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Een saunabad voor de geest
Laat ik vooropstellen dat het
onderwerp waar ik het over ga
hebben controversieel is. Er
waren en er zijn mensen die
ervan overtuigd zijn dat het
hier om iets uiterst belangrijks
gaat en anderen kwamen niet
verder dan het belachelijk te
maken. De een sprak van ‘het
zich geestelijk losmaken van
de dagelijkse spanningen’ en
de ander van ‘een melange van
ochtendgymnastiek, neuspeuteren en slangen bezweren’.
Hopelijk heb ik uw nieuwsgierigheid voldoende geprikkeld
om verder te lezen.
Arthur Hesselbach is op 17 september
1932 in Eindhoven geboren. Hij had drie
broers en een zus. Zijn vader was leraar
en journalist. Hij was onder meer correspondent van diverse Nederlandse
dagbladen in Rome. Het gezin is in
1946 in Den Haag komen wonen.
Ondanks het feit dat Arthur ernstige
problemen met zijn gezichtsvermogen
had, heeft hij toch de bevoegdheid om
tekenles in het onderwijs te kunnen
geven, behaald. Hij schreef klankgedichten en in één van die gedichten
kwam het woord ‘Xoelapepel’ voor.
Hij heeft op diverse adressen in onze
stad gewoond waaronder in de Adel-
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Arthur Hesselbach

heidstraat en hij heeft vier dochters
gekregen. Hij is op 7 augustus 2014 in
Den Haag overleden.
Xoelapepel
Zoals ik hiervoor al schreef, heeft
Arthur in zijn jonge jaren een jaar
of tien problemen met zijn gezichtsvermogen gehad. Daarna was de
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techniek zover gevorderd, dat hij met
gebruikmaking van contactlenzen
wél kon zien. Op de Dr. Ariënsmulo,
Exlostraat 4 tot 6, is hij rond 1965
begonnen met Xoelapepel. In dat jaar
werd de vrije zaterdag in het Haagse
onderwijs ingevoerd en hij kreeg
toestemming van de directie van deze
school om de gymzaal op zaterdagmorgen hiervoor te gebruiken. Al
experimenterend met diverse materialen en muziekinstrumenten is, wat hij
later Xoelapepel is gaan noemen, ontstaan. De tv-documentaire High zonder
LSD die op 13 februari 1968 door de
NTS werd uitgezonden, heeft hem
ook beïnvloed. Hij vond dat er meer
mogelijkheden waren om met elkaar
te communiceren dan met taal alleen
en zo bedacht hij een spel van concentratie, improvisatie en creativiteit. Hij
noemde dit Xoelapepel, omdat hij dit
een mooi woord vond. Ook las ik dat
dit woord uit twee gedeelten bestaat:
‘xoelap’ dat in het Maleis magisch
betekent en ‘pepel’ dat het Vlaamse
woord voor vlinder is, maar ik krijg
de indruk dat dit later bedacht is, ook
al past deze verklaring redelijk bij de
bedoelingen van Arthur. Zelf stelde
hij in een interview dat het hier ook
om een vorm van amusement gaat en

dat het niet alleen gezien moet worden
als een spel met louter artistieke of
oosters mystieke pretenties.
Boylestraat
Xoelapepel werd niet alleen in onze
stad uitgevoerd. In diverse plaatsen
hield hij er lezingen over of ging hij
aan de slag met een groepje mensen.
Ook in therapeutische kringen keek
men met belangstelling naar deze
vorm van communicatie en iemand
als Simon Vinkenoog geloofde in de
helende werking van dit spel. Het
is overigens niet zo simpel om aan
te geven wat Xoelapepel nu precies
inhoudt, maar laat ik een poging
wagen. Samen met anderen werd
er, soms met behulp van attributen
als versierde stokken, trommels en
folie, bewogen en gedanst waarbij
men elkaar niet aanraakte om op deze
manier los te komen van de dagelijkse
veelal vaststaande gedragingen, met
als doel meer over jezelf en de communicatie met anderen te weten te
komen. De gemeente zag er aanvankelijk wel iets in en stelde een enigszins vervallen gymnastiekzaal in de
Boylestraat beschikbaar, maar ook in
Het Kruispunt in de Herderinnestraat
en in het Paard van Troje werd ermee
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geëxperimenteerd. Arthur zelf was soms ondersteund door Marjola - de
katalysator, niet meer en niet minder.
Hij gaf slechts aanwijzingen. Na enig
aarzelen durfden de meeste deelnemers zelf initiatieven te nemen.
In een later stadium namen anderen
- waaronder Ton Schoorlemmer - dit
van hem over, zo heb ik zelf op de
volksuniversiteit in Rockanje met een
groep jongeren aan deze vorm van
communicatie gewerkt. Na enkele
jaren werd de belangstelling voor
dit ‘saunabad voor de geest’, zoals
Xoelapepel in De Waarheid van 16 december 1966 genoemd wordt, minder.
In 2014 werd er - na het overlijden
van Arthur - een reünie georganiseerd
onder andere om te voorkomen dat
zijn gedachtegoed verloren zou gaan.
In de oproep hiertoe wordt gesproken
van vele tienduizenden deelnemers in
de loop der jaren en de meesten van
hen zijn er meer ontspannen en blijer
van geworden.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

Gerard van Loon
Wellicht zijn onder uw
lezers mensen die bokser
Gerard van Loon gekend
hebben. Hij kwam uit
Den Haag en heeft o.a. op
17 november 1941 in de
Dierentuin in Den Haag
gebokst tegen Jo de Groot.
In totaal heeft hij 62 wedstrijden gebokst, waarvan
zijn eerste wedstrijd op
21 september 1931 plaats
vond en zijn laatste op 18
maart 1946. De wedstrijden vonden vooral plaats
in Nederland, maar ook
in België, Duitsland en
Polen. Enkele Nederlandse
tegenstanders uit die tijd
zijn: Huib Vermulm, Nico
Droog, Theo Sas, Paul Holman, Louis Wilms, Rienus De Boer, Jo de Groot, Victor Vandenbroeck, Nico
Driessen, Dorus Elten, Luc van Dam, George Mulder en Jan Klein. Wie heeft
informatie over hem?

geweest (school D. Beetslaan) en in
Voorburg op de middelbare school (Huijgens Lyceum). Daarna ben ik de wereld
ingegaan, Oost-Europa, Zuid-Amerika,
India, Oostenrijk en tot op heden China.
Maar ik heb toch steeds contact gehad
met het ‘Haagje’, waar mijn moeder pas
in 2010 kwam te overlijden. Het hoeft
geen betoog, dat alles wat een terugblik
op iemands leven en wortels biedt van
grote emotionele waarde is. Daarom is
het tweewekelijks lezen van de digitale
De Oud-Hagenaar een groot genoegen
en het staat genoteerd in de bureauagenda voor het hele jaar. Dus onder andere
dat soort mensen leest deze artikelen.

Jan Kijlstra
jan.kijlstra@gmail.com
Pechvogel
Bladerend door De Oud-Hagenaar van
30 mei kom ik via lijn 5 van Julius
over het Binnenhof ook ‘Help! Een
meeuw’ tegen.
Daar zaten wij enkele jaren geleden
op een zonnige dag rond lunchtijd
op de trapjes voor de Ridderzaal ons
eigen 12 uurtje te verorberen. Op een
vijftal meters van ons vandaan stond

een echtpaar klaar om in hun juist
gekochte broodje te happen.
De man hief zijn arm en ‘hap’ de
consumptie werd in de glijvlucht
van een Hofvijvermeeuw in een keer
meegenomen.
De verbijstering van het echtpaar was
niet te beschrijven, maar wij zien
deze film a.h.w. nog steeds voor ons
afspelen.
Hans de Bruijn
brunobrac@live.nl

Met vriendelijke groet uit Peking,
Geurt Nibbelink
PS: Met een speciale dank aan Julius
Pasgeld voor zijn meer dan voortreffelijke bijdragen!
Kijk, daar doen we het dus voor.

Ron van Loon
ron.irma@ziggo.nl

Rampjaar visserij
In 1918 keerden circa 140 Scheveningse vissers niet van zee terug. Zij
waren omgekomen door oorlogsomstandigheden, zoals mijnexplosies en
beschieting.
Allen zijn bekend, maar van slechts
enkele tientallen zijn er foto’s achterhaald. Wie heeft nog die foto van
zijn grootvader, overgrootvader of
ander familielid die in dat jaar op zee
omkwam?
Bert van der Toorn
g.vandertoorn@ziggo.nl

Colofon

St Marie in de Vogelwijk
Dit klooster, eigenlijk een pension,
heeft van 1929 tot 1986 zusters van de
Congregatie van het Allerheiligst Hart
van Jezus geherbergd, die betrokken waren bij het onderwijs van de
aangrenzende rooms-katholieke lagere
scholen. Ze gaven les in de toenmalige
Mariaschool voor meisjes en in de
kleuterschool. De laatste nonnen zijn
in 1986 vertrokken en na verschillende
kortdurende functies is het gebouw
tot appartementencomplex getransfor-

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
meerd.
De wens ontstond de historie van
het gebouw op schrift te stellen met
behulp van herinneringen en foto’s
van oud-leerlingen, (oud-)bewoners
en van allen die iets met het gebouw
en de nonnen te maken hebben gehad.
Daarom volgt hier een oproep aan
allen die daaraan een bijdrage zouden
kunnen leveren.

Peek & Cloppenburg
Ik ben er achter welke winkelketen er
in het pand van Gazan zat. Het is Peek
en Cloppenburg geweest en het kledingmerk was Ministars. Daar kreeg je
een rugzakje van en dat was heel hip
in de jaren negentig.
Welke oud-medewerker heeft zo’n
rugzakje nog? Wie weet lukt het om er
nog een te vinden.

Lia Schade van Westrum
lia.schwartzenberg@hotmail.nl

W. Gerritsma
wgerritsma@ziggo.nl

Wie lezen deze artikelen?
In deze bijdrage schreef ik onder
andere dat De Oud-Hagenaar niet alleen in ons land gelezen wordt. Zowel
de papieren versie als de digitale gaan
de hele wereld over. Als voorbeeld de
volgende reactie: U vraagt zich af wie
deze artikelen eigenlijk lezen. Nu, dat
ben ik bijvoorbeeld. En wie ben ik dan
wel? In Peking, China, heb ik sedert
2007 een klein fabriekje en twee shops
voor het maken en verkopen van Italiaans ijs. Ik ben jaargang 1941, geboren
in Den Haag in de Bethlehem Kliniek.
Ik ben in Rijswijk op de lagere school

Van de Veer en Seijffer
De meubelfabriek Van de Veer en Seijffer (ook wel als Seyffer geschreven)
kwam in 1943 naar Ede. Zij heeft tot
1986 bestaan.
Ik wil voor De Zandloper, het periodiek van de vereniging Oud Ede, een
verhaal maken over dit bedrijf, en
zoek informatie uit de tijd dat het bedrijf in Den Haag gevestigd was. Ook
zou ik graag weten waarom het bedrijf
uit Den Haag vertrok. Had dat te maken met de aanleg van de Atlantikwall
(annex de evacuatie)?

Arie Pronk
Dit is Arie Pronk, voormalig dirigent van het Chr. Residentie Mannenkoor.
Arie Pronk was een gedreven dirigent. Hij was bezeten van massaconcerten.
5.000 mensen in Ahoy in Rotterdam was voor hem een grote gebeurtenis.
Vooral wanneer er ernstige bedlegerige zieken aanwezig waren. Arie gaf
zichzelf totaal. Ik weet nog dat we voor de tv kwamen voor de AVRO met Jo
Vincent en Henry Blackmon, twee fantastische solisten in die tijd. Ik spreek
van 1964. De regie was in handen van de toenmalige bekende Karel Prior van
de AVRO-TV. Zingen met Arie Pronk. Het CRM had meer dan 150 mannenzangers, het Rotterdamse Deo Cantemus 320 en de Credo Singers 120.
Ongeveer 600 zangers gaven o.l.v. Arie Pronk de mensen in de zaal een fantastisch concert. Toen Arie Pronk in 1963 bij ons mannenkoor kwam zei hij:
“Mannen, doe je best en zorg ervoor dat we heel veel leden er bij krijgen.” Hij
beloofde ons Goudse stroopwafels als het zou lukken. De inspirerende Pronk
kreeg het voor elkaar om grote koren te dirigeren in de Rotterdamse Doelen
(tot 1989 Kerstconcerten) en verder door heel het land. Later is Arie overgegaan naar de EO en werd hij muzikaal directeur van deze omroep. We kunnen
nog steeds luisteren naar de Muzikale Fruitmand en naar Nederland Zingt.
Je zou kunnen zeggen dat het muzikale kinderen van hem waren. Acht jaar
lang is hij dirigent geweest bij CRM, dat dit jaar 90 jaar bestaat. Arie Pronk
overleed in 1990. Ik zal proberen om over andere CRM-dirigenten in andere
De Oud-Hagenaars iets te schrijven: Jan v.d. Waart, Rocus van Yperen, Chris
Verhoog, Anne Posthumus, Cees Schrijver en Aad v.d. Hoeven.
Peter Willemse
wilbo@casema.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Van Pruisen via Java naar Den Haag
Na jaren sta ik er ineens weer, voor mijn oude mulo aan de Steenwijklaan. Nou ja, ik sta ter hoogte
van die school, want het gebouw - zo’n typische wederopbouw-blokkendoos - heeft plaatsgemaakt
voor een nieuw en zeer eigentijds pand waarop ik met grote letters zowel Piramide College als Viertaal College lees. Heel fraai, maar met enige weemoed gaan mijn gedachten toch al snel terug naar
de Morgenstond-mulo uit ‘mijn tijd’, de vroege jaren zestig. Ik voel de vibe van destijds, hoor stemmen, geluiden, snuif aroma’s, zie gezichten voor me van klasgenoten en leerkrachten. Van de laatsten dringt zich uiteindelijk één persoon naar voren: de lerares Frans. Ze droeg stevige stappers en
winterwarme vesten. Half dertig was ze en ongetrouwd, wat ons niet verbaasde. Zij leek ons, ongenuanceerde pubers uit wijk Morgenstond, meer van de vrouwenliefde. Maar hoe we ook over juffrouw
Von Grumbkow dachten, ze was een èchte persoonlijkheid. Naar huidige maatstaven: vet cool.
Cliff & the Shadows zijn razend populair, West Side Story is een daverende
bioscoophit en the Beatles bonken
op de voordeur. In dat tijdsgewricht
komt juffrouw Von Grumbkow in haar
angstwekkend overhellende Citroën
2CV de bocht om scheuren waarna
ze hem geroutineerd parkeert naast
ons schoolgebouw, zo’n typische
wederopbouw-blokkendoos. Bij binnenkomst in ons klaslokaal kijkt ze
onaantastbaar voor zich uit, stapt als
een paratroeper op het houten plateau
dat haar dominantie accentueert, laat
haar tot de nok toe met proefwerken
gevulde tas op haar bureau dreunen,
ho dt ontificaal d r winter as aan zi ,
overduidelijk Indisch, heeft het altijd
koud), neemt plaats en kijkt ons aan
met een blik van ik-lust-jullie-rauw.
Als in lamplicht gevangen konijnen
wachten wij ons vonnis af. Mondelinge overhoringen, alweer ‘n repetitie,
een retirade over ons bedroevende
niveau? Maar evenzogoed begint ze
over het Hollandse klimaat waar ze
een pesthekel aan heeft, of met een
bitse mededeling uit de lerarenkamer.
Ze is, kortom, nogal buiig. Frans
doceert ze, een discipline en taal die
zij uitstekend beheerst. Wij niet.
Goddank stapt ze ook wel eens met
haar góede been uit bed. Ze is dan op
een recalcitrante manier humoristisch

én haar mooie witte lach breekt door.
Op zulke hemelse dagen kan haar
keurige ABN zomaar plaatsmaken
voor een hilarisch Indisch accent vol
bakelieten d’s en b’s, scheurende r’en
en achterover hangende klinkers. Een
Tante Lien avant la lettre. Op dit soort
momenten ligt de klas - opgelucht aan haar voeten.
Pinda’s
Ik mocht ‘dat gekke mens’ wel, maar
mijn sympathie werd soms zwaar
op de proef gesteld. Zo sprak ze,
zomaar tijdens de behandeling van de
subjonctief, mij en de andere Indische
kinderen in de klas ineens vermanend
toe. “Jullie moet je niet zo op je kóp
laten zitten!,” blafte ze. “Altijd maar
die valse bescheidenheid. Bijt ‘ns wat
meer van je af!” Tja, Den Haag was
natuurlijk de Weduwe van Indië, dus
wemelde het van de pinda’s, zeker in
de nieuwbouwwijken in Zuid-West.
Trouwens, ook het onderwijzend
personeel van de Morgenstond-mulo
had voor een niet onbeduidend deel
een Indo-achtergrond. Datzelfde gold
toen voor de hitparade, denk aan Anneke Grönloh, Blue Diamonds, Crazy
Rockers en Tielman Brothers, maar dit
terzijde. Soeda!
Hoe of het zat met de subjonctief ben
ik al lang vergeten, maar dat geldt niet

voor deze markante lerares. Hoe zou
het nu - 55 jaar later - met haar zijn?
Na wat gegoogel kreeg ik mailcontact
met enkele familieleden. Deze berichtten mij dat ze van voren Jet heette.
Nooit geweten, destijds waren voornamen van docenten voor ons taboe; wij
zeiden met Haagse tongval gewoon
‘Gumkôf’ of ‘Gumpie’. Wat me echter
direct droef stemde was het gegeven
dat Jet von Grumbkow in 1994 in het
Rode Kruisziekenhuis was overleden,
op haar 66ste, na een kort ziekbed.
Ongehuwd en kinderloos. Tsja. Ook
kwam ik te weten dat haar wieg in
Cirebon op Java stond, in 1928. Maar
uhh…, hoe kwam je in de Tropen aan

Broers en zusters Von Grumbkow

zo’n uitgesproken Teutoonse achternaam? En waarom Den Haag?
Van Pruisen naar Java
Ene Heinrich Julius Ottomar Erhard
von Grumbkow, geboren in 1840 te
Wittenberge in het toenmalige Pruisen,
verhuisde op achttienjarige leeftijd
samen met zijn ouders naar Nederland.
Waarom is onbekend, wellicht waren
er economische motieven - gelukszoekers zijn van alle tijden. Kort daarop
meldde de jonge Heinrich, mogelijk
uit hang naar avontuur, zich aan bij het
Koloniaal Werfdepot te Harderwijk,
onderdeel van het Ministerie van
Oorlog. Na zijn goedkeuring tekende
hij hier in als contractant bij het OostIndische Leger, voorloper van het
KNIL.

Familie Grumbkow aan vooravond WO II

naam verder verspreiden over de Indische archipel. Dat gold zeker voor een
van de zonen: Henk, geboren in 1895.
Deze Henk kreeg, na te zijn getrouwd
met jeugdvriendin Jenny Detiger, zes
nakomelingen. Van dit zestal werd
de laatste geboren in 1928: Henriëtte
Louise, oftewel Jet, mijn latere lerares.
Haar jeugd en schooltijd passeerden in
relatieve rust en onbezorgdheid. Maar
dát veranderde.
Gezinstragedie
Vanwege het Europees Verlof van
vader Henk von Grumbkow, die in
Bandung werkzaam was bij de Staatsspoorwegen, vertrok het gezin in 1939
vanuit Batavia, het huidige Jakarta,
met de SS Slamat naar Holland. Jet
zal toen zo’n elf jaar zijn geweest. Wat
volgde was re, welhaast filmische
dramatiek.

Na voltooiing van zijn militaire opleiding vertrok Heinrich von Grumbkow
in 1862 als sergeant naar NederlandsIndië waar hij een nieuw leven tegemoet ging. Hij zou er blijven tot aan
zijn dood in 1902 te Bandung. Maar
ver voor hij zijn laatste adem uitblies
had hij Soeri ontmoet, een Javaanse.
Een huwelijk volgde. Op dát moment
vloeiden Pruisen en Java samen.

Tijdens het verlof, dat de familie
doorbracht in ‘s Gravenhage, brak
WO2 uit, de Duitsers vielen Nederland binnen. Aangezien de Von
Grumbkowjes de retourtickets al op
zak hadden, haastten ze zich direct
na de inval per taxi naar IJmuiden
waar ze zich weer zouden inschepen
voor terugkeer naar het geliefde Indië
dat o dat moment nog niet i de
oorlog betrokken was). Deze missie
mislukte echter jammerlijk doordat de
route geblokkeerd werd door Duitse
luchtlandingstroepen. Geheel ontdaan
keerden ze terug naar hun verlofadres
in de Haagse Bomenbuurt. Ze hadden
letterlijk de boot gemist. Erger kun je
het je nauwelijks voorstellen: ze kwamen voor een tijdelijk verblijf uit het
weldadige warme Land van Overvloed
en zaten nu ineens muurvast in het
grauwe vaderland dat een ijzige, vijf
jaar durende bezetting tegemoet ging,
inclusief de Hongerwinter. En ach,
hier komt bij mij het beeld weer boven
van mijn juf Frans die in de klas haar
winterjas vaak aanhield.

Soeri schonk Heinrich veel kinderen,
zoals dat zo fraai heette in pre-feministische tijden. Op hùn beurt zouden
deze kinderen hun Pruisische achter-

Indachtig de Wet van Murphy breidde
het oorlogsdrama rond het onfortuinlijke gezin zich verder uit. Jets vader
werd, samen met honderden andere

Indische verlofgangers die klem waren
komen te zitten, opgepakt en vastgezet
in het beruchte kamp Buchenwald.
Het dieptepunt in deze gezinstragedie
kwam in 1942 toen Jets moeder Jenny von Grumbkow-Detiger - overleed aan ontreddering en verdriet in
haar woning in de Acaciastraat. De zes
kinderen stonden er nu alleen voor; in
een voor hen vreemd en koud land; in
het Den Haag-in-oorlogstijd. Jet, de
jongste, was toen pakweg dertien.
Gelukkig werd enige tijd later vader
Henk weer vrijgelaten, waarom was
hem niet duidelijk. Bij thuiskomst,
aan de Acaciastraat 154, kreeg hij van
zijn kinderen te horen dat hij onlangs
weduwnaar was geworden...
Na de oorlog was terugkeer naar
Java geen optie meer voor vader Von
Grumbkow en zijn zes inmiddels
i na volwassen inderen. Moeder
Jenny lag hier immers begraven op
Nieuw Eykenduinen en in thuisland
Indië broeide, na de Japanse bezetting,
het verlangen naar onafhankelijkheid,
met veel geweld tot gevolg. Het gezin
oos daarom definitief voor ederland. Jet stortte zich op haar studie
en na het verkrijgen van de nodige
aktes ging zij het Haagse onderwijs
in. Zodoende stapte zij - dat coole wijf
met die edele Pruisische achternaam in 1962 mijn klas binnen van de oude
Morgenstond-mulo aan de Steenwijklaan. Streng en humeurig, maar
ook kundig en niet zonder humor. Op
stevige stappers, in een warme jas
die ze vaak aanhield, want ze had het
altijd koud.
Ruud Nagel
ruudnagel@hetnet.nl
Met dank aan Henk Anthonijsz en Ben
Dankmeyer, neven van Jet (Henriëtte)
von Grumbkow, vanwege hun informatie
en het beschikbaar stellen van fotomateriaal.
Dit artikel verscheen - in gewijzigde vorm - eerder in het
maandblad Moesson.
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www.BTRreizen.nl

“Wij zijn er
voor u”

BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Zomer Rijn en Moezel cruise
MS Lale Andersen ****
8 dagen van 22 t/m 29 juli 2017

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

Hospice Claude Monet biedt onderdak, begeleiding, verzorging, verpleging en
gastvrijheid aan onze gasten en hun naasten. Ons team bestaat uit professionals
(verpleegkundigen en verzorgenden) en in terminale zorg opgeleide vrijwilligers.

Vertrek Rotterdam

mmen’
6 dg. Rijncruise ‘Rhein in Fla
4,4,- p.p.
in St. Goar va. slechts € 48
Wijnfeest‘
6 dg. Rijncruise ‘Vuurwerk &
4,4,- p.p.
in Boppard va. slechts € 48

All Inclusive busreizen

10% Korting
5 dagen nu al vanaf € 349,-

5 dagen nu al vanaf € 199,-

zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe
vrijwilligers.
WAT MAAKT HET WERKEN BINNEN ONS
HOSPICE ZO BIJZONDER?
Onze vrijwilligers krijgen interessante
scholingen aangeboden; onder anderen:
VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg) en trainingen Hospice-zorg door
onze verpleegkundigen. Hospice Claude
Monet is een bijzondere plek voor de
vrijwilligers om te werken. Er wordt op een
deskundige wijze leiding gegeven door
verpleegkundigen en gediplomeerde
zorgdeskundigen. Het is voor de vrijwilligers een prettig en veilig gevoel om onder
hun supervisie hun taak te kunnen
uitoefenen. De behoeften van de gasten
zijn zó divers, dat er voor iedere vrijwilliger
met gevoel voor de medemens altijd een
zinvolle taak is. In ons Hospice heerst een
ﬁjne sfeer met respect voor elkaar.
Bovendien is er letterlijk en ﬁguurlijk
voldoende ruimte om met elkaar tijd door
te brengen. Dit zorgt voor ontspanning bij
de zorgenden en komt altijd ten goede aan
de gast.
Werken in Hospice Claude Monet is werken
in een ﬁjn, warm en zorgzaam team.

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

REN VOOR
HET LEVEN
EN TEGEN
KANKER

tie
Riviercruise met vertrekgaran

nd
8 dg. Het mooiste van Nederla
5,5,- p.p.
uit Rotterdam va. slechts € 67

Korting
Van € 675,675,- nu al vanaf € 608,-

All Inclusive Hotels autoautovakanties tot 50% Korting

Hospice Claude Monet

Vakantie Voordeel TIPS

de laatste hutten 10%

LALE ANDERSEN

De gast behoudt, indien gewenst, zijn
eigen huisarts. Mocht dit voor de huisarts
te ver weg zijn, zoeken wij een vervangend huisarts. Iedereen is welkom bij
ons, ongeacht religie, achtergrond,
aandoening of beperkingen. Wel
hanteren wij de minimale leeftijdsgrens
van 18 jaar.
Doordat wij meer gericht zijn op het leven
en beleven van de laatste levensfase
onderscheiden wij ons. Het Hospice
beschikt over 4 driekamerappartementen, waar de gasten een eigen slaapkamer, woonkamer, badkamer, keukenblok
en logeerkamer hebben. De familie en
partner kunnen hier veel bij hun naaste
zijn, bijna zoals thuis. De gast kan, indien
hij/zij daar behoefte aan heeft, in de
balkonkamer roken. Daarnaast beschikt
het Hospice over 2 ruime 1-persoonskamers voor gasten die geen appartement
willen.
Verder nemen wij actief deel aan de
laatste wensen die gasten kunnen
hebben zoals de ambulancewens. Wij zijn
een Hospice waar een gast zijn laatste
levensfase kan leven in plaats van alleen
een plaats om te overlijden. Naast ons
reeds aanwezige team van vrijwilligers

 055 - 5059500

kenburg
5 dg. All Inclusive Busreis Val
9,9,- p.p.
d-Limburg va. slechts € 34
Zuidsland
5 dg. All Inclusive Busreis Frie
- p.p.
9,9,
Gaasterland va. slechts € 34
tsland
5 dg. All Inclusive Bus reis Dui
9,€ 359,Teutoburgerwald va. slechts
fpunt
5 dg. All Inclusive Hotel ‘t Tre
9,- p.p.
219,Made Brabant va. slechts €
o de Vries
5 dg. All Inclusive Hotel Hug
5,€ 245,s
Lunteren Veluwe va. slecht
Wall
5 dg. All Inclusive Hotel Am
9,€
s 199,Soest / Westfalen va. slecht
derhof
5 dg. All Inclusive Hotel Hei
9,9,- p.p.
Westerwald va. slechts € 19

en,
Voor laatste aanbieding
ringen
brochures en reserve

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Kondig jouw eigen plaat aan!

JOUW MIDDAGSHOW
Elke middag hoor je in Jouw Middagshow geen ervaren presentator die de plaatjes uitzoekt en aankondigt, maar ‘gewone’
luisteraars zoals jij. Iedere middag verrassen jullie ons weer met
bijzondere aanvragen voor leuke verzoekplaten en opvallende
aankondigingen. Zelf mee doen? Bel naar 070 307 88 66 en
spreek in wat jij kwijt wilt. Misschien wil je de buurvrouw wel
feliciteren met haar jubileum, een plaat aanvragen voor je fysiotherapeut of het optreden van jouw koor aankondigen. We
horen je snel op 89.3 Radio West bij Jouw Middagshow.
Jouw Middagshow is van maandag t/m vrijdag elke middag
tussen 14.00-16.00 uur te beluisteren op 89.3 Radio West.

Meld je aan op
teamkwf.nl

Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

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

Kijk voor meer informatie op:

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

Oppas Heineken steekt Kurhaus in brand
Ruim één jaar na de oplevering werd het indrukwekkende Kurhaus in de zomer van 1886 door een uitermate felle brand binnen
enkele uren volledig in as gelegd. De ruim driehonderd chique
gasten moesten in allerijl worden geëvacueerd. Er vielen bij deze
schier onblusbare brand gelukkig geen doden, maar wel enkele
gewonden. De brand ontstond op één van de kamers van de Amsterdamse familie Heineken.
Veertien maanden na de feestelijke
opening van het voorname Kurhaus,
brak er ‘s ochtends op 1 september
1886 om 9.00 uur een gigantische
brand uit, die het monumentale pand
binnen anderhalf uur tot de grond
deed afbranden. Het was een vreselijk schouwspel, een toneel vol drama
en paniek.
Terwijl de deftige gasten met
gezwinde spoed naar buiten werden
geloodst, stonden buiten de eerste
toeschouwers te kijken naar de uitslaande brand. Het pronkstuk van de
jonge badplaats veranderde in korte
tijd in een stinkende en dampende
ruïne. De internationale elite die in
het vermaarde hotel verbleef, stond
weldra buiten toe te kijken hoe hun
verblijf, maar ook hun nagelaten
bezittingen in vlammen opging.
Een rijke Duitse familie zag zijn

hele fortuin van enkele tonnen in
rook opgaan. Een schrijver zag zijn
manuscript, waaraan hij vier jaar had
gewerkt, verbranden. De kinderen
van de directeur van de Kurhauskapel
verlieten als laatsten het gebouw.
Goedkoop hout
Vanuit een nabijgelegen hulppost
van de brandweer werd onmiddellijk groot alarm geslagen. De
stoombrandspuit moest uit Den Haag
komen en dat was in die tijd met
hobbelige en slechte bestrating geen
sinecure. Na korte tijd stortte het
plafond in en ook de muren aan de
zeezijde werden geheel door het vuur
opgegeten. De oorzaak lag hem in het
vele brandbare materiaal, waaronder
muren en liften van goedkoop hout
en pluche gordijnen die de brand in
enkele uren deed triomferen over
het Kurhaus. Zelfs de marmeren

hoofdtrap steunde op een simpele
houtconstructie, wat een makkelijke
prooi was voor de vlammenzee. Het
vuur greep snel om zich heen met
vlammen, die uit de vensters kwamen
met een lengte van enkele meters.
Toegestroomde vrijwilligers hielpen
met het ontruimen van het terras,
doch ook deze klus moest worden
gestaakt. Groot probleem was ook
om de gastoevoer te stoppen. Ook
al was de gasfabriek telefonisch gewaarschuwd, ze kwamen niet om het
gas af te sluiten. Uiteindelijk beval
een legerkapitein om zoden uit het
grasveld vóór het Kurhaus te steken

om daarmee de gasleiding te dichten.
Heineken
De Haagse politiecommissaris
Vernée was spoedig ter plaatse en
gaf leiding aan het onderzoek naar
de oorzaak van de brand. Uit de vele
verhoren werd duidelijk dat de brand
was ontstaan in kamer 85 van de
familie Heineken, de oprichter van
de gelijknamige bierbrouwerij uit
Amsterdam. De 47-jarige kinderoppas juffrouw W.A. Zijnen was bezig
met het warmen van pap op een
spiritustoestel, dat ze in de kom van
de wastafel had geplaatst. Toen ze

even in een ander vertrek was, moet
de tocht de vlammen in de pluche
gordijnen hebben gedreven. Toen
de heer Gerard Adriaan Heineken
(1841-1893) op het brandgeroep van
de kinderjuf afkwam, waren de vlammen al te hoog om het gordijn weg
te rukken. Bovendien was er een te
geringe druk op de waterleiding. Dus
zelf een poging tot blussen wagen
had geen zin. De uiteindelijke schade
aan het gebouw bedroeg bijna een
miljoen gulden en vier ton aan de inboedel. Binnen ruim één jaar was het
Kurhaus overigens weer herbouwd
met brandwerender materiaal!

Ford Capri
Vorig jaar wijdde u in de reeks Vroem,
Vroom een artikel aan de Ford Anglia. Naar aanleiding hiervan heb ik u
geschreven en is die brief met foto van
mijn Anglia (en mijn vrouw en zoon)
geplaatst bij de ingezonden brieven in
een later nummer.
In het laatste nummer van 2016 heeft u de Ford
Capri besproken. Ook daar heb ik er twee van
gehad, een type Mk1 in 1969-1970 en een Mk2 in
1975-1976. Hierbij gaat nu een foto van mijn eerste Capri. En jawel, daarop staat dezelfde zoon...
een paar jaar later. Toen mijn zoon in 1983 zijn
rijbewijs had gehaald werd zijn eerste auto ook
een Ford Capri. Hij was er trots en zuinig op en
daarom werd het ook een van de 10 mooiste Capri’s van de toen net opgerichte Ford Capri Club
Nederland. Hierbij ook van die auto een foto. Hij
heeft hem na een paar jaar verkocht en hij kwam

helaas niet bij een liefhebber terecht. Na een paar
jaar is hij gesloopt.
Dank voor de artikelen waarin u oudere auto’s
bespreekt. Ik geniet er steeds weer van en het roept
herinneringen op aan auto’s die ik zelf, of familie
en vrienden hebben gehad, of die toen op straat
reden. Leuk, ga zo door.
A.W. Gijzel
awgijzel@kabelfoon.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Verhuizen?
Speciale service voor senioren

Een team van
prothesespecialisten

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

070 345 48 10

n
n
n
n

Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

HAND

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

GEMAAKT

ZOMERSE KORTINGEN BIJ MANGO
km/u

• Opvouwbaar binnen
15 seconden
• Past in iedere
koﬀerbak
• Anti-lek banden

km

van € 1.495,voor

Luggie
• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Opvouwbaar in 3 stappen
• Ideaal voor op reis:
mag mee in het
vliegtuig

te vouwsco
ch
mobiel
ot

6
14

Sammy LA

Best verko

VOLOP ACTIES BIJ MANGO IN JUNI!

in d e U S A

6 FR-1
Comfortabel als een auto
18 •• Uitstekende
vering en comfort
km/u

km

voor

€ 500,VOORDEEL!

km/u

km

• Digitaal display, full-ledverlichting en
USB-aansluiting

van € 2.350,-

€ 995,-

17
55

van € 5.895,-

€ 1.749,-

voor

€ 600,VOORDEEL!

€ 4.495,-

€ 1.400,VOORDEEL!

GA VOOR ALLE AANBIEDINGEN NAAR WWW.MANGOMOBILITY.NL
OF BEL NAAR ONS GRATIS SERVICENUMMER 0800 2002
DE NIEUWE CATALOGUS 2017-2018
IS UIT! VRAAG HEM NU GRATIS AAN:
Voord eelcoupon s
t.w.v.
€750!

Tiger 4
• Meest verkochte vaste scootmobiel
• Stabiele vierwieler
• Comfort door de luxe
stoel en verstelbaar
stuur

van € 4.495,voor

KIJK OP
BEL 0800 2002 OF CATA
LOGUS
WWW.MANGOMOBILITY.NL/

€ 2.995,-

17
50
km/u

km

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

€ 1.500,VOORDEEL!

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Acties geldig t/m 1 juli en zolang de voorraad strekt.
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Sweerts: chef de bureau
inlichtingen in Den Haag
De Belg Pierre Ernst Marie Sweerts werd na de oorlog in absentia door de Belgische Krijgsraad tot
de doodstraf veroordeeld wegens zijn wanpraktijken in de oorlog. Tijdens het proces van Sweerts
kwam een geheel ander persoon naar voren, hij zou volgens Voorburger Joop Vroegop, een geheim
agent van de Britse geheime dienst, in de oorlog voor de geallieerden hebben gespioneerd en zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor het verzet. Na de oorlog was Sweerts inderdaad werkzaam
voor de Britse contraspionagedienst, Special Counter Intelligence (SCI), in het bijzonder in het
team van W.W. Pidcock en zijn Nederlandse verbindingsofficier Hein Siedenburg. Vanwege zijn kennis over Duitse inlichtingendienst en haar medewerkers wist hij voor de SCI weerwolfnetwerken
en Duitse inlichtingenofficieren op te sporen. In juni 1946 waren alle ondergrondse nazi-netwerken
opgerold en vertrok de SCI uit Nederland.
Sweerts bleef echter niet werkloos
achter. Hij verrichtte sinds eind 1945
onofficieel hand-en-s andiensten
voor het Bureau Nationale Veiligheid
(BNV). Hij ondervroeg Duitse militairen in ort la w a el, vorderde
gestolen a to s ter g it D itsland, en
s oorde roof it oods vermogen o
en bracht deze terug naar Nederland.
deze wi ze wam weerts o het
s oor van de nazi an ier tto e holz. e holz was een in de oorlog
een handels artner e alt rf van
de oor rger oannes M nninghoff.
Mede door de inzet van roego werd
weerts gevraagd oannes M nninghoff it de rand te hel en met een
delicate kwestie. Zijn zoon Frans had
als vrijwilliger in de Waffen SS aan
het ostfront gediend. stitie was o
zoek naar hem en Frans moest onderd i en. id- meri a zo een o lossing zijn. Sweerts zou hem hierbij helen. n r il daarvoor zo M nninghoff
weerts hel en met het o zetten van
een riv -inlichtingendienst, die zich
zo richten o het rode gevaar . De
roer van oannes M nninghoff, een
voormalig verzetslid en ritse s ion
Wim M nninghoff en roego hadden
daar wel oren na. Om zijn diensten
aan een wi der lie aan te ieden
zocht Sweerts in 1946 contact met diverse reactionaire bewegingen die zich
wilden ewa enen tegen de comm nistische dreiging. De Koude Oorlog
was een feit. Hij sloot zich aan bij de
lands nechten van verste L. .M.
o ert. o ert wilde rgerwacht
en Bijzondere Vrijwillige Landstorm
o richten die de nationale elangen
moest verdedigen tegen socialisten,
communisten en voor het behoud van
de oude koloniën was.
Deknaam
Ondertussen waren de voorbereidingen laar om rans M nninghoff
het land it te loodsen. De as oorten waren gedrukt voor meerdere
vl chtelingen . r waren wel meer
gegadigden die zich it de gree van
stitie wilde onttre en en tegen
een fi s edrag naar Lati ns- meri a
wilden vertrekken. Sweerts zou hierbij
als t ssen ersoon dienen. De arrestatie
van Sweerts in november 1946 verhinderde de itvoer van het lan. n het
door Siedenburg geleverde duikadres

van Sweerts vond de Haarlemse
olitie tientallen lanco as oorten
en talloze
-dossiers. De ritse
geheime dienst werd benaderd of ze
Sweerts kende. Na juni 1946 zou hij
niet meer in Britse dienst geweest
zijn. Sweerts werd vervolgens zonder
enige vorm van roces o gesloten in
het huis van bewaring in Haarlem. Na
anderhalf jaar cachot kwam Sweerts
vrij en moest als statenloze het land
verlaten. i monsterde aan o een
anamees schi en voer weg. m
vervolgens ergens in november 1948
voor de Scheveningse kust tijdens een
hevige storm schi re te leiden.
Sweerts zou namelijk in het geheim
door een otter i ravesend o
worden gehaald en bij Katwijk aan
land worden ge racht. et lie anders
en een
M-reddings oot wist
de drenkelingen veilig aan wal te brengen. weerts gaf een de naam o en
zocht onderda i roego en Wim
M nninghoff.
Via hun netwerk introduceerden ze
weerts aan de o d-illegaal er
lsinga. lsinga had dat aar een
samenwerkingsverband gesloten met
entre rene r en weede amerlid
ir. . .W. ac e. et doel was
een inlichtingenbureau (Stichting
r eids rachten ederland
o te zetten, dat zich richtte o de estri ding van het comm nisme. n Den
Haag werd Sweerts benoemd tot chef
de rea inlichtingen. De
was
echter door en door corr t. innen de
organisatie hield men zich bezig met
allerlei obscure activiteiten: deviezensmo el, chantage, om o ing en
handel in ersoonsgegevens. De hele
affaire kwam aan het licht en haalde
de voor agina s van alle dag laden.
n decem er
werd lsinga gearresteerd als ook enkele medewerkers.
en aantal van hen lee voormalige weggez iverde olitieagenten,
colla orate rs, zwarthandelaren,
e -illegalen en itenlandse agenten
te zi n. lsinga s mannen le en in
se tem er
etro en zi n i de
dood van een voormalig D itse s ion,
riedrich challen erg. fficieel had
challen erg zelfmoord ge leegd in
de sloot aan de Groot Hertoginnelaan.
Vlak voor zijn dood werd Schallen erg nog in ges re met weerts

gesignaleerd. Kort daarna lag hij in
het water. en die gaand onderzoe
naar de dood van Schallenberg was
er nooit geweest. Zijn dood zou te
maken hebben met een omvangrijke
deviezensmokkel. Schallenberg had
de olitie hiervan o de hoogte gesteld
en zou dit met de dood hebben moeten
e o en. De dienst ac e lsinga
werd o geheven.
LeCoq
Sweerts dook onder en nam een
schuilnaam aan: LeCoq. Onder
deze naam werd Sweerts in 1950
door de directeur van de Nieuwe
Haagse Courant B. Bol voorgesteld
aan de regering in allingscha van
de e lie der id Mol en
M . Le o nam vervolgens zi n
intre o het rea
id-Mol en
de Bazarstraat in Den Haag. De
M -minister iet Lo ollo enoemde
Le o tot M Minister van orlog
onder de naam Mena. amen met
de in r ssel vertoevende a mond
Westerling, alias De r , zo weerts
aan o en doen om de o stand o
m on met materieel te onderste nen,
het zogenoemde lan ort. m de
id-Mol en te onderste nen werden smo elsche en en een vliegt ig
Loc heed aangeschaft. n de haven
van Scheveningen zouden tijdens
de evoorrading van die sche en
Wildwest-taferelen zich he en afges eeld. olgens on evestigde ronnen
zo er geschoten zi n o weerts en
zi n mannen. n mei
viel echter
het doek voor Sweerts. Na een botsing
met een militair voert ig in ntwer en
werd hij gearresteerd. Dit keer moest
Sweerts voor de Belgische Krijgsraad
verschijnen. Sweerts verklaarde echter
geen Belgisch onderdaan meer te zijn
en al die ti d als rits agent o erationeel geweest te zijn. Kennelijk zou
weerts o interventie van de ritse
geheime dienst en enkele leden van
het voormalige Belgisch verzet slechts
schuldig worden bevonden aan het in
bezit hebben van valse documenten en
wa ens. a een ortstondige gevangenisstraf werd hij dringend verzocht
België te verlaten en verdween hij
naar id- fri a.
Jame Botman
jamebotman@gmail.com
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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.

14.00

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: WestDoc Regionale documentaires.
dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.
woensdag: Nog Lang en Gelukkig Manuel Venderbos
onderzoekt hoe je leuk en gezond kunt leven na je pensioen.

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

vrijdag: Goud voor Oud Johan Overdevest laat wensen van
eenzame ouderen uitkomen.

17.30

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.
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

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

Bel en bestel 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
Lichtgewicht rollator SERVER
Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen.
Verkrijgbaar in meerdere zomerse kleuren.

Uniek design

De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig proﬁel
en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht van
ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de markt
in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht van 150
kg.

Opvouwbaar
De Server is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door
het eenvoudige vergrendelingssysteem welke tevens dient als
ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt
kan worden.

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van
150 kg. Lichte en betrouwbare remmen. TPE-gelaagde
onbreekbare wielen met rubber loopvlak. Onderhoudsvrij.
Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde
handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebruiker
(licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel)

Hoogte verstelbaar
De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen
vanaf 63 cm bij de lage tot 102 cm voor de hoge versie.

Normaal € 299,00

Koelmand, 32 liter

Wandelstok opvouwbaar
Opvouwbare aluminium wandelstok in
hoogte verstelbaar. In verschillende maten
verkrijgbaar.

Normaal € 14,95
Voor leden

11,

95

Opvouwbare koelmand met aluminium frame.
Uw meegenomen artikelen blijven langer
fris en koel.

Normaal € 14,95
Voor leden

11,

Voor leden

240,Scala shopper Plus Elba
Petrol
Hippe lichtgewicht aluminium
boodschappentrolley.
Weegt slechts 2 kg. Kan ingeklapt worden.

95

Normaal € 69,95
Voor leden

95

55,

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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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

(B)Lijf Vitaal, Regie in eigen hand bij het ouder worden
Munten, postzegels, bankbiljetten & ansichtkaarten

In juni geeft Anbo Lokaal Den Haag een drietal informatiebijeenkomsten voor thuiswonende
ouderen die beginnende problemen hebben met de dagelijkse activiteiten en die juist langer
thuis willen blijven wonen. Centraal staat: hou houd ik regie over mijn eigen leven? Wat kan ik
doen om zo zinvol mogelijk bezig te zijn? Van welke technieken kan ik gebruik maken als het
nodig blijkt om te kunnen blijven meedoen?

Hulpmiddelen, domotica, etc. op donderdag 22 juni, 10.30 tot 12.30 uur
Soms is het nodig gebruik te maken van hulpmiddelen, om langer veilig in uw eigen vertrouwde
omgeving te kunnen blijven. Op deze middag wordt u voorgelicht wat er mogelijk is en u kunt
uw vragen stellen en ook advies vragen. De middag wordt verzorgd door De Volharding.

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.

Zondag 2 juli a.s. cabaret: ‘Fred Florusse conserveert’
Taxibus en ander vervoer: dinsdag 27 juni, 14.00 tot 16.00 uur
De Taxibus is een wmo-voorziening, dit in tegenstelling tot de Regiotaxi en Valys. Omdat de
Taxibus een wmo-voorziening is, ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente, die ook de
voorwaarden vaststelt en het toezicht op de uitvoering houdt. Deze informatiemiddag wordt
verzorgd door Connexion, die het taxivervoer in Den Haag uitvoert. Er zal ook iemand van de
gemeente aanwezig zijn om e.e.a. te vertellen.

Gezonde voeding: donderdag 29 juni, 14.00 tot 16.00 uur
Op deze voorlichtingsmiddag hoort u op een ontspannen en gezellige wijze over gezonde en
lekkere voeding. En natuurlijk zijn er ook lekkere hapjes.
De toegang is gratis, maar voor koffie en thee vragen wij een vrijwillige bijdrage van 1 euro p.p.
Wilt u één of alle drie de bijeenkomsten bijwonen? Meld u dan vooraf bij Anbo Lokaal Den
Haag, per telefoon: 070-3644770 of per e-mail: info@anbodenhaag.nl.

Waarom is Cabaret in Nederland zo’n
geliefde theatervorm? Omdat Cabaret
een beeld geeft van de tijd waarin we
leven en omdat Cabaret gevoelige
snaren raakt... en ontroert... en om te
lachen is. Het cabaret zoals wij dat nu
kennen, vindt zijn oorsprong in het Fin
de siècle van de negentiende eeuw.
De al wat oudere rot in het vak, Fred
Florusse, bekend van cabaretgroep Don
Quishocking, vertelt er mooie verhalen over. Samen met zijn beide jonge partners zangeres Alice Rientjes en de veelzijdige pianist Eelco
Menkveld, verankeren zij de prachtliedjes van vroeger en nu. De voorstelling wordt ondersteund met
mooie videobeelden. De combinatie verhalen en liedjes, anekdotes en beelden, oud en jong, heeft zich
ook in ons vorige en huidige programma keer op keer met succes bewezen. Speciaal aanbevolen door
Jaap & Gepke!

Alzheimer Café Escamp op 21 juni
‘Fred Florusse conserveert’
Wanneer je dementie hebt word je met steeds meer onmogelijkheden geconfronteerd. Dit kan
ervoor zorgen dat hobby’s en andere activiteiten steeds lastiger worden om te ondernemen.
Hoe ga je hiermee om en wat zijn nog wel mogelijkheden? De bedenkers van DemenTalent en
een ervaringsdeskundige vertellen hierover tijdens het Alzheimer Café van woensdag 21 juni.
De laatste bijeenkomst van dit seizoen en daarom voor alle bezoekers een cadeautje. Mantelzorgers, mensen met dementie en professionals zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom in WZH
Waterhof, Polanenhof 130 Den Haag. De toegang is gratis.

Locatie: Première Parterre culturele salon, Groot Hertoginnelaan 52, Den Haag. Welkom vanaf: 11.00
uur. Aanvang optreden: 11.30 uur. Entree: 18 euro, inclusief koffie of thee en glas wijn na afloop.
Reserveren: premiereparterre.nl of telefonisch via 070-3352696.

Op donderdag 14 september 2017 begint onze muziekcursus weer, u kunt zich
nog aanmelden!

Echte hulp
Als u dat nodig heeft
De Blijmakers, voor aandacht en hulp
De Blijmakers zijn vrijwilligers die tegen een vrijwilligersvergoeding hulp
bieden op momenten dat u daar behoefte aan heeft.*
DENK AAN:
Hulp bij het doen van een boodschap.
Hulp bij uw administratie.
Behoefte aan een leuk gesprek.
Begeleiding bij een bezoek aan een specialist of ziekenhuis.
Samen wandelen.
Samen muziek maken.
Hulp bij een eenvoudige klus in huis.
Bel 070-221 05 82 en vraag om een Blijmaker.
*We vragen als vergoeding van de kosten € 4,50 per uur. Kunt u dat echt niet missen dan is een
lager bedrag mogelijk. De Volharding is er voor de mensen, die wat aandacht nodig hebben.

Echte hulp
Als u dat nodig heeft

Ook Blijmaker worden? Bel ons en meld u aan.
Een Blijmaker krijgt van De Volharding een vergoeding van € 4,50 per uur.
Tot een maximum van 125 euro per maand. Dit volgens de landelijke regeling
van de Belastingdienst.

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Roggeveenstraat 141, 2518 TM Den Haag

WWW.DEVOLHARDING.NL
201705-026_VH_Blijmaker_flyer_A5.indd 1

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

09-05-17 12:54

201705-026_VH_Blijmaker_flyer_A5.indd 2
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Sport, spel en vermaak bij Nijhoff
Uit mijn gespit hier en daar in de geschiedenis van de firma Martinus Nijhoff was mij al opgevallen
dat alle generaties Nijhoff, maar met name Wouter Nijhoff (de Grote), opmerkelijk goed zorgden
voor hun personeel. Zie voor de vroegste blijken hiervan het hoofdstukje ‘Het antiquariaat in het
tijdperk van de beide Wouters’. In diezelfde periode - begin jaren twintig - organiseerde men al
uitstapjes, wat toentertijd beslist een grote uitzondering was. Ook in mijn tijd gingen we elk jaar
met één of twee bussen ergens naar toe en werd er tussen de middag uitstekend geluncht. Van
verloofde of getrouwde stellen mochten de partners eveneens mee. Personeelschef De Kievit en
zijn vrouw waren altijd van de partij en financieel directeur Gilhuys sr. bijna elk jaar. Alle hierna
vermeldde activiteiten werden elk jaar met 5.000 gulden door de directie gesubsidieerd!
tegenstelling tot ene mister Pandai uit
India, beslist behorende tot een hoge
kaste want hij sprak Oxford-english
in ‘t kwadraat! Ook een prettige
man was Ntukidem, een Nigeriaan;
eveneens uit Nigeria kwam een heuse
prinses uit een belangrijke stam, zij
had absoluut geen pretenties en was
altijd buitengewoon fraai gekleed.

In een bejaard foto-album vond ik
nog enkele herinneringen aan een
bepaalde dagtocht; mijn vrouw en ik
weten niet meer wat het doel die dag
was.
In één van de keldergewelven werd er
getafeltennist - meestal in competitieverband - waarbij het er soms heftig
aan toe kon gaan. Want sommige
collega’s konden behoorlijk fanatiek
zijn!
Zo was er ook een schaakclub; niet
meer dan een man of acht deden
daaraan mee, natuurlijk in een veel
rustiger sfeer. Al kon er wel een beker
worden gewonnen, evenals bij het
tafeltennis trouwens.
Verder was er een damclub en werden
er bridge- en klaverjasavonden georganiseerd.
Theo Kluck, chef van de exploitatieafdeling was een fervent badmintonner en had een twintigtal collega’s
ook enthousiast gemaakt voor deze
sport. Elke dinsdagavond vonden we
onderdak in een gymzaal ergens in de
Acaciastraat, geloof ik.
In die tijd telden we een toen
beroemde tennisspeelster in ons midden: Marijke Jansen, na haar huwelijk
Mari e chaar halve finale oland
Garros in 1971). Ik kan me niet meer
herinneren of ze bij het badminton
ook haar forehandslag met twee handen sloeg, wat haar bekendheid bij
het tennissen - naast haar zeer goede
spel natuurlijk - benadrukte.
Er was ook een Nijhoff-team actief
in de zomeravondcompetitie van het

Marijke Schaar (1944)

bedrijfsvoetbal uit de Haagse regio.
Hiervan dook ook nog een kleurenfoto op in ons ‘huisarchief’. Zelf voelde
ik me minder aangetrokken om actief
hieraan mee te doen, omdat het er
soms schandalig hard aan toe ging
tijdens die zogenaamde vriendschappelijke partijtjes.
Waar ik wel een leuke herinnering
aan bewaar, waren de voetbalwedstrijden die het Nijhoff-team (the
Bookwurms) soms speelde tegen een
elftal van studenten van het Institute
of Social Studies (the Palace Devils).
Deze studenten uit alle delen van de
wereld waren toen nog gehuisvest in
het Paleis Noordeinde, voordat dit
gebouw de functie van paleis weer
terugkreeg. De studieboeken die zij
nodig hadden werden altijd door
Nijhoff in voorraad gehouden; vrijwel
dagelijks hadden we wel een paar van
die jongeren over de vloer. Enkelen
daarvan haal ik me nog scherp voor
de geest: uit Cuba kwam Alfredo
Cano (hijo), een bijzonder vrolijke
vent, die een komisch soort Engels
sprak met veel rollende r’s. Dit in

Elk jaar werd er ook een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de ‘geringden’
en ‘ongeringden’ van het bedrijf; dus
de getrouwde tegen de ongetrouwde
mannelijke collega’s.
Om het onderlinge contact tussen
de personeelsleden te behouden en
te versterken verscheen er in die
jaren zestig twee of drie keer per jaar
een gestencild personeelsblaadje,

Achterste vier (v.l.n.r.): Gemma van Muyen? Anneke Zoutendijk
Jongsch

waaronder Anton Gerits, de enige die
van dit groepje nog in leven is (86
jaar) en die mij onlangs zijn zorgvuldig bewaarde tekstboek - maar mag je
van een antiquaar anders verwachten?
- even ter beschikking heeft gesteld
om er kennis van te nemen. Het stuk
viel me - eerlijk gezegd - een beetje
tegen: de humor was behoorlijk gedateerd en soms ver gezocht.

Schrijver dezes rond 2006, toen in dienst bij Van Stockum

Voorhout Kout geheten, met daarin van
alles en nog wat: jubilea, bedrijfssportuitslagen, etc.
Soms ook met kleine ‘reclames’, zeg
maar, zoals onderstaande oproep of

aansporing: Dames attentie! Lia Vissers
van de Afdeling Boekhandel vervaardigt
in haar vrije tijd zeer kunstzinnige oorbellen. Tegen een geringe vergoeding
kan men een keuze maken uit haar
collectie.

Wat ik wel aardig vond was de (zelf)
spot van Hardon met betrekking tot
het nogal hoge maatschappelijke niveau van ‘cliënten’, auteurs en andere
bezoekers die het bedrijf alleen via
het sortiment konden betreden. Dat
cachet had de firma n eenmaal en dat
hoorde er gewoon bij.
In het bedrijf ging het verhaal dat op

Niet alleen werd er jaarlijks een
personeelsuitje georganiseerd, maar
elke maand maart kenden we ook de
traditionele toneelavond. Voor zover
mij bekend begon deze traditie begin
aren vi ftig toen de firma honderd
jaar bestond, meer exact in 1953. De
toenmalige winkelchef H(ein) Hardon
had toen zelf een l cht of ersiflage
geschreven die zich afspeelde in het
sortiment, maar waarbij toch alle
afdelingen op één of andere manier
werden betrokken. Het tekstboekje
telde 44 pagina’s waarvan er ooit 25
exemplaren zijn gemaakt.
Het Nijhoff-voetbalteam ergens in 1964. Enkele namen komen nog bij me boven. Staande (v.l.n.r.): Henk Kloosterman(?); Ch. Gilhuys jr.; Henk Edelman; (?); Peter Zoutendijk; (?);(?); Cees Ratering; B.J.; middenvoor Vleesenbeek

Van de vijftien spelers of medewerkers heb ik er negen nog gekend,

Van links naar rechts: Hans van Loon; Bas Guyt; Bob Jongsch
Anneke Nolten; Nel Brethouwer; John (?); He
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Als er één service-afdeling was,
dan was dat wel de kantine met de
onvolprezen, altijd opgewekte mevr.
Smit. Vanaf een uur of halftien kwam
ze met haar offiewagen it de antine
om overal met veel enthousiasme
ontvangen te worden. Ik geloof dat
ze ‘s middags ook nog een keer met
thee de ronde deed, maar dat weet ik
niet zeker meer. Zij verdient de eerste
plaats in de hierna volgende rij!
De exploitatie-afdeling op de derde
étage stond onder leiding van Theo
Kluck, ik schreef al dat hij verslaafd
was aan badminton; verder was hij
een grote fan van The Rolling Stones.
Verder Hans Derksen, de feestjes bij
hem en zi n vro w nge o de
Conradkade waren zeer Frans: wijn en
veel George Brassens!
Van de boekhoudafdeling
op de tweede
verdieping
herinner ik
onder andere
Aad v.d. Tang,
Til Coenen,
dhr. Borsboom,
Klaas Vleesenbeek en Cees
Raaphorst.

k? Joke en Ad van Muyen. Op de rug gezien: Bob en Joke
haap

een dag Wouter de Grote binnenkwam
en in het sortiment een klant zag staan
met een pet op. Nadat hij naar boven
was gegaan ging even later ging de
telefoon: of de chef die betreffende
man wilde wegsturen want, ‘een man
met een pet op hoort niet thuis in mijn
bedrijf’. Se non e vero...
Het gerucht deed toentertijd de ronde
dat de directie niet zo erg van het
stuk gecharmeerd was. De opvoering
is destijds beperkt gebleven tot één
enkele avond in Pulchri Studio op 3
januari 1953.
Amicitia
Ook in de jaren zestig werd de toneeltraditie voortgezet; ikzelf had tijdens
m’n middelbare schooltijd al ervaring
opgedaan met schooltoneel en vond

haap; Ad van Muyen; Lia van der Heijden; Peter Zoutendijk;
etty van den Berg en Klaas Vleesenbeek

De heer De Kievit
was de goede
personeelschef met
zijn rechterhand
Ans Gentenaar, die
altijd voor iedereen
klaar stond.

het leuk nu ook gevraagd te worden
om mee te doen. In de voorafgaande
maanden was er flin geoefend we
repeteerden thuis bij Nel Brethouwer,
de hoofdboekhoudster, die een ruime
comforta ele flat aan de ortlaan
bewoonde. Samen met Fred de Groot
tekende zij ook voor de regie (en de
offie met iets le ers . o daarvan
heb ik nog enkele foto’s opgeduikeld.
De uitvoeringen vonden meestal
plaats in Amicitia in het Westeinde,
destijds dé gelegenheid voor amateurtoneelverenigingen om te laten zien
wat ze konden!
Serviceverlenende afdelingen
De periode 1960-1970 was de tijd dat
het bedrijf op het hoogtepunt van zijn
activiteiten verkeerde; er waren toen
ruim 150 personeelsleden in dienst.
Na de opsomming, uitleg en geschiedenis van de inkomsten-genererende
onderdelen van Nijhoff, nu welverdiende aandacht voor de collega’s van
de ondersteunende afdelingen. De
gelegenheid te trachten de namen te
herinneren van de ‘jongens en meisjes’ die je toentertijd bijna dagelijks
tegenkwam.

Op de eerste étage
van het oude pand
Lange oorho t was de amer van
de heer Nijhoff, het antiquariaat, de
uitgeverij en de correspondentiekamer
met Jan Veenis en dhr. V.d. Bos; zij
gaven leiding aan een stoet van typistes, want de correspondentie met die
gigantische klantenkring van het bedrijf was werkelijk enorm omvangrijk!
Op de tijdschriftenafdeling zwaaide

Toespraak t.g.v. honderdjarig bestaan door de president-commissaris (?) tot de drie directieleden.
Van links naar rechts: Wouter Nijhoff Pzn; Ch. Gilhuys sr. en P.A. Dijkema

aanvankelijk Bob van Veen de scepter,
maar hij overleed na enkele jaren heel
plotseling aan leukemie. Zijn opvolger
as i t zo veel later een grote rol
spelen - na de ondergang van Nijhoff
- door een zeker onderdeel zelfstandig
voort te zetten. Zie hiervoor het laatste
hoofdstuk. Twee damesnamen heb ik
nog: Juul v.d. Laan en een heel leuke
a s ...
De baas in de huisdrukkerij was dhr.
T. v.d. Meer, geassisteerd door Henk
Kloosterman en Jan Roozendaal.
De inpak- en verzendafdeling stond
‘onder bevel’ van Frans de Jager,
die tevens huismeester en concierge
was. Hij bewoonde met z’n gezin een
gedeelte van het pand dat aan de Hoge
Nieuwstraat lag. Hij was een aardige
vent met een enigszins kort lontje, dat
wel. Zijn medewerkers waren Jules
Pauwels, Bert Maas en Wim Sterke.
Van de uitpakafdeling zie ik voor me
Kees Pompe, André Depré en John
van Eisden.
Klein van stuk was de heer W. Blanken, chef van de afdeling boekhandel,
maar hij had de wind er wel onder bij
zijn medewerksters: Elly Flendrie, Lia
v.d. ei den, leine Lia t e issers
en Joke Gelauff (later getrouwd met
d van M en . n deze r imte iva keerden ook Fred de Groot en dhr.

Groos; maar wat ze ook weer deden?
De afdeling vervolgwerken werd
geleid door Sjaan Adams, haar assistente was Coby Dijkhuizen; verder
zie ik nog voor me ene Marjolein...
Een nogal klein, charmant, maar pittig
vrouwtje, waar menig mannelijke collega zich zo nu en dan aan vergaapte!
Een nogal belangrijke afdeling was de
bestelafdeling onder de onbetwistbare
leiding van de ara teristie e, flamo ante vlinderdas , onst imige red
van den Berg.
Medewerkers destijds waren onder
andere Piet van Gerrevink, Coby
lom , nne e an ie olten, ll
v.d. Laan, Lies Broekhuizen, de zusjes
Mie e en iet v.d. ol en ohn .
Van een aantal collega’s ben ik
vergeten welke functie ze hadden
of op welke afdeling ze precies
hebben gewerkt, ha! Ferrie v.d. Ark,
Marijke Linckens, Ineke Boom, Wim
Meeuws, Goos Dullaart, Jaap Opstal,
Frans Schachtschabel (overleden in
, an attin , ees eeren, Leo
Voorham, Jaap Smallenburg, Renée
o tendi , o e chmit, ls van
Zoelen.
Bob Jongschaap
btjongschaap@ziggo.nl

Hetzelfde gezelschap, maar met linksvoor Fred de Groot en rechtsvoor mevr. De Groot
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HEB JIJ ’M AL?
VRAAG ’M GRATIS AAN!

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

W W W.DEHOFPAS.NL

Boodschappen
Vishandel Kleinee
Karsten & Kuiper
HEMA Voorschoten
EkoPlaza de Bogaard
Martin den Heijer Visspecialist

Diensten en advies
Volg-Orde
De Volharding
UTS van der Geest verhuizingen
Asisti iCT
Jeanne Presenteert

Huis en tuin
De Ara Dier & Zorg
Edison Verlichting
Roos IJzerhandel
Mr. Upside
Studio Joske
Comfortland
Sanford & Son

Dekkers Slaapcomfort
Woonmode Megastore
Ecocoatings
De Opkikker

Kleding, schoenen
en accessoires

Vrije tijd en uitgaan

Keets fashion
Namasté Café
Janette van Tol
Bonel Collections
Juwelier Vuyk

Mooi en Gezond
BG Coaching
Puur Alpine Wassenaar
Birgit Demmendal, reﬂexzonetherapie Wassenaar
Schoonheidssalon Violet
Hauf, energetische behandeling
Hatha-yoga en meditatie
HANRIT opticiens - audiciens
Wellness Leiden

De Hofpas is de nieuwe gratis voordeelkaart voor Den Haag
en omstreken. Niet alleen voordeel voor inwoners, maar ook
voor ondernemers en de buurt.
Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend:
ondernemers geven voordeel aan buurtbewoners die daardoor
vaker bij hen over de vloer komen. Zo helpen we elkaar. En een
gevarieerd aanbod van winkels, horeca en diensten zorgt voor

Torica Optiek & Audicien
Mindful Run Den Haag
New Vision Haarmode
Johan Wassenaar
Etos Voorschoten
Active Health Center

Biek Bikes
Pied-à-Terre
De Lof der Zotheid
De Uithof
Let’s Cook Together
Wandelen met Maup
CitySpa Savarin
Tasty Dreams
Paviljoen Kobus
Bicken + Bincken
FloatCenter Pier
Strandpaviljoen De Staat
Wowzone Outdoor
Alohasurf

een prettige sfeer in de wijk en stimuleert sociale contacten. En
dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.
Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en
omstreken vandaag nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van
de hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?
Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl
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Chez Eliza in het Hofkwartier
De eigenares van het restaurant Chez Eliza moet een bijzondere
vrouw zijn geweest. Ze volgde in ieder geval een opmerkelijke
Haagse carrière. Elisabeth Kalma kwam van Friesland naar de
hofstad, zoals zoveel van haar leeftijdgenoten op zoek naar een
betrekking als dienstbode. Begin jaren dertig kon ze aan de slag
bij een grote groep kunstenaars in de Vrije Studio. Zij zaten achter hun schildersezel naar model te schetsen op de bovenverdieping van een chique huis aan het Lange Voorhout 58.
Dat ze voor die plek kozen, was niet
zo vreemd. De toonaangevende galerie
en kunsthandel Esher Surrey Art Galleries was er gevestigd. Op de parterre
kon het publiek zich vergapen aan de
doeken van gevestigde kunstenaars.
Tussen de studenten zaten nogal
wat dames van goede komaf, die
tegen betaling werden ingewijd in de
beginselen van de schilderkunst. Zij
waren gewend op hun wenken bediend
te worden, wat de aanstelling van Elisabeth Kalma verklaart. Haar knappe
uiterlijk had bovendien als effect dat
mannelijke leerlingen aan het werk
bleven. Voor alle kunstenaars van de
Vrije Studio vormde zij een aanwinst,
want ze zorgde voor een goede sfeer.
Met alleen een baantje als dienstbode
kwam ze haar tijd niet door. Al snel
verzorgde zij de catering voor de
kunstenaars-in-de-dop en ontwikkelde zij zich tot een kookvrouw. Met
een goede maaltijd na een dag in het
atelier wist zij de harten van zowel
leerlingen als leraren te veroveren.
Ze voelde zich op haar gemak in dit
artistieke milieu. Maar al snel begon
ze te dromen over een eigen zaak. Die
stap durfde ze pas te zetten toen haar
leven een nieuwe wending nam. Ze
leerde een Italiaanse migrant kennen,
Bartolomeo Gei. Hij was opgegroeid
in Duitsland, maar toen de crisis
uitbrak zocht hij zijn heil in Nederland. De twee traden in het huwelijk
en kort daarna, in 1932, openden ze
een restaurant op de Hooikade 14.
Dankzij haar contacten in de wereld
van de kunsten groeide het in korte
tijd uit tot een populair eethuisje voor
Haagse bohemiens. Zo bleef Elisabeth
Kalma de spil vormen van de groep

kunstenaars van het Lange Voorhout,
die tot de vaste gasten van haar zaak
behoorden. Maar ze sleepten ook hun
vrienden mee naar het etablissement,
dat slechts twee straten verderop
lag. Op een rustige plek, waar de
gastvrouw en haar echtgenoot voor
een mediterrane sfeer zorgden. Met
een orffles hianti o tafel, en in
de keuken een mix van Hollands en
Italiaans voedsel. Uniek voor die tijd,
en een geheide succesformule.
Eliza’s vlucht
nstenaars aten niet alleen i hez
Eliza, ze exposeerden ook hun werk
in het restaurantje aan het water. Net
zoals bij de bekende bodega De Posthoorn na de oorlog. Ooit schreef een
journalist dat er bij Elisabeth Kalma
altijd tekeningen en schilderijen aan
de witte wanden van het voortreffelijke eethuisje hingen. Hij wist niet goed
of ze te koop waren of vooral bedoeld
om bezoekers kunstzinnig op te voeden. Het eethuisje zat intussen op een
andere plek, namelijk Molenstraat 25
(zie de foto). Vlak naast de koningspoort die naar paleis Noordeinde
voert. Misschien wel vanwege zijn
jeugd in Duitsland was de Italiaanse
echtgenoot van Eliza zich in de loop
van de jaren dertig steeds meer gaan
identificeren met het fascisme. Dat gedrag beviel zijn vrouw steeds minder
en in het jaar voor de oorlog uitbrak,
ging zij van hem weg. Het deed niets
af aan haar reputatie als kookvrouw,
en zij besloot in haar eentje verder te
gaan. Ze was wel zo wijs binnen de
grenzen van de binnenstad te blijven.
Ze opende een restaurantje met de
toepasselijke naam Eliza’s Vlucht.

Eliza’s Vlucht, HGAFoto (1942) afkomstig uit het Haags Gemeentearchief

Die had ze ontleend aan de populaire roman De negerhut van Oom
Tom, een boek dat voor het eerst
de slavernij ter discussie stelde. In
haar nieuwe tentje lagen plavuizen
op de vloer, met Perzische tapijtjes,
en op de witgeschilderde muren
waren ludieke boogjes van bakstenen
aangebracht. Daartussen hingen de
kleurrijke werken van lokale artiesten,
die haar de hele oorlog door trouw
zouden blijven. Pas in 1944 scheidde
zi officieel van haar man, die toen
allang uit beeld was verdwenen. Na de
bevrijding keerde zij nog tien jaar lang
terug naar het populaire restaurant aan
de Hooikade. Daarna is zij compleet
uit beeld verdwenen.
Wat is er terechtgekomen van Elisabeth Kalma? Het gerucht wil dat in
haar eethuisje tijdens de bezetting
regelmatig mensen uit de illegaliteit
aanschoven. Haar oudhollandse etablissement met zijn bekende artistieke
uitstraling bood blijkbaar voldoende

anonimiteit. Hier zullen de vaste
bezoekers zich veilig genoeg hebben
gevoeld om informatie uit te wisselen.
Wanneer er eens een nieuwkomer
kwam eten, wisten de stamgasten dat
ze op hun tellen moesten passen.

ruimte van Eliza’s Vlucht. Hoe wisten
mensen van elkaar dat ze te vertrouwen waren? Maakten ze gebruik
van tekens? Waren er wel voldoende
stadgenoten met genoeg moed om de
roep van hun hart te volgen?

Het Haagse verzet
Over de illegaliteit in Den Haag is
nog altijd weinig bekend. We weten
dat vrouwen er een belangrijke rol in
speelden, maar op welke schaal? Er
vormden zich spontaan groepjes die
zich inzetten om vervolgde medeburgers te redden. Zij wisten meestal niet
van elkaars bestaan, dan liepen ze het
minste gevaar. Men kwam niet bij
elkaar over de vloer, om de kans op
verraad te voorkomen. Het zal veiliger
zijn geweest om de anonieme ruimte
van een eettentje op te zoeken, en
elkaar daar te ontmoeten. Er kwamen
mannen en vrouwen, van alle leeftijden. Niemand viel echt op. Het maakt
wel benieuwd naar de gesprekken
die er werden gevoerd in de rokerige

Oproep
Er leven vast nog mensen die het
eettentje van Elisabeth Kalma hebben
ge end. hez liza aan de ooi ade,
of Eliza’s Vlucht in de Molenstraat.
Wie heeft nog herinneringen aan de
eigenaresse, de vrouw die als een vorstin over haar keuken regeerde? Leven
er nog mensen met verhalen of foto’s
van het interieur van het populaire
Haagse restaurantje van weleer? Wat
hing er bij haar aan de muur, welke
gerechten werden er geserveerd? En
welke rol speelde Eliza’s Vlucht tijdens de oorlog voor illegale werkers?
Alle informatie is welkom.
Wim Willems
w.h.willems@fgga.leidenuniv.nl
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De Busken Huëtschool: de afbraak in 1990
Er staat een grote sloperskraan bij de oude school in de Busken
Huëtstraat. De kraanmachinist doet routineus en schijnbaar
emotieloos zijn werk en ramt met de sloopkogel de met graffiti
besmeurde voorgevel tot gort. Met elke uithaal verdwijnt er zo
méér van de school. Mijn school...
De Busken Huëtschool in de gelijknamige straat moet weg. Plaatsmaken
voor meer eigentijdse inzichten,
multifunctionaliteit, glaspuien, licht
en openheid. Het gebouw voldeed
niet meer. Er is druk over vergaderd,
standpunten kenbaar gemaakt, met
gemeente en bewoners gesteggeld,
geredetwist en uiteindelijk viel het
besluit. Niets kon de sloop nu nog
tegenhouden.
De stad gaat met zijn tijd mee, zoals
het altijd is gegaan. En dus ook het
oude Spoorwijk, een eertijds dorpachtig aandoende wijk met beknopte huizen met rode daken. De bewoners van
toen zijn op enkelen na al naar elders
vertrokken, op zoek naar meer ruimte
en comfort. Ze hebben natuurlijk
gelijk, men is veeleisender geworden
en vergeleken met de oude tijd zijn de
kansen op betere huisvesting nu veel
groter. Maar vooral voor de oudere
generaties, die hier andere tijden hebben gekend, stemt alle verandering
ook wat weemoedig.
Wandrekken
In de gymzaal, waar je als scholier
alleen op je sokken binnen mocht komen, staat nu notabene een verwoestende machine op rupsbanden het
linoleum te tarten. De grijper knaagt
zonder enig mededogen grote happen uit de omringende wanden. Het
plafond is al eerder gesloopt en de
ruimte baadt zich daarom in licht dat
er nooit eerder was en alle mogelijke
resten oude sfeer verjaagd. Wand-

rekken, touwen, ringen, ze waren al
verdwenen, zo ook de gymattributen
uit de kleedruimte, waar het altijd
zo knus naar zweetvoeten rook en,
rond de oorlog, de geuren van ‘de
voeding’. Kinderen die het thuis wat
minder getroffen hadden, konden
hier hun dagelijkse portie warme eten
krijgen, elke ochtend in grote gamellen aangevoerd. Behoorde je tot die
groep, dan werd er naar je gewezen
en besmuikt gelachen, want dan waren je ouders arm. Ook de kindertijd
kan hard zijn.
Wij, jongens, hebben gymles en de
meisjes handwerken, want alles is nog
strikt gescheiden. En als de meisjes
gymmen, hebben wij godsdienstles.
Wat zou het vandaag worden? Bokspringen, touwklimmen, vogelnestjes
in de ringen maken of koprollen op
de dikke kokosmatten? Het is al snel
duidelijk, de gymmeester laat ons in
een lange rij bij de muurwachten en
trekt het jasje van zijn driedelige pak
uit, zodat hij alleen nog aan zijn witte
gympen als sportief te herkennen
is. Met een stuk krijt in de ene hand
buigt hij zijn bovenlijf zover mogelijk
in een hoek van negentig graden
voorover en begint zo vanuit het midden van de zaal zes cirkels te tekenen.
Elke keer zijn we er verbaasd over
hoe hij dat voor elkaar krijgt. Hij
tekent eerst met een zwaai van zijn
lijf van links naar rechts de ene helft
van de cirkel, dan keert hij zich een
hele slag om en voltooit op dezelfde
wijze de tweede helft tot een vrijwel

Het schoolplein, waar we het speelkwartier doorbrachte

volmaakte ring. Dan kunnen de eerste
zes jongens elk in een cirkel gaan
zitten en begint het zitvoetbal, want
daarvoor dienen deze cirkels.
Even later ligt ook de scheidingswand tussen zaal en gang in grote
puinklompen op de vloer. De lange
gang tussen school A en B, waar
de wind altijd vrij spel had als de
toegangsdeuren aan weerszijden van

De centrale verwarming, waarop je in de winter je ﬂesje schoolmelk mocht warmen.

het gebouw open stonden, maar waar
door stevige tussenkomst van mijn
moeder (ik vertelde er al eerder over)
uiteindelijk een tussenwand met deur
verscheen. Je kunt nu zo in de gang
kijken, met de lange rijen kledinghaken aan de muren, waar tientallen
jaren kinderen hun jassen en mutsen
aan ophingen.
We zitten samen met juffen en

meesters op de lange banken van het
gymlokaal, de van thuis meegekregen
bekers en kroezen in onze zweterige
handen. Daarin krijgen we straks
warme chocolademelk weten we,
die nu nog in een grote ketel wordt
klaargemaakt en waarvan de geur de
zaal weldadig begint te vullen. Maar
eerst moet er gezongen worden. Juf
Blok bespeelt daarbij vurig de nogal
ontstemde piano en juf Corstanje
zwaait erbij fanatiek de maat. We
zingen luidkeels en ook een beetje
vals, maar op een feestdag als deze
wordt daar niet moeilijk over gedaan.
En terwijl we zo alle bekende liedjes
kwelen, houden we met een schuin
oog de deur van het lokaal in de
gaten, want daardoor zullen straks de
Goedheiligman en zijn Pieten binnenkomen. Áls ze komen tenminste,
want meneer Van Dokkum, het hoofd
der school, laat ons daarover nog
pesterig in onzekerheid. Maar even
later horen we duidelijk gestommel
buiten, wordt de deur opengezwaaid
en kijken twee pietenhoofden ons met
rollende ogen en guitige blikken aan.
Even later zijn ze watervlug in de
touwen geklommen, vanwaaruit ze al
buitelend en gekke geluiden makend
weer richting de deur gaan. De hele
kindergroep lacht en joelt, maar dan
wordt het opeens stil. Als de piano
inzet met ‘Sinterklaasje kom maar
innen zien we een ri zige fig r de
zaal binnentreden. Alleen al zijn rode
mantel, mijter en grote staf dwingen
respect af. Omringd door zijn Pieten
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Maar plotseling breekt de stormwind los
En jaagt vernielende door het bos
En rukt daar de takken van machtige
eiken
Vernielt grote schepen en beukt hoge
dijken
En altijd blijkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn toom’loze vaart
De meester zingt het ons regel voor
regel voor, daarna moeten wij dat
doen en dat wil er nog wel eens vals
uitkomen. Maar met steeds repeteren
lukt het ons uiteindelijk een redelijk
resultaat te bereiken. Meester Blankers maakt op ons veel indruk hoe hij
met passie over de inhoud vertelt. Het
aanvan eli liefli e van het lied dat
met de komst van de storm verandert
in een nietsontziende vernieling. We
zijn er van onder de indruk, zelfs de
brutaalsten onder ons zijn stil.

en.

baant de goedheiligman zich een weg
door de kindermassa en zet zich dan
neer in de grote stoel op het speciaal
voor hem opgestelde podium.
Sint kijkt eens minzaam glimlachend
de zaal rond en krijgt van de Pieten
een groot en dik boek aangereikt. Nadat hij ons allen met zware stem heeft
begroet zet hij zijn bril op en begint
wat namen op te lezen. De kinderen
met die naam moeten nu naar voren
komen, bij hem gaan staan en uit het
boek worden nu vooral hun ondeugden van het afgelopen jaar opgelezen,
maar de Sint heeft tenslotte ook voor
allen een goed woord en je mag van
hem iets uit de zak grabbelen, die
Piet je voorhoudt. Ook ik behoor tot
de ‘gelukkigen’ en knijp hem toch
wel een beetje zo naast die vreemd
uitgedoste man. Maar als ik hem dicht
genaderd ben en alle details van zijn
gezicht kan zien, voel ik voor het
eerst dat er hier iets niet klopt... Want
achter zijn baard, die verdacht veel
lijkt op het pak watten bij ons in het
medicijnkastje, zie ik tot mijn schrik
de gelaatstrekken van een mij maar al
te bekend persoon. De goedheilige is...
meneer Blankers! Echt, geen twijfel
mogelijk. Zijn getaande huidskleur,
zijn wat gebogen neus, zijn stem... Ik
hoor nauwelijks nog wat er gezegd
wordt en stap met wat pepernoten
in m’n hand in grote twijfel van het
podium.
Thuisgekomen moet ik mijn ontdek-

king natuurlijk meteen kwijt. Mijn
ouders houden aanvankelijk vol dat
ik het verkeerd gezien moet hebben.
Maar als ook bij ons thuis het feest
gevierd wordt en er een heel andere
Sint binnenstapt dan die van school,
en met een heel ander gezicht, weet
ik het zeker: ik word hier voor de gek
gehouden, zeg maar gerust bedonderd.
Mijn geloof in de Sint heeft van nu af
aan een behoorlijke knauw gekregen!
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Ik sta voor straf op de gang, ben eruit
gestuurd en weet eigenlijk niet eens
waarom. Misschien heb ik alleen de
meester geïrriteerd, die kan toch al
zo weinig hebben. Hier staan is een
beetje dubbel. Je kunt eens bij andere
klassen naar binnen kijken en door
het raam stiekem gekke bekken naar
de leerlingen trekken en zo en ze zo
aan het lachen maken. Maar er kan
ook opeens een van de schoolhoofden
langslopen, of het nou van school A of
B is, en dan moet je altijd omstandig
uiteendoen waaróm je daar staat,
steevast gevolgd door een reprimande
en de uitnodiging om na vieren maar
eens bij hem langs te komen, en dat is
niet om thee te drinken. Ja meneer...
Rotvent.

Zangles, overdenk ik, is misschien in
de ogen van velen nu ouderwets en
achterhaald, maar het had wel degelijk
een functie, al was het maar het leren
kennen van vele mooie dichtregels en
opmerkzaam zijn voor de sferen in
een lied.

Niemand zal hier ooit nog voor straf
op de gang kunnen staan, want de
stalen kogel maakt er korte metten
mee. Ook de aangrenzende lokalen
vinden roemloos hun einde en storten
neer op een plek waar ze nooit eerder
zijn geweest. En in een wolk van puinstof verdwijnt als laatste nu ook de
voor mij en velen met mij populairste
lasr imte, het filmlo aal.

Met een volgende klap word ik snel
naar het heden gebracht. Een deel van
de gang op de eerste etage is al bloot
komen te liggen. En ik zie de klaslokalen waar we menig uur hebben
doorgebracht, waar we de jaargetijden
door de ramen konden volgen. Waar
e in de winter e fles e schoolmel in
de uitsparingen van de verwarming
mocht leggen om de kou te verdrijven.
De fles es met een artonnet e in de
hals, dat steevast naar binnen schoot
als je er een gaatje voor het rietje in
wilde maken. En ook in die gang liggen voor mij veel herinneringen.

Film
oi We ri gen film De meester
heeft het niet met zoveel woorden
gezegd en doet net of z’n neus bloedt,
maar we hebben hem heus wel met
film li en onder zi n arm nar het
filmlo aal zien lo en. il-l m in de
roe van ome Wil-lem , als een ell
gaat het afgezaagde gezegde door de
klas. Van spanning en van nervositeit,
want film is nog alti d een i zonderheid voor ons. De meester leidt
de aanloopstrook via in onze ogen
ontelbare spoeltjes en tandwielen door
de projector. En als het dan eindelijk

Als ik de volgende middag terugkom,
is de bovenetage van de school vrijwel
geheel verdwenen. Het deel van het
gebouw waar we het minst vaak kwamen. Alleen de zanglessen, gegeven
door meneer Blankers (ja, diezelfde),
staan me nog duidelijk voor de geest.
Als we het zanglokaal binnenkomen,
is het lied dat we die middag gaan
leren al met krijt op het bord door
de meester uitgeschreven, compleet
met aanwijzingen voor toonhoogte en
ritme. De liederen hier geleerd zijn
vaak erg ouderwets in onze ogen en
veel animo om ze te leren is er daarom
meestal niet. Toch is er één lied dat
nogal indruk maakt. Het heet De Wind
en het gaat als volgt:
Koeltjes suiz’len, doen ritselen het lover
Brengen de geuren der bloemen ons over
Winden waaien ten dienste der mensen
Voeren de zeeman naar ‘t land zijner
wensen
Drijven de schepen vlug voor zich henen
Draaien gedienstig de molenstenen

De hal met trap naar de eerste etage.

zover is dat de projector gaat lopen,
mag een van ons het licht uit doen en
is het eventjes aardedonker in de met
lichtdicht zeildoeken gordijnen verduisterde klas. Dan verschijnt het ons
bekende logo op het doek. In een traag
tempo verschijnen achtereenvolgens
de letters ... ... ... die daarna een
geheel vormen aangevuld met Nederlandsche nderwi s ilm. n dan, oo
weer uiterst traag, er wordt niet op een
metert e film meer of minder ge e en,
de titel. Bijvoorbeeld: De veenarbeider
aan zijn arbeid. De films zi n verre van
vlot gemonteerd en de onderwerpen
slaapverwekkend, maar dat deert ons
in het geheel niet. Want wat is er leuker dan hier in een soort bioscoop te
zitten, in plaats van lessen in rekenen,
taal of wat dan ook te moeten volgen.
En als we ons koest houden en de
meester heeft een goede bui, dan wil
hi nog wel eens aan het eind de film
achterstevoren geprojecteerd draaien
en dan zie je in dit geval de turfsteker
zijn moeizaam gestoken turfjes vanaf
zijn kruiwagen weer terug in het
hoogveen leggen en nadat de laag turf
weer netjes compleet is zie je hem in
hetzelfde tem o n achter it fietsend
het beeld uitrijden. Dat is láchen!
Einde van een tijdperk
Als ook de laatste muur het begeven
heeft, bestaat de oude school niet
meer. Ikzelf heb er mijn zes lagere
schooljaren doorgebracht, daarvóór
mijn oudere broer en zus (met Leonard Roggeveen, van o.a. Okkie Pepernoot als schoolhoofd) en tenslotte
onze twee zonen. Een school dus met
betekenis voor ons. Jammer, maar
helaas. Einde van een tijdperk.
Wim Hoogerdijk
whopictures@hotmail.com
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere ﬁnanciële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
Gevolgen overlijden
van ex-vrouw
Stel dat mijn ex-vrouw een jaar na de
scheiding komt te overlijden. Gaat dan
het eerder gedeelde pensioen weer
terug naar mij?
Als uw ex-vrouw komt te overlijden,
dan blijft dat deel van uw pensioen
kwijt. Dat noemden pensioenfondsen vroeger ‘sterftewinsten’. Haar
kinderen erven dan alleen maar van
haar vermogen op dat moment. Tenzij zij in een testament anders heeft
bepaald. Kinderen kunnen echter
nooit onterfd worden. Zij kunnen
(zelf!) altijd een beroep doen op hun
legitieme portie (dat is het minimumdeel van een vermogen).
Kind heeft recht op
legitieme portie
Mijn moeder is in februari overleden.
Mijn zus, met wie ik ruzie heb en
geen contact meer, heeft haar zaken
geregeld. Ze heeft mij geen enkele
informatiegegeven over het overlijden
en de nalatenschap van mijn moeder.
Mijn moeder heeft aan mij voor haar

overlijden regelmatig geld overgemaakt, want ze vond het niet nodig om
alleen mijn zuster en haar kinderen te
sponsoren. Kan ik nog ergens rechten
op de nalatenschap van moeder doen
gelden?
In principe kunnen ouders hun
kinderen niet onterven want zij
kunnen altijd aanspraak maken op
hun zogenoemde legitieme portie.
Die moet u wel zelf inroepen. Indien
uw moeder een testament heeft laten
maken waarin u bent onterfd dan
kunt u stappen ondernemen en een
beroep doen op uw legitieme portie.
Geldt het wettelijk erfrecht dan bent
u als kind mede-erfgenaam. U kunt
uw zus erop aanspreken en desnoods
juridische hulp inschakelen. Dat
laatste heeft uiteraard alleen maar
zin als de nalatenschap enige proportie (minstens duizenden euro’s) heeft
want een jurist in dit soort zaken
kost aardig wat.

AOW en pensioen
In pensioenpotten
zit veel geld in kas
In alle pensioenpotten bij elkaar

zit volgens mij 1300 miljard euro.
Daarvan zal een groot deel heus
wel benodigd zijn voor toekomstige
verplichtingen. Maar niet alles! Dus
waarom wordt voor gepensioneerden
hun aanvullend pensioen niet geïndexeerd? Wie bepaalt dat?
Dat is een terugkerend item. De pensioenfondsen zijn aan wettelijke regels, zoals de rekenrente, gebonden.
Daarop zijn weer de dekkingsgraden
vastgesteld (gebaseerd op gemiddelde aannames) die weer met de verplichtingen te maken hebben in de
toekomst. Daardoor hebben velen in
het pensioenfonds er al jaren niks bij
gekregen in hun direct aanvullend
pensioen. Sommige pensioenfondsen
hebben zelfs kortingen toegepast.
Overigens is dat ook voor de nog
jongere werkenden het geval: hun
pensioenrechten later worden gelijk
behandeld met de mensen die het
direct in hun portemonnee merken.
De jongeren hebben nog alle tijd om
later iets te herstellen. Zij krijgen
geen inflatievergoeding. lleen
enkele pensioenfondsen die met een
hoge dekkingsraad zitten, kennen
indexatie. De inspraak is wettelijk

goed geregeld. Het bestuur is paritair
(werkgevers/werknemers).
De meeste pensioenfondsen hebben
ook nog een deelnemersraad. Die
weer het bestuur controleert. De
jongeren kunnen hun vertegenwoordiging kiezen in de deelnemersraad.
Het is maar een klein clubje van
kenners, die vaak worden geadviseerd door actuarissen (onafhankelijke pensioendeskundigen).

Samenlevingskwesties
Bijverdiensten na de
partnerscheiding
Een kennis van mij is al met pensioen
en gaat scheiden. Hij is ooit getrouwd
in gemeenschap van goederen en
zal dus zijn (tijdens zijn huwelijk)
opgebouwde pensioen met zijn
ex-vrouw moeten delen. Maar hoe
zit dat met huidige en toekomstige
bijverdienste(n)? Moet ook daarvan
de helft naar zijn ex? En als dat zo is,
wordt de verdeling vastgesteld over de
bruto- of de netto bijverdiensten.
orm is de offici le dat m van echtscheiding die bij de burgeradminis-

tratie van de gemeente is ingeschreven. Dus alles wat er daarna gebeurt,
geldt vaak niet meer. Hooguit bij
enorme veranderingen in inkomen
of bij hertrouwen van de gescheiden
partners. Alimentaties worden gebaseerd op de draagkracht van de een
en van de ander op het moment van
scheiden. Altijd worden eventuele
alimentaties gebaseerd op het brutotraject. Er zijn voor de betaler wel
bepaalde soort aftrekposten.
Betaalt men alimentatie voor de
ex-partner? Dan mag men deze
partneralimentatie in de aangifte
aftrekken. Of woont de ex-partner
in een eigen woning die deels eigendom is van de ander, dan mag een
bepaald bedrag afgetrokken worden
als partneralimentatie. Dat vergt wél
een belastingaangifte die iets verder
gaat dan wat mensen gewend zijn te
doen. Aan te raden valt, als men het
zelf niet kan, om een deskundige in
te schakelen.
De ontvangende partner moet zelf
zijn of haar inkomsten opgeven
aan de belastingdienst. Hij of zij
ontvangt dus bruto!

GRATIS HUISONTRUIMING!
�� ������� k���� �l��j� g�e� ���e�h�

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
maandag - vrijdag 09.00-18.00 uur

• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding

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

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

maandag - vrijdag 08.00-17.00 uur

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

Dinsdag 13 juni 2017

pagina 17

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
Kort
samengevatte
weemoed
(3)
Nostalgie
met Julius Pasgeld

De derde aflevering van ‘kort samengevatte weemoed’ staat weer vol met uw reacties op de vorige twee afleveringen. In het komende nummer van de Oud Hagenaar wordt ‘Kleine Nostalgie’ weer gewoon per onderwerp behandeld. Zoals u gewend bent. Ondertussen
worden alle reacties gewikt en gewogen. Hetgeen wellicht een boekwerk vol ‘Kort samengevatte Weemoed’ oplevert.

-De vlecht van een meisje, dat voor je
in het klaslokaal zit, in het inktpotje
van je tafeltje dopen.
-Bij de schooldokter in een lange rij
wachten om een TBC-krasje op je arm
in ontvangst te nemen en vervolgens
‘doorgelicht’ te worden met je blote
bast tegen een scherm.
‘Drink Louter Kabouter!’
-Telefoontje spelen. Met twee lege
conservenblikjes aan de uiteinden van
een lang touw. Touw strak spannen.
En dan praten in het ene blik terwijl de
ander staat te luisteren met z’n oor in
het andere blik. Het werkte nog ook.
-Onbegrijpelijke poëzie in je ‘poesiealbum’:
‘Kleine liefdedaden,
woordjes teer en zacht.
Hebben vaak in’t kleinste huis,
‘t grootst geluk gebracht.’

-De paternoster-liften in het oude
PTT-gebouw bij het Hollands Spoor
en in het oude stadhuis aan het
Burgemeester de Monchyplein. En
dan na de liftuitgang op de bovenste
verdieping (of op de begane grond)
tóch blijven staan. Om dan, na een
stukje in het donker, (waarbij je de
eerste keer dacht, dat je ooit ergens op
je kop weer tevoorschijn zou komen)

Rijswijk door de Miquelstraat naar het
slachthuis in Den Haag.

heette het als een meisje een te korte,
lange meisjesbroek droeg.

-’Retourbrood’ bij Hus was goedkoper
dan vers brood. Het ‘Retourbrood’
was dus ‘op z’n retour’.

-De treinroute Lochem-Dieren-Arnhem. Vlak voor Dieren riepen sommige conducteurs: ‘Dieren! Uitstappen! Mensen blijven zitten!’

-De transformator van 110 naar 220
volt toen Den Haag als een van de
laatste Nederlandse gemeenten overging op 220.
-’s Avonds en ‘s nachts verplicht stadslicht voeren binnen de bebouwde kom.
-Een letterbak aan de wand met kleine
spulletjes erin. Een karrewiel aan het
plafond. Visnetten aan de muur.
-De draadomroep. Met op het derde
kanaal op dinsdagavond van 18 tot 19
uur Chris Howland van Studio B uit
Duitsland met de allernieuwse rock
‘n roll uit de Verenigde Staten. Zoals
even later radio Luxemburg de Nederlandse omroep ook steeds voor was bij
het presenteren van hits.

-Driestemmig zingen in de klas:
‘In ‘t groene dal, in ‘t stille dal…..’
Waar gebeurt dat nog?
Wie het weet mag het zeggen.

Later maakte Chris Howland zelf een
plaat: ‘Das hab ich in Paris gelernt.
Und zwar in handumdreh. Das lernt
man sonst in keine Stadt’

-Aftelversje:
‘Onder de Haagse toren, werd geboren
Piet of Nel? Wie kies jij wel?
Piet? Dan ben je hem niet!
Nel? Dan ben je hem wel!

Terwijl je geen idee had wat die man
in Parijs dan precies zou hebben
geleerd.

-Punaises in je tol om hem te beschermen tegen ‘beuken’.
Den Haag
-Een zomers ritje door Den Haag in
een open tram zonder voor-, achter- en
zijkanten.
-De Bijenkorf aan de Grote Marktstraat had een portier en een liftboy.
Allebei in uniform.’

een reis naar beneden (of naar boven)
weer te hervatten. En dan het liefst net
zo lang tot je eruit werd gegooid door
een opziener.

-Een reclamebord bij het Hollands
Spoor:

-De koeien uit de wei liepen onder
begeleiding gewoon zelf vanuit

-De kreten van de lorreboeren op
straat:
‘Vodden en bienó!’.
‘Heejentoréééjum!’
‘Heejabelebóó!’

-De huur, de premies voor begrafenispolissen, de kosten van een abonnement op steenkoolleveranties en het
voorschot van de energienota werden
wekelijks of maandelijks contant aan

Nog meer scabreuze verzen
‘Wat zullen we drinken?’
Sprak Mozes tot de schare.
Zal het bier zijn?
Of ouwe klare?
Toen zei meneer Van der Stee:
‘Ik lust ze alletwee!’
De koning van Egypte
Die had een ding dat wipte,
Tussen zijn benen en zijn gat.
Ra, ra, wat is dat?
(Antwoord: z’n paard)

-IJsjes bij Jamin:
Een dubbeldik blok vanilleijs tussen twee wafeltjes à
10 cent.
Een Corneldi-ijslolly à 5 cent.
Beelden en sferen
-Een slinger van bloeiende bloembollen op de motorkap van de auto na een
bezoek aan de bollenvelden bij Lisse
en Hillgom.
-’Hoog water op Scheveningen’. Zo

de deur opgehaald.
- et elasting laat e o e fiets. n
het plaatje van werklozen zat een gat.
Zo kon iedereen zien wie er werkloos
was. En wie niet.

Het lied over de koning van Zweden
in de vorige aflevering is enneli in
diverse varianten bekend. U voorzag
me van maar liefst vier verschillende
versies, die weliswaar allemaal even
scabreus en oneerbiedig waren maar
verder geen nieuwe gezichtspunten
opleverden.
Nou, zo kan-ie wel weer even. Met
aanvullingen, verbeteringen en andere
kort samengevatte weemoed kunt u
natuurlijk nog steeds terecht bij julius.
pasgeld@deoud-hagenaar.email.
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NEDERLANDSE VETERANENDAG
24 JUNI 2017 DEN HAAG
WWW.VETERANENDAG.NL

Naam: Willem
Leeftijd 72 jr
Missie: Balkan

Naam: Rinke
Leeftijd 32 jr
Missie: Afghanistan

NEDERLAND HEEFT 115.000 VETERANEN. MANNEN,
VROUWEN, OUD EN JONG. INGEZET IN DIENST VAN DE
VREDE. VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG TOEN
TOT IN MALI NU.
Zoals dhr. Pieter Paulusma, in opdracht van de regering in 1947 ingezet
in voormalig Nederlands- Indië.
En Manja Blok, in 1995 ingezet als F16 vlieger boven Srebrenica, in Bosnië.
We bedanken deze veteranen voor hun inzet. En met hen alle andere
Nederlandse veteranen. Dat doen we met de Nederlandse Veteranendag in
Den Haag. Met het nationale defilé, afgenomen door Z.M. Koning WillemAlexander. Maar ook in de Ridderzaal, op het Binnenhof en het Malieveld.
Bekijk het hele programma en lees de verhalen van veteranen op
www.veteranendag.nl
@NLVeteranendag

facebook.com/ Veteranendag

Pieter Paulusma

@onzehelden

ZELF JE WAARDERING TONEN?
Draag een witte anjer, onze veteranen waarderen het zeer.
Te verkrijgen via info@veteranendag.nl
Of tijdens de Nederlandse Veteranendag op het Malieveld.

DRAAGINSTRUCTIE
WAARDERING
UITEN VOOR
NEDERLANDSE
VETERANEN?
DRAAG OOK DE
WITTE ANJER

In opdracht van het Nationaal Comité Veteranendag

DE WITTE ANJER
DRAAG JE ALTIJD
LINKS OP DE
BORST
Manja Blok
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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.

Ford 12M
En dan ineens krijg je een mailtje van een vriend uit de jaren
zeventig. René Kuiper. Ooit had hij verkering met Annemarie
Starmans. Ja, die met de gele Datsun Cherry 100A. Beiden heb
ik leren kennen op Dansschool Van der Meulen aan de Laan
van Meerdervoort. Na zijn verkeringstijd met haar hebben wij
mooie avonturen meegemaakt en hij vroeg mij aandacht te
besteden aan de Ford 12M die zijn ouders in die tijd hadden en
die hij na vier jaar van hen overnam.
Natuurlijk staat mij die auto nog
goed bij. Het was een beige kleurige
en het eerste wat mij te binnen schiet
is de vreemde wijze hoe je met de
stuurversnelling de achteruit moest
inleggen. Stuurknop uittrekken en
dan naar je toe halen en omhoog.
Eigenlijk zoals je hem in zijn 1 zette.
Ja, als ik heel eerlijk ben heb ik deze
12m altijd als een saaie auto beschouwd. Er was niks mis mee, maar
er was ook niks aan. Het miste voor
mij karakter, maar Duitse degelijkheid was er in optima forma.
Het meest creatieve vond ik nog
het ontwerp van de sleutels die ik
overigens nog in mijn sleutelverzameling uit die tijd heb. Hij was
strak vormgegeven met het nodige

chroom. De grille oogde een beetje
als kippengaas en het toeval wil dat
deze 12M in de folder die ik voor mij
heb liggen gefotografeerd is op een
boerenerf tussen allemaal kippen.
Toeval?
De 12M was leverbaar als tweedeurs
Sedan, vierdeurs Sedan, Coupé,
Stationwagon en als bestelwagen.
De ouders van René hadden een
vierdeurs Sedan en dat was echt
een gezinsauto in die tijd, want hij
had ruimte volop. Doordat het een
voorwielaandrijver was, was de
vloer vrijwel vlak en dat droeg ook
bij aan dat ruimtelijke aspect. De
bagageruimte was ook zeer ruim
en mooi vierkant. Het interieur was
eveneens helemaal op comfort ingesteld. De voorstoelen waren volledig

was opgenomen en rechts een lege
klok, want daar kon je als optie een
klokje voor bestellen. Links en rechts
van de klokken een langwerpige
tuimelschakelaar voor het licht en de
ruitenwissers. In het midden van het
dashboard twee langwerpige vakjes
met ook een chromen randje. In de
onderste zaten de schuifjes van de
verwarming en de ventilatie en in de
bovenste zat niks, want daarin kon

verstelbaar en het drie spakige stuur
was voorzien van een veiligheidsbekleding, net als het dashboard en de
zonnekleppen. Over het dashboard
gesproken, wat zag dat er clean, strak
en dus typisch Duits uit. Achter het
stuur een langwerpige unit met fraaie
chroomrandjes, met daarin drie klokken. In het midden de snelheidsmeter
met kilometerteller. Links daarvan
een klok waarin de benzinemeter

je als optie een radio bestellen. En
daarnaast het handschoenenkastje.
Kan niet anders zeggen dan dat
het er allemaal netjes en verzorgd
uitzag. Rijden met deze Ford was
zeer comfortabel en lag door zijn
voorwielaandrijving prima op de
weg. Keurige gezinsauto!
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 30 mei vond u ook
weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
2-4-4-8.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit
(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de volgende inzenders:
• T. Wubben, te Zoetermeer
• L. van den Bogerd, te Rotterdam
• Ruud van Holsteijn, te ‘s-Gravenzande
Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
drie keer het boek De liegende rechter verloot.
Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op: vrijdag 23 juni.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 12
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

1

6
3
2

3 9

7
8
4

5
5 6
9 7

9
4
2

6 1 5

7
9 1

5 7

1
1 6

1

3

5
4
4 2
8

8 3 7
5
6 8
4
1 5
7

9
1 7
3
9

2
6

7
4 5

4

8 9
2
4

3

5
3

4

3
7

7
6 5
8

8
2

9 2
8
2 4
5

1

5

6

9
5
1 8

2
9

2
5 6
7
3 6
4
4
7
6
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL

DE HOFPAS, EEN NON-PROFIT
DIE WINST OPLEVERT
De Hofpas is de nieuwe voordeelkaart
voor Den Haag en omstreken. De leukste
voordeelpas met een driedubbele meerwaarde. Voordeel voor inwoners, voor
ondernemers en voor de buurt.
Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend: ondernemers geven
voordeel aan buurtbewoners die daardoor
vaker bij hen over de vloer komen. Zo
helpen we elkaar. Dat is een concept waar
iedereen wel bij vaart.
Pashouder
Het aanbod op de Hofpas is enorm divers. Het varieert van de meest modieuze
zonnebril tot een keer heerlijk uit eten, en
van een energetische healing tot aan dagelijkse boodschappen. Het aanbod wordt
bovendien steeds verder uitgebreid want
dagelijks sluiten zich nieuwe partners aan.
Ondernemer
Lokale ondernemers proﬁteren ook. Niet

alleen door de extra omzet, maar ook van
gezamenlijke acties van de Hofpas. Denk
aan e-commerce, sociale mediacampagnes en gezamenlijke inkoop. Hierdoor
komen er mogelijkheden binnen handbereik die individueel moeilijk of alleen tegen
hoge kosten te realiseren zouden zijn.
Buurt
En last but not least: we proﬁteren niet
alleen ieder afzonderlijk, maar ook gemeenschappelijk. Een gevarieerd aanbod
van winkels, horeca en diensten zorgt voor
een prettige sfeer in de wijk en stimuleert
sociale contacten. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.
Dit is in het kort het verhaal van de Hofpas:
enthousiast geworden? Vraag de leukste
voordeelpas van Den Haag en omstreken
vandaag nog aan op www.dehofpas.nl. En
geniet van de hoffelijkheid van de buurt.
Doe je mee?

DE FAHRENHEITSTRAAT,
EEN ECHTE HOFPASSTRAAT
De Fahrenheitstraat vormt, samen met
de Thomsonlaan en het Thomsonplein,
het hart van de geliefde bomenbuurt. Je
kunt er in de supermarkten en de vele
speciaalzaken terecht voor je dagelijkse
boodschappen, maar ook voor schroeven
en spijkers, de leukste kleren, of bijzondere kofﬁe of olijfolie ben je op de Fahrenheitstraat aan het juiste adres.

kop kofﬁe in The Upside Cafe of een
heerlijke oublie bij De Lorenzo.

Levendig en vrolijk
De Fahrenheitstraat is een levendige
straat. Door de combinatie van winkelend
publiek en lossende leveranciers, met
daartussen door ﬁetsers, kinderen die van
school komen en de mooie nieuwe terrassen heerst er altijd een vrolijke sfeer.
En de fantastische nieuwe kiosken zorgen
permanent voor een vrolijke marktsfeer.

‘Leuke winkels en je krijgt er altijd goed
advies. Maar mijn persoonlijke favoriet is the
Upside Cafe waar mensen met Down bedienen. Mijn zusje heeft ook Down-syndroom,
dus daarom steun ik ze graag. Maar ook de
koffie is goed, vooral die met een shot.’

In de Fahrenheitstraat is ook een keur aan
horeca te vinden. Geniet van een lekkere

W W W.DEHOFPAS.NL

Een geliefde straat
Becca Vanderlaan kwam voor de liefde
uit Canada naar Nederland en woont nu
al weer 15 jaar met plezier in de Bomenbuurt en komt regelmatig op de Fahrenheitstraat.

Kortom de Fahrenheit is een heerlijke
winkelstraat voor al je dagelijkse en bijzondere boodschappen met inmiddels 19
Hofpaspartners!

