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Ik was een kind en kon niet weten...
Als kleine jongen stelde ik me
voor hoe het zou zijn wanneer
je een step met een motortje
zou hebben zodat je de wijde
wereld in kon trekken. Een
droom die waarschijnlijk nooit
uit zou komen, hoewel...

Deze week o.a.:

Mijn laatste
bezoek aan de
Dierentuin
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Open brief
aan Gilbert
Creutzberg

Samen met mijn vriend Ben genoot ik
weer eens van een uitstekende cappuccino bij de Wiener in de Korte Poten.
Zo’n zestig jaar geleden kwamen we
hier ook al. Al pratende kwamen we
op het idee dat ik een verhaal voor
De Oud-Hagenaar zou gaan schrijven
waarin een aantal veranderingen die
onze generatie heeft meegemaakt
langskomen. We praatten kennelijk zo
hard, dat een tweetal charmante dames
op leeftijd die naast ons zaten zich
ermee gingen bemoeien.
Na enkele omzwervingen ging Ben
uiteindelijk in Voorburg wonen en ik
in Wassenaar. Reden te over om als
oud-Hagenaars - of liever Hagenezen
- minstens eenmaal per maand door
de binnenstad van Den Haag te gaan
lopen. “Wat is er veel veranderd”,
zeggen we met grote regelmaat tegen
elkaar. We zijn het er over
eens dat onze generatie
- laat ik zeggen: geboren
voor, tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog ontzettend veel veranderingen in korte tijd heeft
meegemaakt. Of het om
verbeteringen gaat of juist
niet, laat ik in het midden.
In dit artikel wil ik er
enkele noemen zonder
een waardeoordeel uit te
spreken en zonder naar
volledigheid te streven.
Waar ik het eerste aan
moet denken nu ik achter
mijn computer zit, is het
schrijven van artikelen
en boeken. Ik typte
mijn eerste boek toen ik een jaar of
vijfentwintig was op een Remington
12 die in 1925 de fabriek in Ilion de
USA verlaten had. Je draaide enkele
uiterst dunne velletjes papier met
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John Vroom
over de Austin
1800 Balanza

carbonpapier ertussen in de machine
en ging aan het werk, door met enige
kracht op de toetsen te slaan. Alleen
al dat geluid van het belletje wanneer
je bijna aan het eind van een regel
bent aangekomen! Mocht je een fout
maken dan kon je opnieuw beginnen.
Er bestond wel een mogelijkheid om

Remington

zo’n fout weg te lakken, maar het
resultaat was vaak onbruikbaar. En
dan nu. Verkeerde letters zijn makkelijk te vervangen en je kunt zelfs
stukken tekst en illustraties invoegen.
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WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedel s. Antiek, klokken,
oude Indonesische schilderijen, verzamelingen,
winkel- en restantpartijen enz. Bij verhuizing of
overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

WWW.KEESTALEN.NL

Pag. 19

Hulsmann

En wat het maken van fouten betreft,
je computer denkt met je mee en zet
onverbiddelijk een rode streep onder
de gemaakte fout. Overigens ben ik
het niet altijd eens met mijn computer,
maar ik ga er van uit dat ik nog steeds
de baas ben. Nog wel.
Vooral de techniek in algemene zin heeft ervoor
gezorgd dat de wereld
van nu er totaal anders
uitziet dan die van zo’n
zestig jaar geleden. Die
step met een motortje is
werkelijkheid geworden en wat dacht u van
bromfietsen, televisies,
computers en al die
andere mogelijkheden
waardoor mensen met
elkaar kunnen communiceren. Daarnaast heeft
de techniek van auto’s,
motoren en vliegtuigen
ook niet stilgestaan. Mijn
eerste motorfiets - een
Hulsmann met een Villiers-motorblok van 125
cc - kocht ik begin jaren zestig. Mijn
laatste motorfiets was een Moto Guzzi
met een motorblok van 1064 cc! In
mijn jeugd moesten we het doen met
een simpele radio, drie zenders was

al veel, of een kristalontvanger. Toen
de eerste televisie bij ons in de straat
kwam, mochten de kinderen uit de
buurt op woensdagmiddag komen kijken. Leg dat maar eens uit aan jonge
mensen van deze tijd.
In 1950 woonden er ruim tien miljoen
mensen in ons land en op dit moment
zeventien miljoen en deze toename
heeft uiteraard ook vele gevolgen
gehad. Opmerkelijk is het feit dat het
aantal inwoners in Den Haag tussen
1960 en 2017 afgenomen is met zo’n
7.000. Op dit moment wonen er ruim
520.000 mensen in onze stad. Als
we praten over zaken als vervuiling, overlast en files, dan speelt de
toename van de bevolking in ons land
daar zeker een rol bij. Het feit dat veel
vrouwen zijn gaan werken, heeft ook
diep ingegrepen in onze maatschappij. In mijn jeugd waren de meeste
vrouwen thuis te vinden. Natuurlijk
waren er wel degelijk vrouwen die
werkten, maar wanneer ze trouwden
of kinderen kregen, was de kans groot
dat ze ontslagen werden.
In algemene zin zijn de leefomstandigheden, zeker in ons land, er flink
op vooruitgegaan al geldt dat natuurlijk niet voor iedereen. Denk aan
zaken als behuizing, kleding, vervoer,
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medische kennis en de mogelijkheden
om door te leren. Toch bestaat er nog
wel degelijk armoede, ook in onze
eigen stad.
Ouderen hebben vaak de neiging om
terug te kijken. Vroeger was alles
beter is een bekende tegeltjeswijsheid.
Vergeet het maar, veel was anders, dat
wel. Lees het boek De avonden van
Van het Reve (nog) maar eens. Een
fraaie tekening van het gemiddelde
gezin uit de jaren vijftig van de vorige
eeuw.
Kortom, iedere tijd heeft zo zijn
eigenaardigheden om er nog maar
eens een tegeltjeswijsheid tegenaan te gooien. De generatie die hier
beschreven wordt, heeft wel heel veel
veranderingen meegemaakt. Daar
kun je ook onzeker van worden zoals
ik om me heen merk. Ik denk dat
het verstandig is om een doordachte
keuze te maken. Hier ga ik wel in
mee en daar niet. Wat anderen hiervan
vinden, is totaal onbelangrijk.
De titel van deze bijdrage komt uit het
door Wim Sonneveld gezongen lied
Het Dorp.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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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!

Kort samengevatte weemoed (3)
‘Kort samengevatte weemoed (3)’ in De Oud-Hagenaar van 13 juni 2017 heb ik
met plezier gelezen. Bij twee punten wil ik iets recht zetten. Het dubbeldik blok
vanille-ijs werd inderdaad verkocht door Jamin. Maar: verpakt in papier. Als het
tussen twee wafeltjes zat was het een Ermi-ijsje. Zo heetten de ijsjes die verkocht werden door de Residentie Melkinrichting (RMI). De ijscoman, gekleed
in uniform met pet (!), beschikte daarvoor over een speciaal stuk gereedschap:
een langwerpig blikje, open aan de bovenkant en met aan de onderkant een
handvat. Onder in dat blikje legde hij een wafeltje. Daar kwam het ijs op, dat
aan de bovenrand werd afgestreken. Daar bovenop kwam weer een wafeltje.
Vervolgens werd het blikje omgekeerd en kwam het ijsje er uit. En dan werd het
drukken op de beide wafeltjes om het ijs er tussenuit te persen en af te likken.
Een probleem daarbij was dat die wafeltjes op den duur zacht werden. Op Internet vond ik deze leuke foto met een hele colonne Ermi-ijsverkopers.
Het tweede punt betreft het belastingplaatje. Het gat daarin had inderdaad met
werkloosheid te maken. Maar het zat er niet in opdat iedereen kon zien dat de
fietser geen werk had, maar dat de politie dat kon zien ant was het geval een
werkloze hoefde geen rijwielbelasting te betalen, maar daar stond tegenover
dat hi zi n fiets alleen mo ht gebruiken om werk te zoeken n ieder geval dus
niet op zondag, dat kwam hem op een bekeuring komen te staan als hij gesnapt
werd.
Henk Kuilder
hjgkuilder@ziggo.nl

Colofon

De Galerij
Dank voor uw prachtige artikel over
De Galerij. Dat was, voor mij, weer
even ‘thuiskomen’. Van september
1939 tot juli 1946, kwam ik hier,
komend uit Marconistraat 96 dagelijks
langs op weg naar mijn lagere school,
de Dr. Herman Bavinckschool,
Cypresstraat 5. Heerlijk, die oude
Edisonstraat en die mateloos boeiende
Fahrenheitstraat. Ze staan nog haarscherp in mijn herinnering gegrift.
Ik zie de winkels en weet een aantal
namen ervan ook nog. De tijd dat,
wanneer je op straat je neus op de
stoep leegde en toevallig liep je meester - in mijn geval meneer Van Helden
- achter je, kon horen: “Dat doe je niet
op de straat, Huub! Daarvoor heb je
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vers heen de li st met nieuwe films
in de Haagsche Courant. Voor een
dubbeltje kon je een uur zwemmen
in zwembad Het Zuiderpark. Door
mijn militaire diensttijd is het contact
verbroken. Mijn vriendinnetje heette
Annie Jasper en had twee broers: Jan
en Leo, en een iets oudere zus die haar
voornaam nogal eens veranderde. We
zaten ook samen op de korfbal: Ons
Eibernest en Blauw-Wit. Annie: als je
nog onder ons bent, laat eens wat van
je horen aan Jan in Zwolle. Ik weet
zeker dat velen van u dit verhaal zullen herkennen. Ik was in die tijd nogal
‘ingevoerd’ in Den Haag.
Jan van Wijngaarden
jvanwijngaarden74@hotmail.com
Dierentuin
In de krant van 27 juni stelt Cor
Haanstra-de Haas dat de dierentuin
door brand is verwoest. Ik veronderstel dat ze doelt op het gebouw ervan.
Dat is niet door brand verwoest, maar
door de sloperskogel. En wel in 1968.
Ik was toen leerling van het HML. Het
lyceum is gebouwd op een deel van
het terrein van de vroegere Haagse
dierentuin. Vanuit het HML had je een
prima zich op de sloopwerkzaamheden. Direct na de sloop heb ik tussen
het puin gezocht naar de windvaan die
op de hoofdtoren van het dierentuingebouw stond, maar deze helaas niet
gevonden.

lingen in haar dansschool, maar omdat
Robert er al ingeschreven stond en ik
er fatsoenlijk uitzag, mocht ik daar
toch komen. Net als de schrijver Bert
Pauw de eerste lessen in de J.P. Coenstraat en later op de eerste etage van
Pulchri. Begeleid door een meneer op
een drumstel, om de maat te houden,
oefenden wij allerlei dansen. Meestal
had je voor bijvoorbeeld de foxtrot
een favoriet meisje en voor de Engelse
wals een ander. Zo herinner ik mij
nog, na 57 jaar, dat ik de Engelse wals
graag danste met een lange blonde
die Jenny heette. Zij woonde bij de
tramremise. Toen al een leuke meid,
want begin jaren zeventig werd zij
Miss Holland. Op die ambachtsschool
waren geen meisjesleerlingen en ik
kende er ook geen omdat ik hier niet
op de lagere school heb gezeten. Trots
was ik dan ook toen er bij Antoinette
P. een feestje was op hun zolder in
Leidschendam en ik mocht ook ko-

Koert Vrijhof
koertvrijhof@hotmail.com
een zakdoek!” En ik hoor hem nóg!
Met intonatie en alles. Gebeurde voor
VROOM, voorjaar 1946. Ach, ‘pas’ 71
jaar geleden... Nogmaals, dank.
Huub(je) Steketee
hubert-hzn@versatel.nl
Annie Jasper
Wat zou ik graag in contact komen
met het jeugdvriendinnetje met wie ik
zo’n tien jaar ‘dik’ bevriend ben geweest. Als we uit gingen deden we dat
nogal goedkoop en primitief. Het was
direct na de Tweede Wereldoorlog, zodoende. We gingen naar de goedkoopste bioscoop: Thalia in de Boekhorststraat. Toentertijd waren er in Den
Haag 24 bioscopen en elke donderdag

Dubois
Met veel plezier en nostalgie heb ik
het ingezonden stuk van Bert Pauw
gelezen van 30 mei. Met de vraag op
het voorblad: wie lezen deze artikelen
eigenlijk? Ben ik er een van, al ben
ik dan geen rasechte Hagenaar. Op
mijn dertiende verhuisden ons gezin
van Opperdoes (van de aardappels)
naar Den Haag. Daar bezocht ik de
tweejarige Ambachtsschool aan de
Nieuwe Haven 95. Afdeling timmeren.
Mijn vriend Robert, die op de mulo
in de Van der Parrastraat zat, had zich
ingeschreven bij dansschool Rocco
Dubois om daar te leren dansen. Toen
ik mij daar ook wilde inschrijven, was
dat een probleem. Mevrouw Dubois
had liever geen ambachtsschoolleer-

men. Mijn vader dacht: dat wordt toch
niks op die dansschool en betaalde pas
op het laatste moment! Het jaar erna
in 1961 gingen Robert en ik naar de
vervolgcursus. Altijd leuk en ook met
een prachtig eindbal met orkest, mooie
jurken en strakke pakken. Helaas heb
ik daar geen foto’s van. Ik was van
school af en ging werken bij aannemersbedrijf A.J. Vermeulen aan de
Noordwal 47. Wij verbouwden alle P.
de Gru terwinkels tot bankfilialen met
de
oen ik met de bakfiets langs
de Daltonschool reed, zag ik daar een
mededansschoolleerling en ik keek
gauw een andere kant op, zodat hij mij
niet zag. Het verbaast mij dat ik na
zoveel jaren alles nog zo gedetailleerd
voor ogen zie met de namen erbij. Zo
zie je maar wat een stuk in De OudHagenaar bij mij heeft losgemaakt.
Bert van der Sluis
h.w.vandersluis@hotmail.com

Aloysiusschool Brouwersgracht
Betreffende het artikel in De Oud-Hagenaar van mevrouw Van der Bol. Ja, wij
woonden in de Glasblazerslaan en ik was de oudste (geboren in 1942) en ging
dus naar de nonnen op school (bewaarschool) in 1945. Op een klassenfoto staat
op de achtergrond een zuster. Die wist van wanten. Om orde te houden kwam
haar witte touw met knoppen goed uit. Gewoon een paar klappen er mee.
Ondanks dat ik niet katholiek was opgevoed, moest ik toch elke morgen mee
naar de kapel. Ik ken het Wees Gegroet Maria en het Onze Vader nog steeds
geheel opzeggen. Zo werd dat er in gedramd. Mijn moeder vond het slaan
met het koord niet normaal, dus mijn laatste jaar niet afgemaakt en naar een
kleuterschool - aan het eind van de Prinsegracht achter een poort. De school
bestaat nog steeds, maar nu als een kinderopvang. Mijn ouders hadden angst
om mij naar de lagere school te sturen in het Westeinde, maar toen er op de
Prinsegracht een agent kwam te staan die voor en na schooltijd er stond om de
kinderen veilig over te brengen, was er geen probleem meer om mij - en later
ook mijn jongere broer - naar de ‘school met den Bijbel’, namelijk de Meester
Schabergschool te sturen. Dat was een goede school met goede leerkrachten en
hoofdonderwijzer.
Aad Horstmans
aad.horstmans@upcmail.nl
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Met een persoonlijk tintje als slot
Inmiddels was de laatste Nijhoff, Wouter Pzn. met pensioen
gegaan en met de komst van niet capabele opvolgers groeide
langzamerhand de onrust en de onvrede in het bedrijf.
De leidende staf, maar ook de wat jongere garde, kreeg steeds meer moeite
met merkwaardige en onbegrijpelijke
beslissingen. Bezwaren hiertegen en
suggesties voor verbeteringen werden
van de hand gewezen of doodgezwegen.
Signalering van het feit dat door de
onstuimige groei van het bedrijf de
stroom binnenkomende bestelde boeken onbeheersbaar dreigde te worden,
leidde niet tot hervormingen. Ondanks
enkele voorstellen daartoe van de
mensen op de werkvloer.
Voor mij persoonlijk groeide de
frustratie met de week. Want onze
afdeling was verantwoordelijk voor de
snelle en correcte afhandeling van de
bestellingen van binnenlandse, meest
Haagse instanties. Steeds minder
konden we aan de verwachtingen van
onze (goede) klanten voldoen, van wie
we velen persoonlijk kenden, zoals
eerder vermeld.
Het aantal en de frequentie van de
telefoontjes van geïrriteerde klanten
nam hand over hand toe. Je wist bijna
niet meer welke smoes nu weer te
bedenken. Steeds vaker dacht ik er
aan op te stappen en ergens anders
te gaan kijken. Er kwam nog bij dat
mijn vrouw en ik een tweede kind verwachtten. Onze toenmalige woonsituatie was zodanig dat ook daarvoor een
oplossing gevonden moest worden.
Het jaar 1970 zou uiteindelijk mijn
laatste jaar bij Nijhoff worden. Rond
die periode had de hele wereld het
over ‘communicatie’ en dat bracht me
op het idee bij ons de Boekenweek van
dat jaar aan dat onderwerp te wijden.
Met medewerking van collega’s van
de bestelafdeling zochten we leverbare
titels met betrekking tot dit onderwerp, bestelden ze met retourrecht
en ik richtte er een tentoonstelling
mee in. Met een aantal ludieke zaken
die - op een of andere manier - met
communicatie te maken hadden, werd
de winkel ‘opgeleukt’. Men had toenmalig minister van C.R.M., dr. Marga
Klompé, bereid gevonden de expositie
te openen, hetgeen geschiedde op 2
april 1970, om 16.00 uur, ha!

der omvangrijk - over Nijhoff samen
te stellen. Tenslotte had ik daar het
vak leren kennen en liefhebben. Die
kennismaking destijds was kennelijk
intensief en attractief, wat blijkt uit het
feit dat ik me nu nog moeiteloos heel
veel namen van oud-collega’s herinner. Van velen weet ik echter niet meer
welke functie men precies had; sorry
voor wie dat geldt in dit verhaal.

schild, destijds directeur van Boekhandel Van Stockum, bracht mij terug
naar ‘het westen’ en naar die bekende
zaak aan het Buitenhof, waar ik nog
34 jaar met veel plezier heb gewerkt.
Sic transit gloria mundi
De kiem van dit sombere slotakkoord
werd eigenlijk al vroeg gelegd: in
1947, direct na het overlijden van
Wouter Nijhoff. Toen bleek dat Wouter
Pzn. wel president-directeur werd,
maar niet het aandelenpakket van
zijn oom erfde! Pzn. was slechts in
het bezit van vijf procent (!) van de
aandelen en dat bleef zo. De rest was
in handen van de familie van neven,
nichten en aangetrouwden. Dus een
weinig benijdenswaardige positie
voor outer zn en dat zou de firma
enkele jaren later behoorlijk opbreken.
Voorlopig dus nog geen vuiltje aan
de lucht: de zaken gingen meer dan
uitstekend en daar was iedereen druk
mee. Echter, langzaam maar zeker
kwam toch de pensioneringsdatum
(1965) voor Pzn. in zicht en daarmee
steeg de onrust onder de aandeelhoudende familieleden. Die familie kwam
met een oplossing: men schoof - uit
eigen gelederen - successievelijk
twee jongere mannen naar voren als
opvolger voor de laatste Nijhoff. Die
kon niet anders dan hiermee instemmen, gezien zijn minderheidsbelang in
de firma bovendien had hi door zi n
beminnelijk karakter een grote hekel
aan confrontaties. De twee pogingen
liepen op niets uit; voornamelijk door
incompetentie van beide mannen en
hun totale onbekendheid met het boekenvak, gekoppeld aan een autoritaire
houding (!), waardoor ze op weinig of
geen hulp en begrip van staf en medewerkers konden rekenen. Presidentcommissaris N. van der Vorm, niet
gehinderd door enige vorm van res-

De weergave van de periode die ik zelf
bij Nijhoff doorbracht berust op mijn
herinneringen, met de mogelijkheid
of waarschijnlijkheid dat ik er hier of
daar naast zit. That’s all in the game!

‘Alles komt teregt’

pect of feitenkennis, stelde in 1964 zonder voorkennis of instemming van
Wouter Pzn. - een nieuwe directeur
aan, de heer H.J.H. Hartgerink (19161998). Ook deze nieuwbenoemde
buitenstaander begreep absoluut niets
van de unieke wetenschappelijke en
internationale aspecten van het soort
bedrijf dat Nijhoff was. Integendeel:
chefs en collega’s reageerden slechts
met een schouderophalen als hij iets te
berde bracht wat nergens op sloeg of
totaal niet paste in de bedrijfscultuur.
Onder zijn bewind werden bovendien
de onderhandelingen met het Kluwerconcern over de overname van Martinus Nijhoff N.V. opgestart en de totale
ondergang ingeluid! Gerits en een
aantal andere bekwame stafmedewerkers zagen de bui al hangen en namen

Zoals verwacht had Kluwer noch de
managementstructuur, noch de internationale ervaring om met een bedrijf
als Nijhoff succes te hebben. Aan de
Nijhoff-familie was echter beloofd vijf
jaar lang geen belangrijke veranderingen door te voeren, maar na afloop
van dat tijdsbestek was er desondanks
van het ‘Nijhoff sinds 1853’ niet veel
meer over. Eerst de ontmanteling van
de uitgeverij, waarbij de lucratieve
uitgaven - waaronder de Van Dale
en De Fruin - werden weggehaald,
even later gevolgd door de imprint
‘Nijhoff’, wereldwijd bekend en identiek met kwaliteit. Daarna volgde het
sortiment aan het Voorhout, zoveel jaren een trefpunt van politici, juristen,
schrijvers en kunstenaars.
Uiteindelijk werd in 1980 de boekenexport en tijdschriftenafdeling
doorverkocht aan een investeringsmaatschappij onder de naam Martinus
Nijhoff International. Men vestigde
zich in Zoetermeer en onder leiding
van Bas Guijt heeft men daar nog vele
jaren succesvol geopereerd, in ieder
geval tot eind jaren negentig. Hoe
het verder is gegaan, valt buiten dit
bestek.

Het was in september van dat jaar
dat ik in het Nieuwsblad voor de
Boekhandel een advertentie aantrof
die me aansprak: ‘Chef boekhandel
gevraagd in Leek. Huis beschikbaar!’
Ik solliciteerde en werd aangenomen;
met ingang van 1 januari 1971. Het
avontuur(tje) duurde echter niet langer
dan bijna twee jaar.
Mijn vriendschap met André Hout-

ontslag. Alleen Brandt Corstius bleef
trouw de jaarlijkse trips naar USA,
Canada, Japan en Australië maken.

Bas Guijt

Nawoord
Nou, het ei is eindelijk gelegd. Na
mi n boek over de firma Van Stockum
1833-2008. 175 jaar boekhandel,
veilinghuis, uitgeverij en literair leven in
Den Haag uit 2010 had ik me voorgenomen ooit iets dergelijks - maar min-

Mijn laatste herinnering betreft iets
dat het boekenvak aangaat: het ISBN
is het Internationaal Standaard Boek
Nummer. Het is een standaard in het
vak en maakt een uitgave uniek herkenbaar, wat het opzoeken en vinden
daarvan zeer vergemakkelijkt, met
name voor werknemers van een boekhandel of bibliotheek. Dit begrip deed
zijn intrede rond 1970, even voordat
ik wegging. Toen deze ‘uitvinding’ in
het nieuws kwam, waren de reacties
bij Nijhoff lacherig, meewarig en vol
onbegrip. Men zag het nut ervan totaal
niet in! Ik heb het altijd merkwaardig
en onbegrijpelijk gevonden dat deze
vaklui - en dat waren ze in hun tijd en
met hun mogelijkheden! - dat toen niet
hebben onderkend.
Wanneer zouden ze tot inkeer zijn
gekomen? Ik zal ‘t nooit weten.
Wat betreft de geschiedenis van het
bedrijf tot en met ongeveer1959, heb
ik geneusd in enkele publicaties van
Henk Edelman: Nijhoff in America:
Booksellers from the Netherlands and
the development of American research
libraries, part I,II and III. Eveneens uit
het Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde 1895 en 1947;
en uit het boek van Anton Gerits, Op
dubbelspoor en Pilatusbaan, heb ik nuttig materiaal gebruikt met betrekking
tot het antiquariaat.
Het gemeentearchief van Den Haag
beschikt sinds een paar jaar over
het Nijhoff-archief; de omvang en
betekenis daarvan is m.i. enigszins
teleurstellend. Dat zou voor een
dergelijk bedrijf wel wat omvangrijker hebben mogen zijn. Gelukkig is
het sinds kort - november 2016 - wel
geïnventariseerd!
Bob Jongschaap
btjongschaap@ziggo.nl
Dit was het zevende en
tevens laatste deel over het
Nijhoff-concern. Alle voorgaande stukken zijn in de afgelopen zes uitgaven van De
Oud-Hagenaar terug te lezen.
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500 Ê

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Ê

ÊÊ

Ê
TIE: Allerlaatste hutten
ÊAK
EE
2e Persoon GRATIS M

Ê

Riviercruise vertrek
vanuit Rotterdam

8 dagen met MS Lale Andersen ****
over Rijn en Moezel naar Bernkastel
van 22 t/m 29 juli 2017

2e Persoon 100% Korting
LALE ANDERSEN

Ê

Vroeg of laat krijgen veel echtparen te maken met een opname van de partner omdat de zorg
thuis niet meer haalbaar is. Helaas kan het voorkomen dat het op een gegeven moment niet
meer mogelijk is om samen onder één dak te wonen, omdat beide partners zorgbehoevend zijn
geworden, maar allebei andere zorg nodig hebben.

Ê

LALE ANDERSEN

Stichting Eykenburg biedt uitkomst!

2-kamerappartementen voor echtparen en stellen
In juni 2017 worden in Huize Eykenburg tien 2-kamerappartementen opgeleverd, specifiek voor
echtparen of stellen.
• Eigen huiskamer, slaapkamer en badkamer
• Geschikt voor verlenen zware lichamelijke zorg
• Gemeenschappelijke huiskamer met andere appartementbewoners
• U houdt de regie in eigen handen
• Vele mogelijkheden zoals maaltijden in eigen appartement of gezamenlijke huiskamer,
afspraken over zorgmomenten, plaatsen eigen wasmachine of eigen keuken.

All Inclusive Bus excursiereis

Het mooiste van Nederland

Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,
388,-Van 31 juli t/m 4 aug. 2017
5 dg. nu al vanaf € 349,
349,-- p.p.

Riviercruise met Lale Andersen ****
van 15 t/m 22 juli 2017
8 dg. nu al vanaf € 675,
675,-- p.p.

Ê

Stichting Eykenburg is trots op dit vooruitstrevende project en hoopt hiermee te kunnen
voorzien in de wens van vele echtparen of stellen om samen de oude dag door te brengen.
Wilt u weten of u voor één van deze appartementen in aanmerking komt?
Omdat iedere situatie anders is staat het transferbureau u graag persoonlijk te woord dus bel
gerust via telefoonnummer 070-7507000 en vraag naar Chama Bishesar of Leonie de Roo.

www.eykenburg.nl

van
Ê uit Rotterdam

% korting
Ê 0%
10
1

Andere zorg nodig, toch samen wonen

Meer informatie 070 - 750 70 00

1e pers. va. € 720,720,- ACTIE 2e pers. gratis

Ê
Ê28% korting

% korting
Ê25%
25

Ê All Inclusive Hotels Autoreizen

All Inclusive Hotels Autoreizen

Hotel Am Wall *** Soest / Westfalen
Voordeel Midweek in aug. & sept. 2017
5 dg. van € 265,
265,-- nu al vanaf € 199,
199,--

Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland
3, 4, 5 en 8 dagen
4 dg. van € 195,
195,-- nu al vanaf € 139,
139,--

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

ZOMERSE KORTINGEN BIJ MANGO
km/u

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

km

van € 1.495,voor

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

te vouwsco
ch
mobiel
ot

6
14

Sammy LA

Best verko

VOLOP ACTIES BIJ MANGO IN JULI!

in d e U S A

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

km

voor

€ 500,VOORDEEL!

km/u

km

• Digitaal display, full-ledverlichting en
USB-aansluiting

van € 2.350,-

€ 995,-

17
55

van € 5.895,-

€ 1.749,-

voor

€ 600,VOORDEEL!

€ 4.495,-

€ 1.400,VOORDEEL!

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

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

van € 4.495,voor

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

€ 2.995,-

17
50
km/u

km

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

€ 1.500,VOORDEEL!

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Acties geldig t/m 29 juli en zolang de voorraad strekt.
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

‘t Sluijsje: het verdwenen buurtje bij het Rijswijkseplein
Tot 1834 behoorde de huidige Scheepmakersstraat, nabij het
Rijswijkseplein, tot Rijswijks grondgebied. Het was eeuwenlang een gezellig buurtschap waar flink handel werd gedreven.
Weinig mensen kennen het bestaan van dit gehucht op de
grens met Den Haag.
Op de scheepswerf van de familie
Lusthof werd in 1634 al druk getimmerd en gezaagd. De locatie langs
de Vliet was uitstekend gekozen. De
werf was gelegen ver buiten het zicht
van de Rijswijkse bestuurders op een
stukje grond grenzend aan de voormalige gasfabriek tot aan de Weteringkade en het Rijswijkseplein. Het
was vanouds Rijswijks grondgebied,
maar vanwege de beperkte omvang
lag het land aanvankelijk braak. Dit
stukje grond werd in de volksmond
aangeduid als ‘t Sluijsje en was
vernoemd naar het kleine schutsluisje
op de Weteringkade dat daar vanaf
de vijftiende eeuw heeft gestaan. Het
was een klein gehucht, waar aanvankelijk weinig mensen woonden. Af en
toe kwam er een veldwachter langs,
maar de trip vanuit Rijswijk was niet
zijn grootste hobby.
Scheepswerf
Aan het begin van het gehucht aan
het Trekvlietplein stond de vertrouwde Boontjesmolen: een watermolen

die vanaf 1446 moest helpen de
Bovenveenpolder droog te malen. De
molen is op tal van schilderijen terug
te vinden. Tot begin twintigste eeuw
heeft de molen trouw zijn plichten
vervuld, staande naast de Gasfabriek.
In de loop van de jaren kwamen er
steeds meer huizen in het gehucht te
staan, maar ook de bedrijvigheid nam
toe. Holland had in de zeventiende
en achttiende eeuw een uitmuntend
netwerk van waterwegen, waarop levendig scheepvaartverkeer te vinden
was. Aan de Vliet zien we diverse
rendabele scheepswerven, doch
één van de eerste is te vinden aan ‘t
Sluijsje. Eigenaar Lusthof deed veel
aan reparaties, doch maakte daarnaast
ook zelf handzame schuiten voor meestal - de vrachtvaart. Later zien
we aan ‘t Sluijsje ook een overdekte
kolfbaan verschijnen. Vermoedelijk
is de weduwe Sap daarmee begonnen
rond 1730. Vooral de deftige Hagenaars lieten zich graag vermaken op
de gezellige kolfbaan. Naast een balletje slaan was het ook een aangena-

me plaats om te socialiseren zoals we
dat tegenwoordig zouden noemen.
Anarchie
Naarmate Den Haag groeide, kreeg
het gemeentebestuur steeds meer last
van het kleine gehucht. Doordat het
zover van het Rijswijkse centrum
was gelegen, ontbrak adequaat
toezicht. Het gebied leek soms op een
anarchistisch bolwerk, waarop ieder
zijn gang kon aan. De bewoners konden gemakkelijk de wetten ontduiken
of naar hun hand zetten. Een paar
eenden vangen voor een heerlijk maal
was gauw gepiept. Hetzij voor eigen

gebruik, hetzij voor doorverkoop.
Een hapje eten en vorstelijk drinken
ging uitstekend samen in de oude
herberg met de toepasselijke naam
‘Pas Buiten’, die vlakbij het Rijswijkseplein lag. Schepen met afgekeurd
vlees en groente kwamen langs de
Vliet -dus net over de gemeentegrens
met Den Haag- te liggen om vanuit ‘t
Sluijsje zaken te doen met de Haagse
bevolking die er grif op afkwam.
Annexatie
De Haagse burgemeester deed in
1818 zijn beklag bij de Zuid-Hollandse Gedeputeerde Staten over ‘de

erbarmelijke situatie, die er heerst
in het gebied’. Gevraagd werd om
annexatie van deze ‘vrijstaat’, waar
wetten massaal werden overtreden.
De ambtelijke molens maalden langzaam. Den Haag drong regelmatig
aan op voortvarendheid. Uiteindelijk
ondertekende Willem I in 1834 de
wet die de grenscorrectie regelde.
Meer geschiedenis over de omgeving
van het Rijswijkseplein, zie mijn
boek ‘t Sluijsje (1580-1834), het onbekende Rijswijkse buurtschap bij Den
Haag. Verkrijgbaar bij de schrijver:
helmhuis@ziggo.nl.

Ford Taunus 12 M
Met groot plezier heb ik ook deze week weer de De Oud-Hagenaar van voren en naar achteren bekeken en gelezen. Een prachtige rubriek treft me vaker, namelijk die van John Vroom. In een
aflevering wordt een foto getoond van de Ford Taunus 12M.
Als ik denk aan de Taunus 12M, denk
ik aan mij eerste auto; ook een 12M,
maar een ouder model - dacht ik. In
mei 1965 deed ik (voor de eerste keer)
met goed gevolg mijn rijexamen,
met name vanuit het Haagje over de
rotonde bij toenmalig Ypenburg naar
Delft. Daar over bruggetjes en nauwe

straatjes; een genot, want ik vind autori den nog steeds leuk en heel fi n en
dat schadevrij na ruim vijftig jaren.
Hierbij een foto genomen in Delft.
In het jaar van mijn examen waren vooral de kleinere auto’s voor
de smalle beurs aantrekkelijk. Een

kevertje vond ik met mijn lengte
van 192 cm te eng, zodat ik omzag
naar een betaalbare ‘middenklasser’;
daarbij geholpen door kennissen viel
de keuze op de 12M. Bij het toenmalig
Centraal Autobedrijf in het Haagje viel
ik voor de 12M; wat een auto, lekker
ruim en prachtig uiterlijk. Deze Ford,
geproduceerd in Keulen, met voorwielaandrijving! Ik vond dit werkelijk
heel bijzonder, waaraan een super
rijeigenschap verbonden. Tenminste,
in mijn ervaring. Deze 12M is een
Amerikaans ontwerp bestemd voor de
Europese markt. De korte motor (met
1,2 liter) werd ook nog naar de vooras
geplaatst. Bijzonder was de ruimte
voorin met één zitting zowel voor de
bestuurder én de passagier; wel met
twee rugleuning. Verder drie stuurversnellingen en de handrem links van
het midden onder het dashboard.
In het jaar 1967 kreeg het personeel
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds de koude mededeling dat het
kantoor aan de Benoordenhoutseweg
46. Overgeplaatst zal worden naar
Heerlen. Zeker voor het personeel een
koude douche, maar daarover binnen

dit artikeltje terzijde. Het jaar daarop
ging ik met enkele collega’s ‘op
verkenning’ in het zuiden, waarvan
hierbij een foto op de helling van Simpelveld (toen nog onbebouwd).
Vier maanden heb ik met twee collega’s gependeld tussen Heerlen en
het Haagje; door weer en wind in de
harde winter 1968-1969. Mijn 12M
trok ons overal door de besneeuwde
en beijzelde wegen heen; volgens mij
mede door de voorwielaandrijving. De
rit duurde destijds vier en een half uur!
We logeerden in Ubachsberg ‘bie d’r
Köster’.
‘Het Nieuwhaagje’
Hij nam ons mee naar de beroemde
eeuwenoude brouwerij in Wijlre.

Helaas daar kreeg m’n 12M een harde
klap te verwerken. Een grote kiezelsteen sloeg door het carter, helaas.
Toch vond er een reparatie plaats,
maar na een paar jaar, inmiddels
wonend in Nieuwehagen, gaf hij onder
ruim rouwbeklag de geest.
Nieuwenhagen, leuk genoemd door de
gemeentesecretaris ‘het Nieuwhaagje’.
Mijn trouwe 12M was dus aan vervanging toe. Met pijn heb ik afscheid
genomen.
Dit is mijn verhaal over de onvolprezen 12M.
Dick Schuurhof
dj.schuurhof@kpnplanet.nl
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Schroeder en Stichting Zorgkringloop steunen
Stichting Sovata ww.stichtingsovata.nl (beddengoed en kinderkleding)
Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl
Het Rode Kruis www.rodekruis.nl/denhaag
Leger des Heils www.legerdesheils.nl (kleding)
Weggeefwinkel Jonckbloetplein
Mensen in Nederland zonder budget (gratis zorgartikelen)
De winkels van Kringloop Holland www.schroeder.nl
Buurthuizen van de Toekomst

• Ontruimingen

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

• Kleine verhuizingen

06 - 482 040 60
maandag - vrijdag 09.00-18.00 uur

• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding

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

maandag - vrijdag 08.00-17.00 uur

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

Hulp bij uw
administratie
Is uw privé-administratie een te zware last voor u?
Stapelen de brieven zich op? Heeft u een brief gekregen
van een instantie waarvan u niet weet hoe deze af te
handelen? Kunt u hulp gebruiken bij het schrijven van een
bezwaarschrift? Moeite met het invullen van formulieren?
Of het nu gaat om de belastingdienst, het UWV,
de sociale dienst of een andere overheidsinstantie.
De Volharding helpt als dat nodig is. Zonder te oordelen.
Gratis advies en waardevolle hulp.
Onze professionele ombudswerkers waarborgen uw privacy.

Meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-221 05 82
of mail raadendaad@devolharding.nl

Hulp bij uw administratie
WWW.DEVOLHARDING.NL

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Roggeveenstraat 141, 2518 TM Den Haag
Tel. 070-221 05 82 | email: raadendaad@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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DEZE WEEK OP

maandag t/m vrijdag
06.00
Benoordenhoutseweg, park van de Dierentuin. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Mijn laatste bezoek aan
de Haagse Dierentuin
Nadat ik de voorpagina van De Oud-Hagenaar van 2 mei had gelezen over ‘Jongen uit Spoorwijk beleeft einde WO II’, was ik even
sprakeloos. Ik ben toen ook diezelfde avond gearresteerd en zat
in dezelfde groep. Maar met mij is het anders verlopen. Ik noem
mijn verhaal: ‘Mijn laatste bezoek aan de Haagse Dierentuin’.
Ik woonde aan de Alberdingk Thijmplein, hoek Vosmaerstraat, tegenover
de school. Op die bewuste avond,
eind februari 1945, zat ik - net 17
jaar oud - met mijn ouders aan tafel.
Mijn twee jaar oudere broer was
niet thuis, hij werkte ‘s nachts in de
gaarkeuken aan de Gaslaan. We zaten
te koukleumen en op tafel stond een
oliepit als verlichting, want gas en
elektriciteit was er niet meer. Opeens
werd er aan de voordeurbel getrokken
en keihard tegen de voordeur gebonkt
en geschreeuwd. “Open! Open!”
Foute boel, dacht ik en vloog door
de keuken het balkon op en langs de
regenpijp naar beneden de tuin in.
Maar ik had in het donker niet gezien
dat er een stuk of zes Duitsers in de
tuin mij op stonden te wachten. Ik
ben toen op hardhandige wijze weer
naar de voordeur gebracht en daar kon
mijn moeder mijn jas en schoenen
aanreiken. Toen werd ik gebracht naar
het boekenwinkeltje op de hoek van
de Beetsstraat. En daar stond al een
man of tien onder bewaking. Een stuk
of drie Duitsers hebben ons hele huis
doorzocht op zoek naar mijn broer.
Het was dus allemaal ‘verraden werk’.
Even later kwam mijn moeder mij nog
een klein stukje Zweeds wittebrood
brengen en smeekte zij die Duitser
om mij vrij te laten. Nee, dus. Even
later kwam er een jongeman met een
meisje aan zijn arm aangelopen en
toen hij wat dichterbij kwam, zag ik
dat het Bertus Notting was van de
Hildebrandsraat. Ik zeg: “Wegwezen.”
Maar toen hij zus had thuisgebracht,
zij woonde aan de Oltmanstraat, belde
hij nog even aan bij ons om te vragen
wat er gebeurd was. Gaat de deur
open en staat er een Duitser voor zijn
neus en die dacht natuurlijk dat hij
mijn broer was, waar zij naar op zoek
waren. En even later stond hij ook bij

de groep. Ook Wim Bouwman van
de Beetsstraat was erbij. Kort daarna
moesten wij, inmiddels 25 man, gaan
lopen. Voor, opzij en achter ons Duitsers met geweren. Ontsnappen was
onmogelijk. Ik was bang dat zij ons
zouden fusilleren, denk aan bijvoorbeeld de Parallelweg. Lopend in het
hartstikke donker via de Waldorpstraat, Vaillantlaan, Prinsegracht, Spui,
naar de Lange Vijverberg. Hier zat de
Ortskommandantur. En daar brandde
wel licht. Wij werden allemaal geregistreerd en moesten al onze papieren
afgeven. Een Ausweis had geen enkele
waarde. Maar er werd ook gevraagd of
wij honger hadden. En dat hadden wij
natuurlijk. Kregen allemaal een portie
stamppot. Toen weer verder met de
hele groep. Toen dacht ik: nu brengen
zij ons naar de gevangenis aan de
Pompstationsweg. Maar wij kwamen
op het Malieveld aan. Halverwege het
Malieveld stond de afzetting van het
Spergebied. Toen was het nog maar
een paar passen en we stonden in de
Haagse Dierentuin. Via de oprijlaan
werden wij in het restaurant gebracht.
En daar zat al een man of dertig. Over
de hele zaal lag een dikke laag stro,
daar moesten wij op slapen. Nadat er
ontdekt was dat er een raam omhoog
geschoven kon worden, ben ik na twee
dagen met nog vier man gevlucht. Dat
was linke soep, want er liep steeds
een wachtpost om het gebouw. Ik ben
toen met een man meegelopen die zei
wel een onderduikadres voor mij kon
vinden op Scheveningen. De man was
schoenmaker en woonde in de Molenaarstraat. Maar Scheveningen was
een spookstad geworden, er woonde
bijna niemand meer. Al lopend zijn we
samen in de Renbaanstraat aangekomen bij een schoenmakerij. De man
heeft voor mij een onderduikadres
gevonden in de Zandvoortstraat. Ik

kon daar blijven, totdat er een gelegenheid zou komen om ongemerkt het
Spergebied te verlaten, want ik had
geen papieren meer. Er was echter een
probleem: hij had geen eten voor mij.
Het werd mij afgeraden, maar ik ben
de volgende dag naar de Scheveningseweg gelopen bij de doorgang
van de Promenade. Ik had een smoes
verzonnen dat ik vijftien jaar was en
dat mijn Ausweis in de maak was. De
Duitse wachtpost twijfelde even, maar
liet mij toch gaan. En toen hollend
naar Spoorwijk. Thuis aangebeld en
door de brievenbus geroepen, maar
niemand thuis. Toen aangebeld bij
goede buren, hoek Vosmaerstraat, de
familie Vinju. “Kom boven! Waar
kom jij vandaan?” Zij vertelt mij dat
mijn moeder naar het Staatsspoor was
gegaan, want zij had gehoord dat er
een trein ‘onder stoom’ stond en dat
die groep uit de Dierentuin hiermee op
transport zou gaan. Zij hoopte mij dan
nog te zien. Ik weet niet hoe, maar zij
is meteen naar het Staatsspoor gegaan
en daar stond mijn moeder samen met
nog wat mensen. En zij vroeg: “Heb je
al wat gezien?” “Nee, nog niet.” “Ga
maar naar huis, want Flip zit bij mij
binnen.” Ja, dat was wel even huilen,
hoor. Nadat mijn broer en ik een tijdje
ondergedoken waren bij de familie
Vinju, zijn wij ondergedoken bij de
familie De Zwart aan de Lidewijdestraat. Ook zij namen toch maar
twee jongens in huis met alle risico
van dien. Maar ik ben nooit meer in de
Haagse Dierentuin geweest.
Een jaar aar na de oorlog moest mijn
broer opkomen voor de dienstplicht.
Toen voor twee en half jaar naar
Nederlands-Indië. Toen hij op de boot
zat, moest ik op komen draven voor
de dienstplicht en ook ik voor twee en
half jaar naar Nederlands-Indië. Op 1
juni 1950 waren wij allebei weer thuis.
Zodoende had de oorlog voor ons en
onze ouders tien jaar geduurd.
Flip Meershoek
ph.meershoek@gmail.com

Mogge Michiel

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

9.00

Aan de Bak

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

12.00

SuperDebby

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

14.00

Jouw Middagshow

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

16.00

Studio Haagsche Bluf

Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij.

19.00

Rudo

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

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

maandag t/m vrijdag
15.15

Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films.

17.00

maandag: WestDoc Regionale documentaires.
dinsdag: TV West Archief Herkendebare beelden uit het
archief van TV West.

woensdag: Gewoon zo dus Manuel Venderbos volgt
mensen met een beperking en hun eigen talenten.

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

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

17.30

TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.
Vanaf 18.00 uur herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.
Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws
en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West app en/of
schrijf je in voor de nieuwsbrief met programmainformatie via Omroepwest.nl/nieuwsbrief

pagina 8

Dinsdag 11 juli 2017

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

Bel en bestel

070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
Lichtgewicht rollator SERVER
Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen.
Verkrijgbaar in meerdere zomerse kleuren.
Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig proﬁel en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht
van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de
markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht
van 150 kg.

Opvouwbaar

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

Voor leden

Normaal € 299,00

240,-

Stabiel en duurzaam

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

Hoogte verstelbaar

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

Comfort GSM FM-7600

Tempur Zadeldek

Fijn voor ouderen, mobiele telefoon met
grote toetsen. Eenvoudig gebruik.

Met dit zadeldekje kunt u langer ﬁetsen zonder zadelpijn. Het tempur vormt zich naar de
contouren van uw lichaam.

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

Voor leden

55,95

Onze prijs € 69,95
Voor leden

Normaal € 39,00

31,20

Wordt dan snel gratis lid van
de Volharding en ontvang

20% KORTING
op meer dan 1700 producten
die zorgen voor een veilig en
comfortabel ouder worden.

Voor leden

Normaal € 69,95

95

55,

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Monumentaal op reis met pakschuit en tram
U kunt in stijl een mooie
historische reis maken van
Scheveningen naar Delft en
terug, of omgekeerd. De reis
gaat over land en water met
prachtige oude trams en met
de monumentale pakschuit
Nooit Gedacht. Afhankelijk van
het te kiezen vertrekpunt is er
een halve dag gelegenheid om
te genieten van de vele mogelijkheden in Scheveningen of
van grachten, monumenten
en markt in Delft. Onderweg
worden de reizigers aan boord
van de pakschuit voorzien van koffie, thee en broodjes en krijgen ze informatie over historische
punten langs de vaarroute. Pakschuiten zijn voortgekomen uit de aloude trekvaart en verzorgden het goederenvervoer. De pakschuit Nooit Gedacht werd bij de bouw in Overschie in 1904
uitgerust met een - toen hypermoderne - petroleummotor. Honderd jaar later resteerde een
roestige scheepsromp die dankzij zorgvuldige restauratie nu het predicaat Varend Monument
bezit. De imposante motor van het merk Van Rennes zorgt voor een bijzondere belevenis.
Bij vertrek uit Delft wordt in Voorburg overgestapt op de Blauwe Tram uit 1913 voor een
stadsrondrit door Den Haag met Scheveningen als eindpunt, of bij mooi weer met de eveneens
blauwe HTM Tweeramer uit 1904, de eerste elektrische tram van Den Haag. ‘s Middags met de
Gele Tram, de zogenaamde ‘Buitenlijner’ uit 1923, op zijn vertrouwde stamtraject, weer terug
naar Delft.
Bij vertrek uit Scheveningen verloopt de reis in omgekeerde volgorde. De details staan op de
website www.pakschuitnooitgedacht.nl onder het kopje vaartochten. Er zijn dit jaar tochten op
de zaterdagen 26 augustus en op 23 september, te boeken via de site. De prijs voor deze bijzondere reis bedraagt voor volwassenen 25 euro p.p. en kinderen (tot en met tien jaar) 15 euro.
De tocht is een belevenis voor alle leeftijden, maar helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers
vanwege het op- en afstappen.

Voorstelling verbeeldt in spel & jazz de mens Piet Mondriaan
Zwetend op de dansvloer, zwierend met onbekende vrouwen, willen oplossen in de nieuwe
muziek, zich even verlossen van de serieuze arbeid en opgaan in de trillingen van de Boogie
Woogie ritmes. Daar verschijnt dan de kant Mondriaan die verscholen zit achter de schilderijen.
Deze muziektheatervoorstelling neemt de kijker met woord en jazz mee in de (innerlijke) bewegingen en belevenissen van de mens achter de kunstenaar.
In het jaar dat is uitgeroepen tot het Mondriaanjaar, vanwege het geboortejaar van De Stijl, kon
Het Vijfde Bedrijf niet uitblijven met een voorstelling over de persoon Mondriaan. Wie schuilt
er achter die composities die dit jaar het straatbeeld van Den Haag kleuren? Het Vijfde Bedrijf
raakte nieuwsgierig naar deze man zelf, wiens bijnaam, zo men zegt, ‘de dansende Madonna’
was.
Het Vijfde Bedrijf duikt in deze muziektheatervoorstelling in het leven dat de man geleid heeft;
de jazzclubs die hij afstruinde, op zoek naar de nieuwste klanken, de vrouwen die zijn leven
mochten inkleuren, al was het vaak maar voor even, onderwijl oorlogen ontvluchtend, steeds
op zoek naar het sublieme in leven en kunst.
Deze voorstelling wordt met een bijzonder team gerealiseerd; aan het roer staan Hans van den
Boom (tekst en regie) en Michael Varekamp (muzikaal leider). Naast Haagse Conservatorium
studenten en internationaal opererende muzikanten en acteurs werkt Het Vijfde Bedrijf ook
samen met studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK). Het thema
en de diversiteit van de cast maakt deze voorstellingen dan ook niet alleen toegankelijk voor
volwassenen maar ook zeker voor jongeren en verwelkomt graag de jazz-liefhebber, de theaterbezoeker en uiteraard de grote schare van fans van het werk van Mondriaan bij deze bruisende
nieuwe voorstelling: De Dansende Madonna.
‘De Dansende Madonna’ wordt meer dan alleen een biografie. Het Vijfde Bedrijf duikt dieper.
Middels meerdere performances, waarbij het publiek ondergedompeld wordt in de broeierige
sfeer van de eerste jazzclubs, laten de makers zien waar Mondriaan zich mee omringde. Door
nieuw geschreven teksten (Hans van den Boom) waarin geliefdes en vrienden van Mondriaan
aan het woord komen. Tezamen met flarden uit het oeuvre van Mondriaan zelf én de jazzmuziek,
proberen ze zo dicht mogelijk bij de Mensch achter de kunstenaar te komen.
Michael Varekamp gebruikt voor het componeren en samenstellen van de muziek enerzijds de
jazz en boogie woogie waar Mondriaan zo van hield, anderzijds zoekt hij naar de verwondering
waarmee die nieuwe muziek destijds ontvangen werd.
Tekst en regie: Hans van den Boom (voorheen artistiek leider Stella Den Haag); muzikaal
leider: Michael Varekamp (trompettist en initiator van diverse producties als MILES!, LOUIS en
momenteel toert hij met I’m a Soul Man); licht en decorontwerp: Reier Pos; concept en spel:
Annemarie de Bruijn (artistiek leider Het Vijfde Bedrijf).
Het Vijfde Bedrijf maakt theater waarin het ‘weggedrukte’ individuele (levens)verhaal alsnog
voor het voetlicht wordt gebracht. Zowel vergeten personages uit de toneelliteratuur als ook de
levensverhalen van echte mensen vormen de onuitputtelijke inspiratiebron.

Van 15 september tot en met 7 oktober 2017 in de voormalige Appelloods, Laan van Poot 97 te Den Haag. Meer informatie op de website:
www.hetvijfdebedrijf.nl

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, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Zaterdag 15 juli: tramrondrit met de Blauwe Tram NZH A327
Op zaterdag 15 juli gaan we met de
kleine Blauwe Tram de volgende route rijden ten bate van de HTM 402:
Statenlaan (naast het eindpunt lijn
16), via Eisenhowerlaan en Plein naar
Vijverberg en CS, via Schedeldoekshaven en Hofweg naar Vijverberg en
Voorhout, dan via Koningskade naar
Scheveningen-Noorderstrand. Vandaar naar het eindpunt van lijn 11 aan
zee en dan terug naar het beginpunt
naast lijn 16.
De geschatte rijtijd is vijf kwartier
met mogelijk een of twee fotostops.
Deze tram heeft maar 15 zitplaatsen en plusminus 6 staanplaatsen. Ritprijs: 10 euro per persoon. U
kunt intekenen via rit-ts-schev15@hotmail.com voor uw plaatsreservering.
Eerste rit: 11.00 uur vertrekken van Frankenslag na vertrek diensttram. 12.15 uur terug op Frankenslag.
Tweede rit: 13.00 uur vertrekken van Frankenslag. 14.15 uur terug op Frankenslag.
Bij voldoende belangstelling de derde rit: 15.00 uur vertrek van Frankenslag. 16.15 uur terug op
Frankenslag.
Mogelijkheid om na laatste rit (tweede rit of derde rit) mee te rijden tot halte Gouden Regenstraat.

Nieuwe fietsrondes in Den Haag met gids
Den Haag heeft er een nieuwe fietsattractie bij. Diverse fietsrondes in en om de stad worden vergezeld
door een gids. De start en finish is in hartje centrum Den Haag, waar na de fietsronde gezellig in Café
de Stad een drankje wordt aangeboden.
Vooral de stadsroute is een succes. Deze route van 20 km duurt ongeveer twee uur en neemt je mee
naar de mooiste plekjes van Den Haag. Zo nu en dan wordt er gestopt om een leuke anekdote of
wetenswaardigheid aan te horen van de gids.
Maar er zijn ook mooie routes richting Wassenaar, Noordwijk, Katwijk, Hoek van Holland en Vlaardingen. Deze variëren van 20 tot 70 km. De groep is niet te groot en voor alle leeftijden en condities
geschikt. Groot voordeel is dat de gids meerijdt, dus je hoeft zelf geen kaart te lezen.
Alle fietsrondes zijn inclusief een gids, start en finish in centrum Den Haag, gebruik van veel fietspaden, zodat je weinig last hebt van stoplichten en verkeer. Tevens zit een drankje bij de prijs in. De
fietsrondes zijn te boeken via de website: www.fietsronde.nl.

“Wij zijn er
voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er
veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke
periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de
uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart.
Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas en Sylvia vd Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o.
Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag
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De vergeten storm van 1911: natuurgeweld o
Zaterdag 30 september 1911, het Haagse publiek maakt zich op voor een ontspannen zaterdagavond. Want als men zich wil vermaken is er genoeg te doen. In de Scala treedt Nap de la Mar,
met zijn gezelschap, op in de klucht ‘Henkie op Manoeuvre’. Bij de Franse Schouwburg staat de
voorstelling ‘Romeo et Juliette’ op het programma. Liefhebbers van misdaadfilms kunnen hun hart
ophalen aan de film ‘Raffles de Salondief’ in het Olympia-Theater. En wat te denken van de film ‘Het
aardige, lieve dienstmeisje’ in de Passage Bioscoop? Het weerbericht voor die zaterdag en zondag luidt: ‘Verwachting (tot den avond van 1 oktober). Wind: heden stormachtig zuidelijk, morgen
matig tot krachtig noordelijk; meest zwaarbewolkte lucht, waarschijnlijk regen- of hagelbuien; guur
weer.’ Het lijkt een gewone herfstachtige weekend te worden.
Maar tegen het eind van de zaterdagmiddag krijgt de afdeling Plantsoenen
van Publieke Werken bericht dat
een boom op het pleintje voor het
Museum Mesdag, ‘raar’ begint te
doen. Boom en belendende huizen
lopen gevaar. Stutten is wenselijk. De
reuzenbeuk wordt gekortwiekt, aan
kabels gelegd en gestut.
Inmiddels zijn gemeentewerklieden
op de hoek van de Timorlaan in de
weer met een boom, die op een muur
is neergekomen. In zijn val heeft hij
een straatbordje, een lantaarn en een
gedeelte van de omheining verbrijzelend. De takken worden afgekapt en
de stam opgeruimd.
Dit blijkt het begin te zijn van een
nacht om nooit te vergeten. Want
de komende uren wordt Den Haag
en omgeving geteisterd door een
superstorm met regen- en hagelbuien,
ruimend van zuidwest naar noordwest, met windkracht 11 toenemend
tot 12. Eerst in de vroege uren van
zondag 1 oktober zal de wind langzaam afnemen tot kracht 9.
Tegen zeven uur ‘s avonds is de stevige bries een halve storm geworden.
Gierend jaagt de wind door de straten.
Wie niet op straat moet zijn, rept
zich naar huis. In het centrum wordt
door de storm verschrikkelijk huis
gehouden. Op de Vijverberg, Kneuterdijk, Alexandersstraat, Sophialaan,
Prinsegracht en Hobbemaplein overal
storten in de loop van avond en nacht
reusachtige bomen met donderende

slagen neer. Ruiten worden ingedrukt,
lantaarns omver gesmeten, elektrische straatlampen worden van de
draden gerukt. Kletterend vallen ze
in gruzelementen. Het licht in Den
Haag is gedoofd. Hier en daar brandt
nog een gaslantaarn. Intussen is de
elektrisch tram tot stilstand gekomen.
Draden van de bovenleiding slingeren
in allerlei richtingen over straat; de
stroom wordt afgesloten. Reddingsbrigades van brandweer en tram
moeten op vier, vijf plaatsen tegelijk
zijn. Op de gevaarlijkste punten leidt
de politie voorbijgangers, tussen de
chaos van bomen, takken, bladeren
en elektriciteitsdraden door. Op de
Mauritskade vliegen elektrische
booglampen in brand, tengevolge
van het knappen van de elektriciteitsdraden van de tram. Het Spui wordt
door de politie afgezet omdat het daar
door vallende tramdraden gevaarlijk
is. Overal liggen verwrongen beugels
en draden. De trams kunnen niet naar
de remise dus houden conducteurs en
bestuurders de hele nacht de wacht
bij hun wagens. Even buiten de stad,
op Duindigt, zijn de afgelopen week
vliegdemonstraties gehouden. De
bekende Groningse aviateur Sieb
Koning (1889-1962) heeft daar zijn
kunsten vertoond door binnen 12
minuten vier rondjes om het terrein te
vliegen. Door de storm waait de hangar, waarin zijn vliegmachine staat,
omver. De machine, een ‘Goupy’
dubbeldekker is totaal verbrijzeld;
alleen de motor is nog bruikbaar. De
restanten zullen voor reparatie naar
Parijs worden gebracht. Sieb is niet

Beschadigde trams bij het Haagse Bos

de enige die door de storm schade
lijdt.
Slachtoffers
Omdat de storm in de nacht van
zaterdag op zondag woedt, zijn er
in Den Haag weinig slachtoffers
gevallen. In het Westeinde valt een afgewaaid uithangbord voor de voeten
van een bejaarde voorbijganger. Van
schrik zakt de man bewusteloos in
elkaar. Per rijtuig wordt hij naar zijn
woning op de Koningin Emmakade
gebracht. Op de Prinsegracht waait
een ruit stuk. Een glasscherf treft een
vrouw aan haar hoofd. Met een hevig
bloedende hoofdwond wordt zij in het
ziekenhuis opgenomen en behandeld.
Een bijna ongeluk vindt plaats op de
brug over het Verversingskanaal, bij
de Laan van Meerdervoort. Door een
windstoot raakt een vrouw bijna te
water; voorbijgangers kunnen haar
net op tijd redden. Minder fortuinlijk
is een koetsier in de Laan Copes van
Cattenburch. Een draad van de bovenleiding, die is losgerukt, wordt door
hem niet opgemerkt. Hij blijft er met
zijn kin aanhangen en slaat over zijn
rijtuig heen. Na met armen en benen
in de lucht te hebben gesparteld valt
hij op straat. Met ernstige verwondingen wordt hij per auto naar het ziekenhuis gebracht. Het paard is op hol
geslagen en draaft de Anna Paulownastraat in. Op de hoek van de Laan
van Meerdervoort rent hij de stoep
op en verbrijzelt een winkelruit. Daar
gelukt het omstanders het razende
dier tot staan te brengen. Ook elders
in de stad raakt een paard door de

‘Ramptoeristen’ op het

storm in paniek. Bij het Staatsspoor
schrikt een paard voor een huurrijtuig
van de storm. Een politieagent, die
het angstige dier tracht te kalmeren,
raakt beklemd tussen dit rijtuig en
een andere koets. Met kneuzingen aan
zijn linkerbeen en lies wordt hij vrijgesteld van verdere dienst. Dit geldt
ook voor een agent die op het Zieken
afgewaaid zink opruimt. Hij raakt
ernstig gewond aan zijn rechterhand.
Tussen twee haakjes die nacht worden twee personen gearresteerd voor
het stelen van zink. Op het Gevers
Deynootplein raakt een politieagent
gewond aan zijn hoofd door rondvliegende bakstenen. Er is ook klein leed.
Zaterdagavond trapt iemand, bij de
Molenstraat, op een afgewaaide plank
en komt met zijn voet in een spijker
terecht. In de gemeente-apotheek
wordt zijn voet verbonden.
Het Haagse Bos
Het Haagse Bos, inclusief Malieveld,
strekt zich over ruim 2,5 kilometer uit van het zuidwesten naar het
noordoosten en zal over de gehele
lengte bloot worden gesteld aan de
storm. De bomen staan nog volop
in blad en, omdat de zomer van
1911 uitzonderlijk droog is, geeft de
dorre grond weinig weerstand aan de
boomwortels. Oorzaken waardoor
het Haagse Bos een makkelijke prooi
wordt van de storm. Omstreeks vier
uur ‘s middags valt de eerste iep
aan de Hoofdlaan. Langzamerhand
beginnen er meer bomen te vallen. De
grootste verwoesting vindt die nacht
plaats tussen tien en twaalf uur. In de
stikdonkere nacht hoort men, keer op
keer, scherp gekraak als van een pistoolschot. Dan een doffe slag en men

weet het, er is weer een woudreus
gesneuveld. Dit gaat de hele nacht
door. Er zullen bijna 2.650 bomen
bezwijken. Mensen menen hulpgeroep te horen, maar gelukkig blijkt dit
(achteraf) loos alarm te zijn.
Bij het eerste morgenlicht krijgt
men een goed beeld van de verwoesting. Het Haagse Bos is totaal
onherkenbaar geworden! Honderden
woudreuzen zijn geveld. De meesten
zijn met wortel en al omgevallen
met geweldige aardkluiten aan hun
voet. Anderen zijn versplinterd of
in stukken geslagen. Een boom is
verticaal over heel zijn lengte in
tweeën gekliefd. Het is de aanblik
van een slagveld. De wegen door
het bos zijn versperd door bomen,
die soms met zes of meer op en over
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over Den Haag

Scheveningse strand

elkaar liggen. Bovendien is de grond
bedekt met takken en bladeren, die de
wind op hopen heeft geblazen. Bij de
Hertenkamp zijn twee trams van lijn 7
onder vallende bomen bedolven. Dat
gebeurt zaterdagavond omstreeks half
negen. De wagens zijn juist verplaatst
omdat de plaats waar zij aanvankelijk
staan te gevaarlijk is. Een zware eik
heeft het voorbalkon van de een en het
dak van de andere wagen versplinterd.
Het bos is letterlijk veranderd in een
ondoordringbaar oerwoud en trekt die
zondagmiddag veel nieuwsgierigen.
r ontstaan files van ki klustigen
Velen, zelfs dames, maken er een sport
van om op en over bomen klimmend
de verwoesting van dichtbij te bekijken. Wegens het gevaar van omvallende bomen wordt deze vorm van
ramptoerisme spoedig verboden.

De omgewaaide woudreus

Scheveningen
Op Scheveningen hangt zaterdagmiddag de stormbal aan de seinpaal bij
de vuurtoren. Toch varen drie loggers
uit; de vangst van de afgelopen week
is uitstekend en binnenblijven tot
maandag scheelt aan inkomsten.
Bovendien zijn ze, als ze onder de
kust kunnen komen, veilig. Maar in de
loop van de avond gaat de voorspelde
stormachtige wind over in een orkaan
met windkracht 12. Onder de vissersgezinnen heerst grote ongerustheid
over het lot van de bemanning van
de vissersvloot. Die is enkele weken
op zee en wordt juist een dezer dagen
terugverwacht. Vissersvrouwen lopen
wenend rond in angst over hetgeen
hun mannen en zonen overkomen kan
zijn. Later die week wordt duidelijk

dat de storm fataal is geworden voor
de bemanning van twee Scheveningse
loggers, de ‘SCH 384’ de ‘Twee
Maria’s’ met elf bemanningsleden en
de ‘SCH 460’ de ‘Rotterdam’ met acht
bemanningsleden. De ‘Twee Maria’s’
is een van de loggers die op zaterdagochtend zijn uitgevaren op hoop
van zegen. Waarschijnlijk zijn ze die
zaterdagavond door een grondzee over
de kop geslagen waarbij de gehele
bemanning is omgekomen. Een paar
dagen later ziet de bemanning van
een trawler in de buurt van IJmuiden
de logger ondersteboven drijven. Bij
Zandvoort spoelt het lichaam aan van
een van de opvarenden. Familieleden
bevestigen dat het matroos Leenderd
de Best is. Ook zijn er in die dagen
op Scheveningen onrustbarende
geruchten over een logger, met een
Scheveningse bemanning, die op de
bewuste zaterdag uit Maassluis is vertrokken. Van deze logger is nog niets
vernomen. Tot men het verschrikkelijke nieuws hoort dat op 9 oktober
vissers uit Stellendam wrakhout uit de
Noordzee hebben gevist dat, blijkens
merktekens, afkomstig is van de logger ‘SCH 460’ de ‘Rotterdam’. Alle
acht bemanningsleden, de jongste is
de 11-jarige (!) Albert van der Toorn,
zijn omgekomen. De namen van deze
door de storm omgekomen vissers
staan gebeiteld in het VissersNamenMonument op Scheveningen. Dit
monument met 1.366 namen van op
zee gebleven Scheveningse vissers
bevindt zich bij het beeld van de
Scheveningse vissersvrouw.
Door de storm beseft men nog eens
temeer dat er twee Scheveningen zijn.
Het vissersdorp waar negentien slachtoffers zijn te betreuren, tegenover de
mondaine badplaats met alleen materiële schade. Door het opgezweepte
water zijn alle strandgebouwtjes met
inventaris kort en klein geslagen. Op
het Gevers Deynootplein moet het
hotel-restaurant ‘Altenburg’ het zwaar

ontgelden. Tal van grote spiegelruiten
en gekleurde glazen van de uitbouw
worden door de storm ingedrukt. De
vensters van het daarboven gelegen
hotelgedeelte worden verbrijzeld.
Op een bovenverdieping bezwijkt
een binnenmuur en stort in onder
vervaarlijk geraas; in andere muren
ontstaan scheuren. De hotelgasten
zoeken een veilig heenkomen in het
souterrain. Van een aantal villa’s en
andere gebouwen zijn schoorstenen
en gedeelten van daken weggeslagen.
Volgens ooggetuigen zijn in Duindorp alle schoorstenen gesneuveld.
Scheveningen is vanuit Den Haag
over de Scheveningseweg onbereikbaar geworden. Dreunend vallen daar
eik na eik neer, men schat het aantal
bomen dat is bezweken op ten minste
honderd. Een zware iep heeft een bres
geslagen in de tuinmuur van het Vredespaleis. Veel bomen nemen in hun
val de lantaarnpalen van de elektrische
straatverlichting mee. Men kan nauwelijks nog een hand voor ogen zien.
De gehele weg is gebarricadeerd met
bomen die als lucifershoutjes door elkaar liggen. Een enkele Scheveninger,
die naar huis wil, komt na een paar
minuten klauteren door het ‘oerwoud’
weer terug. In de duisternis is er geen
doorkomen aan.
Loosduinen
Niet alleen Scheveningen maar ook
het tuindersdorp Loosduinen raakt
door de storm geïsoleerd. Want
ook Loosduinen krijgt het zwaar te
verduren. Er is niet alleen materiële
schade maar er valt ook een dode te
betreuren. Op de (Oude) Haagweg,
ter hoogte van ‘Rusthoek’, waait de
11-jarige Johan de Lange van een
brug valt in de Loosduinsevaart en
verdrinkt. Door de storm sneuvelen
duizenden broeiramen. De glasschade
zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. Maar de jonge
groente zoals spinazie en postelein
is door glasscherven vernield en

De stormbal op Scheveningen

onverkoopbaar. Ook waaien vruchtbomen om en worden appels en peren
afgerukt. De komende dagen zal de
aanvoer naar de veiling minimaal zijn.
In het dorp hebben drie zware bomen
het ijzeren hek voor de katholieke
jongensschool vernield, de halve straat
opgebroken en de ruiten stukgeslagen. Van het schooldak is een grote
ijzeren windwijzer met hardstenen
voetstuk omlaag gestort. Het dak van
de katholieke kerk is bijna geheel van
leien ontdaan. Typisch genoeg zijn
het de woningen van de huisartsen
die het moeten ontgelden. Bij dokter
Bijl is het halve dak vernield en de
woning van dokter Van Luik is zwaar
gehavend.
Het wordt door de storm steeds moeilijker Loosduinen te bereiken. Langs
de (Oude) Haagweg zijn twintig grote
bomen omgewaaid en liggen over de
rails van de stoomtram. In hun val
hebben ze telegraaf-, telefoon- en
elektriciteitdraden meegesleurd. Bij
Eik en Duinen komt een molenaarspaard in aanraking met een afgeknapte
stroomdraad en is op slag dood. Door
alle hindernissen rijdt de stoomtram
van de Lijnbaan naar Loosduinen
stapvoets. De machinist moet om de
paar meter stoppen om, samen met de
conducteur, bomen door te zagen en
obstakels van de rails weg te slepen.
De rit van ongeveer 40 minuten duurt
nu vier uur; de directie van de WSM
besluit de dienst te staken. Ook elders
zijn op het stoomtramnet problemen.
Te Kijkduin stort de overkapping van
het tramstation in bovenop een juist
binnenrijdende stoomtram. Na een
paar uur zwoegen krijgen machinist
en conducteur de wagens weer vrij. Er
vallen gelukkig geen slachtoffers.
Vervolg op pag. 12.
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Natuurgeweld over Den Haag in 1911
Vervolg van pag. 8-9.

bekend worden.

Terwijl de storm Loosduinen teistert,
vecht de bemanning van het Nederlandse vrachtschip ‘Solo’ - voor de
kust tussen Ter Heide en Kijkduin
- voor hun leven. De ‘Solo’ is die
middag uit Rotterdam vertrokken, met
bestemming Nederlands-Indië. Buiten
de pieren is het schip een prooi van de
zuidwester storm geworden. Het drijft
stuurloos naar het noorden en strandt
op een zandbank. Er worden vuurpijlen afgeschoten. De reddingsboot van
Ter Heide vaart uit om de bemanning
van boord te halen. Maar de duisternis
en de storm maken dit onmogelijk.
Onverrichter zake keert de reddingsboot terug.

Op Zuid-Beveland is een kilometers
lange dijk met een spoorlijn weggevaagd. Vier locomotieven, wagons en
gebouwtjes verdwijnen in de golven.
Drie locomotieven zijn teruggevonden in de modderige bodem. Op de
Schelde lijden 81 binnenvaartschepen
schipbreuk. Een groot aantal opvarenden komt hierbij om.

Zondagochtend bij daglicht lukt het
om met reddingslijnen het schip te
bereiken en de 29-koppige bemanning,
merendeel Javaanse bedienden, te redden. Het is opmerkelijk dat ondanks
afgeknapte telefoon- en telegraafdraden het nieuws van de stranding in
Den Haag snel bekend wordt. Want
zondagmiddag zit de stoomtram van
Loosduinen naar Kijkduin vol met
kijklustigen!

120 schepen kunnen de komende
maanden niet uitvaren en 240 gezinnen worden in armoede gedompeld.
Bovendien is geen enkel schip
verzekerd, omdat open vaartuigen niet
verzekerd kunnen worden en daarbij
komt dat de meeste schepen zijn
betaald met geleend geld.

Het is overigens niet enkel kommer
en kwel in Loosduinen. De stropers
beleven een gouden tijd. De duinkonijnen zijn door de storm de kluts
kwijtgeraakt en laten zich makkelijk
vangen. Door de buit onder hun jas te
verstoppen zijn de stropers de jachtopzieners te slim af.
Een nationale ramp
De storm treft niet alleen Den Haag,
maar teistert de gehele Nederlandse
kust en de Zuiderzee (toen nog een
binnenzee). De kracht van dit natuurgeweld laat zich het best illustreren
door de vele, soms hartverscheurende,
verhalen die in de loop van de week

In Bruinisse is de gehele vissersvloot vernietigd. De schepen liggen
schijnbaar veilig in de haven. Maar de
havendam blijkt niet bestand tegen de
heftige golfslag en stort in. De boten
in de haven raken op drift en worden
tot wrakhout geslagen.

Koningin Wilhelmina bezoekt het
rampgebied en er wordt een nationale
inzamelingsactie gehouden.
Ook op de Zuiderzee spookt het. De
golven slaan hoog tegen de zeewering
van Urk. Ten noorden van het eiland
dobbert een zeer klein bootje met aan
boord de 72-jarige visser Klaas de
Boer en zijn dochter. Ze zijn ‘s morgens vroeg uitgevaren om uitstaande
netten binnen te halen en worden door
de storm overvallen. Door de hoge
golven slaat telkens water in het open
bootje. Door voortdurend te hozen
blijft het scheepje drijven. Na urenlang
in gevaar te hebben verkeerd, worden
vader en dochter door vissers gered.
Uit de verhalen blijkt dat de slacht-

Het gestrande vrachtschip Solo

offers van de storm vooral vissers,
zeelui, loodsen en binnenschippers
zijn. Langs de hele kust spoelen
talloze lichamen aan. Bij Hoek van
olland spoelt een fles aan, door een
Duitse kapitein in zee gegooid, met
daarin 275 mark en een briefje voor
zijn vrouw, waarop staat geschreven:
“Mijn laatste hoop...” Maar ook op de
binnenwateren zijn veel slachtoffers
te betreuren. Te Steenbergen, bij het
Volkerak, spoelen 28 lichamen aan.
Ooggetuigen zien lichamen voorbijdrijven, waaronder een vrouw met
haar kind op de borst vastgebonden.
Hoeveel slachtoffers door deze storm
zijn gevallen, zal wel altijd onbekend
blijven.
Nasleep
Wat ik in de voorgaande hoofdstukken heb beschreven, is slechts een
fractie van hetgeen zich in de nacht
van 30 september op 1 oktober in Den
Haag (en Nederland) heeft afgespeeld.
Omdat de storm ‘s nachts over de stad
trok, zijn er relatief weinig gewonden gevallen. De meeste slachtoffers
kwamen op zee om. De ongemakken

Leuk om weg te geven...

door de vernielingen, zoals openbaar
vervoer en de afgebroken telefoon- en
telegraafverbindingen naar de omringende steden, waren spoedig hersteld.
Op het eind van de week was het
elektrische tramnet nagenoeg geheel
te berijden.
Het herstel van het Haagse Bos heeft
jaren geduurd. Van de omgewaaide
bomen werden takken en wortels afgezaagd en de stammen weggesleept, de
bosgrond omgespit en vermengd met
teelaarde en nieuwe bomen aangeplant. Van de gesneuvelde bomen
kon aan de hand van de jaarringen de
leeftijd worden vastgesteld. Die van
de eiken was tussen de 250 en 260 jaar
en van de meeste beuken tussen 140
en 150 jaar.
De schadevergoeding aan de tuinders
in Loosduinen verliep niet altijd
vlekkeloos. Zij die verzekerd waren
bij de Eerste Onderlinge Broeiglasverzekering te Gouda, ontvingen
pas in september 1912 - na juridisch
getouwtrek en de instelling van een
arbitragecommissie - een schadever-

goeding. De gestrande ‘Solo’ kon,
na veel technische problemen, begin
maart 1912 vlot worden getrokken. De
beschadigingen aan het schip vielen
mee en na reparatie vertrok de ‘Solo’
weer naar Nederlands-Indië.
Herinneringen
Deze superstorm (ruim vier uur lang
windkracht 12), maar ook die van
1953, komt niet voor in de storm ‘top
10’ van het KNMI! Oorzaak; de meteorologische apparatuur uit 1911 is naar
huidige maatstaven onbetrouwbaar.
Toch was het een storm met orkaankracht die veel slachtoffers heeft
gemaakt. Wellicht leven herinneringen
aan deze storm nog voort binnen
families die slachtoffers hadden te
betreuren. Maar bij het brede publiek
is - na ruim honderd jaar en twee
wereldoorlogen - deze superstorm in
de vergetelheid geraakt. Met deze terugblik op de vergeten storm van 1911
heb ik getracht vooral het menselijk
leed onder de aandacht te brengen.
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl

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

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

Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres

Een abonnement voor Nederland kost € 50,00
In de EU kost het € 65
In het VERRE buitenland kost het i.v.m. de verzendkosten € 80.

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

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

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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HEB JIJ ’M AL?
VRAAG ’M GRATIS AAN!

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

W W W.DEHOFPAS.NL

ONZE
NIEUWE PARTNERS
Boodschappen
Toko Anugerah
Dierenspeciaalzaak Zandvliet
YUP Den Haag
Slager traiteur Dennis Kuijler
Supermarkt De Goudse Hoek

Diensten en Advies
Zus en zo vormgeving
Goddess of colour
Health Preventie Nederland
Strijkservice Haaglanden
Pluter-Jupito
Meubelstoffeerderij Ton
Refill City
RVR verhuisdiensten
Elzenaar Makelaars
Safety Camera

Huis en tuin
Bar en Zo
Bloemen van Denise
Schippers lijsten
Stof op maat
Daleman Lijstenmakerij
De Haagsche Gordijnerie
De maan is rond

Personality computerborduren
Alter Haaglanden
Bloemenhofje
Zoals Hein het ziet - Uitvaartfotografie
Whats Happening

Kleding, schoenen
en accessoires
Re-style
Optiek Kijk op Duin
Juweelco Juweliers
Coats Leermode
Roos van Soest - sieraden
Rikki mode
Achtung baby
Modehuis Marijke

Mobiliteit
AutoCentrum Voorschoten
Laakbike
Garant Tweewielers

Mooi en Gezond
Zier Running
Beauty Instituut Damsigt
Haguegym
Favoriet Sport

BG coaching
Namasté cafe
Abotee schoonheidssalon
Atuzz
Legend fitness and health
Bos Optiek
Body and fashion
Ennerchi
Van Erkelens Optiek
Schoonheidssalon Vera Van Dalen

Vrije tijd en uitgaan
WOWzone
De Binckse Belofte
De gouden wok Zuiderpark
Bacco per bacco
De salon van Fagel
The clay oven
Huna Camping en Outdoorshop
Eiber Bier
Rialto
Wijn en Kunst
Restaurant De Burcht
Jerry Mensing - entertainmentDe goede worp - Jeu de Boules
Restaurant Bij Paul
Golfbaan De Star

De Hofpas is de voordeelkaart voor regio Den Haag met
een driedubbele meerwaarde. Voordeel voor inwoners, voor
ondernemers en voor de buurt.

Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en omstreken
vandaag nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van de
hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?

Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend:
ondernemers geven voordeel aan buurtbewoners die daardoor
vaker bij hen over de vloer komen. Zo helpen we elkaar. En een
gevarieerd aanbod van winkels, horeca en diensten zorgt voor
een prettige sfeer in de wijk en stimuleert sociale contacten. En
dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.

Kijk voor alle aanbiedingen op www.dehofpas.nl
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/hofpasdenhaag
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ELKE WOENDAG OP

Gewoon zo dus
Bijzondere verhalen over hele gewone mensen…
met een beperking

In de serie ‘Gewoon zo dus’ stelt presentator Manuel Venderbos bijzondere
mensen aan de kijker voor. Mensen die door een handicap, een chronische
ziekte of een ongeluk (nog) niet zelfstandig kunnen functioneren in onze
samenleving. De Gemiva-SVG Groep helpt deze mensen om een zo normaal
mogelijk leven te leiden. Lees meer of kijk uitzendingen terug op Omroepwest.nl
of in de gratis Omroep West app.

Elke woensdag vanaf 17.00 uur op TV West
(herhaling in de uren daarna)
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
op te zadelen met hoge uitvaartkosten. En
begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart kost
al snel meer dan € 5.000. Deelname aan
het Depositofonds van De Volharding kan
voor u de juiste oplossing zijn.
U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Word ook lid van De Volharding
en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar
www.devolharding.nl/depositofonds

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).
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Van der Heem: nog slechts een herinnering
Toen ingenieur H. Idzerda in 1919 vanuit de Beukstraat 8 in Den
Haag zijn radio-uitzendingen begon, was dit voor menig radioamateur de aanleiding om ontvangers te gaan bouwen. Men
wilde van dit technisch wonder genieten
De broers Van der Heem, voor die
tijd bekwame radio-amateurs, gingen
aanvankelijk ontvangers bouwen
voor familie en vrienden. Zij hadden
hiermee zoveel succes dat zij besloten
om hun hobby om te zetten in echte
fabricage. Naast hun woonhuis aan de
Joan Maetsuykerstraat huurden zij een
pand dat als fabriek dienst moest doen.
Met een bevriende Delftse ingenieur, ir. Bloemsma, werd in 1926 een
bedrijf opgericht onder de naam Van
der Heem & Bloemsma.

uitsluitend toe op de fabricage van
verschillende types radiotoestellen.
Tijdens de moeilijke oorlogsjaren
stond de ontwikkeling van het bedrijf
praktisch stil. Met het fabriceren van
onder andere noodkacheltjes en knijpkatten probeerde men zoveel mogelijk

De eerste toestellen werden op bestelling gefabriceerd. De HB3, HB4, en
de HB5.
R.S. Stokvis & Zonen
e kennismaking met de firma
tokvis
onen uit otterdam bleek
van groot belang r werd door tokvis in 1927 een proeforder van zo’n
300 radiotoestellen geplaatst die onder
de naam
door hen op de
markt werden gebracht. Deze order
bleek een succes en werd daardoor
gevolgd door meerdere bestellingen.
Dit had de consequentie dat er medewerkers moesten worden aangenomen, met als gevolg dat de ruimte
aan de Joan Maetsuykerstraat veel te
krap was geworden. Een leegstaande
sigaretten abriek aan de tortenbekerstraat bood in 1929 uitkomst en
werd gehuurd en betrokken.
Dat zelfde jaar 1929, stapte ir. Bloemsma uit de onderneming en werd
de naam omgezet in een naamloze
vennootschap onder de naam: N.V.
adio abriek en ngenieursbureau v h
an der eem
loemsma n
werd de o fi i le naam an der eem
N.V.
n
verhuisde het bedri weer,
maar nu definitie naar het pas ontsloten industriegebied de Binckhorst. Een
speciaal voor hen gebouwde moderne
fabriek aan de Maanweg 156 was nu
de definitieve bestemming Gedurende
de eerste jaren legde het bedrijf zich

Een van de eerste RS-radio’s

L.W. van der Heem, voor de oudgedienden mijnheer Leo

personeel aan het werk te houden.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide
Van der Heem voorspoedig. Al heel
gauw werden er naast radio’s - en na
1950 televisieontvangers - een heel
gamma aan elektrische, huishoudelijke
producten en gereedschappen ontwikkeld die veelal onder de merknaam
Erres in de handel werden gebracht.
an

tot

werden de ole -

bromfietsen in het aagse pand aan de
Laakkade vervaardigd.
Uit het bedrijfje van weleer was een
geheel gegroeid waarvan de betekenis voor de werkgelegenheid in Den
Haag nauwelijks te becijferen viel.
Niet alleen verschaften deze fabrieken,
kantoren, laboratoria en dergelijke
rechtstreeks werk aan vele mannen en
vrouwen, maar daarenboven deden
zij dat indirect nog eens aan talloze
leveranciers van grondstoffen, halffabricaten, kantoorbenodigdheden en
wat al niet n het top aar
telde
het bedrijf circa 6.000 medewerkers.
n
hee t hilips alle elektronische activiteiten onder haar hoede
genomen, waarna de langzame en
geruisloze ondergang van Van der
Heem bleek ingezet.
De herinnering is helaas het enige wat
er nu nog van dit bloeiende bedrijf is
overgebleven.

Hoofdkantoor (1959)

Joop Arts
jwarts@casema.nl

Stortenbekerstraat
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Open brief aan Gijs (Gilbert) Creutzberg
Beste Gijs, want zo ken ik je nog. Hoewel ik je boek over ‘Het
mozaïek’ nog niet gelezen heb, riep het artikel van Hans Lingen
toch enkele herinneringen bij me op.
Mijn ouders, ik en mijn zes broers
en zussen waren aan het eind van de
dertiger jaren trouwe bezoekers van
de Duinoordkerk. Ik was toen nog
jong, in 1939 zeven jaar. Behalve mijn
tweelingzus waren al mijn broers en
zussen een stuk ouder. Jij, Gijs, zult je
ze misschien nog wel herinneren, want
ook de persoonlijke banden tussen
onze families waren goed.
Onvergetelijk voor mij was die keer,
we woonden nog aan de Thomsonlaan,
dat je moeder op bezoek kwam met
haar nieuwe FIAT-auto. Wij, de tweeling, mochten mee een ritje maken.
Misschien de eerste keer dat ik in
een auto zat. En je moeder was een

wilde, ze zigzagde over de toen nog
stille lanen en straten. En wij genoten
natuurlijk.
Over de preken van je vader weet ik
niets meer. Wel over die van zijn opvolger, ds. Kwint. Inderdaad was deze
gedreven dominee zeer anti-Duits,
in de jaren die volgden. De kerkgemeente was inmiddels verhuisd naar
de oude vervallen Kloosterkerk. Pas
na de oorlog zou die worden gerestaureerd. Over belangstelling had de kerk
niet te klagen, bijna altijd waren alle
plaatsen bezet. Mijn ouders hadden
gereserveerde plaatsen, maar je moest
wel op tijd zijn. Als het lichtje boven
de preekstoel aan ging, mocht iedereen

Kloosterkerk aan Lange Voorhout 2 (1949). Foto: collectie Dienst Stedelijke Ontwikkeling

overal gaan zitten.
Een zondag, toen weer honderden geallieerde vliegtuigen over vlogen, met
hun bommen op weg naar Duitsland,
vergeet ik niet gauw. De toestellen
werden hevig beschoten door het
Duitse afweergeschut. Granaatscherven kletterden in de Parkstraat neer.
Maar wij liepen gewoon door, de
dienst begon immers om tien uur.
Duinoordkerk (1942). Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Wat dominee Kwint, behalve zijn

dappere houding ten opzichte van
generaal Seyffardt nog meer voor verzetswerk deed, weet ik niet, daar werd
natuurlijk niet over gesproken.
Wel had hij bepaalde contacten, onder
andere met Ru Paré, de schilderes en
verzetsheldin, die tientallen joodse
kinderen redden. Tijdens zo’n contact
schijnt Kwint haar de naam van mijn
ouders te hebben gegeven. Het gevolg
was dat wij een aantal joodse onderduikkinderen in huis kregen.

Legerpredikant
Na de oorlog was de jeugd-Duinoordkerk tijdelijk gevestigd in de aula van
het Gemeentemuseum, toen nog in
het Spergebied. En als eerste dominee
kwam daar Blanson-Henkemans,
een legerpredikant van de Prinses
Irene-brigade. Als jongen vond ik het
geweldig dat hij in het begin in zijn
militaire uniform preekte!
Fred Zorn
frederikzor@gmail.com

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

Erf- en schenkingsrecht
Gevolgen overlijden
van ex-vrouw (2)
Stel dat mijn ex-vrouw een jaar na de
scheiding komt te overlijden. Gaat dan
het eerder gedeelde pensioen weer
terug naar mij?
Mogelijk wel, mogelijk niet. Een
pensioendeskundige van een grote
verzekeraar geeft een correctie op
een eerder item in deze ouderenkrant. Het aan uw ex, middels
pensioenverevening, toebedeelde
ouderdomspensioen gaat terug naar
u, als uw ex voor u overlijdt. Dit
ongeacht of het ouderdomspensioen
al is ingegaan of niet. Het partnerpensioen van uw ex kan, als zij voor
u overlijdt en dit overlijden ook voor
uw pensioendatum plaatsvindt, weer
terug naar u. Dit verschilt per pensioenfonds. Dit dient u bij de pensioenuitvoerder na te vragen. Is uw
ouderdomspensioen ingegaan, dan is
het partnerpensioen onherroepelijk
voor de rechthebbende (ex-)partner.
Als zij overlijdt kan dit partnerpen-

sioen niet overgaan op een andere
(ex-)partner of worden omgezet in
een extra ouderdomspensioen.
De waarde van dit partnerpensioen
wordt dan sterftewinst voor de uitvoerder. Overigens kan ook dit per
uitvoerder verschillen, maar die kans
is klein. Het pensioenfonds ABP (het
grootste van ons land) heeft bepaald
dat zodra zij (de ex) is overleden het
deel terugvalt aan de oorspronkelijke
pensioenfondsverzekerde (de opbouwer of eigenaar dus!). Soms kan het
per pensioenfonds verschillend zijn.
Het is een complexe materie.
Let op dat als het, middels pensioenverevening, aan uw ex toebedeelde
ouderdomspensioen, tezamen met
het haar meegegeven partnerpensioen, is geconverteerd naar een
ouderdomspensioen op het leven van
uw ex, dan bent u deze pensioenen
definitie kwi t ier hee t u dan
destijds uw goedkeuring aan moeten
geven. Uw ex heeft dan afstand gedaan van het partnerpensioen na uw
overli den en u hee t dan definitie

afscheid genomen van het verevende
ouderdomspensioen. Daarvoor in de
plaats komt een eigen ouderdomspensioen voor uw ex. Het hangt van
uw situatie af of dit zinnig is.

het vermogen in box 3 omdat mensen in gemeenschap van goederen
zijn getrouwd.

Vrijstellingen over en
weer bij huwelijken
Hoeveel is dit jaar de fiscale vrijstelling voor eigen kinderen als iemand
doodgaat en voor de echtgenote?

Contracten van
postbezorger
Om in beweging te blijven ben ik als
gepensioneerde voor vier uur per
week ingehuurd als postbezorger. Na
drie contracten van een jaar moet ik
enige tijd thuis zitten. Eerst was dat
drie maanden en nu al een half jaar.
Daarna mag ik weer een jaarcontract
tekenen. Klopt dat?

De eigen kinderen zijn in 2017
bij erfbelasting voor 20.209 euro
vri gesteld e fis ale partners,
echtgenotes en samenwoners mét
een samenlevingscontract, zijn tot
euro vri van een he fing
door de Belastingdienst. Daarin zit
trouwens ook de waarde van een
polis op een levensverzekering die
de overleden partner heeft afgesloten
en waarvan de andere partner de begunstigde is. Hoeveel dat precies is,
kunt u uitrekenen bij de Belastingdienst o met fis ale almanakken e
meeste mensen zullen overigens niet
komen aan meer dan 638.089 euro.
Bovendien geldt vaak de helft van

Financiële zaken

Een tijdelijk contract wordt omgezet
naar een vast contract wanneer de
werknemer in een periode van 24
maanden meerdere tijdelijke contracten is gegeven. De tussenpozen
tussen deze contracten mogen thans
niet langer zijn dan zes maanden.
Inderdaad zijn contracten voor
bepaalde tijd alleen mogelijk na een
pauze van meer dan zes maanden.
Dat wordt in een arbeidsovereenkomst met de werknemer geregeld.

Daarmee wordt de reeks van maximaal twee contracten voor bepaalde
tijd omzeild. De pauze van meer dan
zes maanden wordt dan met u afgesproken. Dat mag, maar als je jaar
in, jaar uit contracten voor bepaalde
tijd aangaat met steeds een onderbreking van meer dan zes maanden,
kan dat gekwalifi eerd worden als
misbruik van het recht, waardoor de
ondernemer alsnog is verplicht een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. Volgens ons
gaat het om hooguit vijf contracten
van bepaalde tijd mét minstens zes
maanden ertussen. De vraag is wie
er aan de bel trekt. Niemand? We
vermoeden dat grote werkgevers na
vijf keer of misschien zelfs na drie
keer stoppen om niet in problemen
te komen of een vast contract (voor
onbepaalde tijd) aanbieden. Wij
denken dat de betreffende werknemer meehelpt aan het gesjoemel.
Want hij heeft er ook belang bij.
Voor gepensioneerden gelden nog
andere regels bij ziekte, belastingen
en premiebetalingen. Gunstig soms
voor werkgever én werknemer.
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Belevenissen van een Haags oorlogsmeisje
Mijn kinderen en kleinkinderen vragen me regelmatig om mijn herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog op te schrijven. Omdat de tijd gaat dringen en er nu nog altijd kinderen in een oorlogssituatie
opgroeien, te midden van geweld en angst, zal ik proberen terug te gaan naar mijn kindertijd. Als
kind vroeg ik me al af hoe sommige vaders en moeders ten tijde van oorlog tot zulke afschuwelijke
daden in staat waren. Vaders en moeders die hun kinderen leren wat goed en kwaad is en die de
kinderen veiligheid en geborgenheid moeten bieden.
Nu ga ik proberen om voor de mensen
die De Oud-Hagenaar lezen, hier en
daar stukjes uit mijn boek beknopt
over te nemen, zodat deze verhalen
gelezen worden en niet zullen worden
vergeten.
Zo begon de oorlog voor mij als
meisje van elf jaar.
Houdt dat vreselijke geluid nooit op.
Ik word gek van dat lawaai. Mijn
moeder staat buiten in de tuin en klopt
als een bezetene de gangloper. Ze
zwaait als een gek de mattenklopper
heen en weer. Aan die loper komt geen
eind, meters en meters schuift hij op.
Helemaal alleen zit ik daar met mijn
handen tegen mijn oren gedrukt.

Moeder en pappa

Oh, moeder, stop hier toch mee! Maar
het tumult neemt alleen maar toe. Is
mijn lieve moeder gek geworden? Opeens staat ze daar niet meer alleen. Om
hun matten te kloppen , duwen een
heleboel huisvrouwen elkaar opzij.

hier nu toch bij ons oorlog is. “Je hebt
ons steeds gezegd dat ons land neutraal zal blijven, net als in de Eerste
Wereldoorlog.” Pappa wrijft even over
zijn ogen en zegt dan: “Ja, lief kind,
daar heb je gelijk in, maar de Duitsers
hebben zich niet aan hun afspraak gehouden. Ze zijn vanmorgen heel vroeg
onverwachts met vliegtuigen ons land
binnen gevallen.”

Op deze tijd van de dag is het verboden om matten te kloppen, denk ik.
traks kri gen ze allemaal een flinke
boete, net goed. Maar het lawaai houdt
aan en ik begin zacht te huilen.

Mijn jongste broertje, hij is nog zes
jaar oud, vraagt: “Moeder, is het nu
echt oorlog, gaan we nu allemaal
dood?” Dan begint hij hard te huilen
en even later huilen wij allen vijf.

Plotseling begin ik te gillen: “Stop
hiermee, stoppen.” Dan word ik bij
mijn arm gepakt en zacht heen en
weer geschud. “Kind wakker worden,
word eens wakker!”

Pappa is de enige van ons gezin
die zijn brood heeft gegeten in de
huiskamer. Daar kan hij ongestoord de
nieuwsberichten op de radio volgen.
Hij komt de keuken binnen met de
mededeling dat alle vliegvelden
worden gebombardeerd en er parachutisten landen op Ypenburg. Hij loopt
recht door de tuin in en even later zie
ik hem op ons schuurtje staan.

Verward kijk ik mijn moeder aan en
vraag haar waarom ze niet stopt met
dat vreselijke geluid. “Moeder, mattenkloppen mag nu helemaal niet.”
“Kind, het geluid dat je hoort is helemaal niet van mattenkloppen. Word
wakker, het is oorlog en dat lawaai is
afweergeschut. De Duitsers zijn ons
land binnengevallen en er wordt op de
vliegtuigen geschoten.”
Geschrokken spring ik op en loop
achter mijn moeder aan naar het grote
bed waar mijn broertjes en zusjes slaperig bij elkaar zitten. Oorlog hier, dat
kan helemaal niet. Dat gebeurt alleen
ergens anders, maar niet hier bij ons.
Pappa komt de kamer binnen en ik
vraag hem meteen hoe het kan dat het

“Mag ik naar pappa toe?”, vraag ik
aan moeder. Ze knikt en waarschuwt
me voorzichtig te zijn. “Pappa, kom
gauw van de schuur af, straks word je
nog getroffen door een kogel,” roep ik
geschrokken. In de verte hoor ik nog
steeds het afweergeschut. Hij kijkt
omlaag en wenkt me. “Klim maar naar
boven en kom ook kijken.” Via het
kolenhok klauter ik behendig op de
schuur. Mijn vader pakt mijn hand en
zegt: “Kijk, daar zie je de parachutisten dalen boven Ypenburg. Dat zijn
Duitse militairen. Ze droppen een heel
leger, zo te zien.” “Kom pap, laten we
maar weer naar binnen gaan,” zeg ik
niet op mijn gemak en ik trek hem aan
zijn arm richting kolenhok.
Als we ‘s avonds al een poosje in
bed liggen, hoor ik vreemde geluiden
uit de woonkamer komen. De deur
van onze slaapkamer mag altijd open

blijven staan en daardoor hoor ik
duidelijk dat het niet normaal klinkt.
Nog even luister ik ingespannen en
dan hoor ik het. Huilt moeder daar zo
verdrietig? Ik waarschuw mijn zusje
en samen luisteren we, zittend in bed,
naar dat angstige geluid. Als moeder
huilt, huilen we vaak allemaal mee.
“Zullen we naar de kamer gaan en
kijken wat er aan de hand is?” Maar
het is ons verboden om uit bed te
komen, alleen voor een plas wordt
een uitzondering gemaakt. Zo zacht
mogelijk stappen we uit bed en lopen
sluipend een stukje de gang in. Met
ingehouden adem luisteren we aan de
kamerdeur die op een kier staat. Ja, nu
horen we duidelijk dat moeder huilt.
We lopen behoedzaam de kamer binnen om te vragen wat er aan de hand
is. Dan wordt ons vertelt dat oom Piet
is gesneuveld. “Wat is er dan met hem
gebeurd?” Wij kennen het woord gesneuveld niet. Moeder begint weer te
snikken en dan zegt pappa: “Oom Piet
is door de Duitsers doodgeschoten.”
Die vrolijke jongere broer van moeder,

Oom Piet, gesneuveld bij de Grebbeberg

dat moet een vergissing zijn. Zo maar
dood, voor altijd weg, nog maar 29
jaar oud. Dan denk ik aan mijn kleine
neefje, die nu geen vader meer heeft
en begin ik verdrietig te huilen.
“Pappa, waarom is hij dan soldaat
geworden?”, vraag ik huilend. “Omdat
hij geen keus had, kind. Hij moest
voor zijn nummer opkomen. In
oorlogstijd worden alle jonge mannen
opgeroepen om mee te vechten.”
Moeder zit nog steeds te snikken,
wat verschrikkelijk voor haar om een
broer te verliezen. Ik moet er niet aan
denken om één van mijn broertjes
kwijt te zijn. Dan zou ik liever ook
dood zijn. Bij die gedachte kijk ik naar
mijn moeder en denk ik met schrik:
zou zij nu ook liever dood zijn? Nee,
dat zal ze niet willen. Wat moeten wij
beginnen zonder moeder?
Na de middagboterham gaat pappa

De vijf kinderen Schuemie. Van links naar rechts: Tonnie, Lenie, Henk, Geer en Piet

weer naar Piet, de kapper, om het laatste nieuws te bespreken. Daar komen
nog meer mannen samen, een soort
mannenvriendenclubje of zoiets. Als
hij weer thuis komt, is hij erg somber.
Hij vertelt ons dat Rotterdam in lichterlaaie staat. De hele stad brandt. Duizenden mensen zijn dakloos en er zijn
veel doden en gewonden. Gelukkig
hebben wij daar geen familie wonen.
Maar pappa vertelt ook dat alle grote
steden zullen volgen. Dat is schrikken,
want Den Haag, waarin wij wonen,
is ook een grote stad. Utrecht zal als
tweede aan de beurt zijn en dan volgen
Amsterdam en Den Haag. Angstig
bedenk ik: zijn die moffen van plan
om heel Nederland te vernietigen? We
eten vroeg die avond, omdat we niet
veel anders te doen hebben. Dan komt
pappa met het verpletterende bericht
dat Nederland zich heeft overgegeven.
Na hevige gevechten met tienduizenden doden en nog veel meer gewonden, zijn we in Duitse handen en bezet
gebied. Ik vind het wel geruststellend
dat we nu niet gebombardeerd zullen
worden, want dat maakte me toch erg
bang.
De komende tijd zal er veel veranderen. Nadat de Nederlandse militairen
uit onze school vertrokken zijn, zitten
er nu Duitsers in. Pas als die ook
vertrokken zijn, krijgen we bericht dat
we halve dagen school hebben, omdat
de benedenschool bezet is door een
kweekschool.
e hebben flink gehamsterd n de
geheime kast onder het portiek naar de
bovenburen staan wel twintig flessen
sla-olie en een heleboel levens- en
schoonmaakmiddelen, die niet bederfelijk zijn. Ook hebben we allemaal
twee paar nieuwe schoenen op de
groei gekregen.
Pappa heeft samen met een medewerker van zijn bedrijf de verduisteringspanelen in elkaar getimmerd. Er
komt geen straaltje licht doorheen,
want dat levert een vette boete op.
De stad is verduisterd en we mogen na

tien uur in de avond niet meer buiten
komen.
Pappa luistert naar Radio Oranje, maar
hij noemt dat ‘de Engelse zender’,
omdat hij niet voor een koningshuis
is. Dat is streng verboden en als je
gesnapt wordt, pakken ze je op en ga
je naar een concentratiekamp. Dat is
een soort gevangenis, waar mensen
gemarteld worden. Iedere keer als
‘de Engelse zender’ aan staat, ben ik
ongerust.
Ik ben ook heel vaak bang als het
luchtalarm gaat. Een tijdje geleden,
toen ik op de Dierenselaan een boodschap voor moeder moest doen, ging
het ook af en iedereen die daar was,
moest de schuilkelder in. Eerst wilde
ik niet, maar een man van de luchtbescherming duwde me er gewoon in.
Het was vreselijk daar onder de grond,
ik ga er echt nooit meer in.
Al jaren heb ik me verheugd over het
feit dat we in de zesde klas voor drie
dagen op schoolreis gaan en nu hebben we gehoord dat het niet doorgaat
in verband met oorlogsgevaar. Vijf
jaar lang had ik een droom, een droom
die de moffen me nu afnemen.
Alles wat die moffen verzinnen, heb
je maar gewoon te doen. Zo hebben
we al heel wat moeten inleveren. Voor
ons mooie, ingeleverde zilveren geld,
kregen we echt heel lelijk zinken geld
terug. Voor de grote zilveren guldens
en rijksdaalders een vodje papier.
Ter informatie
Ik heb hier en daar stukjes uit mijn
boek ‘Mattenkloppen’ overgenomen.
Als u benieuwd bent naar mijn hele
geschiedenis, dan kan het boek op
internet besteld worden via uitgeverij Boekscout.nl. Online via www.
boekscout.nl. ISBN: 978-90-8834287-5 of anders via de auteur.
Deze verhalen mogen niet vergeten
worden.
Helena Schuemie
helena.schuemie@ziggo.nl
070-3994464
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Verdrongen tanden- en kiezenleed
met Julius Pasgeld

Mijn gebitshistorie is bepaald niet om
naar huis te schrijven. De enige reden,
dat ik hier toch enige dieptepunten belicht, is dat mijn leeftijdgenoten zich
wellicht in sommige details zullen
herkennen. En gedeelde smart is na al
die jaren nog steeds halve smart.
Het begon al direct. Wat er in de eerste
2,5 jaar aan melktanden en -kiezen
bij mij doorbrak, had al direct veel
van het spreekwoordelijke afgebrande
kerkhof.
Dat kwam, zo legde de tandarts aan
mijn verontruste ouders uit, vanwege
gebrek aan kalk. Geboren in 1943. Het
eind van de oorlog. Weinig voedsel.
En het voedsel dat er was -vaak haalde
mijn vader dat op het platteland op
met een fiets die was uitgerust met
houten banden - muntte niet uit in
gezondheid. Nauwelijks groenten. Tulpenbollen in plaats van aardappelen.
Van opa uit Purmerend kregen we af
en toe wat aardappelen toegestuurd.
Geen bouwstoffen voor goeie tanden
en kiezen dus.
Toch mocht ik mij de eerste zes tot
tien levensjaren de trotse bezitter
noemen van twaalf melktanden en
acht dito-kiezen. Maar nooit allemaal
tegelijk. Dan weer brak er een tand
af als er een kies op komst was. Dan

In de oorlog geboren. Vader op een fiets met houten banden op zoek naar voedsel. Gebrek aan kalk
in dat voedsel. Aan de eerste voorwaarde voor een slecht gebit leek in ieder geval voldaan.

weer andersom. Maar dat gaf niks,
zei mijn moeder. Want de natuur zou
mij weldra voorzien van een blijvend
gebit. Nou, dat heb ik geweten.
Op deze plek is het niet meer dan passend de rituelen te noemen, die er destijds rond de overgang van het melknaar het blijvende gebit heersten.
Eerst natuurlijk het buitengewoon afschrikwekkende gebruik om een losse
tand te verwijderen met een touwtje
dat aan de ene kant om je tand zat en
aan de andere kant aan de deurklink
van een openstaande deur. Samen met
mijn buurjongen Maarten probeerde ik
dat uit toen het zover was. Maar ach,
steeds bleef het touwtje slap hangen
als we de deur dichtsloegen. Dan
weer gleed het touwtje van de tand
af. Allemaal omdat we de afstanden
verkeerd hadden ingeschat. Er moest
werkelijk een vader aan te pas komen
om het werk tot een bevredigend eind
te brengen.
En als de tand er dan uit was, werd
ons door onze ouders met een stalen
gezicht voorgehouden dat als je die
tand onder je kussen legde, hij in de
loop van de nacht werd vervangen
door een geldstuk. Meestal een dubbeltje. Maar een kies deed ook wel
eens een kwartje. Jazeker. Er bestond

namelijk een speciale tandenfee die
dat wonder voor haar rekening nam.
Natuurlijk geloofde je er niks van. Net
zomin als je in Sinterklaas of in God
geloofde. Maar als je dat hardop zei,
was de kans groot, dat je dat geldstuk
misliep.

Hoe het verder ging, wilt u niet weten.
Lees dus maar niet verder. Voor controle van het gebit hoefde ik in ieder
geval niet naar de schooltandarts.
Want mijn ouders hadden een briefje
aan de meester gegeven, dat ik toch
al 24 keer per jaar naar onze eigen
tandarts ging. Gelukkig maar. Want
het gerucht ging, dat de schooltandarts
nog een trapboor had en wel eens moe
werd van het trappen, zodat de boor
dan knersend en piepend tot stilstand
kwam in je rotte kies.
Met mijn eigen tandarts kreeg ik op
den duur een soort haat-liefdeverhouding. Steeds was er wel wat. Steeds
stelde hij mij gerust. Het zou allemaal
goed komen. Dat kwam het ook. Maar
anders dan hij had gedacht.
Mijn eerste echte tand, een hoektand
boven, wist van geen ophouden met
groeien. Zodat hij tenslotte aan het
o fi i le tandartsen riterium oli antstand’ voldeed.
Die moest er dus direct uit. Anders zou
hi wel eens een zogeheten gehemeltespleet’ kunnen veroorzaken. En dan
waren we toch echt verder van huis.

Mijn tweede echte tand, een voorsnijtand boven, verloor ik met wortel en al
toen ik op mijn vijftiende jaar op een
brommer uit de bocht vloog. Dat werd
dus een plaat e met een kunsttand
eraan. Dat zakte steeds naar beneden.
En dat werd nog erger, toen mijn
tweede snijtand boven, de tand direct
naast mijn gebroken voortand dus,
afbrak toen ik tijdens een trektocht
met een vriend na een lange fietsto ht
de Sont bij Kopenhagen indook. Ik
had op school geleerd dat de Sont de
belangrijkste verbinding was tussen
de Oostzee en de Noordzee. En dat hij
dus wel diep zou zijn. Maar op de plek
waar ik erin dook, bedroeg de diepte
slechts vijftig centimeter.
De hele terugweg naar huis moest ik
met mi n mond di ht fietsen ant het
deed behoorlijk pijn als de wind tegen
de blootliggende zenuw aanblies.
Aan het plaatje kwam dus een tweede
kunsttand, nadat de tandarts met veel
bemoedigende woorden de wortel met
de openliggende zenuw verwijderd
had.
Een keurige prothese
Moet ik echt nog verder gaan? Moet
ik het nog hebben over de kiezen die
vooral in het bovengebit er vanzelf uit
schenen te vallen, nadat ze een keer of
drie waren gevuld? En hoe ik samen

met de tandarts op mijn 26ste jaar
besloot, dat het maar eens afgelopen
moest zijn met alle ellende?
In één keer trok hij alles eruit wat nog
restte van de bovenkant van wat mijn
vrienden begonnen te betitelen als
fietsenstalling
Alles werd in een keer vervangen door
een keurige prothese. Die draag ik nog
steeds. Met veel plezier.
Het ondergebit dreigde dezelfde kant
op te gaan. Behalve zes tanden en
drie kiezen verwijderde de tandarts
ook daar alles en verving dat door een
zogenoemde parti le prothese ie
heb ik twee weken ingehad en daarna
nooit meer.
Om de een of andere wonderlijke
reden heb ik die zes tanden en drie
kiezen na 45 jaar nog steeds. Terwijl
ik al die jaren nooit meer naar de
tandarts ben geweest.
Nou. Dat was het. De historie van
mijn gebit. Hier en daar wat opgepoetst. Maar nimmer bezijden de
waarheid. Daarvoor staat alles me nog
teveel bij.
Ook aan het sukkelen geweest met het
gebit? Mail uw verhaal dan naar
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.

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

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

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

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

Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Austin 1800 Balanza
Weinig van u zullen hem zich waarschijnlijk nog herinneren,
de Austin 1800 Balanza. Een design van de legendarische
Italiaanse Pininfarina op basis van de even zo legendarische
ontwerper Issigonis die ook de Mini uit de jaren zestig op zijn
naam had staan. Een voor die tijd ruimte-auto met de revolutionaire Hydrolastic-vloeistofvering.
De vormgeving was heel bijzonder
en leek wat op een uitgerekte Austin
1100 Glider met ook zo’n korte kont.
Uiteraard veel glimmend chroom.
Een Austin waarin het begrip ruimte
werkelijk inhoud kreeg. Ik heb nog
nooit zo’n kale auto gezien wat
interieur betreft, want alles stond in
het teken van bergruimte. Kaal, maar
toch Engels chic. ‘Less is more’ had
het thema kunnen zijn. Het dashboard bestond uit een lange smalle
snelheidsmeter, een paar tuimelschakelaars en een paar controlelampjes
en het contactslot. Voor de rest niets.
Daaronder een enorme pakjesplank
die enorme ruimte bood voor het
opbergen van kleine persoonlijke
bezittingen, zoals camera’s, pakjes
sigaretten en tasjes, zoals beschreven
stond in de folder. Het inbrekersgilde
was toen blijkbaar nog niet zo actief.
Dit moet je nu niet meer in je hoofd
halen om in een folder te zetten. En

zo schreef men ook: ‘Vele dingen die
anders door de hele wagen slingeren,
kunnen nu een plaats krijgen in de
open opbergvakken in alle portieren. Wij denken hierbij vooral aan
kaarten, reisgidsen, mappen met
papieren, handschoenen, enz.’ Wat
klinkt dit nu lief.
De handrem kwam schuin uit de
vloer en het was een kwestie van
aantrekken. Om hem te ontgrendelen
was het nog even verder aantrekken, knop draaien en hij schoot
weer omlaag. Nu we het toch over
de vloer hebben, daar zat ook een
rond metalen voetknop, waarmee je
het grootlicht bediende. Wat ook als
pluspunt werd gezien in het kader
van ruimte was de hoedenplank. Zo
schreef Austin in de folder: ‘Tussen
de achterruit en de leuning van de
achterbank bevindt zich nog eens
een ruime bergplaats voor kleine ba-

gage’, met op de foto een hoed, een
paraplu en een stratenboek. Lekker
verhaal, maar bij de eerste de beste
bocht vlogen al deze items natuurlijk
van links naar rechts. De bagageruimte was ook heel plat en praktisch
van vorm en tussen de achterruit en
de leuning van de achterbank was
nog een brede hoedenplank voor
kleine bagage. Ook bij de Balanza,

net als bij de Mini, stonden de wielen
op de uiterste hoeken, hetgeen een
goede besturing en een rotsvaste
wegligging garandeerde. Royale
voorstoelen en een ruime achterbank.
Ik zie mij nog zitten als 13-jarig
Haags pikkie in deze grote Balanza
in de showroom van de Austin-dealer
in de Parkstraat, met verbazing
kijkend naar het royale, wat kale

dashboard achter een fors stuur dat
net als bij de Mini wat scheef naar
het midden stond. Imposant - dat wel
- en heel bijzonder voor die tijd en
ik heb het nu over het jaar 1964. Tja,
de Austin 1800 Balanza. Volledig
vergeten, vrees ik.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 27 juni vond u ook
weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
5-8-8-8.

8

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit
(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de volgende inzenders:
• Loek de Groot, te Zoetermeer
• Rens ter Veen, te Delft
• A.van Someren Greve, te Rijswijk
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

1

2
6 9 8
2 5
7
4
9 4 1
5
5
6
3
9
8
1
3 7
1
2

7
4 5

6 9

6
4 8
5
8
9
7 5
9

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 14
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

5
3 1
2 7

7
3
5 2

3 6
1

2

4
3

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op: vrijdag 21 juli.

2 6 1

3
1
7 2 4
1
4 6
5
9
6
2

6
7

4
6 3 4
9
1
7 3
4

7
2

4 5
3
5 2

5
5

3 9
7
9 2

4 7
7
9
3 5
6 1
3
5
6 2

8
3
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL
BOEKHORSTSTRAAT, STRAAT IN OPKOMST

DE HOFPAS, EEN NON-PROFIT
MAKERSKWARTIER
DIE WINST OPLEVERTGEEFT
DE STRAAT KARAKTER
De Boekhorststraat, gelegen tussen
Prinsengracht en Zuidwal in hartje
Den Haag, was in vervlogen tijden dé
winkelstraat van Den Haag. De mooie
gevels in de straat herinneren nog aan
deze glorietijd. In de jaren ’70 raakte de
straat in verval en sloten vele winkeliers
de deuren. Maar die ellende is achter de
rug. De straat zit in de lift, de panden zijn
gerenoveerd en met de komst van het
Makerskwartier, is de straat weer hot and
happening.
In het Makerskwartier, gevestigd in het
laatste blok van de Boekhorststraat dat
uitkomt op de Zuidwal, hebben ‘Makers’
een verkoop- en atelierruimte. De
verkoopwaar wordt ter plekke gemaakt
of bewerkt. Zo kun je zelf zien en ervaren
hoe de producten worden vervaardigd
en genieten van het vakmanschap van
de ondernemers. Verschillende van die
makers doen ook mee aan de Hofpas.
Zo shop je bijvoorbeeld met korting bij

Studio Joske, bij What’s Happening en
Liries.
Inmiddels hebben tien winkeliers/
ambachtslieden zich in het Makerskwartier
gevestigd. Hier vind je prachtig handwerk
en de laatste trends. Hier moet je zijn voor
handgemaakte leren tassen, gezeefdrukte
kinderkleding, de hipste sokken en die
eyecatcher in je woonkamer.
In de Boekhorststraat moet je niet zijn
als je op zoek bent naar merkwinkels.
Hier zitten namelijk geen grote
supermarkten of andere ketens, maar
juist veel speciaalzaken en kleinere
winkels. Van tapijt en behang tot kunst en
vintagekleding.
Dát zijn de winkels van de Boekhorststraat
en een bezoek meer dan waard.
Lees het volledige verhaal
op www.dehofpas.nl

MINDFUL RUNNING,
HARDLOPEN VOOR DE MIND
Sam Pitzalis (52) is Mindful Run Intructor.
Mindful Running betekent dat je niet
alleen je lichaam traint, maar tijdens het
hardlopen ook een reis naar ‘binnen’
maakt. Sam kan daarbij je reisbegeleider
zijn. Met speciale technieken, oefeningen
en inzichten, helpt hij je op weg.
Deze softe kant van het hardlopen,
of zacht hardlopen zoals Sam het zelf
noemt, is zeker geen flauwekul. Het
wordt ook niet voor niets als enige
hardloopcursus in Nederland vergoed
door een ziektekostenverzekeraar.
‘Deze manier van hardlopen is uitermate
geschikt voor niet-hardlopers en senioren,
maar ook bijvoorbeeld voor studenten.
We zijn vaak zo overbelast. Dat is echt de
kwaal van deze tijd. Evenals het moeten
en willen winnen. Dat komt vaak voor
uit angst voor afwijzing door jezelf en/
of door anderen.Die angst zit vaak heel
diep, heel kunstig verstopt.’

Met mindful running kun je op zoek
gaan naar die angst. Sam kan je daarbij
helpen maar is nooit zwaar op de hand.
Altijd vol ‘sprankeling, speelse opstelling,
liefdevolle verwondering’, aldus Sam.
‘Tijdens het rennen geef je rust aan
het breindeel dat analyseert en (ver)
oordeelt en burn-outs veroorzaakt. In
plaats daarvan komt er ruimte voor het
breindeel waar je gevoel zetelt. Hierdoor
ga je vriendelijk en positief denken over
jezelf en ga je meer naar je lichaam
luisteren. Je gaat keuzes maken die beter
bij passen en ga je extra genieten van het
nu en van de kalme energie die ervaart
‘als
je ergens
opgaat’.
koffie
is goed,invooral
die met een shot.’
Nieuwgierig geworden?
Kijk voor het hele verhaal van Sam en de
Hofpas-aanbieding op www.dehofpas.nl
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