
Hoera, de zomer is in aan-

tocht! Dus gaan we fijn kam-

peren. Want dat is gezond en 

goedkoop. Als we de locatie 

hebben uitgezocht, gaan we 

met de Pinksterdagen eerst 

de tent opzetten op het Ma-

lieveld, want we willen op de 

camping met ons gepruts niet 

voor schut staan. Na veel vij-

ven en zessen staat dat ding 

eindelijk overeind. Blijkt dat 

we vanwege de kosten een 

veel te kleine tent hebben 

aangeschaft. Dat deden we 

destijds bij tentenkoning Van 

der Stighel op het Spui.

Enfin, je moet in de vakantie niet zo 
nauw kijken.

Met ons overbelaste autootje eindelijk 
na lang zoeken en vragen in ons beste 
school-Frans op de camping aangeko-
men, zijn de mooiste plekjes natuurlijk 
al bezet. En moet je de auto er ver 
vandaan parkeren. Dat wordt sjouwen 
met je spullen onder de meewarige 
blikken van je campinggenoten, die 
vadsig op luie stoelen met een biertje 
in de hand jouw geploeter gadeslaan. 
Natuurlijk hebben we het een en ander 
vergeten mee te nemen. En wat staan 
er veel landgenoten op deze camping! 
Alsof ik in Nederland was aangeko-
men. En waar is het toiletgebouw? 
Maar tien minuten lopen met je rol 
wc-papier onder je arm? Bah, wat 
stinkt het er en wat is het er vies! Het 
toilet is een gat in de grond, waarbo-

ven je gehurkt je behoefte moet doen. 
Moeilijk om je evenwicht te bewaren. 
Doortrekken is er niet bij. In dezelfde 
ruimte kan je je vuile vaat alleen met 
koud water afspoelen.

Maar ja, in de vakantie moet je niet zo 
nauw kijken.

We willen zelf koken en steken onze 
gloednieuwe primus aan. Maar hoe 
werkt zo’n ding? Dat hebben we op 
het Malieveld niet geoefend. Ineens 
komt er een steekvlam uit. Paniek! Je 
pakt dapper het apparaat op en smijt 

het ver van je af, richting riviertje, 
waar het sissend ten onder gaat. Hè, 
hè, net op tijd. Dan toch maar een 
hapje in de kampkantine eten. Dus in 
de rij staan voor de selfservice voor 
de onsmakelijke lauwe maaltijd met 
een lauw biertje of een goedkoop 
smakeloos wijntje.

Want in de vakantie moet je niet zo 
nauw kijken.

Terug bij de tent gezellig met ge-
kruiste benen de avond op de grond 
doorbrengen bij je stinkende olielamp 
te midden van de herrie om ons heen: 
blèrende kinderen die niet slapen 
willen, ruzie makende volwassenen, 
dronken jongelui met hun gelal. Maar 
ook wij kunnen de slaap niet vatten, 
want tenten zijn uiterst gehorig en 
omdat we hier mannetje aan mannetje 
staan, genieten we van het seksleven 
van onze jonge buren... Bovendien 
door de ligging van de camping 
aan dat riviertje, stikt het er van de 
insecten. Helaas niet gedacht aan 
bestrijdingsmiddelen. En ons geleende 
tweepersoonstentje is zo krap, dat 
we ons tegelijk moeten omdraaien. 

Tot overmaat van ramp loopt mijn 
luchtbed tijdens de nacht langzaam 
leeg... Onuitgeslapen ontbijten met het 
niet meer verse meegebrachte Franse 
stokbrood.

Want je wilt je toch aanpassen aan de 
Franse gewoonten?

Maar ook hier wil het wel eens 
regenen. Dus in de tent liggend op je 
buik reisgidsen doornemen en zorgen, 
dat je het tentzeil niet van binnen aan-
raakt, want dan lekt het meteen door. 
Na de stortbui ga je naar buiten en 
krijg je natte voeten en vieze schoenen 
door het ploegen door de blubber. Met 

opbreken wachten tot de tent weer 
droog is en dus vertrek je later dan ge-
pland naar de volgende locatie, waar 
het hele avontuur zich weer herhaalt. 
Want ja, in de vakantie moet je niet zo 
nauw kijken... Maar wat verlangde ik 
stiekem naar mijn eigen bedje!

Waargebeurde belevenissen van mij 
en van velen van onze generatie!

Dat het toch niet altijd kommer en 
kwel was, vertel ik in een volgend 
artikel.

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl

K(r)ampeergenot in de jaren vijftig

Dinsdag 27 juni 2017 - Jrg. 9, nr. 13

Deze week o.a.:

Het mozaïek 
uit een ver-
dwenen kerk
Pag. 3

16-jarige Ja-
coba betrapt 
bij vrijage
Pag. 5

Oude menu-
kaarten Hotel 
Des Indes
Pag. 10-11

John Vroom in 
de Borgward 
Isabella
Pag. 19

Foto: ANWB

Oplage: 75.000 ex.

Met z’n drieen in een tent. Leesgenot.
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Voetbal van swingend ADO

Veel ADO Den Haag in het stukkie 

van Peter van Waardenburg. Heel inte-

ressant. Als geboren Vlaardinger heb 

ik (1938) ervan genoten. Hoewel alles 

wat met voetbal te maken heeft, mij 

echt niets zegt. Waarom dan toch deze 

vraag? Vooral omdat er een oom van 

mij werkte bij een Haagse voetbalclub 

was ik geïnteresseerd. Tevergeefs heb 

ik gekeken naar alle ADO-foto’s in 

het artikel, maar die oude oom van 

mij kon ik niet ontdekken. Keek ik 

verkeerd? Was hij werkzaam bij een 

andere Haagse voetbalvereniging? 

Hij woonde aan de Soestdijksekade, 

was getrouwd met ‘tante Lanta’, 

een aristocratische dame van Duitse 

komaf. Voor mij, als jochie van zeven, 

was het een toppertje dat daar centrale 

verwarming in huis was! Daarmee kon 

ik opscheppen bij vriendjes! Sjonge, 

een oom die in Den Haag woonde! En 

dan ook nog die centrale verwarming 

in plusminus 1947! Een andere oom 

van mij was teruggekeerd uit Curaçao 

als kapitein van een grote tanker van 

Shell. Die oom (ook inmiddels al 

lang overleden) kon met alle gouden 

strepen op zijn kapiteinsuniform 

geen geschikte woonruimte vinden. 

Woningnood! Redding werd gebracht 

door een derde oom, die aannemer/

timmerman was. Ter hoogte van de 

woning van ‘oom Adriaan’ kwam een 

luxe woonboot in het water van de 

Soestdijksekade te liggen. De twee 

broers konden bij elkaar op tafel kij-

ken! Nu vraag ik me af of er Haagse 

lezers zijn die hier iets herkennen.

Sjaak Blenk

sjaakblenk@gmail.com

De Tijd

Het artikel ‘Waar is De Tijd gebleven’ 

gelezen en kon nergens terugvinden 

waar de naam: ‘H.H. Visschers’ uit 

de bijgevoegde advertentie vandaan 

kwam en ben daar erg benieuwd naar, 

omdat mijn grootvader dezelfde ach-

ternaam had, maar wel uit Oosterhout 

(Noord-Brabant) kwam. Hopelijk kan 

iemand mij wat meer hierover laten 

weten.

Lini Mattijssen

lini@ton-en-lini-mattijssen.nl

Dansles op de mulo

In De Oud-Hagenaar van 30 mei 

las ik een artikel over dansles bij de 

dansschool van Ruby Dorani. Ik heb 

ook dansles gehad maar niet in een 

dansschool, je kwam niet eens op het 

idee. In de laatste klas van de Geurt 

Volkersschool (mulo) kon je in de 

school dansles krijgen. Die drempel 

was veel lager. De heer en mevrouw 

Poptie gaven de lessen. Als je het niet 

zo goed deed dan pakte mevrouw 

Poptie je in een soort houdgreep totdat 

je de passen door had. Toen heb ik 

dansen geleerd. Het eindbal werd 

altijd gegeven in de dierentuin, die 

is er niet meer, door brand verwoest. 

De Geurt Volkersschool is een paar 

jaar geleden gesloopt. Daar staan nu 

hele mooie huizen. Mijn lagere school 

aan de Hyacintweg is er nog steeds, 

gelukkig.

Cor Haanstra-de Haas

moedershaanstra@gmail.com

Semper Fidelis

Ik ben een Hagenees van 85 jaar die 

nu in Zwolle woont.

Graag kom ik in contact met oud-

leden van de bekende Haagse padvin-

dersgroep Semper Fidelis van de jaren 

1945 tot en met 1952. Er hebben zich 

al enige hoogbejaarden gemeld.

Jan van Wijngaarden sr.

jvanwijngaarden74@hotmail.com

Wie kende Gijs van Leeuwen?

Mijn vader, Gijs van Leeuwen, werkte 

bij De Zeeuw, B. Hus van 3 december 

1945 tot en met 31 oktober 1950. 

Hij kreeg later de leiding van de 

fabrieksadministratie aan de Jacobs 

Catsstraat. Is er nog iemand die hem 

heeft gekend? En er iets over weet te 

vertellen?

Joep van Leeuwen

j.leeuwen295@upcmail.nl

Wie lezen dit eigenlijk?

Ik ben in 1976 geboren, vader van 

twee kinderen en een lieve vrouw. Ik 

lees uw krant al zolang ik hem zag 

ik denk van het begin ergens. Bij het 

ziekenhuis of bij de wasserette, Read-

shop, overal kom je ze nu tegen. Er is 

zelfs een Westlandse versie. Ik vind 

het interessant: boeiende geschiedenis 

van waar ik woonde, woon en mijn 

familie. Mijn vrouw is Chinees en ik 

kon haar Den Haag van vroeger laten 

zien. Mijn dochter is 11 en gebruikt 

hem voor haar huiswerk over de oor-

log, boeiende verhalen over Diligentia 

en de Haagse dierentuin in oorlogstijd. 

En verder kan ik ook spreken namens 

meerdere gasten van mijn leeftijd en 

jonger die het ook leuk vinden hoe 

dat dorp een stad is geworden, maar 

toch een dorp bleef. Nee, proficiat of 
gewoon heel veel respect dat hij er 

nog is. Ik leer elke keer weer iets van 

waar ik niks van weet. Uw krant is 

zowel boeiend voor jong en oud. En 

digitaal is ook voor mijn dochter koud 

en steriel. Een krant is zowel boeiend 

als informatiebron en tijdverdrijf. Ik 

hoop dat mijn kinderen ook doorgeven 

hoe de Amsterdamse Veerkade vroeger 

was. En dat deze mooie stad een 

mooie geschiedenis heeft, verteld door 

een Hagenees. Ga vooral door en ik 

zal wat gaan reageren, want dat doen 

jongeren niet zo snel in een artikel 

van toen hun eigen vader nog niet was 

geboren. Maar met een oproep zal je 

er zeker veel meer krijgen.

Erik van Dijk

etpvd315@gmail.com

Rectificatie

In De Oud-Hagenaar van 30 mei 2017 

is een fout geslopen in het artikel op 

pagina 12, getiteld ‘Senioren digiwijs 

met de SeniorenTAB’. In het stuk staat 

dat Florence deze tablet ook aanbiedt. 

Dit is niet het geval. De SeniorenTAB 

is wel verkrijgbaar via de website 

www.seniorentab.nl.

Ivar Lingen

hoofdredacteur De Oud-Hagenaar
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Asbakken, hoe lang nog?

Ik kreeg bij mijn bezoek aan de Schroeder van der Kolk-kringloopwinkel in 

de Piet Heinstraat een asbak in handen met een mooie tekst erop. 1e lustrum 

tournooi 12-1-1958 RKS Tempo. In echt Delfts blauw.

Het riep bij mij de vraag op hoelang er nog asbakken zullen zijn. Het roken 

van sigaretten is een stervend verschijnsel dat over 25 jaar geheel verdwenen 

zal zijn. Geen as meer en geen asbakken meer. Er zijn inmiddels verzame-

laars van asbakken. Natuurlijk zijn die er altijd geweest. En daarop hebben 

de diverse ondernemingen geïnvesteerd. Denk bijvoorbeeld al die mooie 

Martini-asbakken. Het valt op dat vooral veel drankmerken asbakken lieten 

maken. Dat zal wel komen omdat in de cafés toen nog gerookt mocht wor-

den. En een sigaretje en een drankje dat was twintigste eeuwse gezelligheid.

Maar goed ik heb nog geen vereniging van en voor verzamelaars van asbak-

ken gezien. Het lijkt me wel een idee om in Den Haag een asbakkenmuseum 

te beginnen. Heb u interesse neem dan contact op met redactie@deoud-

hagenaar.email.

Constant Martini (uitgever)

Haagsch Balalaika-orkest

In het jaar 1928 trad Josephine Baker (Amerkaans-Franse zangeres) op in 

het Haagse Scalatheater in de Wagenstraat. In het voorprogramma was er een 

optreden van een Haagsch Balalaika-orkest. Zie hier een foto van dat orkest 

genomen op het dak van Scala. Op deze foto staan o.a. drie echte Russen. 

Een zeer saillant detail is dat de dag na het optreden die Russen een tochtje 

aangeboden kregen op de Loosdrechtse Plassen. Helaas, helaas voor deze 

ongeoefende roeiers sloeg midden op de plas het gammele vaartuigje om en 

de Russen verdronken jammerlijk! Op de foto zien wij het orkest, met de 

eerste links een Rus, de tweede mijnheer Cor (C.J.W.) van der Voort (1908-

1989). De namen van de andere orkest leden zijn vooralsnog in de mist van 

het verleden verdwenen. Heeft iemand wellicht meer informatie, of herkent 

u iemand op de foto? Of weet u iets over dit Balalaika-orkest? Er zullen in 

die tijd zeker onder de leden van het orkest foto’s uitgedeeld zijn. Welnu wij 

wachten uw zeer gewaardeerde reacties met spanning af. Hartelijke dank bij 

voorbaat.

Patrick van Griethuysen

pvg@camerama.demon.nl

OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Delft, Midden-Del and, eidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email
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De geschiedenis van de Duinoordkerk 

loopt als een rode draad door het 

onlangs verschenen boek van Gilbert 

Creutzberg (1928). De auteur is de 

zoon van de eerste predikant van de 

Duinoordkerk, ds. Hendrik Willem 

Creutzberg (1875-1940). De predikant 

woonde met zijn gezin in de pastorie 

van de kerk aan de Adriaan Goekoop-

laan 53, ongeveer ter hoogte van de 

achterzijde van het huidige World 

Forum. Gilbert Creutzberg, die al vele 

jaren in de Verenigde Staten woont en 

inmiddels ook Amerikaans staatsbur-

ger is, had in zijn Hollandse jaren als 

roepnaam Gijs.

De Duinoordkerk werd gebouwd in 

1919, in de stijl van een typische An-

glicaanse dorpskerk. De architect, aan-

gezocht door ds. Creutzberg, was dan 

ook een Engelsman, W.A. Forsythe. 

Wie wil weten hoe de Duinoordkerk er 

ongeveer moet hebben uit gezien, kan 

een kijkje nemen in IJmuiden. Daar 

staat aan de Kanaalstraat de Nieuwe 

Kerk (een rijksmonument uit 1911), 

een evenbeeld van de Duinoordkerk 

en eveneens ontworpen door Forsythe. 

IJmuiden was de eerste gemeente van 

ds. Creutzberg, die beschouwd kan 

worden als een ware bouwpastor.

Het meest opvallende aan het interieur 

van de Duinoordkerk was een groot 

mozaïek, dat in de koorruimte tegen-

over het orgel was aangebracht en het 

Laatste Avondmaal voorstelt. Het was 

van de hand van de bekende kunste-

naar Johan Thorn Prikker (1868-

1932), een buitengewoon veelzijdig 

man. Hij was aquarellist, beeldhouwer, 

etser, lithograaf, meubelontwerper, 

glasschilder, glazenier, mozaïekkun-

stenaar, schilder, tekenaar, tapijtont-

werper en boekbandontwerper. Thorn 

Prikker werd geboren in Den Haag, 

waar hij van 1881 tot 1887 de Kunst-

academie bezocht. Vanaf 1898 was hij 

artistiek leider van de kunsthandel Arts 

& Crafts aan de Kneuterdijk 10. Dit 

pand is in 1920 gesloopt om plaats te 

maken voor de Rotterdamsche Bank-

vereeniging. Het belangrijkste kunst-

stuk dat Thorn Prikker in zijn Haagse 

tijd, samen met de bekende Belgische 

architect Henri van de Velde, schiep 

was villa De Zeemeeuw aan de Wa-

genaarweg 30 op Scheveningen, een 

waar Gesamtkunstwerk. Maar ook het 

mozaïek voor de Duinoordkerk, dat uit 

1926 dateert, vormt een fraai staaltje 

van het vakmanschap van Thorn Prik-

ker en staat symbool voor de bewogen 

geschiedenis van deze gemeente.

Sorghvliet

In 1936 werd naast de kerk een jeugd-

kapel gebouwd. Gijs mocht als acht-

jarige hiervoor de eerste steen leggen. 

Bij die gelegenheid werd tevens een 

kosterswoning aan het kerkcomplex 

toegevoegd. De toekomst van de Dui-

noordgemeente zag er rooskleurig uit. 

Maar vier jaar later was alles anders. 

Nederland was bezet door de Duitsers 

en op Oudejaarsdag overleed ds. 

Creutzberg aan een hartaanval. Voor 

Gijs uiteraard twee heel ingrijpende 

gebeurtenissen. Het overlijden van 

zijn vader betekende dat het gezin de 

pastorie moest verlaten en onderdak 

vond in de Viviënstraat 27 in het Sta-

tenkwartier. In 1941 werd Gijs leerling 

van het ‘s-Gravenhaags Christelijk 

Gymnasium aan de Sweelinckstraat, 

dat thans onder de naam Christelijk 

Gymnasium Sorghvliet gevestigd is 

aan de Johan de Wittlaan. Gedurende 

Gijs’ eerste middelbare schooljaar 

werden de maatregelen van de Duitse 

bezetter steeds draconischer. Tegelij-

kertijd werden ook de eerste vormen 

van verzet onder de Haagse bevolking 

zichtbaar. Ds. J.A. Kwint (1900-1963), 

de opvolger van ds. Creutzberg, had 

in Rotterdam het bombardement aan 

den lijve meegemaakt en liet er vanaf 

de kansel van de Duinoordkerk geen 

twijfel over bestaan aan welke kant 

hij stond. Ook op het gymnasium 

werd door verschillende docenten op 

soms weinig verhullende wijze blijk 

gegeven van anti-Duitse opvattingen. 

Voor uw recensent - ook oud-leerling 

van Sorghvliet - was het een ver-

rassende ervaring namen van hem 

bekende docenten tegen te komen, die 

zich in woord en soms ook in daad 

blijken te hebben verzet tegen de 

Duitsers. Zo hield mejuffrouw - want 

zo luidde toen de aanspreektitel - 

M.G.F. Renkema, docente oude talen, 

in de klas regelmatig een tirade tegen 

de nazi’s en hun collaborateurs. Om te 

moeten leven onder de nazi-bezetting 

en hun handlangers was onrecht, maar 

volgens Renkema moest men eigenlijk 

met de nazi’s en hun onderdanige 

lakeien medelijden hebben. Want 

zij zijn - met een verwijzing naar de 

Griekse wijsgeer Plato - de eigenlijke 

verliezers, omdat zij schade berokke-

nen aan hun eigen ziel. Een andere do-

cent oude talen, J.J. Warners, hield in 

zijn appartement verschillende Joodse 

onderduikers verborgen. Maar dat ge-

heim werd uiteraard pas na de oorlog 

onthuld. De leraar waar Gijs het meest 

op gesteld was H.J. Nannen, docent 

geschiedenis en Nederlands. Hij was 

volgens Gijs een leraar van het beste 

soort: hij spoorde zijn leerlingen aan 

zelfstandig en kritisch te leren denken. 

Zijn politieke ideeën waren zeker voor 

die tijd radicaal. Hij plaatste de rol van 

politieke leiders, onder wie ook Hitler, 

in het raamwerk van economische 

ontwikkelingen. Europese 

geschiedenis beschouwde 

hij niet zozeer als een 

voortdurende stroom van 

con icten over ideologi-
sche waarden, maar als een 

worsteling tussen landen 

om afzetgebieden te vinden 

voor goederen en diensten. 

Nannen was voor Gijs een 

wijze raadsman, aan wie 

hij - zegt hij zelf - veel te 

danken heeft gehad.

1941 was ook het jaar van 

een ernstig con ict tussen 
de kerkenraad van de Dui-

noordgemeente en een van 

de meest vooraanstaande 

lidmaten van deze kerk, 

Hendrik Alexander Seyf-

fardt. Deze gepensioneerde 

luitenant-generaal stond 

bekend om zijn pro-Duitse 

sympathieën. In 1937 was 

hij korte tijd lid geweest 

van de NSB. In 1941 werd 

hij door Reichskommissar 

Arthur Seyss-Inquart aan-

gezocht om Hollandse vrij-

willigers te rekruteren om 

samen met het Duitse leger 

aan het Oostfront te strij-

den tegen het bolsjewisme. 

Deze feiten waren bij ds. 

Kwint en de overige leden 

van de kerkenraad bekend, 

toen de generaal bij hen het verzoek 

indiende om de inzegening van het 

huwelijk van zijn dochter Aleid in de 

Duinoordkerk te doen plaatsvinden. 

De kerkenraad, met ds. Kwint voorop, 

weigerde echter toestemming te 

verlenen. Een moedige daad, zeker als 

men beseft dat generaal Seyffardt con-

necties had tot in de hoogste kringen 

van de Duitse bezettingsmacht. Extra 

pijnlijk voor hem was dat de uitnodi-

gingen voor de huwelijksinzegening in 

de Duinoordkerk al verstuurd waren. 

Enkele dagen later volgde een nieuwe 

convocatie met een gewijzigde locatie: 

“...daar het bestuur dier kerk deze om 

politieke redenen heeft geweigerd. Zij zal 

nu (...) geschieden in de daartoe welwil-

lend ter beschikking gestelde Duitsche 

Kerk, Bleyenburg, Den Haag.” Nooit 

opgehelderd is of deze weigering van 

de kerkenraad aanleiding is geweest 

voor een wijziging van de Duitse plan-

nen tot aanleg van de Atlantik Wall. 

Feit is wel dat in de aanvankelijke 

plannen de Duinoordkerk gespaard 

bleef, maar in het definitieve besluit 
was voor de kerk geen plaats meer. 

Het kerkbestuur kreeg te horen dat 

de kerk, de jeugdkapel en de pastorie 

vóór 24 november 1942 moesten 

worden ontruimd. De belangrijkste op-

gave was hoe het enorme, 12.000 kilo 

wegende mozaïek van Thorn Prikker 

uit de kerk kon worden verwijderd, 

voordat de Duitsers alles met de grond 

gelijk zouden maken. Met hulp van 

Museum Boijmans in Rotterdam en 

Monumentenzorg is men erin geslaagd 

het mozaïek op een veilige plaats 

onder te brengen, namelijk in de tuin 

en in de kelders van het Vredespaleis. 

Ook de preekstoel, banken en luchters 

vonden daar een plek. Daar was het 

gedurende de oorlogsjaren relatief 

veilig, aangezien de Duitsers de 

bijzondere diplomatieke status van het 

Vredespaleis respecteerden.

Statenlaan

Generaal Seyffardt heeft het eind van 

de oorlog niet meegemaakt. Nadat hij 

op 1 februari 1943 door NSB-leider 

Mussert was benoemd tot gemachtigde 

voor het Nederlandse Vrijwilligers-

legioen, een afdeling van de Duitse 

Waffen SS, werd hij enkele dagen later 

in de deuropening van zijn huis aan de 

Statenlaan neergeschoten door twee 

leden van een Nederlandse verzets-

groep, Gerrit Kastein en Jan Verleun. 

Op 6 februari 1943 bezweek Seyffardt 

aan zijn verwondingen. Kastein en 

Verleun werden gepakt en hebben 

de oorlog niet overleefd. Naar Gerrit 

Kastein (1910-1943) is in de wijk Dut-

tendel een straat vernoemd.

Het mozaïek van Thorn Prikker is, 

tezamen met de overige inventaris-

stukken uit de Duinoordkerk, na de 

oorlog overgebracht naar de Kloos-

terkerk. Het kunstwerk paste niet 

door de ingang van de kerk en moest 

daarom door een van de kerkramen 

naar binnen worden getakeld. Het 

heeft een nieuwe plek gevonden in een 

van de mooiste kerken van Den Haag 

en vormt een blijvende herinnering 

aan een verdwenen kerk. Gilbert 

Creutzberg heeft als jonge getuige 

van de bewogen geschiedenis van het 

mozaïek een intrigerend boek geschre-

ven, dat tegelijkertijd een boeiend 

tijdsdocument is.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

Gilbert Creutzberg

Het mozaïek, Den Haag in de 

oorlogsjaren

Uitgeverij Conserve

ISBN 978 90 5429 438 2

Prijs: 19,99 euro

Bewaard mozaïek uit een verdwenen kerk
Welke Hagenaar kent niet de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout? Maar welke Hagenaar 

weet dat de Kloosterkerk de thuisbasis van de Duinoordgemeente is? En dat deze naam 

verwijst naar de kerk, die ooit in de wijk Duinoord stond en in de oorlogsjaren op last van 

de Duitse bezetter werd afgebroken in verband met de aanleg van de Atlantik Wall?
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Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

 
 

BTR REIZEN 

www.BTRreizen.nl 

    -  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
 
 

LALE ANDERSEN 

 

 

MS Lale Andersen **** MS Lale Andersen ****   
over Rijn en Moezel naar Bernkastelover Rijn en Moezel naar Bernkastel  

  

van 22 t/m 29 juli 2017 van 22 t/m 29 juli 2017   

  
  

-- --  

AKTIE: Laatste hutten 

2e Persoon HALVE PRIJS 

 10%10%  korting korting   

All Inclusive Bus excursiereisAll Inclusive Bus excursiereis   
Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,---      

Van 31 juli t/m 4 aug. 2017Van 31 juli t/m 4 aug. 2017Van 31 juli t/m 4 aug. 2017   

--- p.p.p.p.p.p.   

Riviercruise vertrekRiviercruise vertrek  
vanuit Rotterdamvanuit Rotterdam  

Het mooiste van NederlandHet mooiste van Nederland  
Riviercruise met Lale Andersen **** Riviercruise met Lale Andersen **** Riviercruise met Lale Andersen ****    

van 15 t/m 22 juli 2017van 15 t/m 22 juli 2017van 15 t/m 22 juli 2017   

--- p.p.p.p.p.p.   

  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 vanuit Rotterdam vanuit Rotterdam   

 20%20%  korting korting   

 

 

All Inclusive Hotels AutoreizenAll Inclusive Hotels Autoreizen   
Hotel Der Jägerhof *** Teutoburgerwald Hotel Der Jägerhof *** Teutoburgerwald Hotel Der Jägerhof *** Teutoburgerwald    

Voordeel Midweek 3 t/m 7 juli 2017Voordeel Midweek 3 t/m 7 juli 2017Voordeel Midweek 3 t/m 7 juli 2017   

--- ---    

All Inclusive Hotels AutoreizenAll Inclusive Hotels Autoreizen   
Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland    

   

--- ---    

  28%28%  korting korting   

LALE ANDERSEN 

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

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

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00-17.00 uur

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

• Bezemschoon opleveren

06 - 482 040 60

maandag - vrijdag  09.00-18.00 uur

www.stichtingzorgkringloop.nl

www.schroeder.nl
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Jacoba logeerde enkele dagen bij 

dikke Mie Westerbeek alias Mie de 

Spinster, die verblijf hield nabij de 

Scheveningsebrug. Het meisje was 

jong en zag er aantrekkelijk uit.

Haar 19-jarige zuster had een kamer 

bij dikke Mie, waar ze aanvankelijk 

kwam om rokken te stikken. Weldra 

was ze te vinden op de kruisbaan, 

waar ze aan het pezen was om man-

nen te versieren om ze vervolgens 

voor geld te bevredigen. De opbreng-

sten waren uiteenlopend van enkele 

dubbeltjes van een bakkersknecht 

tot één gulden van een vorstelijke 

lijfwacht. Toen de 16-jarige Jacoba 

ruzie had met haar moeder, besloot ze 

onderdak te vragen bij haar zuster.

Hazelnootjes

Dikke Mie heette haar van harte 

welkom en zag kennelijk brood in 

het jonge onschuldige meisje, dat 

achteraf bleek al aardig door de wol 

te zijn geverfd.

Op de laatste dag van de warme 

augustusmaand stelde Mie voor om 

samen naar het Haagse Bos te gaan 

om hazelnoten te plukken. Jacoba 

stemde ermee in en samen wandel-

den ze naar het bos waar ze op een 

bankje in de schaduw gingen kletsen. 

Spoedig kwam er een man aan met 

wie Mie in contact raakte en met wie 

ze aan de haal ging. Ze liet Jacoba 

achter, maar niet voor lang.

Afwerkplaats

Korte tijd later kwam de 22-jarige 

Simon de Weille naast haar zitten 

die behoorlijk in het giechelende 

kind was geïnteresseerd. Ze wond 

hem op en hij vroeg haar of ze 

met hem mee wilde gaan verderop 

het bos in. Zonder enige aarzeling 

stemde ze erin toe en samen liepen 

ze diep het bos in naar een plek die 

werd aangeduid als ‘de laagte’ en 

bekend stond als afwerkplaats voor 

lichamelijke bevrediging. Jacoba wist 

waar het allemaal om te doen was en 

verweerde zich geen moment toen 

de man haar begon te betasten. Uit 

zichzelf ging ze gewillig op de grond 

liggen waarna de man vooroverboog 

om haar rokken langzaam omhoog te 

duwen. Ze keek hem welwillend aan 

waarop hij zijn broek losmaakte en 

vleselijk met haar ging converseren, 

zoals het staat vermeld in het opge-

maakte proces-verbaal.

Het genot was van korte duur. Weldra 

kwamen twee overheidsdienaren op 

de bewuste plek waar ze het copu-

lerende stel op heterdaad betrapten. 

Beiden werden meegenomen voor 

verhoor.

Hoererij

Jacoba werd overgebracht naar het 

tuchthuis en stevig ondervraagd. Het 

onschuldig ogende meisje vertelde 

tegen de justitiële gezagsdragers 

eerder omgang met mannen te heb-

ben gehad. Ze had zich verschillende 

keren laten gebruiken door soldaten 

op het Spui in een poortje en ook 

onder de galerij op het Binnenhof. 

Jacoba bekende zich schuldig te heb-

ben gemaakt aan hoererij ofschoon ze 

betoogde dat het de schuld was van 

Mie, die nooit had moeten voorstel-

len om hazelnoten te gaan plukken. 

Dat het heterdaadje de eerste keer 

zou zijn, werd door de rechters dan 

ook niet geloofd, gezien de openlijke 

bekentenis over de vrijages met de 

soldaten.

De 16-jarige werd veroordeeld tot zes 

jaar arbeid in een tuchthuis om met 

haar handen de kost te verdienen en 

vervolgens werd ze voor twaalf jaren 

verbannen uit de stad.

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 perso-
nen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

16-jarige Jacoba betrapt bij vrijage in Haagse Bos
Met haar zestien jaar was Jacoba Kerling minder onschuldig als ze overkwam. Het meisje was 

een meester in het verleiden van mannen en wist op jonge leeftijd reeds hoe ze de kerels moest 

bekoren. Op een dag in 1784 werd ze op heterdaad betrapt bij een vrijpartij in het Haagse Bos.

Ondervraging.

Tot zover voor de lezer van 

nu. Ik wist er destijds nog 

twee bladzijdes tekst aan toe 

te voegen, maar die zijn op 

dit moment niet van belang. 

Wie de betrokken bladzijdes 

toch zou willen lezen kan 

zich bij mij vervoegen.

Wat De Nieuwskikker was 

en hoe ik daar op de tweede 

dag, nadat ik de bezetting 

van het bureau Commande-

ment van het onderkomen 

van de Amfibie Technische 
Dienst Oosten te Surabaja de 

redacteur van werd, behoeft 

wel enige toelichting. Ik 

volgde de Marinier III op, 

die tot facteur was benoemd. 

Het redacteurschap moest 

in hoofdzakelijk in vrije tijd 

worden vervuld.

Ik haalde me meteen al een 

moeilijkheid op de hals. 

De vooraf verschenen acht 

uitgaven van de eerste 

jaargang waren gestencild 

op A-viertjes, die aan elkaar 

geniet werden. Ik koos voor 

de bladvorm en dat had zo 

zijn consequenties.

Men behoefde me niet te 

vertellen, dat de Comman-

dant vooraf op de hoogte 

wilde zijn van de inhoud van 

het kampblad. Dus maakte ik 

eerst een ‘dummy’, die ik aan 

de Commandant voorlegde. 

Deze ging akkoord en ik kon 

beginnen aan het stencilpro-

ces. Het was in het kamp 

verplicht rusten van 14 tot 

16 uur, maar ik had die tijd 

nodig om mijn blad met 

een oplage van 300 klaar te 

krijgen.

Theo Groenewege

thgroenewege@ziggo.nl

Van milicien tot milicien

Young man.

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar

Hierbij wil ik een woordje richten tot mijn colle-

ga’s, mede-ATDO’ers. Ik merk, dat er veel gekan-

kerd wordt over het gedwongen dienst doen. Ik wil 

en kan die gedwongen dienstplicht niet verheerlij-

ken, maar ik vind wel, dat het schikken in het on-

vermijdelijke de voorkeur verdient. Het komt mijns 

inziens in het algemeen de stemming ten goede.
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‘Feeling environment’ in 

Crematorium Ockenburgh

De juiste sfeer voor verschillende 

mensen en emoties

In de prachtige, bosrijke omgeving van 

landgoed Ockenburgh ligt het gelijknamige 

Yarden crematorium en uitvaartcentrum. Al 

vijftig jaar een begrip in Den Haag en om-

geving. Het crematorium is geheel ingericht 

volgens het feeling environment concept van 

Yarden, dat uitgaat van kleuren, geuren en 

sferen die aansluiten bij emoties, zoals lief-

de en troost.”

Feeling environment  zorgt voor een huiselijke 

sfeer. Daarbij worden kleuren, geuren, mate-

rialen, geluiden en beelden ingezet passend 

bij emoties die nabestaanden en bezoekers 

ervaren. “Zoals groen en aardetinten. Deze 

kleuren blijken vooral rustgevend en troos-

tend te zijn,” zegt locatiemanager Carlo Lam-

bregts.

Strak / modern / Engelse landgoedstijl

In het crematorium zijn twee verschillende 

uitstralingen te herkennen: strak/modern en 

een Engelse, landgoedachtige sfeer. Hiermee 

speelt Ockenburgh in op de grote diversiteit 

van bezoekers uit Den Haag en omliggende 

plaatsen, als Wassenaar en Voorburg. Lam-

bregts: “Er is bewust gekozen voor deze ver-

schillende sferen. Hiermee kunnen we een 

heel breed publiek bedienen.”

De groene en aardetinten zijn vooral terug te 

vinden in de strak en modern ingerichte ruim-

tes. De grote authentieke aula straalt de sfeer 

uit van een Engels landgoed. Hier is vooral ge-

bruik gemaakt van natuurlijke materialen zo-

als leer, katoen en donkere houtsoorten. “De 

kleuren geel, goud en zilver zorgen voor een 

stemmig geheel. Geel is rustgevend en geeft 

een gevoel van warmte”, aldus Lambregts. 

“Feeling environment is hier toegepast met 

een wat chiquere uitstraling. Oud en chique 

ingericht, maar met een modern sausje.”

Loungeruimte in huiskamersfeer

De woonkamer is een bijzonder fijne ruimte 

in Crematorium Ockenburgh: een lounge-

ruimte met bar en openhaard. Een multifunc-

tionele ruimte die zowel gebruikt kan worden 

als condoleance- of  koffiekamer, maar ook 

als aula voor plechtigheden. Lambregts: 

“Hier in de woonkamer kan bijvoorbeeld een 

afscheidsdienst worden gehouden in een war-

me, huiselijke sfeer. Daarna kan de kist wor-

den weggereden, waarna er in dezelfde ruim-

te koffie kan worden gedronken, of  geproost 

kan worden op het leven van de overledene.” 

Uiteraard is ook deze ruimte ingericht vol-

gens Feeling Environment, met paars en rood 

als hoofdkleuren. Kleuren die symbool staan 

voor liefde, warmte en intimiteit.

Wilt u eens een kijkje komen nemen in ons 

crematorium? Neem dan contact met ons op 

voor het maken van een afspraak.

Crematorium en Uitvaartcentrum

Ockenburgh � Ockenburghstraat 21 

Den Haag � T 070 397 8411

cre.ockenburgh@yarden.nl

Kijk voor meer informatie op: 

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

SuperDebby
Elke werkdag op Radio West

Presentatrice Debby Roukens gaat iede-

re middag voor jou op zoek! Als Super-

Debby zoekt zij antwoorden op vragen 

en lost problemen op van de luisteraars. 

Dat doet zij niet alleen, maar met hulp 

van de andere luisteraars. 

Dus is de kat weggelopen? Zoek je een 

oude studievriend, dat ene missende stuk 

uit je verzameling of gewoon iemand die 

de dakgoot schoon kan helpen maken? 

SuperDebby helpt je graag!

Heb je een vraag of probleem waar Debby 

mee kan helpen? Stuur een mailtje  naar 

superdebby@omroepwest.nl.  

Elke werkdag tussen 12-14 uur

op 89.3 Radio West

Welkom bij

Florence, T 070 - 41 31 000,

Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de buurt of in onze woonzorgcentra. 

Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence hebt u advies én ondersteuning altijd dichtbij. 

• Langer zelfstandig met de FlorencePas Extra

• Dineren in onze woonzorgcentra

• Gezellige activiteiten bij u in de buurt

• Onze huisverpleegkundige denkt 

met u mee

• Een veilig gevoel met een hals- of polsalarm

• Zorg thuis in uw eigen omgeving en in onze 

woonzorgcentra

• Specialistische zorg en behandeling voor  

verschillende doelgroepen

HANDIG ONDERSTEUNING ZORG



In zijn memoires (geschreven in 

1982-1983) neemt Herman Albertus 

Denkers ons mee naar een aantal 

indrukwekkende ervaringen vóór, 

tijdens en na zijn verblijf als dwang-

arbeider in Stuttgart en omgeving. 

De waargebeurde verhalen zenden 

een boodschap uit, een boodschap 

van geloof, vertrouwen, doorzetten, 

eensgezindheid, vrijheid, verbinden en 

verzoening ondanks alle leed en haat 

welke zich tijdens deze verschrikke-

lijke wereldoorlog manifesteerde. Om 

de verhalen uit deze memoires goed 

te kunnen plaatsen is een inleiding 

geschreven. Deze schetst, in chronolo-

gische volgorde, de belevenissen van 

Herman Denkers, waarmee de lezer 

in de sfeer komt van de tijd waarin 

de verhalen zich afspelen. Daartussen 

ook wat citaten uit manuscripten uit 

die periode. Dat vergde onderzoek, 

gesprekken met lotgenoten in Neder-

land, een reis -met goede gesprekken- 

langs adressen in Duitsland, en een 

duik in het vele papieren én digitale 

archiefmateriaal. De verhalen krijgen 

op die manier ieder hun eigen plek in 

het geheel.

De verhalen betreffen, kort opgesomd:

De straatcollecte (Den Haag, 1939-

1940), Herman verzamelt extra veel 

geld bij een straatcollecte voor de 

slachtoffers van de bombardementen 

in Rotterdam, nadat hij eerst nul op het 

rekest kreeg bij Rost van Tonningen 

(NSB).

Das Fähnchen (Den Haag, 1940), Her-

man wordt in het begin van de oorlog 

opgepakt en zwaar verhoord, nadat hij, 

op het schoolplein, samen met vrien-

den een Duits vaantje in brand steekt. 

Ook hier speelt de NSB een rol.

Meneer Marne (Den Haag tot 1940), 

over een Joodse huisvriend die niet 

meer terugkeert.

Het wonder op Pasen (Den Haag, 

1942), over een gedurfd, maar bijna 

mislukt, initiatief van jongeren, uit 

de Grote Kerk, voor een Paasontbijt, 

voor alle lagen van de bevolking in 

een wijkcentrum in de buurt van de 

Grote Kerk.

Mensen (Den Haag, Stuttgart, 1942-

1944), vooral over mensen, de reis 

naar Stuttgart, en over het naderende 

einde van de oorlog.

Vater Hahn (Stuttgart, 1943-1945), 

over hoe een opstandige Duitse pre-

dikant zich ontfermt over Herman en 

zijn vrienden, en waarbij Herman de 

eerste keer, nog geen predikant maar 

wel in toga, een begrafenis leidt van 

omgekomen mede-dwangarbeiders.

Spoorwegongeluk (Untertürkheim, 

bij Stuttgart, 1944), over een zwaar 

spoorwegongeluk waarbij vele mede 

dwangarbeiders het leven lieten. Een 

catastrofaal ongeluk waar Herman en 

zijn vrienden reddend te werk gaan, en 

een verhaal waarom zij het overleven.

Kerkdienst op 1e advent 1944 (Stutt-

gart/Esslingen), over een dienst waar 

Herman een Duitse predikant vervangt 

en het avontuur van Herman samen 

met een vriend terwijl hij onderweg is 

naar die dienst.

De dubbelganger (Stuttgart, 1945), 

over een koud en hongerig avontuur 

na bombardementen op Stuttgart met, 

in de puinhopen, een indrukwekkende 

ontmoeting van een moeder van een 

gesneuvelde Duitse soldaat.

Rolf en de oogappel van God 

(Stuttgart 1945), over hoe Herman 

en zijn vrienden zijn opgenomen bij 

een (Nazi-hatend) gezin. En over een 

indrukwekkende gebeurentis met een 

tot wanhoop gekeerde, Duitse kind-

soldaat.

Terug naar huis (1945), een langer, en 

indrukwekkend verhaal, niet alleen 

over een behouden thuiskomst, maar 

ook over de avonturen onderweg 

en een spannend avontuur waar zijn 

Duitse werkgever het verlies ziet 

aankomen en probeert Herman te ver-

leiden tot iets waar hij niet in trapt.

De Oranjevereniging (1954), over 

hoe Herman, in zijn eerste gemeente 

als predikant, in aanloop naar 10 jaar 

bevrijding, een doorbraak creëert voor 

samenwerking tussen de openbare en 

christelijke zuilen in een klein dorp.

Verzoening (1960), een indrukwek-

kend verhaal in het Friese Sint 

Nicolaasga, met een uitstap naar Am-

sterdam, waar Joden en Christenen, 

Israëli, Duitsers en Nederlanders met 

elkaar verzoenen.

Technische gegevens

Het betreft een boek (formaat 15 

bij 23 cm) met 103 pagina’s tekst 

ondersteund met circa 40 afbeeldingen 

(foto’s, passages uit zakagenda’s en 

manuscripten).

Voorlopig vormgegeven en redactie 

door Jan Denkers in samenwerking 

met Multicopy uit Diemen. J.C. 

Denkers, Alex Bennostraat 16, 1325 

PA Almere.

De tekst in de manuscripten is let-

terlijk overgenomen, behalve waar het 

echt moeilijk leesbaar zou zijn gewor-

den. Voetnoten geven hier en daar wat 

extra achtergrond voor de lezer.

Verkoop

Verkoop gaat in eerste instantie in 

eigen beheer: via de website www.

denksaam.nl/verzoening en via een 

aantal lokale verkooppunten in Almere 

en in NO- en ZW-Friesland.

Ds. Herman Denkers als 
dwangarbeider in WOII
Herman Denkers vertrok op 20-jarige leeftijd als dwangarbeider 

naar Stuttgart en was tevens door de Synode van de Hervormde 

Kerk aangesteld tot geestelijk verzorger om mede-dwangarbei-

ders en krijgsgevangene bij te staan.
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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 antwoor-
den 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!

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/radiogids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief het weekend. 

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

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



  Op 10 mei 1940 viel Duitsland ons 

land aan. De Duitse luchtmacht, de 

Luftwaffe, voerde een bliksemaanval 

uit op Ypenburg en de andere rondom 

Den Haag gelegen vliegvelden 

zoals Ockenburg en Valkenburg. De 

Duitsers hoopten namelijk dat zij, na 

de verovering van Ypenburg, konden 

doorstoten naar het centrum van Den 

Haag. Aldaar wilden zij koningin 

Wilhelmina, de regering en de leger-

leiding gevangen nemen zodat de Ne-

derlandse tegenstand al in een vroeg 

stadium kon worden gebroken. Ypen-

burg werd zwaar gebombardeerd met 

als gevolg dat een aantal Nederlandse 

vliegtuigen al op de grond verloren 

ging. De vliegtuigen die nog wel kon-

den opstijgen gingen meteen de strijd 

aan tegen de Duitse overmacht. Ook 

op de grond werd fel gevochten tegen 

de Duitse luchtlandingstroepen en 

parachutisten en wel zodanig dat onze 

strijdkrachten in de loop van de eerste 

oorlogsdag Ypenburg grotendeels 

konden heroveren. Vanaf dat moment 

bleef het vliegveld tot de capitulatie in 

Nederlandse handen. Veel militai-

ren hebben deze strijd met de dood 

moeten bekopen, zijn (zeer) zwaar 

gewond geraakt en hebben gebeurte-

nissen meegemaakt die op hun verdere 

leven van grote invloed zijn geweest. 

Van het vliegend personeel zouden aan 

Nederlandse kant acht militairen sneu-

velen. Bovendien mag niet vergeten 

worden dat vier militairen voor hun 

strijd op Ypenburg zijn onderscheiden 

met de Militaire Willems-Orde. Tot dit 

groepje behoorden onder meer reserve 

tweede luitenant George Maduro (naar 

hem is later Madurodam vernoemd) 

en de korporaal-ziekenverzorger Jan 

van Oudheusden. Zijn naam leeft 

voort in de Van Oudheusdenkazerne in 

Hilversum waar de slachtoffers van de 

MH -ramp werden ge dentifi ceerd.

     Onderscheidingen 

De jaarlijkse herdenking van de Slag 

om de Residentie wordt georganiseerd 

door de Stichting Herdenkingen Re-

sidentie samen met de 13e Luchtver-

dedigingsbatterij ‘Ypenburg’ en de 

Historische Vereniging Buitenplaats 

Ypenburg. Sinds een aantal jaren 

worden bij deze herdenking, door of 

namens de Commandant Landstrijd-

krachten (!), aan nabestaanden van 

oorlogsveteranen postuum onderschei-

dingen uitgereikt zoals het Ereteken 

voor Oorlog en Vrede (met gespen), 

het Mobilisatie Oorlogskruis, het Her-

inneringsinsigne Binnenlandse Strijd-

krachten en Demobilisatie-speldjes.

  Heel veel militairen, ook die van het 

Wapen der Militaire Luchtvaart en 

van de ML-KNIL, zijn destijds hun 

onderscheiding waar zij recht op 

hadden misgelopen. Dat had diverse 

oorzaken. Niet alleen waren door 

het oorlogsgeweld persoonsdos-

siers verloren geraakt maar, door een 

gebrekkige administratie, zeker zo 

vlak na de oorlog, werden adreswij-

zigingen na een verhuizing, niet of 

slecht verwerkt. Daarbij kwam dat bij 

sommige onderscheidingen militairen 

wel het draagrecht kregen maar de 

onderscheiding/medaille zelf moesten 

betalen omdat de benarde toestand van 

‘s Rijks Schatkist destijds niet toeliet 

om deze onderscheidingen zelf te be-

kostigen en te verstrekken. Voor veel 

militairen was dat een brug te ver.

     Herziening 

Als gevolg van het nieuw ingevoerde 

Veteranenbeleid van de regering zijn 

er de laatste jaren een aantal ‘repara-

ties’ op het gebied van de onderschei-

dingen en eretekens doorgevoerd. Dat 

hield niet alleen in dat de toekenning 

van het Mobilisatie Oorlogskruis werd 

heropend maar ook dat de vergroting 

van de toekenningsperiode en extra 

gespen bij het Ereteken voor Orde en 

Vrede is doorgevoerd. Dat geldt ook 

voor het Nieuw-Guinea Herinnerings-

kruis, de instelling van het Draagin-

signe Gewonden, het Draaginsigne 

Veteranen, de OVW-insignes en nog 

een aantal decoraties.

  Wie hier alles over wil lezen verwijs 

ik graag naar het Handboek Onder-

scheidingen dat uitsluitend via het 

internet als PDF-bestand is te lezen.

    Het Mobilisatie Oorlogskruis, het 

Ereteken voor Orde en Vrede (met de 

gespen) , het Nieuw-Guinea Herin-

neringskruis (ook de gesp 1962) en 

het Kruis voor Recht en Vrijheid met 

de gesp ‘Korea 1950’ kunnen door 

veteranen c.q hun nabestaanden al 

dan niet postuum nog steeds worden 

aangevraagd.

    Aanvragen voor een niet ontvangen of 

verloren onderscheiding kunt u richten 

aan:

    Ministerie van Defensie, CDC/DPOD/

UBVRD/Cluster Decoraties,

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon: 030-2184343

    Via het emailadres onderscheidin-

gen@mindef.nl kunt u voor bepaalde 

onderscheidingen aanmeldingsformu-

lieren aanvragen.

    Het kan zijn dat u, als voormalig mili-

tair of veteraan, ooit door Engeland of 

Canada onderscheiden bent, maar dat 

u die onderscheiding niet meer hebt of 

dat die verloren is gegaan. In dat geval 

kunt u zich richten tot:

     Engeland 

MOD Medal Offi ce
Innsworth House

Imjin Barracks

Gloucester

GL3 1HW

Engeland

Mail: dbs-medals@mod.uk

   Canada 

Veterans Affairs Canada,

Honours & Awards Section

Ottawa, Ontario

K1A OP4

Canada

Mail: awards-citations@vac-acc.gc.ca

   Vragen 

Mocht u nog vragen hebben of een 

reactie willen geven, dan hoor ik dat 

graag!

   Drs. W.H. (Wim) Lutgert

Majoor b.d. der Koninklijke Luchtmacht 

   Lijsterbeslaan 2

2641 BB Pijnacker 

 wlutgert@planet.nl  

 Onderscheidingen   
  Jaarlijks vindt op 10 mei aan het ILSY-plantsoen in Den Haag, bij het oorlogsmonument voor het sta-

tionsgebouw van de voormalige vliegbasis Ypenburg, de herdenking plaats van de Slag om de Resi-

dentie in mei 1940. Ypenburg, in de jaren dertig van de vorige eeuw, was een sportvliegveld dat, na de 

afkondiging van de algemene mobilisatie op 29 augustus 1939, de status van militair vliegveld kreeg. 
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 Ereteken voor 
Orde en Vrede   

 Kruis voor Recht 
en Vrijheid   

 Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis   

Een dierbare verloren? De Volharding staat voor u klaar.  

Onze vrijwilligers steunen u met de verwerking.  

Bel gerust: 070-221 05 82

Steun bij Verlies

WWW.DEVOLHARDING.NL

Het is altijd zo ingrijpend. Het verlies van een dierbare en  

zonder uw dierbare verder. Dat is moeilijk. 

Elk verdriet is anders. Verwerken van verdriet is soms  

twee stappen vooruit en een stap weer terug.  

Dat vraagt geduld en tijd. Heeft u behoefte aan aandacht in  

de vorm van een goed gesprek?  

De Volharding heeft een team van zeer betrokken  

vrijwilligers die zich voor u inzetten. Wij helpen u, naar uw zin, 

bij de verwerking van uw verlies. Vanuit de oprechte gedachte, 

dat eerlijke aandacht heelt.

Heeft u behoefte aan een telefoongesprek? 
Aan het drinken van een kop koffie of thee?

Wilt u een gesprek voeren om uw verdriet te uiten?

Bel ons voor steun bij verlies: 070-221 05 82

Een dierbare verloren, 
en dan?

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

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

en Vrijheid   Herinneringskruis   en Vrijheid   Orde en Vrede   Herinneringskruis   
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De la Reyschool bestaat 100 jaar!
 

De directie van De la Reyschool en het bestuur van het Openbaar 
Onderwijs De Haagse Scholen nodigt alle oud-juffen en -meesters 
én alle oud-leerlingen van 18 t/m 100 jaar uit voor de grote reünie 
op zaterdag 11 november 2017.

De reünie staat gepland 
voor de zaterdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur, afhan-
kelijk van de opkomst.

Afhankelijk van de drukte én 
het weer staat een grote tent 
geplaatst op het sportveld 
naast de school aan de 
Natalstraat.

Meld je aan via dit mailadres 

van de school: 100jaar@delareyschool.nl

Vermeld je naam met daar achter het schooljaar waarin je De la Reyschool verliet, 
bijvoorbeeld (1961). Jaartal geldt voor eventuele indeling in groepen. Dames, meld je 
aan met je meisjesnaam ter herkenning voor de andere oud-klasgenoten!

De school heeft door alle jaren heen ruim 6.000 leerlingen de school zien verlaten. 
Mochten zij allen komen, vergt dit een logistieke uitdaging! Daarom wordt een 
vroege aanmelding zéér op prijs gesteld.

Voor de oudste senioren bestaat de mogelijkheid nog steeds om zich ook ouderwets 
aan te melden per brief of briefkaart, simpelweg naar

De la Reyschool
De la Reyweg 212
2571 GH, Den Haag

Doe het nu, maar in ieder geval vóór de zomervakantie, dus uiterlijk in de maand 
juni!

Waarschuw al uw broers en zussen. Waarschuw al uw kennissen, buurtgenoten en 
andere oud-klasgenoten, die dit niet willen missen!

De gymzaal wordt de eerste ontvangstruimte (tevens horeca-gedeelte), rondlei-
dingen worden verzorgd. In de klaslokalen worden op grote schermen doorlopend 
foto’s uit een bepaalde periode getoond.

De schoolleiding is voorts op zoek naar anekdotes uit de afgelopen honderd jaar en 
roept daarom alle oud-leerlingen op deze te beschrijven en op te sturen eveneens 
naar ons mailadres: 100jaar@delareyschool.nl

We hopen op jullie massale opkomst!

Huis van Vervoering: dé theaterbroedplaats voor Haags 55+

Na de succesvolle locatievoorstellingen Duinloaden en Pijnlijke Melodie start in juli 2017 de derde editie. Onder 
bezielende leiding van theatermakers Jeroen de Graaf, Roeland Drost en Annoushka Claassens ga je op zoek naar de 
essentie van theater: Wanneer brengt iets of iemand je in beweging en hoe kun je dit theatraal vormgeven?

Hier kan je aan meedoen:
Zomerschool. In juli organiseren we een zomerschool voor iedereen die het leuk vindt om zijn of haar theatrale 
talent te ontwikkelen.

Theaterproductie. Heb je de smaak te pakken en wil je ook het podium op, dan kan je in het najaar meedoen 
aan het muzikale locatietheaterproject.
(De zomerschool is los te volgen van de theaterproductie)

Theatermuziek. Muziek zal een leidende rol spelen bij de theaterproductie en daarvoor zijn we op zoek naar 
enthousiaste amateurmuzikanten. In juli start je al met de voorbereiding op de theaterproductie. De repetities voor 
de voorstelling gaan in september van start. Iedereen is van harte welkom, ervaring is geen vereiste

Zomerschool Lekker weg in eigen stad
Op een prachtige locatie aan de Haagse duinen werk je een maand lang met verschillende docenten uit de theater-
wereld. Vanuit beweging, improvisatie, muziek, tekst en kleinkunst onderzoek je je eigen grenzen van je creativiteit. 
Een maand lang zang, bewegingstheater en spelverdieping met ervaren vakdocenten.

Data 3 t/m 29 juli 2017 (3 keer per week)

Locatie Voormalige Appelloods

Docenten Jeroen de Graaf, Roeland Drost, Annoushka Claassens

Gastdocenten Klaske Bruinsma, Elisabeth Boor en Santino Slootweg

Theaterproductie op locatie De stad is ons huis
Als je na het volgen van de zomerschool ook in een voorstelling wil spelen, kan je meedoen aan een muzikaal 
theaterproject op locatie. Geïnspireerd op de workshops van de zomerschool maak je een muzikale, beeldende 
voorstelling thematisch verbonden aan de plek waar het zich afspeelt.

Data Repetitieperiode: 6 september t/m 19 oktober 2017 (3 keer per week)

Voorstellingen 20 t/m 26 oktober 2017

Locatie Nog niet bekend

Docenten Jeroen de Graaf, Roeland Drost, Annoushka Claassens

Theatermuziek
In de maand juli verken je onder leiding van muzikant, componist, theatermaker Roeland Drost de essentie van 
theatermuziek maken: leren denken en spelen in sferen en effecten, zoals in filmmuziek. We zullen al muziek ontwik-
kelen om in september in te kunnen passen in de theaterproductie op locatie. Je hoeft niet van blad te kunnen lezen.

Data 6 t/m 27 juli (2 keer per week)

Data productie 6 sept t/m 26 oktober (2 keer per week)

Locatie Voormalige Appelloods en studio Royaardsplein

Muziekaal leider Roeland Drost

Grey Vibes & Het Koorenhuis zoeken enthousiaste spelers, bewegers, zangers en muzi-
kanten die vol toewijding willen spelen!

Opgave en meer info: denhaag@greyvibes.nl of via Marianne Barendsen (denhaag@greyvibes.nl, www.greyvibes.nl, 
06-40308900) of via Sheila Bosman (sheila.bosman@gmail.com, www.koorenhuis.nl, 06-17280603)

Munten, postzegels, bankbiljetten & ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn 
die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier?

U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energie-
weg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. 
Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

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

Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om 

uw waardevolle kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waarde-

bepaling contact op met één van onze 

gecertifi ceerde taxateurs.

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

‘The Jewish charter’
€ 39.600 incl. opgeld

Zilveren chanuka lamp, 
Amsterdam 1747, 

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

Twee Delfts blauwe tulpenvazen, 
laat 17e eeuw

€ 86.800 incl. opgeld

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

Kunst- en Antiekveiling 30 en 31 augustus • Kijkdagen: 25 t/m 28 augustus 2017

Gevraagd: 
 kunst en antiek



  Op de oude menukaarten staan 

gerechten die we nog steeds eten, 

zoals een salade niçoise of oesters 

met een toastje erbij. De menukaarten 

die op deze pagina worden vertoond, 

zijn geheel met de hand uitgeschre-

ven. Verder is ook te zien: een oude 

rekening voor ene madame Berèn, 

die logeerde in kamer 84. De totale 

kosten voor haar wensen bedroegen 

toentertijd 56,50 gulden.

    Omdat het statige pand aan het 

sfeervolle Lange Voorhout in Den 

Haag en haar roemrijke gasten zo 

tot de verbeelding spreken, doen er 

vele mythes en anekdotes de ronde. 

Zeker is dat Hotel Des Indes sinds 

1881 onderdak biedt aan koningen, 

keizers, staatslieden, kunstenaars, 

geleerden en oud-Indiëgangers, 

geheel in Haagse traditie en stijl. Het 

chique logement is uitgegroeid tot een 

instituut waar ieder tijdperk op eigen 

wijze invulling geeft aan het begrip 

grandeur.

     Baron van Brienen 

Willem D.A.M. Baron van Brienen 

van de Groote Lindt en Dortsmunde 

laat in 1858 door bouwmeester A. 

Rodenburg aan het Lange Voor-

hout een statig herenhuis bouwen. 

Kosten: anderhalve ton puur goud. 

Deze kamerheer van koning Willem 

III en lid van de Provinciale Staten 

van Zuid-Holland wilde naast zijn 

landgoed Clingendael ook een meer 

centraal gelegen locatie in het Haagse 

waar hij grote feesten zou kunnen 

geven. Het huis beschikte over een 

riant binnenhof, stallen, een 

hooischuur, bediendekwartieren, 

privé-verblijven en een prach-

tige balzaal. Na de dood van de 

Baron in 1863, krijgt zijn oudste 

zoon Arnold het voorname pand 

toebedeeld. Deze verkoopt het 

na enkele jaren aan de hotelier 

Paulez die het weer aan zijn 

dochter schenkt.

  Deze dochter maakt er samen 

met haar man, de ex-beroeps-

militair Friedrich Wirtz, een 

hotel van. Na een verbouwing 

van vier jaar vond de offi ci le 
opening van het pand plaats op 

1 mei 1881, door Prins Frederik 

van Oranje, de tweede zoon 

van Koning Willem I. Het hotel 

geldt ook in die tijd als het sum-

mum van verfi jnde elegance: 
details zoals de deurknoppen 

met initialen herinneren aan de 

eerste bewoner van het pand 

en op iedere verdieping was 

een badkamer. In die tijd een 

ongekende luxe. In de eerste 

week na de opening kwamen 

dan ook meer dan 2.200 

personen zich vergapen aan de 

weelde en pracht van het hotel. 

Ook konden belangstellenden à 

raison van een rijksdaalder aan-

schuiven bij de Table d’Hôte die 

dagelijks om 17.30 uur begon. 

De eerste jaren van het hotel brachten 

vele overdadige feesten en exclusieve 

banketten. Toch kwam er op een ge-

geven moment een kleine terugslag. 

De nieuwe directeur, de heer Haller, 

had een moeilijk begin bij Des Indes. 

Gelukkig voor hem werd er in 1899, 

op initiatief van tsaar Nicolaas II, 

in Den Haag een vredesconferentie 

gehouden wat zorgde voor de komst 

 Hotel Des Indes: menukaarten door de jaren heen 
  Hotel Des Indes in Den Haag heeft sinds februari een nieuwe chef-kok: Roel Gilissen. Het iconische 

hotel aan het Lange Voorhout. Hij stelde een nieuw menu samen, nadat hij enkele oude menukaar-

ten had bekeken. De lezer van De Oud-Hagenaar krijgt een exclusief kijkje in de archieven van het 

hotel dat bekendstaat vanwege elegantie en grandeur. 

 Foto: Hotel D Roel Gilissen. Foto: Hotel Des Indes   
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 Oude menukaarten. Foto: Renske Derkx   



van vele regeringsleiders, diplomaten 

en aanverwante personen.

     De primeur van de gigolo 

Grandeur en traditie staat innovatie 

niet in de weg. Integendeel zelfs. En 

zo had in 1900 iedere kamer van het 

hotel al telefoon; een soort intercom 

die in verbinding stond met de recep-

tie. En overal waren vaste wastafels 

met warm en koud stromend water en 

een bad. In 1902 werd een hydrauli-

sche lift gebouwd, die werkte op de 

druk van de duinwaterleiding. Ook in 

1925 zorgde het hotel voor een op-

zienbarende primeur; de aanwezigheid 

van een gigolo. Deze noviteit van een 

danser voor dames zonder mannelijk 

gezelschap beviel het hotel uitstekend, 

pas in later jaren zou de reputatie 

van de gigolo wijzigen. Amusement 

is altijd een groot aandachtspunt bij 

Hotel Des Indes geweest. Zo was er 

in de beginjaren van het hotel een vast 

hotelorkest dat dagelijks twee keer 

in de Palmzaal optrad. Ook werden 

er aan het begin van de 20ste eeuw 

vanuit het hotel diverse rijtuig- en 

automobielexcursies en stoomboot en 

stoomtramtrips georganiseerd.

   Zware tijden 

Het uitbreken van de Eerste Wereld-

oorlog in 1914 werkte verlammend 

op de gehele economie en had ook 

zijn uitwerking op de omzet van het 

kleurrijke Hotel Des Indes. In 1918 

was zelfs even sprake van de vestiging 

van het kantoor van de Nederlandsche 

Uitvoer Maatschappij (N.U.M.) in het 

monumentale pand. Zij hadden im-

mers alle aandelen van de toenmalige 

directieleden mevrouw Haller-Rey en 

haar broer overgenomen. Maar door 

interventie op regeringsniveau - want 

men vermoedde dat het eersteklas 

hotel uit staatkundig oogpunt nodig 

zou zijn wanneer er eventueel vredes-

onderhandelingen in het Vredespaleis 

zouden plaatsvinden - werd dit voor-

komen. En na een sluiting van vier 

maanden fungeerde Hotel Des Indes 

weer als vanouds als trefpunt voor 

mondain Den Haag.

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog is 

het hotel intensief gebruikt. Door de 

bezetter én door Joodse onderduikers. 

De Monegaskische hoteldirecteur Rey 

had lang voor het uitbreken van de 

oorlog een duiventil op het dak van 

het hotel geplaatst. Prijsduiven waren 

immers zijn hobby. Zelf heeft hij de 

oorlog niet in Nederland meegemaakt 

- zijn vrouw is op hun vlucht naar 

Engeland doodgeschoten - wel bleven 

zijn prijsduiven in Nederland. Hun 

duiventil bood in de oorlogsjaren zelfs 

onderdak aan enkele onderduikers. 

En de vogels zelf zijn zowel door de 

Duitsers als onderduikers verorberd.

    Direct na de oorlog vestigden Ameri-

kaanse troepen hun basis in het hotel. 

Zo verbleven hier ook Eisenhower, 

Churchill en Montgomery.

    De tweede helft van de twintigste 

eeuw brengt het beroemde Haagse 

hotel vooral internationale hotelke-

tens, particuliere investeerders en 

hotelmanagers die het aandurven om 

de traditie en rijke historie van het 

hotel op eigentijdse wijze invulling te 

geven.

     Nieuw menu 

Het nieuwe menu van Hotel Des Indes 

door chef-kok Gilissen ziet er als 

volgt uit.

   Ceviche van wilde zeebaars, geinprig-

neerde watermeloen, monikkenbaard, 

bronze venkel, espuma van gin tonic en 

limoen 

   Zeehaan, blini zoete aardappel, lams-

oren, vinigrete van vermout en rode biet, 

   Cannerkreeft, parelgort, knoflook, oes-

terblad en witte wijn 

   Kalfsentrecote, zomertruffel, groene 

aperge, knolselderij 

   Mousse van jasmijn rijst, perzik, witte 

chocolade, Italiaans schuim. 

   Ivar Lingen

hoofdredacteur De Oud-Hagenaar  

en heen   

el Des Indes   

 Foto: Hotel Des Indes   
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THUISZORGWINKEL

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!

 

20 % korting

 

 

Handige boodschappentrolley. 

Verkrijgbaar in meerdere zomerse kleuren. 

Boodschappentrolley Hera trappenloper

         Bel en bestel 070 - 221 0580

Deze complete boodschappentrolley betreft de Scala trappenloper 

inclusief de Hera boodschappentas zwart.

De Hera boodschappentas is beschikbaar in het rood, zwart, blauw 

en groen.

De Scala Shopper trappenloper is speciaal ontwikkeld om 

gemakkelijk trappen op en af te lopen met uw boodschappenwagen.

Specifi caties tas
•Refl ectoren
�Zijvakje

�Extra binnenvak

�Regenbestendig

�Gemakkelijk van de trolley af te halen

�44 liter

�Afmetingen: 56 x 36 x 22 cm

 Specifi caties trolley
�2.6 kg

�6 wielen

�Maximaal gewicht: 40 kg

�Wielgrootte: 13 cm

�Wielafstand: 49 cm

�Hoogte: 106 cm

�Wielen kunnen er gemakkelijk afgehaald worden

�Wielen draaien soepel

�Kan ingeklapt worden

Dop ten behoeve van wandelstok en elleboog-
krukken. In 4 kleuren verkijgbaar. 19mm. 
2 stuks per verpakking. 

Kruk- en stokdoppen 

Met dit zadeldekje kunt u langer fi etsen zon-
der zadelpijn. Het tempur vormt zich naar de 
contouren van uw lichaam.

Normaal € 39,00

Voor leden 

31,
20

Tempur Zadeldek

25,Voor leden 

Normaal  € 32,00

Normaal € 1,95
Voor leden 1,

60

60,-
Voor leden 

Normaal  € 74,95

Toiletverhoger 10 cm

De meest populaire toiletverhoger. 
Gemakkelijk te bevestigen door middel van 
klemmen.  Model zonder deksel, 10 cm 
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Hij was vooral de grote man achter de 

succesperiode van Feyenoord, waar hij 

als technisch directeur een fraai elftal 

bij elkaar selecteerde, het aandurfde de 

volslagen onbekende trainer Bert van 

Marwijk aan te stellen, en zodoende 

de Rotterdammers in 2002 de UEFA 

Cup bezorgde.

Maar hij was ook in totaal zo’n tien 

jaar, in drie verschillende periodes, 

werkzaam in Den Haag.

In de jaren zestig als assistent van de 

legendarische Ernst Happel en grond-

legger van de succesvolle Jeugdoplei-

ding van ADO. In de jaren tachtig was 

hij de verantwoordelijke man achter 

het ongeslagen kampioenschap van FC 

Den Haag. En begin deze eeuw was 

hij nog enige tijd technisch directeur 

bij ADO Den Haag.

In zijn meer dan boeiende biografie, 
samen geschreven met Chris Willem-

sen, verhaalt Rob Baan uitvoerig over 

zijn Haagse periodes. Er vallen heel 

veel bekende namen, zoals Tscheu-la 

Ling, Hans Suiker, Ron de Roode, 

Marco van Alphen, Dido Havenaar, 

Guido Pen, Chris Treling, Dick Advo-

caat, Joop Korevaar, Leo Schellevis, 

Aad Kila, Martin Jol, Remco Boere, 

Martin Toet, Johnny Nieuwenburg, 

Karel Bouwens, Johnny Dusbaba, 

Rinus Loof, John Linford, Dé Stoop, 

Heini Otto, Leen Swanenburg, Frans 

Danen, Boudewijn de Geer, Joop 

Lankhaar, Alfons Groenendijk en vele 

anderen, en niet te vergeten Dé Stoop, 

de voorzitter met wie Rob Baan des-

tijds voortdurend overhoop lag...

NIET SLECHT VOOR EEN CIOS-PIK-

KIE (ISBN 978-94-92273-14-7, ver-

koopprijs 18,95) is een echte aanrader 

voor fans van ADO en FC Den Haag. 

Het boek, uitgegeven door de NSC 

(www.nederlandsesportboekenclub.

nl), is overal te koop, bijvoorbeeld bij 

Van Stockum op het Spui. De netto-

opbrengst gaat naar KiKa, Stichting 

Kinderen Kankervrij.

Rob Baan en Ernst Happel

Over de eerste confrontatie met 

ADO-trainer Ernst Happel en diens 

rechterhand Rinus Loof vertelt Rob 

Baan in zijn biografie:

“Hartmann klopte op de deur van de 

trainerskamer en na een ‘Was ischt...?’ 

gingen we naar binnen en werd ik 

voorgesteld aan beide trainers. Happel 

keek even op van zijn bureau waar 

hij aan het schrijven was, gaf een 

minzaam knikje en ging door met zijn 

werk. Loof verwelkomde mij allerhar-

telijkst en stelde me op mijn gemak, 

want ik was knap zenuwachtig. Ik nam 

plaats aan een tafel waar aan beide 

uiteinden Happel en Loof zaten en ik 

een stoel in het midden mocht aan-

schuiven. Het heeft zeker een vol jaar 

geduurd voordat Happel een fatsoen-

lijk woord wisselde met mij. Loof was 

totaal het tegenovergestelde. Hij was 

vriendelijk en begrijpend en zorgde 

ervoor dat ik me snel thuis voelde bij 

ADO. Waarbij ik niet uitsluit dat de 

tompouces die mijn vrouw Jeanne me 

elke week meegaf voor bij de koffie 
daar een rol bij hebben gespeeld...”

Rob Baan en Tscheu-la Ling

Rob Baan werkte als jeugdtrainer van 

ADO veel samen met topscout Rob 

Wijnstok, die alle talenten in de Haag-

se regio altijd goed in kaart bracht. 

Samen gingen ze dan naar die jonge 

voetballertjes kijken. Zo ook op een 

dag naar een lange en langharige jonge 

voetballer bij de Haagse amateurclub 

Texas. Hij speelde nog in de B1 van 

die club en bracht als rechtsbuiten elke 

tegenstander tot wanhoop. Rob Baan 

schrijft in zijn biografie:

“Rob Wijnstok had het weer goed ge-

zien. Daar liep een echte rechtsbuiten, 

een geweldige pingelaar met fantasti-

sche passeerbewegingen en een mes-

scherpe voorzet. Maar Rob zei er wel 

bij dat het mannetje karakterologisch 

niet de makkelijkste was, om niet te 

zeggen stronteigenwijs. Zijn naam was 

Tscheu-la Ling en zijn vader was een 

bekende bokser en enorm gedreven 

sportman. Zijn zoon had het talent dus 

van hem geërfd, maar het betekende 

ook dat Tscheu-la dacht dat al het 

andere ook vanzelf zou komen, dus 

waarom zou je je druk maken? Trainen 

was leuk, maar uitslapen ook. Op tijd 

komen? Oké, dat was een nobel stre-

ven. Maar spijbelen moest toch ook 

kunnen, want je had toch ook wel eens 

geen zin. Het woord ‘discipline’ alleen 

al maakte Tscheu-la misselijk. Tactiek, 

je taak uitvoeren, het teambelang laten 

prevaleren boven je eigen belang, het 

waren begrippen die in Tscheu-la’s 

woordenboek niet voorkwamen. Wat 

hij graag deed was pingelen en dat 

kon hij als de beste. Hij passeerde 

tegenstanders alsof het paaltjes waren 

en dan gaf hij ook nog de beslissende 

voorzet of maakte het zelf af. Er zijn 

meer dan genoeg momenten geweest 

dat we hem wilden wegsturen van de 

opleiding, maar zijn vader kon mij er 

steeds van overtuigen hem opnieuw de 

kans te geven en geduld te bewaren. 

Achteraf heeft dat enorm goed uitge-

pakt en heeft Tscheu-la zowel bij Ajax 

als bij het Nederlands Elftal - ook in 

de tijd dat ik assistent-bondscoach was 

- zijn grote talenten kunnen etaleren.”

Rob Baan en Dé Stoop

Toen Rob Baan FC Den Haag in 1986 

ongeslagen kampioen van de Eerste 

Divisie maakte, had hij veel tegen-

werking van zijn eigen voorzitter Dé 

Stoop. Die pruimde hem niet en wilde 

liever vriend en stadgenoot Pim van 

de Meent aan het technische roer heb-

ben in Den Haag. Rob Baan schrijft er 

onder meer het volgende over:

“Als eerste riep hij de pers bijeen 

om zijn plannen te ontvouwen. Hij 

zou ervoor zorgen dat FC Den Haag 

in één jaar weer terugkeerde naar de 

Eredivisie. Maar dan wel met de beste 

trainer die er was en waar hij ook al 

mee had samengewerkt bij FC Am-

sterdam, Pim van de Meent. Hij was 

alleen een beetje voorbarig met z’n 

grote mond, want ik had een 3-jarig 

contract getekend en zat pas in het 

eerste jaar. Omdat Stoop het lef niet 

had gehad mij eerst te spreken voordat 

hij naar de pers ging, belde ik hem zelf 

maar op voor een afspraak. Die werd 

meteen gemaakt in het Van Der Valk 

hotel in Hilversum. Stoop begroette 

mij allerhartelijkst en legde meteen in 

heldere taal uit dat hij mij niet goed 

genoeg vond voor FC Den Haag. Van 

de Meent kende hij door en door, met 

hem wilde hij werken, hij zou FC Den 

Haag weer snel terugbrengen naar de 

Eredivisie. Ik luisterde, ging niet met 

hem in discussie, maar werd meteen 

zakelijk en vroeg hoe hij dacht mijn 

vertrek financieel af te handelen. Ik 
vertelde hem dat mijn arbeidscontract 

nog tweeënhalf jaar doorliep en vroeg 

hem hoe hij dat wilde afkopen. Daar 

leek hij even van te schrikken, maar al 

snel meldde de bikkelharde zakenman 

in hem zich weer: van afkopen kon 
geen sprake zijn, ik moest de eer aan 

mijzelf houden en ontslag nemen. 

Dergelijke bluf was bij mij natuur-

lijk kansloos. Ik ging niet in op zijn 

schandalige voorstel, het gesprek was 

beëindigd en ik bleef zitten waar ik 

zat: op de stoel van hoofdtrainer coach 
van FC Den Haag.”

‘Ernst Happel zei een jaar lang geen woord tegen me’
Rob Baan was ruim vijftig jaar voetbalprofessional. Hij was zelf geen grote voetballer, kwam voort 

uit het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders), maar werd wél een succestrainer in binnen- 

en buitenland. Hij boekte successen bij FC VVV, Roda JC, FC Twente, SC Cambuur, PSV, Excelsior, 

Sparta, de KNVB en de Australische voetbalbond, waar hij bij beide landen de status van ‘de enige 

ongeslagen bondscoach’ bereikte.
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Juni 1971, ADO wint z’n eigen Internationale Jeugdtoernooi, trainer Rob Baan gaat op de schou-
ders van o.a. Piet Gelauf, Dick Kolstee, Wim van Laar, Boudewijn de Geer, Rob Monnee en andere 

later zeer succesvol geworden ADO-jeugdspelers. Foto: archief Chris Willemsen

Maart 1969, Harry Heijnen verlaat geblesseerd het veld bij DOS-ADO en wordt ondersteund 
door manager Eddy Hartmann en assistent-trainer én masseur Rob Baan. Foto: archief Chris 

Willemsen



Links een luxe inloopruimte: de 

showkamer van het antiquariaat 

met de fraaiste en meest imposante 

boeken tentoongesteld in halfglazen 

kasten. Rechts de toegang tot het 

sortiment met indrukwekkende afme-

tingen en een hoogte van een meter 

of zeven.

Ik was onder de indruk: een boek-

handel met deze allure had ik nog 

nooit gezien: Boekenkasten langs 

de wanden tot een meter onder het 

(vuile) plafond; een viertal verplaats-

bare boekenladders om tot de hoogste 

planken te kunnen reiken; een forse 

negentiende eeuwse tafel met de 

nieuwste aanwinsten.

In de lengte van de ruimte stonden 

nog verscheidene manshoge kasten, 

maar desondanks kwam men ernstig 

plaats tekort om alle ‘instromende’ 

boeken een plek te geven. Als gevolg 

hiervan stonden overal boeken in sta-

pels langs de kasten op de grond, wat 

op mij een onthutsende en slordige 

indruk maakte en wat ik totaal niet 

had verwacht in een dergelijk chique 

bedrijf!

Dat vond z’n oorsprong in het feit dat 

men al geruime tijd op een nieuwe 

boekverkoper zat te wachten en ge-

woon geen tijd had om het inruimen 

bij te houden. Het was dus duidelijk 

wat mijn taak zou worden!

Ik moet vermelden dat ik - net na 

twee jaar militaire dienst - geen enke-

le ervaring had met het boekenvak. Ik 

las alles wat los en vast zat, dat wel, 

maar dat was natuurlijk niet meer dan 

een aanbeveling.

Collega’s

Mijn chef was de heer Th(eo) Strijker, 

een rustige, zeer aimabele man, 

sociaal-democraat in hart en nieren. 

De tweede man heette Piet Roos, een 

zeer nerveuze, voortdurend medicatie 

slikkende Limburger. Dritte im Bunde 

was Henk Edelman, mijn eerste 

collega.

Achterin, iets afgescheiden van het 

sortiment bevond zich de zichtafde-

ling, waar altijd twee dames werkten; 

destijds was Lidy Asselman één van 

hen - ik raakte met haar bevriend, een 

paar jaar later werd ze m’n schoon-

zusje! Verder nog Marjan Trapman.

Nijhoff was leverancier van een groot 

aantal bibliotheken van ministeries, 

maatschappelijke instellingen en 

grote bedrijven. Als wezenlijk onder-

deel van de service stuurde de firma 
mogelijk interessante boeken op zicht 

aan die klanten. De behouden boeken 

werden gefactureerd en de terug-

gezonden exemplaren stapelden zich 

hoog op op een tafel achterin de zaak.

De eerste zes maanden mocht ik niets 

anders doen dan de retourgekomen 

zichtboeken een plaats (trachten) te 

geven bij de desbetreffende rubrieken 

in de overvolle kasten. Een weinig 

enthousiasme oproepende taak moet 

ik zeggen, maar ik leerde op deze 

manier wel goed de voorraad kennen. 

Want vanaf dat moment mocht ik ook 

zo af en toe een klant te woord staan 

en werd ‘t wel leuk!

Zo kregen we in juni 1960 bezoek 

van de Israëlische president David 

Ben-Gurion die een staatsbezoek 

aan ons land bracht, maar ook tijd 

nam om het Nijhoff-antiquariaat te 

bezoeken. Vlak voor zijn vertrek 

liep hij ook nog even het sortiment 

binnen, trof toevallig mij als eerste 

en vroeg me waar de boeken stonden 

over Judaica (Joods leven, religie en 

cultuur). Hij was zichtbaar verrast 

door de ruime keuze die hij bij ons 

aantrof!

Het (particuliere) klantenbestand 

van Nijhoff was natuurlijk nogal 

specifiek  gelegen aan het fraaie 
Voorhout kon je niet spreken van een 

inloopwinkel. Er kwamen diploma-

ten, ministers en ambtenaren voor de 

politieke literatuur, rechtskundigen 

voor het juridische aanbod, neer-

landici en liefhebbers van goede 

literatuur en van onze grote collectie 

kunstboeken. Het waren ook vrijwel 

altijd alleen mannen!

We hadden drie ‘huisvrienden’, te 

weten dhr. J. Koelink, leraar Duits; 

mr. Frans ter Spill, lid van het College 

van Beroep voor het Bedrijfsleven en 

mr. E.A. Hillen, officier van justitie. 
Er ging vrijwel geen dag voorbij of 

zij kwamen tussen de middag even 

buurten, een praatje maken of com-

mentaar te leveren op ‘the facts of 

life’.

Eerder memoreerde ik al de vaste 

klandizie van de studenten van het 

Institute of Social Studies die hun 

boekentoelage bij Nijhoff kwamen 

spenderen.

Een heel curieus gegeven van het 

sortiment was het feit dat de drie vas-

te boekverkopers niet over een kassa 

beschikten! In de bovenste lade van 

ons bureau hadden we een bak van 

gevlochten metaal; elke dag kregen 

we van Nel Brethouwer een vast be-

drag van 100 gulden aan wisselgeld, 

geloof ik. Elke verkoop werd op een 

velletje papier geschreven, opgeteld 

en het totaalbedrag de volgende mor-

gen bij Nel afgegeven. De klant kreeg 

een geschreven kwitantie mee.

Alles ging contant; betaalkaarten en 

betaalpasjes moesten nog uitge-

vonden worden. Wel was het voor 

vaste klanten mogelijk op rekening 

te kopen; een doorslag van hun aan-

kopen kregen ze mee. Bij één klant 

liepen die aankopen soms torenhoog 

op: prof mr. F.J.F.M. Duijnstee, een 

buitengewoon aimabele man. Ik weet 

nog dat ik eens van de boekhouding 

het verzoek kreeg hem te herinneren 

aan een openstaande rekening van 

ruim 1.200 gulden. Toen ik dat onder 

zijn aandacht bracht, vroeg hij me die 

avond naar Hotel Des Indes te komen, 

hij zou dan zorgen dat hij het bedrag 

ter beschikking had. Zo geschiedde, 

maar ik heb ‘t altijd een merkwaardig 

maar wel mooi verhaal gevonden.

Uitzonderlijk mag ook het feit 

worden genoemd dat ik nog nooit een 

voorraadinventarisatie heb meege-

maakt! Dat werd gewoonweg niet ge-

daan. Hoe men dat boekhoudkundig, 

financieel en of belastingtechnisch 
heeft aangepakt? Geen idee.

Nijhoff heeft vrijwel altijd kunnen 

beschikken over goede boekverko-

pers. De beroemdste is Henri Mayer 

(1880-1958) geweest. Vanaf 1911 tot 

1945 was hij chef met een speciale 

belangstelling voor en kennis van de 

Franse cultuur en het Franse boek. Tot 

1956 bleef hij daarna nog adviseur 

voor die Franse afdeling. Hij had een 

grote interesse in de letterkundige 

wereld van zijn tijd en een persoon-

lijke band met tal van schrijvers en 

Nijhoff: een nieuwe boekhandel
Als laatste onderdeel van het Nijhoff-concern vertel ik u over de nieuwe boekhandel, oftewel het 

sortiment. Het was 1 januari 1960 toen ik daar als 21-jarige de twee treden opliep naar de voorhal 

van Lange Voorhout 9, vervolgens de grote marmeren hal betrad met de schitterende staande klok, 

twee sierkanonnen en het borstbeeld van Wouter Nijhoff (de Grote). 
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dichters; met sommigen onderhield hij 

een uitgebreide briefwisseling. In de 

Tweede Wereldoorlog heeft hij veel 

gedaan voor de verspreiding van il-

legale lectuur en stelde hij thuis ruimte 

beschikbaar voor het houden van 

geheime bijeenkomsten en lezingen.

Ook een verdienstelijk man tijdens 

de oorlog was Karel van Boeschoten 

(1907-1980), Mayer’s tweede man; hij 

heeft veel gedaan met betrekking tot 

hulp aan onderduikers, vervalsingen 

van identiteitspapieren en wapentrans-

porten.

Wanneer Hein Hardon exact aan het 

sortiment verbonden was, heb ik niet 

kunnen achterhalen; waarschijnlijk als 

opvolger van Mayer tot halverwege 

jaren vijftig, toen Strijker chef werd.

Mijn voorganger bij Nijhoff was 

Hilco Rodermond. Naar verluid werd 

hij verliefd op collega Marina (Riet) 

Veilbrief en dat vond de directie ken-

nelijk niet zo wenselijk. Hij vertrok 

naar de Nederlandse Antillen, zij naar 

boekhandel Erasmus in Amsterdam.

Toen Edelman in 1961 naar de ex-

portafdeling overstapte werd Ad van 

Muyen mijn collega; tot mijn vertrek 

in 1971 waren wij goede collega’s en 

speelden we (met de vrouwen) een 

partijtje bridge bij elkaar thuis. Na mij 

is ook Sjoerd van Faassen nog enkele 

jaren in het Nijhoff-sortiment werk-

zaam geweest. Dhr. Strijker deed de 

correspondentie voor onze afdeling; 

als secretaresses herinner ik me Groen 

en Tineke Dat.

Ik had ‘t hierboven al even over het 

feit dat Nijhoff geen inloopwinkel 

was, maar dat wil niet zeggen dat we 

niets te doen hadden! Met de grote 

instellingen aan wie wij leverden 

hadden we vrijwel elke dag contact, 

omdat veel bestellingen toen nog 

telefonisch werden gedaan, waardoor 

er soms ook een persoonlijke relatie 

ontstond. Verscheidene contacten kan 

ik me nog heel goed herinneren.

Bij de bibliotheek van de Shell werk-

ten toen Puck Beverwijk en mejuf-

frouw Eenstroom; een zeer belangrijk 

deel van hun bestellingen bestond uit 

woordenboeken Engels-Nederlands en 

vice versa. Daarvan nam men per jaar 

honderden sets af.

Bibliothecaris van het ministerie van 

Onderwijs was dhr. Klein Willink; bij 

Buitenlandse Zaken zwaaide mevrouw 

Van der Capellen de scepter. Tegen-

over Nijhoff op het Voorhout was toen 

nog de Koninklijke Bibliotheek ge-

vestigd - al klant sinds 1853 - in mijn 

tijd was mejuffrouw Josien Visser de 

bibliothecaresse.

Ook aan het Voorhout (naast Pulchri) 

was het CPB (Centraal Planbureau) 

gevestigd met mejuffrouw Neukir-

cher. Mejuffrouw Van Gogh kocht de 

boeken in voor de RVD, de Rijksvoor-

lichtingsdienst aan het Noordeinde. 

Evenals beide eerder genoemde dames 

kwam zij ook tussen de middag wel 

eens even binnen; ze vroeg altijd naar 

de nieuwste Maigret! Boeken voor 

de bibliotheek van de Tweede Kamer 

werden besteld door mejuffrouw 

Blaauw.

Tenslotte vermeld ik nog een belang-

rijke klant: de Nederlandse Taalunie. 

Deze instelling verzorgde de behoefte 

aan boeken en lesmateriaal voor 

jonge mensen in het buitenland die 

daar Nederlands studeerden. Dat ging 

jaarlijks om duizenden studenten, dus 

altijd een aardige omzet. Aanvanke-

lijk was mejuffrouw mr. Talsma mijn 

contactpersoon, na haar pensionering 

werd zij opgevolgd door Jacqueline 

Balteau aan wie ik met veel genoegen 

terugdenk.

Uit de Haagse Courant van 7 mei 

1966: ‘De afdeling boekhandel van 

Martinus Nijhoff is verplaatst van Lange 

Voorhout 9 naar het naastliggend pand, 

Lange Voorhout 11, dat in het eerste 

decennium van deze eeuw, toen nog vele 

patricische families hun domicilies aan 

deze fraaie ‘dreef’ hadden, bewoond 

werd door de familie Repelaer van 

Driel. Het perceel is reeds sedert 1952 

in het bezit van Nijhoff, doch het heeft 

vele voeten in de aarde gehad, de afd. 

Comptabiliteit van het Ministerie van 

Financiën, die er ‘tijdelijk’ gehuisvest 

was, tot heengaan te bewegen. Daarna 

begon de strijd om het behoud van de 

gevel, die de onnutte inhammen ten 

spijt op de monumentenlijst staat en dus 

geconserveerd moest worden. Hij is nu 

in een betonnen ‘corset’ gevat. Al is er 

nog geen etalage in optima forma, de 

wandelaars op het Voorhout zien nu ach-

ter de ramen, die hun oorspronkelijke 

onderverdeling hebben teruggekregen, 

boeken en boekenstellingen. Het Lange 

Voorhout heeft meer stijl gekregen.’

Ik kan me niet herinneren dat wij in 

het sortiment redelijk van te voren 

werden geïnformeerd over het voorne-

men van de directie ons ‘apegatje’ te 

verplaatsen. Nou ja, zo ging dat toen. 

Op een gegeven moment was ‘t zover 

en moesten we ons vermannen!

De nieuwe ruimte leek op ‘t oog wat 

groter, was in ieder geval lichter en 

alle nieuwe kasten waren op reikhoog-

te. De verhuizers kwamen en plaatsten 

alle boeken netjes op onze indicatie in 

de diverse kasten zoals van te voren 

gepland; zelf hebben we bijna niet 

hoeven sjouwen, dat moet gezegd.

De schitterende oude tafel werd 

vervangen door een tiental nieuwe. 

Kasten en tafels waren speciaal 

ontworpen en gemaakt van een mid-

delbruin gekleurde houtsoort; de vloer 

was van zwart rubber.

Onze oude benaming sortiment paste 

niet meer voor deze totaal nieuwe 

sfeer. Het was een gewone boekwinkel 

geworden! Achteraf heb ik wel eens 

gedacht dat met die verhuizing het 

begin van de ondergang van dit fantas-

tische bedrijf mede in gang is gezet...

Dat leek niet lang hierna te wor-

den geaccentueerd door een (wat 

later bleek) dubbele ramp! Door de 

verplaatsing van de voorraad was de 

zaak natuurlijk enkele dagen gesloten 

geweest; maar met frisse tegenzin 

was ik op een maandagmorgen aan 

de slag gegaan. Ik was nog alleen, de 

collega’s zouden pas in de middag 

beginnen. Geen vuiltje aan de lucht, 

zo leek ‘t...

Op een gegeven moment pakte ik 

ergens een boek uit een kast en mijn 

oog viel al snel op een donkere 

rand aan de onderzijde van voor- en 

achterplat. Links en rechts trok ik wil-

lekeurig wat boeken van de plank en 

ik raakte in een lichte paniek... Vrijwel 

alle boeken waren aan de onderkant 

doortrokken van een soort teakolie 

waarmee men de kasten - met de beste 

bedoeling, denk ik - had ingesmeerd!!

Toen Strijker, Roos en Ad later arri-

veerden, begrepen ze eerst niet wat ik 

probeerde duidelijk te maken: dat de 

hele voorraad kon worden afgeschre-

ven en moest worden vervangen.

De kastenleverancier heeft er volgens 

mij waarschijnlijk ook een paar 

nachten niet van kunnen slapen. Enfin, 
de kasten werden op een of andere 

manier ‘behandeld’ en zouden op een 

gegeven moment wel weer kunnen 

worden gebruikt...

Het duurde natuurlijk wel geruime tijd 

voordat de voorraad weer enigszins 

op peil was, maar wie schetst onze 

verbijstering toen we er na een paar 

weken achter kwamen dat opnieuw 

boeken aangetast bleken te zijn. Zij 

het in beduidend mindere mate dan de 

eerste keer, maar toch weer dusdanig 

dat tot vervanging van een groot 

deel van de voorraad moest worden 

overgegaan.

Bob Jongschaap

btjongschaap@ziggo.nl

Dit was het zesde deel over 

het Nijhoff-concern. In de 

volgende uitgave van De 

Oud-Hagenaar verschijnt het 

zevende en laatste deel van 

deze reeks.
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“Al onze producten 
hebben een 
duurzame insteek”

Er heerst een goede vibe op de Binckhorst. 

Iedereen voelt dat het oude industriege-

bied aan de rand van het Haagse stads-

centrum ‘the place to be’ is de komende 

tijd. Eén van de nieuwe ondernemers die 

hier is neergestreken is Ernst de Nobel 

met zijn bedrijf ProEcocoating.

‘Ik heb gekozen voor de Binckhorst omdat 

het hier bruist. Als je als ondernemer hier 

landt en gaat participeren in allerlei initia-

tieven, voel je dat de Binckhorst een mooie 

toekomst tegemoet gaat. Ik hoop wel dat 

hier niet al te glad gaat worden. Het ruwe 

randje van de stad, met her en der die in-

dustriële overblijfselen, moet men koeste-

ren en niet weg saneren voor glas en beton’. 

 

Ondanks zijn voorliefde voor een ruw randje 

is Ernst in het dagelijks leven vooral bezig 

met gladstrijken en mooi maken. Ernst is 

namelijk schilder, een duurzame schilder. 

En zijn bedrijf Pro Ecocoatings is een (groot)

handel in duurzame verf, voor bedrijven en 

particulieren.  

‘Het unieke aan de producten die wij 

verkopen, is dat ze allemaal een duurza-

me insteek hebben. Of het nu natuurverf, 

biobased verf of gerecyclede muurverf is, 

elk procuct draagt bij aan het verduurza-

men van de verfplas’, aldus Ernst. ‘Ik ben er 

namelijk van overtuigd dat we anders om 

moeten gaan met onze planeet en haar rijk-

dommen. Als duurzame schilder ben ik er 

trots op dat ik deel ben van een oplossing 

en niet langer van een probleem.’

Lees het hele verhaal van Ernst op www.

dehofpas.nl Met de Hofpas krijg je bij 

Ecocoatings 10 % korting.

De Hofpas groeit als kool. We zijn 
nu twee maanden ‘in business’ en 
inmiddels hebben al 45.000 men-
sen de Hofpas in hun portemon-
nee en dat aantal groeit gestaag 
verder. Al deze mensen profiteren 
dagelijks van kortingen en aan-
biedingen bij lokale bedrijven. 

De Hofpas is een even gemak-
kelijk als doeltreffend concept. 
Ondernemers geven voordeel aan 
buurtbewoners die daardoor vaker 
bij hen over de vloer komen. Zo 
helpen we elkaar. En een gevari-
eerd aanbod van  lokale winkels, 
horeca en plaatselijke dienstverle-
ners, zorgt voor een prettige sfeer 
op straat en stimuleert sociale 
contacten. En dat is waar het ons 

van de Hofpas uiteindelijk allemaal 
om te doen is.

Inmiddels zijn meer dan 185 
Haagse ondernemers ook over-
tuigd van het concept en hebben 
zich als partner aangesloten. 

Het aanbod is enorm divers. Het 
varieert van biologische voe-
dingsmiddelen tot aan korting op 
een verhuizing en van korting op 
stadswandelingen tot aan aan-
biedingen bij verschillende horeca.  
De Hofpas heeft echt voor ieder 
wat wils.  Ook voor jou. 

Maak ook deel uit van de groeien-
de Hofpas-community en vraag de 
pas vandaag nog aan!

HET GAAT GOED MET DE 

HOFPAS. DOE JE MEE?

HOFPASPARTNER 

ERNST DE NOBEL

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN 

DEN HAAG EN OMSTREKEN! 

VRAAG ‘M GRATIS AAN OP WWW.DEHOFPAS.NL
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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

Belastingen bij

erfrechten

Is het zogenaamde erfrecht (qua 

belastingen) niet totaal achterhaald? 

Immers mensen die hun hele leven heb-

ben gespaard (wit) en hun huis hebben 

afbetaald, daar wil de Belastingdienst 

als een ‘kannibaal’ nog met zijn 

grauwgrijze klauwen aan mee lopen 

graaien. Totaal oneerlijk om kinderen 

hiermee op te zadelen. Waardoor soms 

de grootste dramatische familieruzies 

en vetes ontstaan, die nooit meer zijn 

recht te breien. 

Er is een politieke partij (VVD) die 

af wil van erfbelasting of die lager 

wil hebben. In vrijwel alle westerse 

landen is het zo dat inkomsten van 

welke aard ook (extra) worden 

belast. Alleen op zwarte geldstromen 

zit geen belasting of sociale premies. 

Vandaar dat de Belastingdienst daar-

op kien is als het om grote bedragen 

gaat. De ruzies bij kinderen ontstaan 

door een andere verdeling dan 

ouders hebben bepaald, onder meer 

in hun testament. Er is overigens 

wel één ding: kinderen kunnen nooit 

onterfd worden. Zij moeten dan 

wel hun legitieme portie inroepen. 

Dus ook de drugsverslaafde dochter 

of zoon. Als je huis is afbetaald, 

betaal je ook geen belastingen meer 

aan de fiscus. Je komt dan op nul 
uit. Sterker nog, de rentelasten zijn 

grotendeels fiscaal aftrekbaar van uw 
inkomstenbelasting.

Consumentenzaken

Foute aansluiting

van vaatwasser

Bij de installatie van een nieuwe 

keuken is er iets behoorlijk fout 

gegaan met de aansluitingen van mijn 

vaatwasser. Daardoor heb ik op mijn 

laminaat in de keuken waterschade 

opgelopen. Die heb ik geprobeerd te 

verhalen op de keukenleverancier. Die 

wil alleen de foute montage vergoeden 

en verwijst mij naar mijn verzekering. 

Wat is uw mening?

Lijkt ons een lastige zaak vanwege 

de vele juridische kwesties. U zou 

het nog kunnen proberen bij de 

klachtencommissie waar de leve-

rancier onder valt, maar ook daar 

geven wij u weinig kans. Leveran-

ciers vergoeden alleen hun directe 

schade. Niet overige die als gevolg 

zijn van verkeerde montage. U kunt 

daarover contact kunt opnemen met 

uw verzekering. Die betaalt vaak wel 

waterschade door lekkages of iets 

dergelijks als men daarvoor is verze-

kerd. Anders komt het voor rekening 

van de privépersoon.

Wij vinden wél dat u uw best hebt 

gedaan. Daarom zijn alleen verdere 

(juridische) stappen een mogelijk-

heid hoewel u altijd een afweging 

moet maken van de extra kosten (?) 

en het eventuele succes.

Fiscale zaken

Waarom bestaat er

‘kansspelbelasting’?

Waarom bestaat de zogenaamde 

‘Kansspelbelasting’. Als je wint moet 

je betalen. Als je verliest krijg je niks 

terug. Een zaak om mee naar de recht-

bank te gaan. Anders moet je haar 

géén ‘kansspelbelasting’ meer noemen. 

Kansspel volgens de wet betekent dat 

je met dat spel kunt winnen of verlie-

zen. Dus bij verlies ook wat terug!

Op alle vermogen in Nederland zit 

1,2 procent boven vrijstellingen 

belasting in bo  . De door de fiscus 
bepaalde kansspelbelasting (tarief 

29 procent) heeft met de onver-

wachte inkomsten te maken. Bij 

prijzen boven de ongeveer 450 euro. 

Opbrengsten jaarlijks ongeveer een 

half miljard. Vaak te betalen door de 

organisator van het kansspel. Wil je 

die afschaffen, dan zal de overheid 

bezuinigingen moeten doorvoeren 

(bijvoorbeeld de uitkeringen omlaag 

of minder omhoog?) of die uit de 

economisch groei financieren.

Samenlevingskwesties

Scheiden van echtgenote

als zij dement is 

Wij zijn een echtpaar, Ik ben 77 jaar en 

mijn vrouw 73 jaar. Zij is opgeno-

men in een verzorgingshuis vanwege 

dementie/Alzheimer. Is het nu mogelijk 

toch te scheiden en heeft dat zin? Mijn 

vrouw is niet bij machte om mij bij te 

staan.

|Bij de Sociale Verzekeringsbank 

kunt u een aanvraag indienen om 

beiden de alleenstaande AOW te 

krijgen die circa 360 euro bruto per 

maand méér is. Dat is alleen maar 

mogelijk als uw vrouw langdurig 

wordt opgenomen in het verpleeg-

huis. Neem daarover ook contact op 

met het verpleeghuis. Scheiden heeft 

in die zin niet zoveel waarde. Soms 

kunnen fiscale aspecten t ch een 
rol spelen. Bijvoorbeeld: de eigen 

bijdrage die uw vrouw moet betalen 

aan het verpleeghuis en bij sociale 

voorzieningen. Daarbij is de vraag 

aan de orde die met persoonlijke om-

standigheden te maken heeft. Ook 

kan het gevolgen hebben voor uw 

huurtoeslag.

Maar de belangrijkste vraag is of 

u wilt scheiden van uw demente 

echtgenote. Raadpleeg daarover 

ook anderen. Er zijn mensen die 

bijvoorbeeld al 40 jaar met elkaar 

zijn getrouwd en moeite hebben om 

alleen om fiscale redenen uit elkaar 
te gaan. Sociale voorzieningen en 

relaties kunnen ook een rol spelen.

Op woensdag en vrijdag helpt Wim bij het 

Duinhuis. “De Geheugentraining voor oude-

ren is zo leuk. Soms geef ik een hint bij een 

kaartenspel met vragen. ‘Het is met een S! 

Snip en Snap? Swiebertje?’

En zo helpt Wim de Duinhuisgroep met het 

aanspreken van het geheugen in het Duin-

huis; een rustgevende ruimte met uitzicht op 

het Westbroekpark.

Woensdag is een drukke dag: Wim haalt en 

brengt de bewoners voor de stoelgymnastiek 

en het wekelijkse Petit Café.

Na a oop drinken de vrijwilligers nog onder-
ling een glaasje. “Dat hoort er ook bij, wij 

zijn een hechte groep. En ja, het is vermoei-

end, maar het geeft veel voldoening en ik 

leer ook nog iedere dag: je speelt in op het 

moment. Dat verveelt nooit.”

Ook geïnteresseerd in vrijwilligers-

werk? Op vier locaties in Den Haag 

bieden wij zorg van mens tot mens.

Neem vrijblijvend contact op met onze vrijwilligerscoördinator Stijn Leijnse.

Stuur een mail naar: s.leijnse@rudolfsteinerzorg.nl.

Wellicht het meest beroemde schilderij van de 

Delftse schilder Vermeer. Hier kan over getwist 

worden, immers Het Straatje en Het melkmeisje 

zijn toch ook beroemde stukken.

In Frankrijk vindt men Vermeer zelfs een groter 

schilder dan Rembrandt van Rijn.

Het Venduehuis bestaat al 205 jaar en staat op een 

plek die al sinds het begin van Den Haag in de 

dertiende eeuw onderdeel uitmaakte van de stad. 

Het is met recht een instituut. Het Venduehuis 

heeft sinds vorig jaar nieuw elan toe gevoegd aan 

zijn eeuwenoude traditie. Om de kopers en kijkers 

nog beter te bedienen zijn er vele aanpassingen 

gedaan. Het loont de moeite om op de kijkdagen 

eens langs te lopen als u toch in stad bent. De 

geschiedenis van het Meisje met de parel en het 

Venduehuis leest u elders in deze krant.

Kijkdagen 25, 26, 27 en 28 augustus. 

Veilingen op 30 en 31 augustus.

Rudolf Steiner Zorg Met recht een instituut
Vrijwilliger Wim Veldhoven is al vele jaren een vertrouwd gezicht bij Rudolf Steiner 

Zorg. Ooit is hij via-via gevraagd om te helpen bij het tuinieren in zijn woonplaats 

Scheveningen. Niet alleen omdat hij het nodig vond om onder de mensen te zijn, 

maar ook omdat hij op zoek was naar een zinnige tijdsbesteding. En dat vond hij bij 

Artaban. “Het is een uitdaging om met hen iets op te bouwen, zodat het wekelijks 

tuinieren van de grond komt én ieder een fijne middag heeft.”

Bij binnenkomst in het Venduehuis der 

notarissen hangt bij tijd en wijle het 

Meisje met de parel.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Het begon allemaal met sensitivity-

training.

    Ik weet het nog goed. Het was in het 

begin van de jaren zestig. Ineens was 

daar het idee dat je met molentjes liep. 

Dat was niet zo erg, want goed be-

schouwd liep iedereen met molentjes. 

De een wat meer dan de ander, maar... 

het kon beter.

    Onder leiding van godfathers als Carl 

Rogers en Kurt Lewin beseften we 

ineens dat we een innerlijke stem had-

den, waarnaar we dienden te luisteren. 

En dat de koets het voertuig is waar 

we in zitten. En dat onze ziel pas 

een plek zal hebben om in te stappen 

als wij ons thuis voelen in dit aardse 

voertuig.

     ‘Leren in vrijheid’ 

‘Leren in vrijheid’ was toen het motto. 

En natuurlijk is dat gelukkig nog 

steeds zo. Maar toen Rogers mij, als 

beginnend tekenleraar op een havo-

vwo, rond 1960 probeerde wijs te 

maken dat leerlingen ‘door provocatie 

moet worden geleerd de beperkingen 

die zij zichzelf hebben opgelegd, te 

overwinnen’, nam ik dat toen natuur-

lijk óók voetstoots aan.

  Bij deze dus, met enige gêne, verslag 

van enkele van mijn ervaringen op het 

gebied van heelwording en het zoeken 

naar dieper contact met onszelf binnen 

de bedding van gelijkgestemden.

     Kleurboeken 

Op een goede dag deelde ik mijn leer-

lingen in klas 4-vwo kleurboeken uit. 

U weet wel: van die kleurboeken waar 

op de linkerbladzijde bijvoorbeeld een 

ingekleurde kabouter staat, en daar-

naast een kabouter in zwarte lijnen. En 

dat het dan de bedoeling is, dat je de 

muts van de kabouter, die links al rood 

was gekleurd, op de rechterbladzijde 

ook rood kleurt. En zo verder.

  ‘Jullie mogen met die kleurboeken 

alles doen wat je maar wil, behalve 

waar ze voor bedoeld zijn’, luidde 

mijn opdracht.

    Nou, dat was aan geen dovemansoren 

gezegd. Men ging als een gek aan de 

slag.

    En het leuke was, dat je de niveau’s in 

durf, beperking en creativiteit al snel 

kon onderscheiden.

    Sommige leerlingen gingen namelijk 

niet verder, dan de kaboutermuts 

blauw in plaats van rood te kleuren. 

Andere leerlingen tekenden, iets 

gedurfder, naast de kabouter nog een 

andere kabouter. Maar ze kregen pas 

een compliment van me als ze uit 

het platte vlak los durfden te komen. 

Door één of meer bladzijden uit het 

boek te scheuren en daar bijvoorbeeld 

ruimtelijke huisjes van te bouwen. 

Helemaal geweldig was natuurlijk dat 

meisje, dat alle bladzijden losscheurde 

en er twintig proppen van maakte. 

Toen vroeg ze om twintig lege, glazen 

potten die ze vulde met water. En deed 

vervolgens in iedere pot een prop. 

Klaar! Wim T. Schippers had er een 

voorbeeld aan kunnen nemen. Een 

tien dus.

     ‘Ga eens aan de slag!’ 

Eén jongen in de klas deed echter 

niets. Ik had hem al eens aangespoord 

toen ik langsliep. Maar tevergeefs. De 

volgende keer dat ik langsliep zat hij 

nog steeds wat hangerig achter zijn 

tafeltje te niksen. ‘Kom, joh. Ga eens 

aan de slag’, maande ik hem. Maar 

nee, hoor. Niks.

  Toen we de resultaten hadden bespro-

ken vroeg ik hem enigszins geïrriteerd 

waarom hij niks had uitgevoerd.

    ‘Meneer’, zei hij. ‘De opdracht was, 

dat we álles mochten doen met dat 

kleurboek. Behalve waar het voor 

bedoeld was. Nou. Dat heb ik toch 

gedaan? Ik heb níks gedaan. En daar 

is zo’n kleurboek toch niet voor 

bedoeld?’

    Kijk. Dat was nou typisch zo’n 

moment waarop ik als leerkracht in 

de klas ook zélf weer eens wat leerde. 

Die jongen kreeg dus ook een tien.

     Zelfverzekerdheid uitstralen 

Een ander ‘provocatie’-experiment 

betrof een opdracht, die de leerlingen 

van de brugklas in de schoolpauze in 

de hal van de school moesten uitvoe-

ren.

  Ik wees ze vooraf op het wonder-

lijke verschijnsel dat plaats vindt als 

mensen zich in de drukte moeten 

voortbewegen. In een winkelstraat bij-

voorbeeld. Bij dreigende botsingen is 

er dan altijd wel iemand die het eerste 

uitwijkt om een botsing te voorkomen. 

Of, zo je wil, die het laatste uitwijkt. 

Of zelfs helemaal niet opzij gaat.

    ‘We gaan straks in de drukke hal oe-

fenen’, luidde deze keer de opdracht. 

‘We gaan kijken wie het laatst opzij 

gaat. Probeer zoveel mogelijk zélf de 

laatste te zijn die opzij gaat. Pas hele-

maal op het laatst moet je natuurlijk 

wél opzij gaan. Anders gebeuren er 

misschien ongelukken’.

    Het was een oefening in zelfvertrou-

wen. Zelfvertrouwen dat de leerlin-

gen op een natuurlijke wijze in de 

schoolhal dienden uit te stralen. Zodat 

anderen daarvoor eerbiedig opzij 

zouden gaan. En ja. Natuurlijk zijn 

brugklassertjes een stuk kleiner dan 

leerlingen uit 4-havo. Maar met zo’n 

prikkelende oefening in het regisseren 

van je eigen leven kan je niet vroeg 

genoeg beginnen, meende ik toen als 

trouw adept van Rogers.

     Puinhoop 

Hoe liep het af? Mag ik volstaan hier 

te vermelden, dat het een puinhoop 

werd? Er werd nog net niet gevochten. 

Er vielen nog net geen gewonden. 

Maar her en der moesten brugklasser-

tjes van de grond worden opgeraapt. 

En af en toe huilen natuurlijk. Een 

heel volgend lesuur moest ik besteden 

om me er uit te praten.

   Overspannen leerkrachten 

Maar het kon nog erger op het gebied 

van sensitivity-training. Dat was 

enige jaren later. Kennelijk had ik 

mijn sporen op dat gebied verdiend. 

Want ik werd, samen met een collega, 

gevraagd om een goeroe bij te staan 

op een weekend waarin (in opdracht 

van de afdeling onderwijs van de ge-

meente Rotterdam) getracht werd om 

een dertigtal overspannen leerkrachten 

middels sensitivity-training weer in 

wat rustiger vaarwater 

te krijgen.

  Het was in een 

landhuis aan het Rijn-

Schiekanaal nabij 

Delft.

    Na de koffi e en een 
opbeurend woord van 

de goeroe kregen de 

leerkrachten de op-

dracht om eens goed 

rond te kijken in het 

zaaltje waar zij zaten. 

Om vervolgens met 

allerlei materialen 

(die ik speciaal voor 

deze gelegenheid 

verzameld had) de 

ruimte in ‘het tegen-

deel’ te veranderen. 

Licht moest donker worden. Gezellig 

ongezellig. Vol moest leeg zijn. 

Enzovoort.

    Men ging aan de slag. Totdat alle 

meubilair buiten stond en we in 

volledige duisternis waren gehuld. 

Temidden van een gebergte van zwart 

plastic. Af en toe belicht door felle 

licht  itsen. Het komende koninkrijk 
Gods dus. In optima forma.

    De volgende opdracht hield in dat 

iedereen zich nu ergens in een hoekje 

moest verstoppen en middels een 

specifi ek geluidje moest aangeven 
waar hij of zij zat. Om aldus in contact 

te treden met de al dan niet aanwezige 

medemens in de chaos van onbestem-

de aanvliegroutes.

     Onderwijsfrustratie 

Al spoedig hoorden we ergens ‘piep’. 

Toen een iets harder ‘hallo?’. Vervol-

gens kruisten diverse geluiden elkaar. 

Totdat al die jaren van onderwijsfrus-

tratie en stress uiteindelijk ontaardden 

in een gebrul en geloei dat het een 

aard had.

  Dat ging een kwartier zo door. Ik 

adviseerde de goeroe om er een punt 

achter te zetten. “Nee’”, zei hij. “Nou 

begint het pas.”

     Flauwekul 

Om een lang verhaal kort te maken: 

vanwege twijfel aan het nut van mijn 

aanwezigheid ter plaatse verliet ik 

de villa spoorslags en heb sindsdien 

nooit meer iets met sensitivity-training 

te maken willen hebben. En ook niet 

meer met al die  auwe kul die daar 
later rijkelijk uit voortvloeide.

  Gewoon iedere ochtend na het dage-

lijkse stortbad even koud nadouchen 

lijkt me tegenwoordig meer dan 

voldoende.

    Een andere mening toegedaan? Mail 

het naar  julius.pasgeld@deoud-

hagenaar.email . 

 Het begon met Sensitivity-training   
  Mindfullness. Soulshooting retreat. Reflectiesessies. De innerlijke glimlach hervinden. Rebalancing. Holis-

tisch detoxen. Zit je in de knoop? Even een cursusje en je voelt je weer helemaal in je kracht staan. Zou er 

dan toch verband bestaan tussen ontkerkelijking en het huidige, enorme aanbod in zieleheil? 

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.

 Carl Rogers   

    

“Wij zijn er
 

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

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

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

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

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

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

verzorgers in regio Den Haag e.o.  

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

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag
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Prachtig elegante auto’s met name de Isabella 

Coupé. Hij werd geproduceerd van 1954 tot 

1961 en toen is de fabriek failliet gegaan.

Op zich had de Isabella een aparte en zeer 

herkenbare vormgeving. Dat begon met de 

grille met het enorme Borgward-logo. Smalle 

oranje lampjes op de spatborden voor en een 

hoop chroom.

Het was niet zo maar een auto, maar een voor 

de notabelen destijds en hij had het imago 

van degelijkheid en betrouwbaarheid. De 

motor leverde 75 pk met een topsnelheid van 

boven de 150 km per uur.

Schoonheid

Het interieur was zeker voor die tijd een 

plaatje van schoonheid. Het meest is mij het 

stuur bijgebleven. Prachtig wit stuur met vier 

chromen spaakjes aan elke kant ter hoogte 

van ‘tien over half vier’, met in het midden 

een kleinere chromen ring als claxon. De bin-

nen- en stoelbekleding was een combinatie 

van crème-achtig wit met fris rood. Een fraaie 

combinatie die mooi combineerde met het 

crème-witte dashboard met een goudkleurige 

band. Achter het stuur een mooi gevormde 

info-unit met daarin een lintsnelheidsmeter. 

In het midden het contact met daarnaast twee 

knoppen. Daarnaast de aansteker en weer 

daarnaast nog drie knoppen.

Alles zonder aanduiding waar ze voor dien-

den, maar dat zal de eigenaar wel snel onder 

de knie gekregen hebben, neem ik aan.

Tochtraampje

De portieren hadden een fraai kaartenhou-

dersvak, een armsteun en een deurhendel 

en twee draaihendels voor het raam en het 

tochtraampje. En dat laatste was wel bijzon-

der, want te doen gebruikelijk was dat het 

tochtraampje naar buiten draaide, maar niet 

bij Borgward, want die draaide je een stukje 

omlaag. Veel minder inbraakgevoelig dus.

Heel simpel, maar toch ingenieus voor die 

Borgward Isabella
Als ik aan de Borgward Isabella denk, dan denk ik altijd ook even aan 

Wilfried Abraham. Een schoolvriend van de Van Hoogstratenschool. Hij 

woonde in de Moucheronstraat, waar ook onze klassenleraar de heer Jopp 

woonde. En daar komt het, de vader van Wilfried die organist was, had zo’n 

donkergrijze Isabella.

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

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

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

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

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 13 juni vond u ook 

weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel 

goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing luidde de vorige keer: 

9-8-7-6.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

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

gende inzenders:

 . alfischberger, te ijswijk
• Hans Knipscheer, te Den Haag

• Nolly v.d. Berg, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

drie keer het boek De liegende rechter verloot. 

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op: vrijdag 7 juli.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 13

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

tijd was het stoelsysteem om de 

rugleuning te verstellen tot zelfs 

de ligstand. Niet dat de stoelen 

veel steun boden, maar dat was 

normaal in die jaren en datzelfde 

gold voor het overhellen in de 

bochten. Ook bijzonder voor die 

tijd was de gescheiden ventilatie. 

De bestuurder en de passagier 

hadden hun eigen schuifhendels 

om de luchtstroom te richten. 

De achterbank was even mooi 

ontworpen en naast een armsteun 

zat er aan de zijkant ook een 

keurig asbakje. Linksachter lag 

een trekhendel om de bagage-

klep te ontgrendelen. Van achter 

het stuur had je goed zicht op 

de neus en eveneens goed zicht 

rondom.

Trommelremmen

De Isabella stuurde zeer nauw-

keurig en lag comfortabel op de 

weg. De vering was soepel en het 

geheel voelde degelijk aan. Ja, 

eigenlijk alles verliep soepel, zo-

als het gas- en koppelingspedaal 

en het schakelen ook, al moest 

dat dan wel met enig beleid. En 

dat gold ook voor het remmen 

met rondom trommelremmen. 

Elegante auto!

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl
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Kom naar winkelcentrum Mariahoeve en geniet van alle HofpasvoordelenKom naar winkelcentrum Mariahoeve en geniet van alle Hofpasvoordelen

WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? 

VRAAG ’M GRATIS AAN!

Kom mosselen eten in de Lof der Zotheid
 
Op maandag, dinsdag en woensdag met de Hofpas onbeperkt 
mosselen eten voor maar 14,50 p.p.  inclusief salade, patat en 
saus.

De Lof der Zotheid, Herenstraat 16, Voorburg
kijk op www.dehofpas.nl

New Vision Haarmode
Haarmode specialist in kleur- en coupe-advies.
Met de Hofpas 10% korting op uw behandeling en tot 
eind juli gratis Redken haarmasker t.w.v.  € 7,50.

Wandelen met Maup!
In de maand juli organiseert Wandelen met Maup iedere zondag open wandelingen 
langs een uniek thema, waarbij iedereen kan aansluiten: Alle wandelingen starten om 
14:00, lopen in een rustig tempo en duren 2,5 uur.  Kosten € 10,- met de Hofpas € 9,-

Johan Sebastiaan Bachlaan 167
2264 WD Leidschendam
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Zie voor details en startpunten:  www.dehofpas.nl

Alle volkorenbroden €2,25 i.p.v. €2,75 Elke dag!!!

10 % korting op alle accessoires/onderdelen in de winkel

Bij Aankoop van 500 gr. Jong belegen Goudse kaas, gratis een pakje boter en 
een doos met 6 eieren

10 % korting op alle wenskaarten

10 % korting op briljant sieraden 
10 % korting op de Seiko collectie 
10% korting op de Mi Moneda collectie

Menu Nasi Tjampur voor € 5,40 met gratis kroepoek

3 kogelbiefstukjes van 125 gr. voor  € 4,95

In Mariahoeve is er altijd wat te doen

Kom naar Winkelcentrum Mariahoeve en geniet van de Hofpas-aanbiedingen

Hozee Tweewielers
10 % korting op alle accessoires/onderdelen 
in de winkel

De kaasspecialist Peter Friessen
Bij aankoop van 500 gr. Jong belegen Goudse kaas, 
gratis een pakje boter en een door met 6 eieren

Toko Anugerah
Menu Nasi Tjampoer voor € 5,40 met gratis kroepoek

Bakkerij Klink
Alle volkorenbroden €2,25 i.p.v. €2,75 Elke dag!

Kantoorboekhandel Weimar
10 % korting op alle wenskaarten

Juwelier Vuyk
10 % korting op briljant sieraden
10 % korting op de Seiko collectie
10% korting op de Mi Moneda collectoe

Mariahoeve Zomeragenda 
15 jul   Summervibes in Mariahoeve! 
 Bezoekers kunnen het zomerse gevoel, in de vorm van een cadeaupakket winnen.   Van 15 t/m 29 juli krijgt de bezoeker een deelnamefl yer bij een aankoop vanaf €10,-.

 28 jul Curiosamarkt

19 aug Mad Lab
 Midden in winkelcentrum komt een knotsgek laboratorium kun je     naar hartenlust enkele leuke proefjes doen. 

Slager Traiteur Dennis Kuijler
3 kogelbiefstukken van 125 gr. voor maar € 4,95

S lof

S maup Kijk op www.dehofpas.nl S vision


