk.
nl of 070 326 16 41). Na de herdenking staat koffie/thee klaar in het Oude Raadhuis in Park
Hofrust. Iedereen is van harte uitgenodigd om op woensdag 4 mei aanwezig te zijn.

Dodenherdenking in de tuin van het Kasteel De Binckhorst
In de tuin van het kasteel de Binckhorst aan de Binckhorstlaan 149 te Den Haag staat een oorlogsmonument
uit de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een herinnering aan 3 omgekomen zoeklichtmilitairen van
de toenmalige VIIde Zoeklichtafdeling (onderdeel van het Regiment Genietroepen), die in de vroege morgen
van de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 bij de Oude Tolbrug in Voorburg zijn omgekomen.
Bij het oorlogsmonument zal ook dit jaar weer op 4 mei a.s. een dodenherdenking worden gehouden.
Tijdens de herdenking is er toepasselijke muziek, o.a. verzorgd door het Christelijk Residentie Mannenkoor
o.l.v. Aldert Fuldner.
Voorafgaande aan de twee minuten stilte zal de Last Post worden gespeeld, gevolgd door het gezamenlijk
zingen van het volkslied.
De herdenkingstoespraak zal worden verzorgd door Brigade-Generaal J. Lievestro van het Regiment Genietroepen. Iedereen is van harte welkom.
De herdenking begint om 19.40 uur en wordt om ca. 20.15 uur afgesloten met een defilé langs het monument.
Inlichtingen: monument-de-binckhorst@online.nl

Het Wonder van Margaretha en de Geboorte van Den Haag
12 I 13 I 19 I 20 mei 2017

Adopteer een monument
Om het belang van het herdenken door te geven aan volgende generaties adopteren basisscholen oorlogsmonumenten. Dit is een initiatief van ‘Stichting Februari 1941’. Al 32 jaar is de
Daltonbasisschool verbonden aan het monument in Park Hofrust. Op woensdag 19 april om 10
uur is hier de jaarlijkse kranslegging door de groepen 7 en 8. Leerlingen lezen gedichten voor
en burgemeester Michel Bezuijen en locatiedirecteur Vivian de Heer spreken aanwezigen toe.

Op 12 mei komt burgemeester Pauline Krikke naar de Abdijkerk van Loosduinen voor de première van ‘Het
Wonder van Margaretha en de Geboorte van Den Haag’. In totaal wordt
dit theaterstuk vier maal opgevoerd met een klinkend samenspel van theater, zang, licht en muziek, waarbij
organist Gijsbert Kok het 18de eeuwse Reichner bespeelt.

De Godfried Bomansschool heeft in 2013 het ‘Monument Ypenburg’ op de begraafplaats Oud
Rijswijk aan de Sir Winston Churchilllaan geadopteerd. De kinderen uit groepen 7 en 8 houden
hun herdenkingsbijeenkomst bij dit monument op donderdag 20 april om 13.00 uur waar onder
anderen burgemeester Michel Bezuijen spreekt. U bent van harte welkom bij beide bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Het draait allemaal om Margaretha, de gravin die 365 kinderen gebaard zou hebben. Eerst
zien we haar als jonkvrouwe, verliefd op een knappe edelman, maar die zij van haar broer Willem II moet
inruilen voor de invloedrijke Duitse graaf Herman van Henneberg. Ook haar
zus Aleid wordt strategisch uitgehuwelijkt, waarna we het moment meemaken dat Willem II - onder luid
gejuich van dienaren en dorpelingen - de zaal binnentreedt als de gekroonde Rooms-Koning van het
Heilige Roomse Rijk. Zijn moeder gravin Machteld is ontroostbaar als zij verneemt dat hij in zijn strijd naar
nog meer macht is vermoord. Als uiteindelijk de 365 baby’s geboren maar ook gestorven zijn, zingen alle
acteurs tezamen een meeslepend wiegelied.

Humoristisch - soms hilarisch - maar historisch verantwoord

Gemeente Rijswijk - Begraafplaats Oud-Rijswijk
In de loop der jaren was de situatie ontstaan dat de Gemeente Rijswijk en Begraafplaats OudRijswijk afzonderlijk van elkaar stilstonden bij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Michel
Bezuijen, burgemeester van Rijswijk en Jans Springer, locatiemanager Begraafplaats OudRijswijk, hebben in 2016 besloten om dit gezamenlijk te organiseren en de onderdelen op de
verschillende locaties samen te smeden tot één mooie, betekenisvolle herdenking.

Over Yarden
Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het
organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het
initiëren van diverse activiteiten en evenementen wordt bewustwording over leven, dood en
afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers
(waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl.

De Geboorte van Den Haag
Toen Den Haag als ‘Die Haghe’ nog geboren moest worden, stond de Abdijkerk al fier overeind. Reeds eind
12de eeuw bezaten de Graven van Holland in ‘Losdun’ een hoeve met een houten kapel. Het daaruit ontstane klooster met omringende landerijen werden in 1230 door Margaretha’s ouders, Floris IV en Machteld,
geschonken aan adellijke nonnen. De graaf had inmiddels een andere hofstede gekocht, even verderop bij
een duinmeer vol vis en schoon water … de huidige Hofvijver. Kort daarna werd hij bij een riddertoernooi
gedood en vervolgden zoon Willem II en kleinzoon Floris V de bouw van de Grafelijke Zalen, waarmee deze
drie Graven aan de wieg stonden van het Binnenhof als nationaal regeringscentrum.

De Legende van Loosduinen
Margaretha van Henneberg zou op Goede Vrijdag 1276 zowaar 365 kinderen gebaard hebben, na te zijn
vervloekt door een bedelares. De kinderen werden gedoopt in de Abdijkerk, waar zij nog dezelfde dag
samen met hun moeder begraven werden. Dit verhaal ging heel Europa rond, zelfs Erasmus en Constantijn
Huygens geschreven erover. Het maakte Loosduinen en de Abdijkerk eeuwenlang tot bedevaartsoord voor
onvruchtbare vrouwen.

Reserveren - beperkt aantal stoelen
Bij dit unieke theaterstuk gaat u heel wat beleven én komt u meer te weten over de gedeelde ontstaansgeschiedenis van Loosduinen en Den Haag. De spelers zijn gecast door Harlekijn Talent Scouting & Theatrical
Productions en de Dutch Academy of Performing Arts uit Den Haag. De organisatie werkt onder auspiciën
van de Arie Molenkamp Stichting. U kunt nog reserveren: www.lichtoploosduinen.nl en M 06-51709443.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen
over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de
Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag.
Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur
terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
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De uitgeverij in de tijd van Wouter (1891-194
De geschiedenis leert dat van de drie Nijhoff’s die de firma
geleid hebben, Wouter degene is geweest die in zijn tijdsbestek
van ruim 55 jaar de belangrijkste en invloedrijkste was. Hij wist
de zaak die zijn vader tot bloei had gebracht te doen uitgroeien
tot een bedrijf met wereldreputatie!
De ontplooiing en uiteindelijk grote
bloei van het bedrijf in de eerste helft
van de twintigste eeuw is onder zijn
leiding tot stand gekomen. Dat is de
reden dat ik over zijn leven en werk
iets uitgebreider zal vertellen.
Wouter werd als vijfde kind van
Martinus geboren in 1866. Aan een
ontsteking in de kinderjaren hield
hij een stijf been over, waardoor hij
belemmerd werd in zijn lichaamsbeweging. Mogelijk ter compensatie
van dit lichamelijke gebrek was zijn
geestelijke activiteit des te beter
ontwikkeld! Na de lagere school en
het gymnasium was de beroepskeuze
geen enkel punt... Boeken, boeken en
nog eens boeken!
Om het vak goed te leren, vertrok hij
direct na zijn schooljaren op stage
naar het buitenland; eerst een vol jaar
Frankfurt, dan een jaar in Parijs en
tenslotte een jaar Londen. Als gevolg
daarvan sprak en schreef hij vloeiend
Duits, Frans en Engels; iets later
voegde hij daar nog Spaans aan toe.
Met die uitrusting kwam hij per 1
oktober 1891 als 25-jarige in de zaak.
Hij bleek al gauw ook een harde
werker te zijn met een begenadigde
intelligentie en een weergaloos
organisatietalent. Dat kwam later ook
tot uiting in de bijnamen waarmee hij
in het bedrijf werd aangeduid: Wouter
de Grote, ook wel Wouter de Machtige. Merkwaardig genoeg was hij
juist klein van gestalte: 1,63 meter!
In 1894 overleed zijn vader en Wouter nam de leiding over, aanvankelijk
in samenwerking met zijn zwager
Pieter Boele van Hensbroek. Helaas
waren beide mannen het zakelijk
steeds minder met elkaar eens. Wouter, een zeer actieve man met nieuwe
denkbeelden tegenover Pieter, meer
dichter en literator, zeer beschouwend
en bedachtzaam. Dat leidde op een
gegeven moment tot een splitsing van

Wouter Nijhoff (1866-1947)

wegen; begin 1906 verliet Pieter de
firma en reeg outer de alleenheerschappij.
Wie achteraf de lijst van zijn
productie doorneemt, kan bijna niet
begrijpen dat deze man van vroeg in
de morgen tot ‘s avonds laat ook nog
eens de leiding had over een bedrijf,
waarin op een gegeven moment ruim
tachtig (!) mensen werkzaam waren.
Hij was een sterk voorstander van
specialisatie: een geschikte werknemer kreeg het beheer en de verantwoordelijkheid over zijn afdeling.
Daardoor kreeg Wouter de beschikking over een voortreffelijk geschoolde staf, waardoor de prestaties
van de oude en nieuwe boekhandel
in de loop der jaren zichtbaar groter
werden. In dit kader moet vermeld
worden dat Ch. Gilhuys sr. op 1 mei
1926 in dienst is getreden. Hij zou
ruim jaar de finan i le administratieve en organisatorische kant van de
firma stevig in handen he en.
In oktober 1910 betrok Wouter met
zijn bedrijf het prachtige pand aan
Lange Voorhout 9, dat hij had laten
bouwen door de architect J. Limburg.
Er ontstaat echter al vrij snel opnieuw
gebrek aan ruimte; in 1923 slaagt hij
er in het grote pand aan Lange Voorhout 10 te kopen (daar is nu de Britse
Ambassade gevestigd), even later in
1926 gevolgd door de aankoop van
Kazernestraat 36a.
Maar ook zakelijk toonde hij zich
een man met inzicht, gericht op de
toekomst, gezien zijn besluit uit
1917 om van zijn zaak een Naamloze
Vennootschap te maken. Dus voortaan Martinus Nijhoff N.V. Maar alle
aandelen bleven wel in de familie!

Wouter Nijhoff en proﬁl (Lithographie uit 1923
van Haverman)

In het voorwoord van de Fondscatalogus 1853-1926 karakteriseerde hij
zelf zijn bedrijf als volgt: Door de gelukkige vereeniging in mijne firma van

Lou de Jong met een - bijna - volledige set van de volkseditie van zi

uitgeverij, boekhandel en antiquariaat
ben ik in staat gesteld dikwijls uitgaven
te ondernemen die anders waarschijnlijk niet tot stand zouden gekomen zijn
of van anderen over te nemen, welke
deze niet voldoende konden verspreiden. Het is niet genoeg om boeken of
tijdschriften te laten drukken en uit te
geven, hoofdzaak is, ze daar te brengen
waar ze behooren te zijn. Goede exploitatie van zijn fondsartikelen kost den
uitgever het meeste hoofbreken.

handelde in zijn eigen werkmateriaal!
Doortastend en zeer secuur als hij
was, wekt het geen verwondering dat
hij ook in dit vak uitgroeide tot één
van de beste bibliografen die ons land
ooit heeft gekend. Zijn eerste grote
publicatie was de Bibliographie van
Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen verschenen tot het einde der 18e
eeuw (1894).

Nauwelijks had hij dat afgerond of
hij begon aan de nieuwe taak die hij
zi h had gesteld een i liografie van
Nederlandse drukken verschenen
tussen 1500 en 1540, de zogenoemde
post-incunabelen. Dat was een
bijna onontgonnen terrein, omdat
de meeste belangstelling in zijn tijd
uitging naar de periode daarvóór, van
de incunabelen (Europese boeken

Wouter Nijhoff, de bibliograaf
Een zeer belangrijk aspect uit zijn
leven is zijn onovertroffen betekenis
voor de Nederlandse en internationale
wereld van de boekwetenschap: zijn
werk als bibliograaf. Laten we eerst
vaststellen wat een bibliograaf precies
is en wat zijn of haar werk inhoudt.
Kort gezegd is een bibliograaf een
boekbeschrijver: iemand die een
thematische titellijst maakt van
publicaties, bijvoorbeeld per onderwerp, per locatie, per taalgebied,
enzovoorts. Zo n i liografie an dan
bijvoorbeeld weer worden gebruikt
voor het zoeken naar literatuur over
een bepaald onderwerp.
Een hardwerkende, zeer actieve man
was Wouter. Dat die levensinstelling
ook doorwerkte tot in zijn vrije uren
was bij hem kennelijk onvermijdelijk.
Hij zocht ‘vulling van de vrije tijd’
en vond dat in het bibliograferen van
(zeer) oude boeken; het kwam dus
goed van pas dat hij als antiquaar

E.H. van Oort: Ornothologica Neerlandica. De vogels van Nederland. 5 dln. 1918 - 1935
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47) en Wouter Nijhoff Pzn. (1928-1965)
Wouter Pzn. wilde eerst rechten gaan
studeren, maar de Eerste Wereldoorlog dwong hem vooralsnog in een
andere richting. In 1917 ging hij als
volontair werken bij zijn oom die
al snel in de gaten had dat hij veel
plezier zou kunnen beleven aan deze
ambitieuze jongeman, dus liet hij hem
niet meer gaan! Hij was toen 22 jaar,
had een imposante gestalte, was zeer
bescheiden, vriendelijk en rookte als
een ketter! Dat zou hij zijn hele leven
blijven doen trouwens!
Oom Wouter stuurde neef Wouter na
een inwerkperiode eerst enkele malen
op zakenreis naar de Verenigde Staten
om daar boeken te verkopen aan
universiteiten en bibliotheken. Maar
dit onderwerp, de verkoop of export
dus, komt later ter sprake. Pzn. deed
uitstekend zijn werk en dat werd in
1920 beloond met zijn benoeming tot
adjunct-directeur gevolgd in 1928 - bij
het 75-jarig bestaan - door het mededirecteurschap.
Hoewel er tijdens zijn periode bij
de firma opnieu vele pu li aties
het licht zagen, lag het hart van
Wouter Pzn. toch iets meer bij het
antiquariaat en de export. Maar ik
geef vanzelfsprekend toch een zeer
beknopte opsomming van min of meer
belangrijke Nijhoff-titels die in die tijd
verschenen.

ijn levenswerk

die gezet waren in losse letters vóór
1501). Hij was alleen aan de klus begonnen, deed nasporingen in binnenen buitenlandse bibliotheken, maar
moest tot de conclusie komen dat door
het onverwachte grote aanbod, hij toch
de hulp van anderen moest inroepen.
Hij kwam in contact met pater Bonaventura Kruitwagen, priester en een
belangrijk boekhistoricus en met hem
begon hij in 1901, samen voltooiden
zij het geheel in 1912: Bibliographie de
la typographie néerlandaise des années
1500 à 1540 (in 20 delen).
In 1917 maakte Wouter kennis met
mej. Maria E. Kronenberg, neerlandica, historica en bibliografe uit
Deventer. Met haar zou hij van 1923
tot 1942 schrijven aan wat zijn (en
haar) levenswerk zou worden: Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot
1540 (1923-1942, zeven delen in drie
banden).

Nijhoff-Kronenberg: Ned. Bibliographie

op te volgen nadat hij het een blauwe
maandag had geprobeerd. Zijn hart
lag bij de poëzie en hij zou later één
van de bekendste en meest geliefde
dichters van ons land worden!
Gelukkig bleek er nog een andere
Nijhoff beschikbaar; een zoon van
Paulus, de broer van Wouter maar...
opnieuw een Wouter! Wij kennen
hem voortaan als Wouter Nijhoff Pzn.
Helaas zou hij ook de laatste Nijhoff
in het bedrijf blijken te zijn.

Tot slot een afbeelding van zijn uitgeversmerk, dat vanaf ongeveer 1878 in
veel uitgaven van de firma te vinden
is. De spreuk ‘Alles komt teregt’ was
het devies van de oprichter Martinus,
maar Wouter ontwierp een meer moderne versie en voegde er bovendien
zijn initialen W.N. aan toe.
Wouter Nijhoff Pzn.
Wouter had twee zonen, maar de
jongste overleed aan tyfus en de
oudste, Martinus, had helemaal geen
ambitie om zijn vader in het bedrijf

Door de betrekkelijk snel na de oorlog
toenemende vraag van wetenschappers
naar de mogelijkheid hun werk(en) bij
de firma ijhoff te unnen uitgeven
moest de bezetting van de uitgeverij
nodig versterkt worden. Daartoe trok
de directie in 1951 een aparte leider
aan, het werd P.A. Dijkema met de
titel van directeur. Niettemin werd
er geen boek uitgegeven en geen
manuscript geweigerd zonder dat
Wouter Pzn. daaraan zijn goedkeuring
had gegeven!

schoten’, d.w.z. om de andere pag.
een onbedrukte waarop nieuwe zojuist
verschenen titels konden worden bijgeschreven. Naastde eigen uitgeverij
as de firma ijhoff oo depothouder voor Nederland van een aantal
belangrijke internationale organisaties. Vrijwel alle uitgaven van deze
instellingen kreeg men toegestuurd
in meerdere exemplaren; daarvan
werd het merendeel op bestelling aan
andere boekhandels en bibliotheken
doorgeleverd, indien gewenst ook in
abonnement. In alfabetische volgorde
waren dat onder andere: Council of
Europe; FAO: Food and Agricultural
Organisation; IAEA: International
Atomic Energy Agency; ILO: International a our ffi e
nited
ations
nited ations
du ational ientifi and ultural

Uitgeversmerk van Wouter Nijhoff

zijdelings met de productie verbonden
waren: de Fondsadministratie en het
Magazijn. De mensen van die administratie hielden nauwkeurig bij wat
er werd verkocht en of er bijbesteld
moest orden. it mijn tijd herinner
ik mij mej. Maartje Verhorst, Nanning
Postma en Frans Louwinger.
Het magazijn was gigantisch groot,
besloeg diverse uitgestrekte étages
aan weerszijden van de goederenlift.
Daar lag alles opgestapeld wat nog
leverbaar was van wat de uitgeverij
in de loop der decennia had gepubliceerd, dus ook nog werken uit de
negentiende eeuw. Want er zijn nooit
boeken van uitgeverij Nijhoff bij De
Slegte terechtgekomen!

Bonaventura Kruitwagen (1874-1954)

Organisation en WHO: World Health
Organisation.
Er was een aparte (1953, 97 pagina’s)
beschikbaar m.b.t. bovenstaande
instanties en nog vele andere publicaties, series, vervolgwerken en losse
titels van andere uitgevers voor wie de
firma de ver oop op zi h nam.

Een aparte verdieping was gereserveerd voor de uitgaven in depot. In
deze ‘mer à boire’ waren drie collega’s
heer en meester; Wim Schellekens,
Piet Weerheim en Frans (?).
We zetten hiermee een streep onder
het hoofdstu itgeverij en zetten
de Nijhoff-geschiedenis voort met
een andere interessante afdeling: het
Antiquariaat.

In het verlengde van de uitgeverij
waren er nog twee afdelingen die

Niet lang daarna kwam ook G.H.
Priem in dienst. Een opmerkelijke
man: innerlijk en qua uitstraling op
en top een gentleman die vloeiend
Engels, Frans, Duits, Roemeens en
Vlaams (!) sprak. Hij beheerste zijn
vak als redacteur als geen ander. In het
voorwoord van zeer veel bij Nijhoff
verschenen publicaties dankt menig
auteur hem voor zijn uitstekende hulp.
Ikzelf heb prettige herinneringen aan
hem. Dat geldt ook voor enkele andere
uitgeverij-collega’s uit die tijd: Els
Knopper; Max van Loon; mej. Wolbers; Riet(?) Hierck, Henk de Ridder.

Maria E. Kronenberg (1881-1970)

Zoals eerder vermeld was de laatst
verschenen Fondscatalogus van 1953,
hij telde 139 pagina’s. In het sortiment
had elke boekverkoper z’n eigen
exemplaar, die was ‘met wit door-

Uitgeversmerk van Wouter Nijhoff
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Duitse inval op school in 1941
De Aloysiusschool van de Brouwersgracht op de hoek van het
Hoogezand. De nonnen hadden daar een school samengesteld,
die begon als je twee jaar was en eindigde op je zeventiende.
Tenminste als je alles wilde doorlopen. Er was maar één hoofd
van de school: Soeur Magdala, een bijdehante tante die ook aardig was. In ditzelfde gebouw zat ook natuurlijk het klooster van
de franciscanessen, de Soeurs.
Beneden was de ‘bewaarschool’, het
heette later de ‘Fröbelschool’, wat
nu groep 1 en 2 is. Daarboven, op de
eerste verdieping, zaten klas 4, 5 en
6 (groep 6, 7 en 8) en weer een etage
hoger zat de mulo. Groep 3, 4 en 5,
dat was toen klas 1, 2 en 3, zaten in
een aanbouw helemaal links boven
de speelzaal. Het lokaal van klas 3
= groep 5, waar ik toen in zat, was
eigenlijk het verbindingstuk tussen
de aanbouw en het oude pand. Dit
alles ter verduidelijking van wat daar
gebeurde.
Op zekere dag kwam Soeur Magdala
onze klas binnen met twee heren en
een Duitse soldaat. Wij moesten allemaal onze pen neerleggen en naast
de bank gaan staan. Even werd er
gesmoesd met de juf, toen moesten wij
ons omdraaien en de klas verlaten in
stilte en zonder iets mee te nemen, het
was heel spannend. Aan het gangetje
zat een hal, daar hebben we zeker

een half uur in stilte moeten wachten,
waarop? Geen idee. De heren met
Soeur Magdala gingen weg en wij
konden weer naar binnen en verder
gaan met de les.
Wat zat hier achter?
De heren waren de school in gekomen
en hadden naar het hoofd van de
school gevraagd. Zij zeiden, dat er
de derde klas wilden controleren op
verboden teksten en geschriften. Dat
meisje wilden zij oppakken met die
gewraakte geschriften. Soeur Magdala
begreep dat dit meisje in de derde klas
mulo moest zitten, waarschijnlijk wist
zij ook wel wie het was. Zij zag kans
een andere non naar de mulo te sturen
om te waarschuwen dat de moffen
kwamen controleren, en leidde de
heren met een pokergezicht naar de
derde klas lagere school. Alle kastjes,
tassen en kleding werden gecontroleerd, ook wijzelf op de hal.

Klas 4 afdeling B (1925) van Aloysiusschool Brouwersgracht (1861-1956). Deze klassenfoto heeft geen relatie met het verhaal van Riet van der Bol.

Daarna vroegen de controleurs of er
nog een andere derde klas was. Jazeker, op de tweede verdieping was de
derde klas mulo, zij moesten nog de
hele lange weg door de delen van de

school lopen, eer zij in de derde klas
mulo aankwamen. Ook hier grondige
controle, zij hebben er niets gevonden.
Daar hebben de nonnen dus wel voor
gezorgd.

Zo heeft Soeur Magdala haar steentje
bijgedragen aan het Het Verzet.
Riet van der Bol

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

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

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

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS
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Haagse jongeman: spion tegen Churchill
Een dezer dagen verscheen van mijn hand een biografie over een
Haagse jongeman, geboren in 1914, die in augustus 1940 spion
voor de Duitsers werd. Dit onder de titel ‘Spion tegen Churchill’.
Ik las al in 1978 een krantenberichtje,
waarin een Engelse schrijver aan
de Nederlandse lezers inlichtingen
vroeg over hem. Hij wist toen echter
alleen dat deze spion de naam Jan
Willem ter Braak had en in 1941 dood
was gevonden in een schuilkelder in
Cambridge.
Die naamsgelijkenis met mij vond ik
wel grappig, daarom bleef het in mijn
achterhoofd zitten, totdat ik die naam
in 2014 weer tegenkwam in een boek
over oorlogsspionage. Ter Braak werd
daarin een ‘mysteryman’ genoemd,
blijkbaar hadden de spionageschrij-

vers nog steeds niet veel over hem
gevonden.
Engelbertus Fukken
Ik ben toen zelf aan een eigen
onderzoek begonnen, dat is uitgemond in dit boek. En zo kwam ik er
achter dat Ter Braak in werkelijkheid
Engelbertus Fukken heette en in 1914
geboren was in Den Haag aan de Van
Boetzelaerlaan. Het merkwaardige is
dat zijn vader, die toen een zakenman was, een jaar later in Duitsland
werd gearresteerd op verdenking van
spionage. Daarover schreef hij later
een krantenartikel onder de titel ‘Een

Door de Abwehr vervalst paspoort van Jan Willem ter Braak (juli 1940).

Haagsche spion’.
Bertus voelde zich van kinds af aan de
verschoppeling van het gezin, dat zeven kinderen telde. Een echte eenling
was hij in ieder geval. Hij werd lid
van de NSB, wilde journalist worden,
maar mislukte maatschappelijk volkomen, toen hij in 1935 gelden van zijn
werkgever verduisterde.

Het stoffelijk overschot van Jan Willem ter Braak op de plaats van zijn zelfmoord, gefotografeerd
op 1 april 1941.

De titel is gekozen, omdat Churchill
natuurlijk symbool staat voor de onverzettelijkheid van de Engelsen. En
er was vlak na de oorlog een gerucht
in Engeland dat Ter Braak een aanslag
op Churchill had moeten plegen. Dat
zou natuurlijk tamelijk sensationeel
zijn. Ik heb dit in het slothoofdstuk
van mijn boek zo objectief mogelijk
verder onderzocht.

Zo kwam hij in juli 1940 op het idee
om zich bij de Duitsers aan te melden
om voor hen te gaan werken. En zo
liet hij zich in Den Haag en Noordwijk werven door de Duitse geheime
dienst, de Abwehr, en na een korte
opleiding in een parachute afwerpen
boven Engeland.

Neeltje van Roon
Een jaar voor zijn uitzending als spion
had hij zich verloofd met een meisje
uit Noordwijk, Neeltje van Roon. Toen
hij uit Noordwijk vertrok, sloot hij nog
een levensverzekering voor haar af.
Maar hij vertelde haar niets over zijn
missie natuurlijk.

Waar hij de vijf maanden daarna
verbleef en wat hij deed, staat in het
boek beschreven. Het drama was dat
zijn geld opraakte en de Duitsers niet
Engeland binnenvielen, zoals hem was
voorgespiegeld. Zo pleegde hij uiteindelijk zelfmoord in een schuilkelder.

Het drama is ook dat na de oorlog
nooit iemand heeft geweten hoe het
was afgelopen met de spion, behalve
Neeltje en haar ouders, die dat eind
1946 te horen kregen van de Engelse
geheime dienst. Neeltje heeft ervoor
gekozen dit nooit te vertellen aan wie

dan ook, omdat de schande voor haar
te groot zou zijn geweest. Ze overleed
in 1995, sindsdien wist helemaal
niemand in Nederland meer over het
bestaan van deze spion. Ik heb ook
zeven neven en nichten van de spion
resp. Neeltje gesproken, ook zij wisten
geen van allen ook maar iets over
Bertus’ lot.
Mijn boek haalt dus eindelijk hem én
zijn verloofde terug uit de mist van de
geschiedenis, nog net niet te laat!
De auteur werd in 1952 geboren in
Tilburg en woont sinds 1993 in Den
Haag. Hij was tot 2013 directielid
van VNO-NCW (Malietoren in Den
Haag).
Het boek ‘Spion tegen
Churchill’ (WalburgPers 2017;
248 p.; 19,95 euro) is te verkrijgen in de boekhandel.
Jan-Willem van den Braak
jwvandenbraak@planet.nl
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Bel en bestel 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
Manicure- en pedicureset MP41
Beurer Manicure- en pedicureset is een complete set
voor thuis. Voor zowel beginners als professionals.
•
•
•

Voor leden

Voor mooie handen en voeten.
Incl. opbergtas.
Met heldere LED verlichting.

Onze prijs vanaf € 66,95

53,50

SleepSoft oordopjes

Scala shopper Bird Blauw

de SleepSoft oordoppen
dempen hinderlijk geluid
dat een ﬁjne nachtrust in
de weg staat.

Hippe lichtgewicht metalen boodschappentrolley.
Regenbestendig en extra binnenvak.
• Inhoud 49 ltr.
• Ook in roze verkrijgbaar.

incl. bewaardoosje en
miniboxx om mee te
nemen.
Voor leden

Onze prijs €13,95

95

11,

Comfort GSM FM-7600
Fijn voor ouderen, mobiele telefoon met grote
toetsen. Eenvoudig gebruik.

Voor leden

95

55,
Onze prijs € 69,95
Dunlop dubbele ﬁetstas
Waterdichte dubbele iets kleinere
maat ﬁetstas. afm: 36x30x12cm

Bel
070 - 22 10 581

Voor leden

Onze prijs € 64,95

52,95

en wordt gratis

lid !

Voor leden

Onze prijs € 12,95

10,35

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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Luchtvaarttoernooi op Ypenburg in 1945
Het tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers onbruikbaar gemaakte vliegveld Ypenburg
werd na de Duitse capitulatie in mei 1945 door de N.V. Grondmaatschappij Ypenburg voortvarend
weder opgebouwd. Een en ander had tot gevolg dat al op 1 juni 1945 het Opkomstdepot Luchtstrijdkrachten op Ypenburg huisvesting kon vinden. In dat depot werden oorlogsvrijwilligers
gekeurd en geselecteerd die zich hadden aangemeld voor de strijd tegen Japan, waar de Tweede
Wereldoorlog nog voortduurde, en later voor uitzending naar Nederlands-Indië. Als commandant
van het vliegveld trad destijds de marineofficier, kapitein-luitenant ter zee W.J. Reynierse op.
Samen met de Britse Air Vice Marshal (generaal-majoor) E. Hudleston, zou hij de organisatie ter
hand nemen van het eerste naoorlogse vliegfeest dat op zaterdagmiddag 15 september 1945, van
14.00 tot 17.00 uur, op Ypenburg plaatsvond.
Dat vliegfeest was het door de
Britse luchtmacht, de Royal Air Force
(RAF), georganiseerde ‘luchtvaarttoernooi’ wat door tienduizenden
mensen uit Den Haag, de Haagse
regio en daarbuiten bezocht werd. De
reden om dit vliegfeest te organiseren
was dat vijf jaar daarvoor de beroemde Slag om Engeland, de Battle
of Britain, was uitgevochten. Deze
luchtslag tegen de Duitse Luftwaffe
was door de formidabele inzet van
upermarine pitfires en a er
Hurricanes door de Engelsen en hun
bondgenoten gewonnen en dat werd
op die 15e september overal in GrootBrittannië en daarbuiten herdacht. En
dus oo op pen urg.
Een tweede reden was dat de RAF
ondermeer de fatale vergissing wilde
herden en die op maart
dus
zes maanden eerder as gemaa t
met het bombardement op het Haagse
ezuidenhout. aar ij amen ijna
600 Haagse burgers om het leven en
raa ten ir a
mensen al dan niet
zwaargewond. Bovendien verloren
duizenden hun huis.
Door de entreegelden van de vliegshow te bestemmen voor de Nederlandse slachtoffers van luchtaanvallen
en dus oo van het om ardement op
maart hoopte de
de ernstigste
finan i le nood te ledigen. oor de
gedupeerden van het bombardement
op het Bezuidenhout werd trouwens
nog iets extras gedaan. Er werden
t ee ijzondere rief aarten uitge
geven met een extra toeslag van een
gul-

den. e ver oopop rengst zou ten
goede omen van deze sla htoffers.

e end orden gemaa t met ieder
uur een herhaling van het bericht.

Reclame
oor de sho op pen urg aar een
paar honderd vliegtuigen, variërend
van jachtvliegtuigen tot bommenwerpers, aan deelnamen was in onder
meer in Het Parool en de Nieuwe
Haagsche Courant, middels advertenties, reclame gevoerd. Dat ging
met te sten als ierende phoons
oven pen urg. om ze zien de
pitfires die de uits he lu htvloot
decimeerden, de Lancasters, die
den vijand in zijn hol aanvielen, de
doodelij e ro et firing phoons de
geheimzinnige Helicopters.” Heli’s
verschenen helaas niet, maar dat
mo ht de pret niet dru en.

Massale opkomst
et destijds e ende lu htvaarttijd
s hrift lieg ereld meldde in haar
editie van o to er
dat de sho
aar oo het in
in ngeland
opgeri hte ederlandse
uadron
aan deelnam en dat zelfs het luchtvaarttoernooi mocht openen, op het
pu lie had ge er t als een magneet.
en massale mens henmenigte on
de aantre ings ra ht van de
ij
de eerste, groote luchtvaartgebeurtenis
in oplevend Nederland geen weerstand
bieden en vulde de wegen naar het
vliegveld nabij Den Haag. Het gaf een
ouderwetsch idee van vooroorlogsche
elvaart. Zijn er er elij nog zoveel
auto’s in ons lieve vaderland? Het
ver eer soms el vijf rijen di zat af
en toe ehoorlij vast. aar ergernis
daarover was er niet, immers wat hebben we dit lang moeten ontberen!”

elen maa ten de gang naar pen urg
ondan s de voor die tijd zo ort na
de oorlog, gepeperde toegangsprijzen
die varieerden van twee gulden voor
een staanplaats, via vijf tot tien gulden
voor een gereserveerde zitplaats,
tot gulden voor een plaats op de
eretri une. eze toegangs aarten
aren ondermeer ver rijg aar ij
de bureaus van dagbladen zoals Het
arool en rou en ij de informa
tiebureaus op de stations van Den
Haag, Amsterdam, Rotterdam, Leiden,
Utrecht en Haarlem. Om het grote
pu lie te attenderen op de lu htsho
werden overal posters opgehangen en
zelfs strooibiljetten boven Nederland
uitgeworpen terwijl belangstellenden
nadere mededelingen over dit spe
ta el onden volgen in de pers of via
de radio in onder meer het programma
voor wat toen nog genoemd werd de
ederlands he strijd ra hten. o ht
de vliegshow door slecht weer niet
door unnen gaan dan zou het toernooi
een dag later, dus op zondag 16 september, plaatsvinden. Dit zou dan door
Radio Herrijzend Nederland op 15
september, vanaf acht uur ‘s morgens,

aar aar halen zij de enzine
vandaan, vroeg een journalist van de
dagbladpers zich af. Deze verslaggever was, naar eigen zeggen, in
een Ford naar Den Haag gesneld.
itaat
n ollega de fotograaf in
de di e seat getooid met ngelse
vlieger ap. e aren dus al aardig in
stijl. Dat we pech hadden onderweg
as haast vanzelfspre end. zal
u echter die belevenissen, die een
roman op zi h zelf zijn esparen. e
amen op pen urg aan dat as het
voornaamste. ussen een file van dui
zenden mensen belandden we op het
vliegveld. ntel aren aren ge omen
om van het grootse schouwspel te genieten. n auto s op motorfietsen op
anti-plof (?) en in open landauwers.”
Een fraai programma
et tijds hrift lieg ereld gaf een
enigszins ritis he maar to h verder
lovende beschouwing over het toernooi et as de moeite
waard en bood de gelegenheid om een nader ennis te
ma en met het modernste
oorlogsmaterieel. at ons
alleen on spijten as het
feit dat er geen hélicoptères
aanwezig waren, waarvan de
omst ons aanvan elij to h
el eloofd as. aar oo
zonder dat was het programma gevarieerd en treffend
genoeg om en ele tiendui

zenden toeschouwers een paar uur
lang aangenaam bezig te houden. Zoo
nu en dan was het weer even volop
oorlog daar op pen urg en al zullen
vele der aan ezigen het esto en
van gronddoelen door phoons oo
in den er lij en oorlog meermalen
he en meegemaa t ditmaal erden
ze niet door angst e end sirenege
huil binnenshuis gejaagd en zelden
zal men de uit er ing dan oo zoo
rustig he en unnen gadeslaan. e
ezoe ers regen dus aar voor hun
geld niet alleen vanwege de uitgevoerde dui aanvallen op gronddoelen en
de ‘bombardementen’ op oude auto’s

ommandant van pen urg e nierse.
Na de inspectie van de erewacht
nam de vorstin op het da van het
stationsgebouw waar een eretribune
was ingericht, plaats te midden van
een groot aantal hoogwaardigheidse leders zoals minister president
prof. ir. . hermerhorn de minister
van uitenlandse Za en mr. . . van
leffens en de minister van orlog .
e nen. o de laatste gouverneur
generaal van ederlands ndi jhr.
. . . jarda van tar en or h ta
hou er die ort daarvoor uit apanse
gevangenschap in Nederland was
terugge eerd en de am assadeurs van
root rittanni en de erenigde
Staten waren aanwezig.
Het luchtvaarttoernooi was een
waardig slot van de tentoonstelling die van 18 augustus tot en
met septem er
in de
ijen orf aan de aagse rote
ar tstraat as gehouden over

maar oo omdat zij tijdens
deze luchtshow voor het eerst
ennis onden ma en met een
nieuw fenomeen, de Gloster
eteor jagers met straalaan
drijving. De snelheid waarmede deze
toestellen over het veld joegen was
haast angstig aldus lieg ereld.
n de loop van de middag tegen
vier uur, werd de aandacht van het
pu lie afgeleid toen op het nog
altijd bestaande) stationsgebouw de
onin lij e standaard erd gehesen
en het ilhelmus erd gespeeld. at
ete ende dat oningin ilhelmina
was gearriveerd die een deel van het
programma wilde bijwonen. Zij was
vergezeld door een deel van haar
hofhouding zoals ondermeer mevrouw
. h. de eaufort aronesse van
arden roe freule . . van ets
hofdames en haar adjudant apitein
mr. J.C. Bührmann.
Op het platform voor de gebouwen
van pen urg erd de oningin
niet alleen begroet door de Engelse
gezant sir eville land ir i e
arshal udleston en andere hoge
ritse offi ieren maar oo door de

de o al ir or e en de meri aanse
luchtmacht, de United States Army
Air Force.USAAF). Deze tentoonstelling met de naam leugels der
i torie tro niet alleen ijna .
ezoe ers maar genoot oo veel
elangstelling van het onin lij huis.
Zo as prins ernhard etro en
ij de voor ereidingen en oningin
ilhelmina opende de tentoonstel
ling. ervolgens verhuisde deze
tentoonstelling naar het filiaal van de
ijen orf in msterdam. aar erd
gewisseld met de sinds de zomer
van
gehouden tentoonstelling
over het (ondergrondse) verzet. Die
tentoonstelling am vervolgens naar
de aagse ijen orf.
Het luchtvaarttoernooi zou de opmaat
vormen voor de nternationale u ht
vaart ho s pen urg
s die in
latere jaren veel pu lie tro en.
Wim Lutgert
wlutgert@planet.nl
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GRATIS HUISONTRUIMING!
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Schroeder en Stichting Zorgkringloop steunen
Stichting Sovata ww.stichtingsovata.nl (beddengoed en kinderkleding)
Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl
Het Rode Kruis www.rodekruis.nl/denhaag
Leger des Heils www.legerdesheils.nl (kleding)
Weggeefwinkel Jonckbloetplein
Mensen in Nederland zonder budget (gratis zorgartikelen)
De winkels van Kringloop Holland www.schroeder.nl
Buurthuizen van de Toekomst

• Ontruimingen

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

• Kleine verhuizingen

06 - 482 040 60

• Meubeltransport

maandag - vrijdag 09.00-18.00 uur

• Ophalen losse spullen en kleding

070 - 389 57 24
www.stichtingzorgkringloop.nl
www.schroeder.nl

maandag - vrijdag 08.00-17.00 uur

�nf������ ����������n� na�� ���� vo��wa�r���

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

BEVRIJDINGSFESTIVAL
DEN HAAG

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

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

Op vrijdag 5 mei is op 89.3 Radio West de hele dag het Bevrijdingsfestival
Den Haag LIVE te volgen.
Op TV West zie je de week daarna een uitgebreide samenvatting van het
festival. Op zaterdag 13 mei worden alle hoogtepunten op een rijtje gezet en staan we nog even stil bij de vrijheid die wij in Nederland genieten.
Radio West: 5 mei de hele dag live
TV West: zaterdag 13 mei vanaf 13.30 uur

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al
bezocht, geliked
en gedeeld?

Kijk voor meer informatie op:

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

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker
nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest
dat ons leven er door veranderd is. De
Oud-Hagenaar is ook heel actief op social
media, een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.
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Bevrijding Tweede Wereldoorlog
Elk jaar wordt in mei stilgestaan om op 4 mei - te herdenken, en op 5 mei de bevrijding te vieren.
Drie dagen na de bevrijding - op 8 mei 1945 - was onze ‘persoonlijke’ bevrijder in Nederland aangekomen en de volgende dag - 9 mei 1945 - stond hij voor de deur op ons evacuatieadres Waldeck
Pyrmontkade te Den Haag, namelijk onze oom: 1e luitenant Peter van Maastricht, Amerikaan, en
familie van mijn moeders kant die lang voor de oorlog naar de V.S. emigreerden.
Hij was de eerste en enige Amerikaan
die drie dagen na de bevrijding in
Den Haag aankwam, in zijn Jeep met
bestuurder Brox. Onze oom die vanuit
Duitsland ons adres in Den Haag had
gevonden en voedsel meebracht voor

ons en de familie in Scheveningen.
Als 10-jarige reed ik de volgende dag
- op 10 mei - mee in zijn Jeep, dat was
spannend in zo’n auto die ik nog nooit
eerder gezien had. In Scheveningen

aangekomen waren er nog gewapende
Duitse soldaten, maar die salueerden
naar ons!
Mijn moeder had een dagboek (55
blz.) bijgehouden van 29 april tot en

met 13 mei 1945, en onze oom had
brieven geschreven (25 blz.) over
dezelfde periode; samen geeft dat een
goed beeld van de gebeurtenissen in
die moeilijke periode.
Bijgaande foto - met oom en de Jeep
- kreeg ik veel later met nog meer informatie van nazaten van onze familie
in de V.S., waarmee nog steeds goede
en dankbare contacten zijn.
Piet Bal
pietbal@upcmail.nl
(Latere) majoor Peter van Maastricht

V.l.n.r.: mijn vader, moeder, oom, en tweeling Albert en Piet; geheel rechts, ondergetekende Piet

Uit originele brief van oom, 1e luitenant Peter van Maastricht

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

Erf- en schenkingsrecht
Het goede doel bij de
‘losse’ langstlevenden
Twee niet samenwonende personen
zonder kinderen hebben een contract
afgesloten bij de notaris opdat de
langstlevende ‘alles’ krijgt. Stel dat
wij in de tussentijd - niet helemaal
onwaarschijnlijk - samen omkomen in
een verkeersongeluk. Hoe voorkomen
wij gezamenlijk dan dat dit niet naar
de nabije familie - broers, zussen, neven en nichten - gaat? Samen zouden
wij dan willen dat in dat geval - van
gezamenlijk overlijden - alles naar
een goed doel gaat. Dus bijvoorbeeld
Amnesty International of naar Dierenasiels. Moet je dan ook hiervoor - via
de notaris - nog de nodige voorbereidingsmaatregelen treffen?
Beiden hebben dus een testament op
de langstlevende persoon. In het geval van een auto-ongeluk is al gauw
vast te stellen wie de langstlevende
is. Bij een vliegtuigongeluk waarbij
iedereen tegelijk om het leven komt,
is dat vaak moeilijker. In ieders

testament vereist het wel, dat als
de langstlevende niet meer leeft,
beschreven wordt wie dán erft van
jullie. Dat kan inderdaad een goed
doel zijn die door de fis us ordt
geaccepteerd, een zogenoemde
ANBI. Als de notaris u daar niet op
heeft gewezen, dan is hij/zij nalatig
geweest. Ga dan terug en wijs hem/
haar erop dat ieders testament verder
moet gaan. Tenzij u het helemaal op
eigen houtje hebt gedaan. Bijvoorbeeld via een goedkope notarismogelijkheid van het internet. Want dan
bent u grotendeels zelf verantwoordelijk voor wat u wenst als
uiterste wil. Een notaris legt in een
persoonlijk gesprek vaak uit welke
mogelijkheden u hebt.
Overigens moet u wel in de gaten
houden dat de fis us in het geval
van niet samenwonende mensen - en
g n fis ale partners een aardig
graantje meepikt bij de dood van
één. De vrijstelling van twee mensen
die op elkaars leven in een testament
het restant toebedelen (als langstlevende) is slechts €2119 (in 2017)

terwijl dat voor eigen kinderen al
€5320 is.
n geval van fis ale geregistreerde
partners, zoals huwelijken, is de
vrijstelling van vermogen naar de
langstlevende zelfs €638.089 (in
1017) en is het tarief van de verkrijging (boven die vrijstelling) slechts
10 procent tot €122.269. Losse
partners betalen erg snel erfrechtbelasting: 30 procent tot €122.269
en daarboven zelfs 40 procent. Het
grote nadeel van fis ale partners is
dat de SVB (Sociale Verzekeringsbank) bij de AOW hiermee ook
rekening houdt: ieder dus de lagere
AOW van partners en niet de hogere
van alleenstaanden.

Sociale voorzieningen
Telefooncentrale wordt
commercieel gerund
Mijn oude moeder van 97 jaar woont
in een verpleeghuis. Zij is een van de
weinigen die nog redelijk bij haar verstand is. Van dementie is licht sprake.
Aangezien ik ver weg woon, heb ik

vaak contact met de receptioniste van
het verzorgingshuis. Zij zorgt ervoor
dat mijn moeder de telefoon op de
haak gooit als ik haar probeer te bereiken. Nu kreeg ik als enige zoon van
het huis een bericht dat de telefooncentrale, waarop mijn moeder aangesloten
is en het centrale antennesysteem voor
de televisie weer verandert. Men gaat
met commerciële bedrijven als KPN en
Ziggo in zee. Betekent dat ook dat ik de
receptioniste niet meer kan bereiken?
Hoe gaat het met haar alarm?
U kunt de receptioniste blijven
bellen indien niet op haar wordt
bezuinigd. Zij of iemand anders van
het verpleeghuis zal de serviceverlenende bedrijven inschakelen
als dat nodig is. Zij schakelt ook
een van de verzorgsters in als uw
moeder vergeet de hoorn op de haak
te gooien.
Bovendien moeten de verzorgsters
als zij regelmatig langskomen bij
uw moeder daarop letten. Het is
misschien ook een puntje in het
persoonlijke zorgplan dat bijna ieder

verpleeghuis heeft. Alarmen voor
patiënten zijn aan de orde van de
dag. Dat zal dan ook wel geregeld
worden.
Het probleem is vaak dat mensen
door ergere vormen van dementie
niet weten dat zij op de alarmknop
moeten drukken. En houd in de
gaten dat door het uit handen geven
aan KPN en Ziggo het misschien
goedkoper wordt voor het verpleeghuis. Daarop moet u ook wijzen.

Fiscale zaken
Ouderentoeslag is
in box 3 vervallen
Ik ben mijn belastingaangifte aan
het invullen. Bestaat eigenlijk nog de
ouderentoeslag in box 3?
Nee, die is per 1 januari 2016
vervallen. U krijgt per persoon een
heffingsvrij vermogen van .
over 2016. De peildatum is 1 januari
. et meerdere dan het heffingsvrij vermogen heeft een belastingdruk van 1,2 procent.

pagina 18

Dinsdag 2 mei 2017

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

Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Waar is het echte mannenwerk gebleven?
met Julius Pasgeld

Tienduizenden jaren lang dag in dag
uit de wildernis in om ervoor te zorgen
dat er genoeg vlees op tafel staat. Dat
gaat je, als rechtgeaarde man natuurlijk niet in de kouwe kleren zitten.
Maar wél in de genen. En als je dan na
zo’n enerverende werkdag thuis komt
ga je natuurlijk niet gelijk de bedden
opmaken en de kasten afstoffen. Nee,
je neemt het er eens van. Je vlijt je in
een luie stoel, strekt de benen, laat de
boel de boel totdat iedereen aan tafel
zit om op te eten wat je die dag in het
zweet des aanschijns hebt verworven.
En doet vervolgens een dutje.
Zo dachten de meeste mannen er vanaf
mensenheugenis over tot ongeveer
de eerste helft van de vorige eeuw.
Tot dan waren huishouding, afwas,
zorg voor de kleding en de opvoeding

In de eerste helft van de vorige eeuw was alles tenminste nog duidelijk. Vader zorgde voor de centen en stak, voordat hij naar zijn zijn werk ging, de kachel aan. Moeder kookte, waste af, maakte
het huis schoon en zorgde voor de kinderen.
van de kinderen voorbehouden voor
de vrouw. Een man die zichzelf een
beetje respecteerde, gaf daar niet om.
Mijn vader zal dus echt niet de enige
zijn geweest die er zeventig jaar
geleden ook zo over dacht. Als hij om
half zes thuis kwam deed hij eerst een
dutje, schoof vervolgens aan tijdens
het diner en las daarna de krant. Oké,
een enkele keer verwaardigde hij zich
mijn moeder bij de afwas bij te staan
door de droogdoek ter hand te nemen.
Maar dat was meer om te laten zien
hoeveel hij van haar hield dan dat hij
het afdrogen als een plicht ervoer.
Nee. Afdrogen deden mijn zusje en
ik meestal. De ene dag mijn zusje.
De volgende dag ik. Liever had ik
trouwens gezien, dat mijn zusje het
altíjd deed. Want afdrogen, ja, dat was,

als je het goed bekeek, natuurlijk geen
mannenwerk. En als ik dan aan het
afdrogen was (waarbij het trouwens
niet zelden tot een goed gesprek met
mijn moeder kwam) kon ik alleen
maar hopen, dat er niet ineens een
vriendje binnenkwam die mij zag
staan afdrogen.
Stemrecht en chaufferen
Natuurlijk hadden vrouwen zoals
Aletta Jacobs, Florence Nightingale en
Petronella Voute al eerder hun zegje
al gedaan waar het ging om mogelijke
rolverandering. Maar Dolle Mina
moest toen nog komen en lang niet
iedere vrouw voelde zich in die tijd al
baas in eigen buik.
gulp erin.
Vooralsnog maakte mijn vader dus
iedere ochtend de kachel aan - waarbij
ik hem maar al te graag hielp omdat
dat duidelijk mannenwerk was - en
daar bleef het bij. Voor zover het
althans zijn huishoudelijke plichten
betrof. En toen mijn moeder pogingen
ging doen haar horizon wat verder te
verbreden dan alleen het zicht op het
aanrecht, kon mijn vader zelfs dáár
geen interesse voor opbrengen en
stond mijn moeder ook daar helemaal
alleen voor.
Het waren, zeker achteraf gezien,
moeilijke tijden vol aanleidingen voor
beide partijen om elkaar eens stevig te
confronteren met de voor- en nadelen
van bestaande en nieuwe rolpatronen.
Ook buiten het gezin. Pas na 1919
werd de Nederlandse vrouw zo slim
geacht dat ze mocht stemmen. En
dertig jaar later was het trouwens
nog maar zeer de vraag of vrouwen
eigenlijk wel in staat waren een auto
te besturen. Nee. Chaufferen, regeren,
beslissen, bepalen, sturen, het was
allemaal mannenwerk. En het zou nog
een hele tijd duren voordat vrouwen
spijkerbroeken gingen dragen met een

“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 uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o.
Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

Een werkende moeder
In de tijd waarin ik opgroeide waren
er, behalve huisvrouw, natuurlijk al
wel typisch vrouwelijke beroepen.
Maar die lagen vooral in de dienende sfeer. En dat is eigenlijk nog
steeds zo. In 2010 was 99% van alle
voedseldeskundigen een vrouw. In
de schoonmaak was dat 98%. In de
kinderoppas 97%. In de verpleging
88%. In kapsalons 85%. En in het
basisonderwijs 83%.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw
was het dan gebruikelijk dat al die
vrouwen hun baan opzegden als ze
kinderen kregen.
Zo ook mijn moeder. Totdat mijn
zusje en ik ter wereld kwamen was
ze verpleegster. En pas nadat we respectievelijk acht en dertien jaar waren
werd ze onderwijzeres. Dat was in die
tijd trouwens wel snel. Wij hadden
dus, in tegenstelling tot onze meeste
klasgenootjes, reeds op tamelijk jeugdige leeftijd een ‘werkende moeder’.
Zo heette dat toen. Een ‘werkende
moeder’. Alsof andere moeders niet
werkten. Mijn vader en ik vonden
onze ‘werkende moeder’ in het begin
eigenlijk helemaal niet leuk. Om de
nadruk op haar ‘werk’ te leggen en
haar huishoudelijke bezigheden als
bijzaak te benadrukken, stond ze vanaf
die tijd bijvoorbeeld achter het fornuis
te koken met een sigaret in haar mond.
Ook kwam er een dienstmaagd over de
vloer die voortaan de was deed en de
ramen lapte. En na enige jaren móest
en zóu mijn moeder een rijbewijs
halen. Ondanks de nadrukkelijke argumenten van mijn vader (en mij) dat
chaufferen niks voor vrouwen was.
Buitenlandse reizen
e finan i le voordelen van de vrij
heidsdrang van mijn moeder wogen
uiteindelijk toch op tegen de nadelen.

We konden naar het buitenland in de
vakanties. Eerst weliswaar nog met de
trein. En we sliepen in tentjes. Maar
later toch met een eigen auto en af en
toe onderweg een overnachting in een
hotel!
En uiteraard kregen we als kinderen
van een werkende moeder al gauw een
verhoging van het zakgeld. Op zeker
moment kreeg ik zelfs kleedgeld! Zelf
mocht ik mijn kleren uitzoeken! Want
zelfstandigheid, zo had mijn moeder
dat dus net ondervonden, was goed
voor een mens. En of dat mens nou
een man, een vrouw of een kind was
maakte niet meer uit. Met het werken
aan zelfstandigheid kon niet vroeg
genoeg worden begonnen. De tijd
hoefde het dus allemaal niet meer te
leren.
Koken? Dat nooit!
Mijn vader had het er, eerlijk gezegd,
wat moeilijk mee. Met alleen zìjn
inkomen was al die luxe namelijk niet
mogelijk geweest. Maar volgens hem
had alles in het leven zijn tijd nodig.
En zóveel verantwoordelijkheid
ineens bij zijn vrouw, ten koste van
zijn eigen - voordien zo vanzelfsprekende - invloed? Nee. Dat ging toch
echt wat te ver.
Uiteindelijk heeft hij zich er wel bij
neergelegd. Maar koken? Zelf de was
doen? De bedden opmaken? Nee. Dat
nooit! Daarvoor zaten er nog te veel
genen in zijn lijf die hem deden herinneren aan de vermoeienissen van de
jacht van weleer.
En hoe zit het nu met mij? Heb ik inmiddels wél een verantwoord aandeel
in het huishouden? Ach, een enkele
keer. Maar dan vooral omdat ik zoveel
van mevrouw Pasgeld hou.
Ook de emancipatiestrijd als kind van
dichtbij mogen meemaken? Mail naar
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Opel Kapitän
Ik herinner mij nog goed dat er aan de Carel Reinierszkade,
waar ik toen woonde, op het portiek van mijn vriendje Freddy
Werner en dat was hetzelfde portiek waar Carel Goseling die
ook wel eens voor deze krant schrijft, woonde, zij een buurman hadden die eigenaar was van een Opel Kapitän uit die
jaren. Het bijzondere was, althans dat vond ik, dat als hij de
Opel gestart had, hij hem minstens vijf minuten stationair
liet draaien voordat hij uiteindelijk met een slakkengangetje
wegreed.
lemaal geënt op comfort. Mooie twotone bekleding in een combinatie van
wit en zwart. Flinke zetels met verstelbare rugleuningen. Een mooi wit
stuur dat een fors eind het interieur
in kwam, met ook naar Amerikaans
voorbeeld een wat lager liggende
naaf had, waarschijnlijk om veilgheidstechnische redenen, maar wel
voorzien van een elegante chromen,
aan de bovenkant afgeplatte, claxonring. Daarachter een apart gevormd
versnellingshendel, een stuurslot en
daarachter het brede dashboard met
bovenin de lintsnelheidsmeter die
gebruikelijk was voor die tijd. Maar
die van Opel was wel heel bijzonder,
want dat lint verkleurde bij bepaalde
snelheden van groen naar oranje naar
rood. Daaronder links de benzineme-

Wat een lel van een auto was dat
trouwens. Een kleine vijf meter lang
en een kleine twee meter breed. Een
model dat geïnspireerd was door
de mode van Amerikaanse auto’s,
waarbij de voorruit doorliep naar de
zijkant en daar in een punt eindigde.
Veel eigenaren zullen daar vaak hun
knie tegen gestoten hebben. Ook
de achterruit maakte een kromming
naar de zijkanten. Een fraai beeld dat
deze Kapitän typeerde. Aan chroom
ook geen gebrek op dit model.
Fraaie smalle en vooral brede grille,
uiteraard van glanzend chroom met
in het midden het forse Opel-logo.
Een familiegezicht dat ook de Opel
Rekord had in die jaren.
Het interieur was natuurlijk ook he-

deze Opel was natuurlijk een apart
verhaal. Door de forse overhang voor
en achter en comfortabele vering was
bochtenwerk een Duinrell-ervaring
en had Opel niet ten onrechte het
imago van rijden als ‘een natte dweil’
wat de wegligging betrof, maar desalniettemin een imposante auto.

del van de puntige bovenkant van
de sleutel ook weer makkelijk kon
uitdraaien. Dit was ter bescherming
van de broekzak. Helaas heb ik deze
sleutel met het hoesje nooit kunnen
toevoegen aan mijn sleutelverzameling uit die tijd, maar dat terzijde.

ter en rechts een analoog klokje met
daartussen een viertal info-lampjes.
Knoppen waren ergonomisch
verdeeld over het dashboard, met in
het midden natuurlijk de radio met
korte-, lange- en middengolf.
Het meest briljant vond ik de contactsleutel die standaard voorzien
was van een kunststof hoesje, waar je
de sleutel in kon draaien en doormid-

Aan ruimte geen gebrek in deze
Kapitän. Niet achterin en zeker niet
in de bagageruimte. Tja, rijden met

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 18 april vond u ook
weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
6-3-5-4.

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
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Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 9

9
1

6
4
6 8

9

6
3 7
7 9 8

9
4 6
1 2

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op: vrijdag 12 mei.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit
(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de volgende inzenders:
• Maja Bakker, te Leidschendam
• Andreas van den Ende, te Zoetermeer
• J. Krommenhoek, te Maassluis
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

“In het leven van ieder mens komen ogenblikken voor waarop hij tot zichzelf zegt:
‘Tja, dat kan niet.’ En dan doet hij iets.”

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353
THEATERHANGAAR

| VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

(45 cpm)

- Erik Hazelhoff Roelfzema -

