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Wandelen door de Scheepersstraat
Aan het begin van de straat
van de Herman Costerstraat
was een café. Vervolgens,
wandelend naar de hoek van
de Wesselsstraat zie ik een
ijzerwarenwinkel. En een gereedschappenwinkel. Aan de
overkant: Bram van Prooien,
de sigarenwinkel. En op het
midden van de stoep een
winkel die emmers, teilen en
borstels verkoopt. Vervolgens
op de hoek van de Fischerstraat een schoenmakerij. Dan
lopen we het Schalk Burgerplein op en hier is op de hoek
van de Wolmaransstraat een
melkzaak annex kruidenier
van de familie Steegeman.
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Aan de overkant bij de Schalk Burgerstraat zie ik De Concurrent, een kruidenier. Later werd het een wasserette.
Ernaast een kousenwinkel.
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Beijersstraat 2 t/m 62 hoek Scheepersstraat 143-145. Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

Vervolgens op de hoek Sion, waar
voor de oorlog een ziekenverpleging
stond. Daarnaast het bejaardenhuis
met een trap van enkele treden voor
de ingang (waar je zo leuk op kon
spelen). Later werd dit het Wijk- en
Dienstencentrum; inclusief Sion.
We zijn nu op de hoek van de
Hertzogstraat. Hier was een sigaren-

winkel. Halverwege de straat zat de
melkwinkel van juffrouw Van Lier.
Naderhand werd dit de snoepkeet van
de familie Spanjaard. In een gewoon
woonhuis was Van der Hoeven ook
een sigarenwinkel begonnen. En op
de hoek van de Kritzingerstraat was
de melkwinkel van Groeneveld. Hij
had ook een melkwijk. Op de andere

hoek de groentewinkel van Houweling. Vervolgens op de hoek van de
Brandtstraat was een winkel waar je
snoep kon kopen. Dat was aan de kant
waar de rooms-katholieke kerk in de
Brandtstraat stond.
Ertegenover was het café, op de
hoek van de Beijersstraat. Aan de

Scheepersstraat hoek Hertzogstraat en gezien naar de Schalk Burgerstraat.
Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

KEES TALEN
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

overkant bakker Hus. Later werd dit
een dameskapper. Verder wandelend
naar de Heilbronstraat was er een
fietsenwinkel. Op een later moment
verkocht hij ook gashaarden. Aan het
eind van de Scheepersstraat had je
eerst de kleuterschool Elise van Calcar. En op de andere hoek van De la
Reyweg een grote fietsenwinkel, wat
later is verbouwd tot de tegeltiek. Aan
de overkant, op een pleintje, stond de
technische school. Ook enkele pakhuizen waren aanwezig. Daarin stond
onder andere een haringkar gestald.
De eigenaar riep altijd als hij weer
haringen te koop had.
Bakkerij Zaat
Glashandel Van Es zat er naast. Ook in
de Cilliersstraat waren veel pakhuizen.
Zoals in een ander artikel al gemeld
was er op hoek van de Beijersstraat
een groentewinkel. Als je verder de
Scheepersstraat terug liep, was er
op de hoek van de Brandtstraat een
heren- en kinderkapper. En vergeet
Anja niet. Als koffiehuis. De eigenaar
woonde er pal naast in de Scheepersstraat. Wat ondergetekende niet meer

Zorgeloos
samen
zijn.
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weet, weet de bron mij te vertellen:
midden op de stoep was het Zaagje,
ijzerwaren- en gereedschappenwinkel. Er naast een stoffeerderij. Dan
op de hoek van de Kritzingerstraat
was hier een zaak gevestigd waar je
warm water achterin in het pakhuis
kon halen. Later kwam hier Lammering, die Indonesische kruiden
verkocht in heel Zuid-Holland. In de
Kritzingerstraat had je pakhuizen en
onder andere een pindabranderij. Ook
de bakkerij van Zaat was hier. En om
de hoek in de Scheepersstraat was de
winkel. Later werd dit een supermarkt
en daarna een winkel voor zeefdruk.
Op de hoek van de Hertzogstraat was
eerst een sigarenwinkel, later een
winkel voor siervissen. Vervolgens,
op de hoek van Schalk Burgerstraat,
was een groentewinkel. Ertegenover
was de Kettman (dames-, heren- en
kinderkapper). En als laatste, op de
hoek van de Herman Costerstraat, een
sigarenwinkel.
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl
Bron: Betty Overdijk-Joppe
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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!

zijn naam is door de Duitsers gegeven
aan de Jozef Israëlslaan en -plein omdat deze joods was. Na de bevrijding
is deze wandaad natuurlijk teruggedraaid, maar nergens anders in de stad
is Thorn Prikker in een laan, weg of
straat vernoemd; beschamend.
Dick Polvliet
polvliet@tele2.nl

Herinneringsbord
Nog even over die zoektocht naar de geschiedenis van het herinneringsbord:
de wapenschilden heb ik ondertussen allemaal gelokaliseerd. In het midden
is Voorburg. Vanuit 1928 meedraaiend met de klok, achtereenvolgend de
ooievaar van Den Haag, het hert is van Stompwijk, de derde (in mijn ogen
de letter C) is van Voorschoten en als laatste de takjes van Rijswijk. Blijft
natuurlijk de tekst op de achterkant: waar is die afkorting van. Heeft wellicht
iets met verzekeringen te maken. Op de achterkant staat: ‘Huldeblijk van de
Leden aan het Bestuur der O.V.V.Z. 1938’. Ik hoop dat er de nodige reactie
na plaatsing zullen komen.
Hans Schlamann
schlamann@home.nl
Op zoek naar Willy Arendsen
Ik ben geen Hagenees, maar een Rotterdammer met veel goede herinneringen aan Den Haag, omdat ik de jaren
1942-1954 in de N. Alexanderkazerne
mijn diensttijd uitzat. Ik leerde daar de
gezellige Haagse bioscopen kennen,
kwam bij Heck en Rutexs op het Spui
waar toen een leuk bandje speelde,
ging naar Scheveningen, altijd gezellig. Nu rijdt de RandstadRail en die
brengt me in een klein uur naar Den
Haag en ben ik op zoek gegaan naar
deze dingen. Jammer genoeg kan ik
de oude bioscopen niet vinden. Als ik
Thalia in haar Rex (Rok) zie, dan denk
ik daar City. Ze zijn weg. Rutexs weg.
Het Scheveningen van de jaren vijftig
is compleet verdwenen, zelfs de N.
Alexanderkazerne is verdwenen. Wat
bleef, is de zee en de Waalsdorpervlakte en mijn herinneringen.

Colofon

En daar gaat dit verzoek over, want bij
deze herinneringen hoort mijn eerste
meisje waar ik dit alles mee beleefde.
Haar zou ik graag nog eens terug
willen zien en samen herinneringen
ophalen en bij willen praten over de
meer dan zestig jaar die inmiddels verstreken zijn. Ik zoek Willy Arendsen.
Zij woonde toen op de Hoefkade. Het
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nummer weet ik niet meer. Ongeveer
tegenover de Wolterbeekstraat. Haar
ouders hadden een winkel waar onder
andere sierraden werden verkocht.
Willy had twee zussen, waarvan de
jongste, Cora, jong is overleden.
Gerrit Visser
gerritvisser28@outlook.com
010-4324960
Het Mozaïek
Met grote belangstelling las ik in De
Oud-Hagenaar van 27 juni het artikel
over het boek van Gilbert Creutzberg, Het Mozaïek. Als zijn Utrechtse
studie-,club- en dispuutgenoot (1948)
hebben wij nog steeds contact met
elkaar en was ik dan ook aanwezig bij
de presentatie van het boek. In feite is
het een Nederlandse bewerking en uitbreiding van zijn boek The Mosaic in
2009. Bedoeld voor zijn Amerikaanse
vrienden om hen duidelijk te maken
wat het betekent om als kind in een
bezet land te moeten leven, iets wat
voor de Amerikanen totaal onbekend
is. Het toeval wil dat mijn ouders door
zijn vader, ds. Creutzberg, ‘zijn getrouwd’ en ikzelf door ds. Creutzberg
ben gedoopt in de Duinoordkerk. En
tenslotte, wat betreft Thorn Prikker,

Sensitiviteit-training
Die periode van sensitiviteit-training
herinner ik me heel goed, het was een
ware rage. Zelf heb ik me er nooit
aan gewaagd. Ik heb een paar mensen
gekend die het gevolgd hadden, en ze
waren onuitstaanbaar geworden na
die cursus. Je kon het goed merken.
Als ik buiten loop, hetzij op straat,
hetzij in het bos, ga ik nooit voor de
tegenligger opzij. Vroeger deed ik dat
wel, maar besloot op een dag om eens
te kijken wat er zou gebeuren als ik
dóór zou lopen. Nou, iedereen week
uit voor me. Daar kreeg ik plezier in.
Nu nog, iedere keer als er mensen
naderen, blijf ik gewoon mijn weg
vervolgen, afwachtend wat er zal
gebeuren, en iedereen stapt opzij. De
enige mensen voor wie ik wél wijk,
zijn invaliden. Dat vind ik logisch.

ander markant gebouw, het gebouw
van Kunsten en Wetenschappen aan de
Oranje Buitensingel, is wel door brand
verwoest en wel op 18 december
1964.
Hans Benning
hansbenning@ziggo.nl
Betrapt bij vrijage
Mooi artikel over Coba die aan het
vrijen was in het Haagse Bos. Er is
een boekje Een Haagse affaire - De
verloren eer van Sophia van Noortwijk
dat verhaalt over een rijke moeder
en dochter die woonde op de hoek
Kneuterdijk-Hoge Nieuwstraat, die
droomden een mooi leven te leiden
in de hoogste kringen eind zeventiende, begin achttiende eeuw en hun
reputatie probeerden hoog te houden.
Het is een zelfde soort verhaal als
van Coba, maar dan over de rijken

van die tijd. Een waargebeurd verhaal
en geschreven door juriste MarieCharlotte le Bailly. Het geeft een mooi
inzicht hoe het juridisch en sociaal er
aan toe ging in die tijd. Wel taai maar
lezenswaardig.
Rob Reimerink
rob.reimerink@gmail.com
Een familie uit Loosduinen
Ben naarstig op zoek naar een familie uit Loosduinen, die toentertijd
woonde in de Burgemeester Van der
Veldestraat. Het gezin bestond onder
andere uit drie jongens (Ton, Max en
John) en een meisje (?). Ook mensen
die mij verder kunnen helpen met mijn
zoektocht, zijn welkom.
Ben Kruse
ben.kruse@casema.nl
079-3512492

Renee van Alphen
r.j.a.alphen@gmail.com
Dierentuin
In De Oud-Hagenaar van 27 juni
schrijft mevr. Haanstra dat zij danslessen kreeg op de Geurt Volkersschool
en dat het eindbal altijd werd gegeven
in de dierentuin, die er niet meer is en
door brand is verwoest. Ik neem aan
dat zij het gebouw van de dierentuin
bedoelt, dat stond waar nu het provinciehuis is gelegen aan de Koningskade
en de Zuid-Hollandlaan. Het gebouw
van de dierentuin is echter niet door
brand verwoest, maar gesloopt om
plaats te maken voor een verdere
uitbreiding van het Provinciehuis. Ik
werkte destijds in het Provinciehuis
en ik heb de sloop van nabij meegemaakt. Overigens bewaar ik ook leuke
herinneringen aan het gebouw, dat
o.a. werd gebruikt voor gymnastiekuitvoeringen van de Chr. Turnkring
Den Haag. Ik heb aan verschillende
uitvoeringen zelf meegedaan. Ook
heb ik er mijn rijexamen gedaan. Een

Tramtransporten door E.J. van Dijk uit Utrecht
Graag zou ik in contact willen komen met mensen die in het bezit zijn van
foto s filmpjes en krantenknipsels ie etrekking he en op transporten an
trams oor e firma . . an Dijk. anaf egin
tot ein jaren e entig
er org e e firma an Dijk e transporten anuit tre ht en rugge an
de nieuw gebouwde trams voor Den Haag. Daarnaast werden vele museumtrams vervoerd die uit handen van de slopers waren gered. In die jaren
was e firma an Dijk spe ialist op het ge ie an spe iale transporten en
de mannen van E.J. van Dijk hebben er honderden vervoerd. Nederland telt
bijzonder veel tramhobbyisten en bij elk transport was er wel iemand met een
fototoestel aanwezig. Als zij bij hun vereniging een foto plaatsten, dan was
het er meestal één, soms eens twee. In het Historisch Archief E.J. van Dijk
zitten nog veel blanco vlekken die ik graag aangevuld zou willen zien en
tevens in mijn bezit zijnde afbeeldingen willen aanvullen. Kunt en wilt u mij
verder helpen om het archief verder te completeren? Ik zou u zeer dankbaar
zijn. Uw reacties zie ik gaarne tegemoet per email, post of telefoon.
A.A. Versluis
Bedevaartweg 16, 3401 TT, IJsselstein
030-6878687
06-83354365
ejvandijk.utrecht@gmail.com

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

Hoofdredacteur

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email

estlan , Delft, i en Del an , ei s hen am

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email
Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Haagse (23) exposeert met Mondriaan-gebouwen
Vanaf 17 juli t/m 3 september
is de expositie The Hague
goes Mondrian te zien, van
fotograaf en bekende Instagrammer Renske Derkx. Deze
expositie is onderdeel van
de tentoonstelling StijlVol
Atrium, waar ook de expositie
100xRietveld te zien is.
Aanleiding is 100 jaar De Stijl, in
2017 is het namelijk precies honderd
jaar geleden dat De Stijl werd opgericht. Den Haag viert dat: de gemeente
werkte dit jaar samen met een aantal
‘citydressers’, om de stad om te toveren tot één groot Mondriaanschilderij.
Zowel grote torens als kleine etalages
werden in Mondriaankleuren gehuld.
StijlVol Atrium Den Haag: The
Hague goes Mondrian
Van 17 juli t/m 3 september is als onderdeel van de tentoonstelling StijlVol
Atrium Den Haag de tentoonstelling
The Hague goes Mondrian te zien.
Atrium City Hall heeft de fotograaf en
Foto: Renske Derkx

bekende Instagrammer Renske Derkx
gevraagd om de Haagse gebouwen
die omgetoverd zijn tot Mondriaanwerken te fotograferen. In de tentoonstelling loop je door Den Haag als
plattegrond langs alle gebouwen door
de stad én kom je er meer over te leren. e ere e oeker kan na a oop een
folder meenemen die je door de stad
wijst waar de Mondriaan-gebouwen
staan die Renske heeft vastgelegd.
Fotograaf Renske Derkx
De 23-jarige Renske Derkx maakt
architectuurfoto’s onder de noemer
‘buildingsarenotboring’ en toont deze
wekelijks aan 12.000 Instagramvolgers. Bekende en minder bekende
gebouwen - vooral in de regio Den

Haag - fotografeert ze. Hiermee zet ze
de stad Den Haag en dienst architectuur op de kaart bij een relatief jonge
en internationale doelgroep. Ze weet
de kijker op een andere manier naar
gebouwen te laten kijken; de stijl van
de fotografe is puur minimalistisch en
erg kleurrijk.
Eerder dit jaar exposeerde Derkx in
samenwerking met de Stichting Dag
van de Architectuur haar 23 mooiste
foto’s van gebouwen in Den Haag.
Het is daarmee de tweede keer in
twee maanden dat ze exposeert in het
Stadhuis.
Win een werk
Iedere bezoeker kan tijdens deze
tocht een foto nemen van zijn/haar
favoriete Mondriaan-gebouw. Degene
die de foto deelt op Instagram met de
hashtags #buildingsarenotboring en
#mondrianthehague, maakt kans op

een print uit de expositie. Facebookgebruikers kunnen de tag @atriumdenhaag gebruiken.
The Hague goes Mondrian is een
initiatief van Atrium City Hall. Stijlvol
Atrium Den Haag wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den
Haag, cultuur en Fonds 1818.
Over het Atrium Den Haag
Het Atrium Den Haag is het ontmoetingscentrum in het stadhuis voor
de burgers en de bezoekers van Den
Haag. Er worden culturele, educatieve,
maatschappelijke en commerciële
evenementen en gratis toegankelijke
tentoonstellingen georganiseerd.
Stichting Atrium City Hall organiseert
deze verschillende activiteiten in het
Atrium Den Haag, zoals de tentoonstelling StijlVol Atrium Den Haag.
Meer info op atriumcityhall.nl.
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Behandeling
aan huis
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Nieuw!!

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN
Speciale service voor senioren

Een team van
prothesespecialisten

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Betaalbare Riviercruises 2017 met MS Lale Andersen ****
met vertrek
garantie

n
n
n
n

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

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

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

Riviercruises vertrek
vanuit Rotterdam !

LALE ANDERSEN

‘Rhein in Flammen’

Duitse Kerstmarktencruise

in St. Goar
van 15 t/m 20 sept. 2017
6 dg. nu al vanaf € 484,484,- p.p.

van R’dam naar Keulen & Düsseldorf
van 14 t/m 17 sept. 2017
4 dg. nu al vanaf € 272,272,- p.p.

‘Vuurwerk & Wijnfeest’

Kerstcruise vanuit Rotterdam

in Boppard
van 20 t/m 25 sept. 2017
6 dg. nu al vanaf € 484,484,- p.p.

over de romantische Rijn
van 20 t/m 27 sept. 2017
8 dg. nu al vanaf € 692,692,- p.p.

All Inclusive Hotels Autovakanties & Busreizen
tot wel
50% korting

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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).

Snel een traplift nodig?
vanaf 2500 euro
Bel nu 072 75 111 75
handicare-trapliften.nl/de-oud
slechts 1 week levertijd

All Inclusive Hotels Autoreizen

All Inclusive Bus excursiereis

Hotel de Elderschans *** Zeeland
2, 3, 4, 5, of 7 dagen tot 50% Korting
2 dg. van € 119,
119,-- nu al vanaf € 60,
60,--

Hotel Gaasterland *** in Friesland
van 25 t/m 29 sept. 2017
5 dg. van € 388,
388,-- nu al vanaf € 349,-

All Inclusive Hotels Autoreizen

All Inclusive Hotels Autoreizen

Hotel Am Wall *** Soest / Westfalen
diverse Voordeel Midweken
5 dg. van € 265,
265,-- nu al vanaf € 199,
199,--

Hotel Op de Boud *** in Valkenburg
diverse Voordeel Mid
Mid--weken
5 dg. van € 265,
265,-- nu al vanaf € 239,
239,--

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

‘Levensverhalen
zijn onze inspiratie.’

Als iemand afscheid neemt van het leven staat juist het unieke van een persoon centraal. Lees op adpatres.nl
hoe wij exceptionele uitvaarten componeren. Maak een afspraak om uw wensen te bespreken: 070 355 64 27.

Een uniek leven. Een exceptioneel afscheid. Ad Patres.

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

Fransman krijgt heerlijkheid Marlot in 1646
Uit de stokoude Franse familie De Morlot is David de Morlot
voortgekomen die rond 1622 naar Nederland kwam. Als David
van Marlot leefde hij hier verder en overleed in Den Haag in
1680. Voor bewezen diensten kreeg de vertrouwensman van
Prins Frederik Hendrik (1584-1647) een stuk grond tot zijn
beschikking dat toen nog in Wassenaar lag. David noemde het
naar zijn verbasterde familienaam.
Alsof de Oranjes de Hollanders niet
leken te vertrouwen, steunden ze
veel op regimenten onder bevel van
Schotse, Zwitserse maar ook Franse
aanvoerders. De protestante David
van Marlot (1593-1680) werd in
Franche-Comté geboren, zat in 1609
op de academie van Genève en is
als twintiger al te vinden in het leger
van de Prins. Van stalmeester tot
sergeant-majoor in 1635, maar wat
belangrijker was: hij werd gouverneur van de zoon van de Prins van
Oranje: Willem II (1626-1650), die
op 14-jarige leeftijd zou trouwen met
de 9-jarige Engelse prinses Maria
Stuart, de oudste dochter van koning
Karel I.
Heerlijkheid
In 1646 kreeg David een eigen

heerlijkheid van de Prins, dat gelegen
was aan de Bezuidenhoutseweg
naast het ‘Haegsebos’ aan de ene
zijde en aan de andere zijde werd
begrensd door de heerlijkheden
Arentsdorp en Waelsdorp. Eigenlijk
lag deze heerlijkheid op Wassenaars
grondgebied en werd pas in 1907
bij Den Haag getrokken. De Franse
vertrouweling kwam in een gespreid
bedje terecht. Op het landgoed stond
een riante hofstede, waarvan de
ouderdom terugging tot 1569, het
jaar waarin Jan Hymans van de Ketel
het land met opstallen verkocht aan
Cornelis Duyst van Voorhout. Ketel
was hiermee de eerst aantoonbare
eigenaar, maar daar het archief niet
verder teruggaat, kan het landgoed
best nog ouder zijn geweest. Voordat
David van Marlot zijn naam gaf aan

het landgoed, werd er gesproken van
hofstede ‘de blauwe kamer’, waarvan
de oorsprong teruggaat tot midden
vijftiende eeuw.
Huis ten Bosch
De heerlijkheid had een oppervlakte
van zo’n twintig hectare. De ingang
van de buitenplaats lag aan de weg
van Den Haag naar Leiden. Het leven
in het bosrijke gebied was dermate
aangenaam, dat zijn broodheer Frederik Hendrik weldra ook plannen
maakte om daar een buiten neer te
zetten. In 1645 werd begonnen met
de bouw van het huidige paleis Huis
ten Bosch. Tussen landgoed Marlot
en Huis ten Bosch stond het aloude
landgoed Reigersberg, dat in die
tijd werd bewoond door Maarten
Maartensz van Reigersberg (circa
1559-1625). Het was een imposante
boerderij, waarvan de ouderdom
teruggaat tot 1462, toen het landgoed
in eigendom was van de adellijke familie Van Assendelft. In die
landelijke omgeving op de grens van
Wassenaar en Den Haag, voelde Marlot zich prima thuis. De grens met

Park Marlot (circa 1930)

buurman Lambrecht d’Overschie,
die landgoed Hoogwerf bezat, werd
in 1652 precies afgebakend, nadat
hierover onenigheid was ontstaan.
Stand
David wist goed wortel te schieten
in Den Haag dankzij zijn prinselijke
protegé. Hij kreeg diverse hoge
bestuursfuncties, die zorgden voor
een onbezorgd leven. De functie van
president van de Hoge Krijgsraad

vervulde hij van 1643 tot 1650, maar
het tractement kreeg hij zijn leven
lang doorbetaald. Genoeg vermogen
om te trouwen met de eveneens welgestelde Anne Marie van Steelant, die
hem vier kinderen gaf: twee zonen
en twee dochters. De tweede zoon
werd de nieuwe heer Van Marlot.
Zijn vrouw Anna van den Boetzelaar
vond ‘Huize Marlot’ echter beneden
haar stand, zodat de Marlots eruit
verdwenen.

AHC ‘verliest’ zijn pionier
Onder deze titel trof ik in het NRC Handelsblad van 6 april 1972 een artikel aan dat mijn aandacht
trok. Misschien vraagt u zich af hoe ik aan een krant die 45 jaar geleden verschenen is kan komen. Met behulp van mijn computer kan ik op de site Delpher aan boeken, kranten en tijdschriften
komen en wanneer ik vervolgens het juiste zoekwoord intik, krijg ik inzage in een enorm aantal
historische boeken, kranten en tijdschriften.
Het betreffende artikel begint als
volgt: In 1946 liep hij zelf met het
mansbakje om dubbeltjes op te halen
bij straatvoorstellingen. In 1972 gaat
dezelfde penningmeester over een omzet
van ruim f 1,3 miljoen. Het bedrijf? Het
is geen bedrijf, maar een vrijwilligersorganisatie die sinds de oorlog feesten,
culturele evenementen, vakantieweken,
sportwedstrijden en allerlei andere
ontspanning voor oud en jong verzorgt:
de stichting Algemeen Haags Comité.
Het ging dan vooral om de recreatie en
vorming van de Hagenaar met de smalle
beurs. Hij was een van de VIP’s die na
de bevrijding idealistisch aan cultuurspreiding gingen doen. Successen waren
de eerste klassieke concerten in de
Houtrusthallen: 9.000 magere mensen
die muisstil op houten schoolbanken de
muziek als het ware indronken.
Het initiatief tot het organiseren
van massale culturele manifestaties
kwam in 1946 van burgemeester de
Monchy en de Nederlandse Reisvereniging die de stadgenoten in eigen
omgeving vertier wilden bieden. De

onder de bezetting gestichte beweging
Volksherstel bood haar medewerking
aan en zo kwam hij terecht in wat
toen het Haags Vacantie Comité werd
genoemd. Hij kon meteen al zijn
krachten inzetten.
1948 moest een feestjaar worden:
zeven eeuwen Den Haag en het vijftigjarig jubileum van koningin Wilhelmina. Het stichtingskapitaal was
bijeengebracht door de opbrengst van
kermissen op Koekamp Malieveld en
een loterij. Slechts één keer in zijn
geschiedenis heeft het AHC subsidie
gevraagd. Aan die zelfstandigheid van
het particulier initiatief - dat in andere
grote steden het vaandel tenslotte aan
de gemeente moest overgeven - en
aan de vele vrijwillige helpers dankt
Den Haag nog jaarlijks goedkope
uitjes van hoog niveau voor tienduizenden burgers. Dit succes is vooral te
danken aan het feit dat de hele Haagse
bevolking - van uiterst links tot uiterst
rechts - inspraak heeft via de Raad
van Advies en zo kan ook de kleinste
minderheid aan bod komen. Hoewel

hij afscheid neemt als penningmeester, blijft deze pionier wel lid van het
algemeen bestuur, maar drie maal per
week vergaderen hoeft dan niet meer.
Chevrolet
Wie was die pionier die meer dan 25
jaar penningmeester van dit comité
geweest is en waarom trok dit artikel
mijn aandacht? Het gaat over mijn
vader. En om misverstanden te voorkomen: het gaat hier om vrijwilligers-

werk. Daarnaast was hij directeur van
een medische instrumentenhandel
die zich specialiseerde in de reparatie
en verkoop van snaargalvanometers,
tegenwoordig cardiografen genoemd.
Op de bijgevoegde foto draagt hij
zo’n snaargalvanometer. Mocht één

Andere zorg, toch samen wonen
Zoveel jaren samen en dan toch nog
‘uit elkaar’ moeten omdat beide
partners hulpbehoevend zijn, maar
allebei andere zorg nodig hebben.
Dat is voor vele echtparen niet het
toekomstbeeld zoals zij zich dat
vooraf voorstelden. Ook Stichting
Eykenburg zag de noodzaak om een
oplossing te zoeken voor dit steeds
vaker voorkomende probleem.

een geheel nieuwe afdeling gecreëerd
met een tiental tweekamerappartementen, spe ifiek estem oor
echtparen met een verschillende
zorgbehoefte. Een gemeenschappelijke huiskamer op dezelfde afdeling
geeft daarnaast de mogelijkheid om
cliënten die aan bijvoorbeeld beginnende dementie lijden een structureel
dagprogramma te bieden.

Inmiddels wordt binnen de muren
van Huize Eykenburg aan de Kruisbessenstraat in Den Haag dan ook

Wonen in een van de appartementen
betekent dat de regie in handen blijft
van de cliënt zelf en daarmee wordt

van u mij iets meer kunnen vertellen
over de auto waarin hij toen reed,
graag. Aan het embleem te zien is het
een Chevrolet.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

dat belangrijke stukje zelfstandigheid
zoveel mogelijk behouden. Een stel
dat voor de afdeling in aanmerking
wil komen hoeft niet per efinitie een
echtpaar te zijn. Samen wonen met
een goede vriend(in), broer/zus, etc.
is ook mogelijk.
Huize Eykenburg
Omdat iedere situatie anders is staat
het transferbureau geïnteresseerden
graag persoonlijk te woord, dus bel
gerust naar telefoonnummer
070-7507000.
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De razzia van dinsdag
21 november 1944
Nadat in Rotterdam op 10
november 1944 een grote
razzia werd gehouden voor
de Arbeidseinsatz, lag het
voor de hand dat Den Haag de
volgende stad zou zijn.
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DEZE MAAND BIJ

maandag t/m vrijdag
06.00

Mijn vader was toen 39 jaar en zou
dus onder de doelgroep van 17 tot en
met 40 jaar vallen. Daarom maakte hij
eerst een schuilplaats in de bergruimte
boven de schuifdeuren en het plafond.
Toen er echter het gerucht ging dat
dit een bekende plaats was, werd in
overleg met de onderbuurman Van
Beek, van de sigarenwinkel, besloten
om daar onder de vloer te schuilen.
In de nacht van 21 november werden
wij wakker van het lawaai van
militaire voertuigen in de straat. De
school van de Linnaeusstraat waar wij
vanuit ons huis op uitkeken werd door
de Duitsers als centrum genomen.
Om nog naar beneden te gaan was al
uitgesloten. Ook het plan om met een
touw vanaf het balkon naar beneden
te zakken, was te riskant vanwege het
helder maanlicht en het directe zicht
op de school en soldaten.
Na een angstige periode van ‘wat nu’,
besloot mijn vader om zijn persoonsbewijs te vervalsen. In plaats van
1905 krabde hij een deel van de 5 weg
en maakte er een 3 van, dus 1903.
Daarmee was hij 41 jaar geworden.
Maar het gekrab was wel te zien als je
het nauwkeurig bekeek.
Toen de dag begon bleek dat de
Duitse soldaten de wijk van buitenaf
begonnen uit te kammen. Daardoor
waren wij als laatste aan de beurt. Er
volgden dus nog vele spannende uren.
Waarschijnlijk heeft dat het voordeel
gegeven om goed voorbereid te werk
te gaan. Toen het zover was, en er aan
de bel werd getrokken deed mijn moeder de slaapkamerdeur dicht om het in
de gang wat donkerder te maken, en
zette mij en mijn zus voorop en ging
met mijn vader achter ons staan. Toen
de deur open ging kwam er een jonge
soldaat naar binnen. Hij keek met belangstelling naar mijn zus en zei: “Ah,
ein Mädel”. Vervolgens wierp hij een
blik in het persoonsbewijs, keek nog

Bericht dat Dirk is overleden

Mogge Michiel

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

09.00

Aan de Bak

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

12.00

SuperDebby

Debby Roukens helpt luisteraars, zoekt antwoorden op vragen en
lost problemen op. Dát en natuurlijk heerlijke muziek. Kan zij jou
helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl

14.00

Jouw Middagshow

Bel jouw oproep of verzoekplaat door naar 070 307 88 66.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Met Tjeerd Spoor ben je in één avondspits weer helemaal bij.

Dit is het originele bevel

19.00

Rudo (di t/m vrij)

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

eens naar mijn zus en ging weer weg.
We waren goed weggekomen.
Onze overbuurvrouw op het portiek,
was met een Duitser getrouwd. Haar
man was toen in Duitse militaire
dienst.
Toen zij mijn moeder zag vroeg
zij: “Jouw man is toch nog geen 40
jaar?”, maar natuurlijk werd dat heftig
ontkend.
Mijn vader had nog twee jongere
broers, Dorus (Theo) en Dirk. Dorus
was 34 en had in die tijd kennis aan
zijn latere vrouw Annie van der Starre.
Hij heeft ondergedoken gezeten bij
zijn toekomstige schoonfamilie.
Het toeval wilde dat deze Van der
Starre trambestuurder bij de H.T.M.
was en dat hij met de tram groepen
opgepakte mannen moest vervoeren
naar Delft, voor later transport met
schepen richting Amsterdam. Dirk,
die nog bij zijn moeder thuis woonde,
had niet durven onderduiken en was
meegenomen.
Toen hij op de tram stond, werd hij
herkend door Van der Starre. Die
stelde voor om op de Hoornbrug de
tram wat af te remmen en zo Dirk de
kans te geven om er af te springen.
Vanwege de bewaking durfde Dirk dat
niet aan. Vier maanden later is hij in
Wisch gestorven aan dysenterie en een
longontsteking, en ligt nu begraven
op de Centrale Begraafplaats der
Oorlogsgravenstichting te Loenen.
Wat er in die tijd met hem is gebeurd,

kunnen wij slechts gissen. Het boek
Operatie Sneeuwvlok van Reinold Vugs
beschrijft hoe de opgehaalde mannen
op verschillende manieren werden
afgevoerd. De ongeveer duizend mannen die naar Delft werden gebracht,
werden per rijnaak naar Amsterdam
vervoerd. Met 100 tot 150 man in het
ruim van het schip voeren de schepen
via Rotterdam over de Lek naar
Vreeswijk en dan via Utrecht naar de
Borneokade in Amsterdam. Deze tocht
duurde ongeveer vijftig uur, en toen
pas kregen de mannen iets te eten. In
de nacht voeren de schepen verder
over het IJsselmeer naar Kampen.
Door het ontbreken van toiletten werd
het een grote bende aan boord. Na
Kampen ging het in kleinere groepen
naar allerlei bestemmingen. Het werk
bestond dikwijls uit het graven van
loopgraven voor de komende strijd.
Dirk is gestorven in Wisch (nu gemeente Oude IJsselstreek) op 01-041945, een dag voordat zijn vader stierf
aan de gevolgen van de hongerwinter.
Hij werd begraven in Terborg, juist
toen deze omgeving werd bevrijd.
Januari 1957 werd Dirk herbegraven
op de Centrale Begraafplaats der Oorlogsgravenstichting te Loenen.
Bij de razzia in Den Haag, bekend als
Operatie Sneeuwvlok, werden ongeveer 15.000 mannen opgehaald - wat
voor de Duitsers een slecht resultaat
was ten opzichte van de 50.000 man
in Rotterdam. Maar die waren ook niet
van tevoren gewaarschuwd.
J. Meershoek
j.meershoek@casema.nl

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

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 oude regionale films.

17.00

maandag: Struinen door de Duinen natuurdocumentaireserie over de Hollandse Duinen

dinsdag: Team West Archief Herkenbare beelden
uit het archief van TV West.

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

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

vrijdag: 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
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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

Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs
Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en
waarin vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project dan aan voor de Piet
Vink-prijs. De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks
de Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink
(1927-2002). Projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen, maken kans op in totaal
4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt. Winnaars
van voorgaande jaren waren o.a. buurtboerderij de Nijkamphoeve en Imkerij Blije
Bijen (2015) en Telefooncirkel Laak (2016). Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal 1 A4’tje tot 14 september worden ingediend bij de Vereniging
van Oud-Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157; 2500 CD
Den Haag t.a.v. mw. J. van der Salm of per mail: jolanda.vandersalm@denhaag.nl.
Als gemeenteraadslid (1964-1970) en wethouder (1970-1986 voor jeugd, sport,
recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse
samenleving. Zo was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den
Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of adviserende functies, in voor
tientallen Haagse maatschappelijke organisaties. Zie: www.vogdenhaag.nl.

Christelijk College De Populier bestaat 105 jaar
Graag vraag ik uw aandacht voor het feit dat het Christelijk College De Populier
dit jaar 105 jaar bestaat! Ik nodig u hierbij uit voor de reünie die op zaterdag 30
september 2017 van 10.00 tot 17.00 uur wordt gehouden in het schoolgebouw in
de Populierstraat. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website www.depopulier.
nl, de kosten bedragen €10,-. U kunt hierop ook op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen. Er zal een professionele fotograaf aanwezig zijn voor het vastleggen van de leuke momenten. De foto’s zijn ter plekke te bestellen en af te rekenen
en deze worden u dan thuisgestuurd. Er is hiervoor geen pinbetaling mogelijk. Alle
benodigde informatie voor de reünie krijgt u op zaterdag 30 september 2017 bij
aankomst in de hal van de school uitgereikt. Vanwege de verwachte opkomst is het
raadzaam niet met de auto naar school te komen, maar met de fiets of het openbaar
vervoer (bijv. tramlijnen 3 en 12, halte Fahrenheitstraat).

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.

Beelden, aquarel, olieverf en foto’s op expositie
Drie kunstenaars van kunstenaarsvereniging KopS geven vanaf 29 juli 2017 hun
geheel eigen visie op Scheveningen en wat zich daar allemaal kan afspelen. KopS
- Kunst op Scheveningen - is inmiddels uitgegroeid tot een sterke vereniging met
meer dan zestig leden die wonen of hun atelier hebben in Groot Scheveningen.
KopS heeft een eigen, permanente expositie- en verkoopruimte in de Keizerstraat
71 C, maar geeft daarbij op verschillende locaties tentoonstellingen - ook op
aanvraag - zoals nu in de Oude Kerk, tot 16 september, elke zaterdag van 13.00 tot
17.00 uur. De Galerie is elke vrijdag, zaterdag en zondag open van 13.00 tot 18.00
uur. Zowel de Galerie als de expositie in de Oude Kerk zijn vrij toegankelijk.

Schilderijen. Anneloes Groot. Iedereen die wel eens door Scheveningen
loopt heeft haar aan het werk kunnen zien, soms verdekt opgesteld in een nisje,
maar evenzo vaak op een duintop, het Kurhausterras of de boulevard. En menig
kantoor, woonhuis en bar wordt opgesierd met haar kleurrijke olieverfdoeken en
aquarellen. Haar losse, soepele en vooral kleurrijke stijl is kenmerkend voor haar
werk van de laatste jaren. Gedetailleerd tot in de finesses, maar toch impressionistisch. Eenmaal daarmee kennisgemaakt hoef je beslist geen kunstexpert te zijn
om bij het zien van haar werk te zeggen: “dat moet een Anneloes Groot zijn.” Een
aankoop van haar werk is een goede investering. En een leuke.
Fotografie. Joop Schepers. Joop heeft voor deze expositie alle technische
regels van de fotografie overboord gezet, en is bij nacht, sneeuw, regen en ontij aan
het werk geweest om ook de meest doorgewinterde Scheveninger een beeld voor te
houden dat hij nog nauwelijks heeft ervaren. Lange sluitertijden, maanlicht, powerflitsen, pinhole en hoge isowaarden vormen de basis van de serie, die daardoor iets
vervreemdends maar toch herkenbaars heeft gekregen. www.joopschepers.nl

Beelden. Anneke Roeleveld. Anneke’s beelden variëren in grootte van
ca. 10 tot 40 cm en hebben het dagelijkse - voor de expositie vooral het Scheveningse - leven als onderwerp. Veel terugkerende thema’s zijn kinderen, portretten,
en natuurlijk mensen in Scheveningse klederdracht. Anneke werkt zowel in klei
als in was. De klei wordt gebakken en soms van een bronscoating voorzien of
beschilderd, de beelden in was gaan naar de bronsgieter. Van een deel van het werk
worden kopieën gemaakt in marmergips, kunsthars of brons, in opdracht of voor
verkoopexposities. www.anneke-roeleveld-taal.nl

Festival De Betovering 2017: internationaal kunstfestival voor jeugd
De achttiende editie van Festival de Betovering speelt zich af op zo’n 50 plekken in de stad. Van 13 t/m 21 oktober
2017 is Den Haag weer tot de nok toe gevuld met oneindig veel moois van kunstenaars en theatermakers uit binnen- en buitenland en van kinderen zelf. Kinderen van 2 t/m 12 jaar dompelen zich onder in ruim 500 voorstellingen
en workshops uit binnen en buitenland. De Betovering is hét internationale kunstfestival voor de jeugd en trok vorig
jaar een recordaantal van bijna 25.000 bezoekers.

Nieuw
*Het festival opent in de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg (met de dansvoorstelling Zick Zack Puf (5+) uit
Zwitserland).
*Dit jaar van drie naar maar liefst vijf festivalcentra waar kinderen, rondom de gewone programmering, de hele dag
terecht kunnen om naar hartenlust te fantaseren en te creëren.
*De kick-off van de Zapp Theaterprijs 2018, evenals de installatie van de nieuwe kinderjury van deze prijs. Recensent Annette Embrechts geeft een workshop recensies schrijven voor de nieuwe jury en voor andere kinderen die
dat leuk vinden.
*Het thema is Feest! Het festival eindigt niet meer op de zondagmiddag, maar op de zaterdagavond met een groot
feest waar de kinderen, na een week betoveren, hun gekleurde stad vieren. Met hun kunstwerken om zich heen,
springend op de dansvloer, laten ze zien wie ze zijn, samen!

Wat kan je verwachten?
Tijdens het festival kunnen kinderen genieten van, en zich laten verrassen en ontroeren door, de ruim 500 nationale
en internationale voorstellingen en workshops in grote zalen, wijktheaters, musea, bibliotheken en op straat.
Tijdens de Betovering zie je, behalve uit Nederland en België, ook voorstellingen die van verder weg naar Den Haag
komen. Zo kan het Nederlandse publiek voor de eerste keer genieten van de prijzenwinnende dansvoorstelling
Poggle (2+) van het Barrowland Ballet uit Schotland. Maquiné uit Spanje brengt met Het bos van Grimm (6+), een
visuele voorstelling vol bekende sprookjes. Uit Frankrijk komt K-Bestan met Opa’s zolder (4+), een nostalgisch verhaal vol muziek, jongleren en acrobatiek. Kinderen die van suspense, griezel en mysterie houden verwijzen we graag
door naar Gezien (7+) van het Franse Sacékripa. En het Britse gezelschap Make Mend and Do komt, kersvers uit de
Londense Old Vic, naar Den Haag om ons hun nieuwste voorstelling Het ontbrekende licht (7+) te brengen.
Het festival opent op vrijdag 13 oktober met de beeldende dansvoorstelling Zick Zack Puff (5+) van het Zwitserse
dansgezelschap Madalfa: een vreemde wereld waar de meest fantastische creaties elkaar tegenkomen.
Natuurlijk is er ook genoeg moois van dichterbij te zien, in verschillende disciplines. Voor de liefhebbers van dans
onder andere: Plan D- met de voorstelling Buurman in de natuur (5+), Mappamondo (2+) van Dadodans & Gaia
Gonelli en Monsters (6+) van Duda Paiva.
Wat grotere kinderen zullen hun hart ophalen bij theatervoorstellingen zoals Enkeltje Mars (8+) van het Filiaal en bij
Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten (8+) van Schippers en van Gucht & Het Paleis uit Antwerpen.
De muziekvoorstelling Mile(s)tones (6+) over het leven van Miles Davis van de Zonzo Compagnie (BE) is er voor de
muziekliefhebbers. Er is ook Vet Kindercabaret (6+) in Diligentia en poppentheater van onder meer Tg. Winterberg/
STIP met Meneertje Meer (4+) en zoveel meer.
In de Haagse binnenstad is de kracht van de verbeelding voelbaar op straat. Een zichzelf voortbewegende, smakkende en stomende kudde dieren, gemaakt van gerecyclede fietsen, een dansparcours deels in de lucht, de schattige
groenten-als-babies verzorgende vegetable-nannies, een pianoklimtoestel dat muziek maakt, robots die naar jou
kijken zoals jij naar hen kijkt, twee wel erg gemotiveerde agenten van de bereden politie die wandelende snelheidsovertreders flitsen en fietsers uit het niets een unieke escorte met sirene bieden. De verrassing ligt overal op de loer.
Behalve kijken naar voorstellingen en acts kunnen kinderen zichzelf uitdagen bij een van de vele Betovering workshops in onder meer het Gemeentemuseum, het Mauritshuis, het Panorama Mesdag, het Nederlands Dans Theater,
Het Koorenhuis, Theaterschool Rabarber, het Filmatelier en zoveel meer. Ze kunnen zelfs een Mini Burning Man
in elkaar timmeren. Aan het einde van de workshop gaat ceremonieel de fik erin op de kade bij ateliercomplex De
Besturing.

De feestelijke voorbereidingen in vijf festivalcentra, verspreid over de stad
Binnen de 50 festivallocaties zijn er dit jaar maar liefst vijf festivalcentra. Nieuw zijn de centra in theater De Vaillant,
De Nieuwe Regentes en in Muzee Scheveningen. Theater aan het Spui en Theater Dakota blijven ook van de partij.
Behalve voor de reguliere voorstellingen en workshops, kunnen kinderen in de vijf festivalcentra ook terecht om
extra voorbereidingen te treffen voor het feest. Ze mixen and matchen daar via doorlopende workshops hun feest,
hun alter-ego Ikke, hun kostuums en hun accessoires bij elkaar. Op zaterdag reizen ze samen, op hun allermooist,
allergriezeligst, allergekst, allerpoezeligst en vooral aller-eigenst, vanuit alle hoeken van de stad naar het feest.

Het Betovering Eindfeest
Een hoogtepunt dit jaar is het Betovering Eindfeest (za 21 okt. doorlopend 19.00 - 22.00 uur in Theater aan het
Spui). Een lang gekoesterde wens van de organisatie komt hiermee uit: kinderen uit alle hoeken van de stad komen
aan het eind van hun Betoveringsweek, met (een deel van) hun kunstwerken bij elkaar op een feest. De kinderen
vieren samen dat ze kleuren gekozen, gemaakt, gekregen en gegeven hebben: ze vieren de gekleurde stad. Met hun
kunstwerken, dj-end en springend op de dansvloer laten ze zien wie ze zijn. Direct voorafgaand aan het eindfeest
kunnen kinderen met hun ouders eventueel nog iets eten en disco dansmoves op rollerskates oefenen in het Atrium
van het stadhuis.

Praktisch
Kijk op www.debetovering.nl voor het complete programma (vanaf half september online), reserveringen en toegangsprijzen. De meeste voorstellingen en workshops kosten €7,00.

Festival De Betovering
Voor: iedereen van 2 t/m 12 jaar
Waar: in zo’n 50 culturele instellingen in en rond Den Haag
Wanneer: vrijdag 13 t/m zaterdag 21 oktober 2017 (herfstvakantie)
Programma/reserveren: vanaf half september via www.debetovering.nl
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Asta: een nieuw bioscooppaleis
Den Haag kent een rijke cultuur in de vestiging van bioscopen, en het wachten is op een boekuitgave met daarin vermeldt de volledige geschiedenis van al die kleine en grote theaters, want wie
kent ze nog? In het kader worden enkele vergeten namen naar voren gehaald.
Maar een bijzonder theater was toch
wel Asta aan het Spui als een waardig
bioscooppaleis. Op Eerste Kerstdag
1921 beleeft het theater zijn openingpremière. De Haagse architect
ilhelmus ernar us an ie an
(1857-1919) vervult in die ontwikkeling een marginale rol. Eerst maakt
hij in 1918 een nieuw ontwerp voor
het Olympiatheater aan het Prins
Hendrikplein in stijl ‘Amsterdamsche
School’. Maar de tekeningen belanden
in een archiefdoos. Ook vervaardigt hij
de eerste schetsen voor het eerste Astabioscooptheater, zo vernoemd naar de
mateloos populaire Deense filma tri e
Asta Nielsen (1881-1972), befaamd uit
e gelui lo e filmperio e.
n op olging an an ie an wor t
de jonge architect, Jan Willem van
der Weele (1888-1948), aangesteld dit
werk op zich te nemen. Voordien is hij
12 jaar werkzaam als chef de bureau
bij de architect Johannes Mutters Jr.
(1858-1930). Met heel veel energie
toog hij aan het werk als opdracht
van de beide bioscoopexploitanten;
Arthur en A.F.J.L. de Haan, die aan

het Spui de exploitatie van de
Union-bioscoop bestierden.
Men dacht niet lichtzinnig over
de bouw voor dit grootse bioscoopgebeuren uitgerust met
1.200 stoelen waarvoor een
vennootschapskapitaal van 1
miljoen beschikbaar, maar het
voorlopig moest doen met 700
aandelen van ieder 1.000 gulden (waarde van 1.000 gulden
in 1921, circa 7.300 euro nu).
De bouw van de eerste ‘Asta’
is een kunstzinnige samenwerking tussen architect Van der
Weele, en sierkunstenaar Chris
Lebeau (1878-1945) die voor
dit ‘gesamtkunstwerk’ de complete regie voert over de interieurinrichting en boven de toegangsdeuren aan de voorgevel aanbracht
enkele glas in loodramen. ‘Het spreekt
dat Van der Weele en Lebeau voor een
geheel andere opdracht stonden, daar
een theater totaal andere eisen stelt
dan een kantoor, maar het lijkt ons dat
ook zij door een goede eenheidsengel
zijn geïnspireerd. Beeldhouwwerk,
versiering, betimmering, beglazing, ze

Tekening Asta-theater door A.A.L. Graumans, 1924

De grote zaal ‘Asta’ tekening Hans Borrebach

komen allen voort uit een en dezelfde
kunstenaarsgeest en het was van dien
geest de trots samen te werken met de
bouwmeester’, aldus een recensie.
Een eerste blik op de plattegrond
maakt algauw duidelijk dat voor de
architect de opdracht niet al te makkelijk was, gezien de hartlijn van de zaal
en voorgedeelte niet lagen in elkaars

Bladmuziek ‘Asta Marsch’ door Gerrit van Weezel

verlengde. De boosdoener en als een
sta-in-de-weg een bestaand perceel
ernaast met servituutgang. De zaal lag
veertig centimeter dieper en beneden
in de zaal waren 844 zitplaatsen. Uniek
was ook de ingenieus gebouwde balkonconstructie, en als geheel zal Asta
worden uitgevoerd door de bekende
aagse aannemersfirma . . oersma.
Temidden van de zandstenen gevel in
uitgesproken felle kleuren kwamen
naar Lebeau’s ontwerp, de glas in lood
ramen. Het Haags Gemeentemuseum
bezit enkele proeframen die zijn vervaardigd in het bekende glasatelier van
Hans Liefkes (1891-1967) aan de Da
Costastraat 10.

Foyer Asta, tekening Hans Borrebach

In de voorgevel, een aangebracht
driedelig glas in loodraam ‘de aanbidding van het gouden kalf’, de overige
ramen verbeelden als allegorisch
thema; Moederweelde, vrouw in
verschillende levensomstandigheden,
industriearbeiders, en arbeiders in
diverse beroepen. In de grote zaal
hoofdzakelijk in beukenhout getimmerd, en overwegend bekleed met de
kleuren paars en groen waren langs de
wanden allegorische voorstellingen
van Lebeau aangebracht, evenals het
grote toneeldoek uitgevoerd in batiktechniek en vervaardigd in de ateliers
van Agathe Wegerif- Gravenstein

Entree ‘Asta’ tekening Hans Borrebach
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(1867-1944) te Apeldoorn. Binnen
het batikken ontstaat een aparte
kunststroom door kunstenaars die er
panelen van maken, speciaal voor
wanddecoratie, zo ook Chris Lebeau
in deze opdracht. Deze uit Indonesië
afkomstig techniek in versiering van
uwelen stoffen of ij oor eel trijp
houdt in, dat die delen van de drager,
die niet geverfd mogen worden, met
was worden bedekt. Een procedé dat
herhaal kan wor en, afhankelijk
van de verschillende kleuren die het
decoratiepatroon vereist. Een nieuwe
tij sgeest en een nieuw elan orgen
ervoor dat op 22 mei 1938, dit fraaie
bioscooptheater voorgoed de deuren
sluit voor nieuwbouw door architect
. . . an en oek. ij was eer er
architect voor ‘Metropole Palace’
aan de Carnegielaan (opening 15
oktober 1936). De hoogte van
dit bioscooppaleis bedraagt 20,5
meter en is oornamelijk in gepolijst
Zweeds graniet opgetrokken. De rest
van de voorgevel uit baksteen met
een uitsparing voor enkele raampartijen. r waren in totaal es in rons
uitgevoerde toegangsdeuren en met
twee liften uitgerust. De voorgevel
als ar hite tuur orm kent een rij
so ere stru tuur inherent e tij
geest, in tegenstelling tot de eerder
toegepaste artistieke uitvoering als
eerste Asta-bioscooptheater uit 1921.
Asta, is binnen het UFA-concern,
een van drie Nederlandse bioscopen
at i h elf affi heert als prettig
en comfortabel met op het toneel
anuit e kel ergewel en oprij en
een concertorgel dat uit circa 3.500
orgelpijpen gelui oort ra ht. Op
woensdagavond 19 oktober 1938
wordt dit nieuwe Asta-theater feestelijk geopen in ij ijn an ohan
eesters en filma tri e arah e
an er. n ja, it is humor ant het
feestelijke oorprogramma oor ag
in; het leven van de zeehonden op de
wa en in e oor ee
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Asta bioscoop aan het Spui, ca. 1925

Deze chique en tevens moderne
ios oop sluit in
oorgoe ijn
euren. Opnieuw erliest filmsta
Den Haag een waardig bioscooppaleis. Al is de eerste versie als
bioscooptheater het meest interessante oor eel met oornamelijk
een artistieke inrichting.

Vergeten bioscoopnamen uit 1914

Peter van Dam
vandam.peter@gmail

Empire Bioscoop, Nieuwstraat 28

eter an Dam, . . an ie an
(1857-1919). Eigenzinnig Haags
architect en stedenbouwkundige, De
Nieuwe Haagsche, 2017.

Monopole Bioscope, Hoefkade 602
Bioscooptheater ‘Tip Top’, Prinsengracht 24
Familie Bioscoop, Prinsenstraat

i oli ios oop, ester aenstraat
Residentie bioscoop, Kettingstraat [arhite ten, o ewijk imons, heo an
Braningen]
Apollo heater, puistraat ar hite t.
o ewijk imons
Albert Freres, Herengracht
Haagsche Bioscoop, Boekhorstraat 112
nion ios oop, pui

a

Olympia ios oop, rins en rikplein,
en nog zo zoveel meer...

Glas in loodramen, ontwerp Chris Lebeau, tekening Hans Borrebach

Oproep voor
een artikel!
Bent u familie van de architect
Jan Willem van der Weele, hij
is getrouwd met Johanna Luytendijk, drie kinderen, Cornelis,
Jan, en Willem van der Weele.
Zie mailadres.
Balkon ‘Asta’ met langs de wanden batikﬁguren op ﬂuweel 212 x 125

Verzwijgt de sloper opzettelijk de naam Chris Lebeau?, 1938
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GRATIS HUISONTRUIMING!
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Schroeder en Stichting Zorgkringloop steunen
Stichting Sovata ww.stichtingsovata.nl (beddengoed en kinderkleding)
Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl
Het Rode Kruis www.rodekruis.nl/denhaag
Leger des Heils www.legerdesheils.nl (kleding)
Weggeefwinkel Jonckbloetplein
Mensen in Nederland zonder budget (gratis zorgartikelen)
De winkels van Kringloop Holland www.schroeder.nl
Buurthuizen van de Toekomst

• Ontruimingen

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

• Kleine verhuizingen

06 - 482 040 60
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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Al 50 jaar een stukje Den Haag in Stolwijk
“Eigenlijk zitten we er elk weekend”, vertelt Hagenees Tom.
Jarenlang ging hij op vakantie naar het zonnige buitenland, maar
sinds vier jaar is zijn reis minder ver en vertrekt hij met regelmaat met zijn gezin naar een recreatiepark in Stolwijk, naar de
plek waar ook zijn ouders vaak zitten. Daar heeft hij een eigen
stuk grond met een caravan. Niet alleen Tom en zijn ouders,
maar veel meer Hagenezen trekken die kant op in hun vrije tijd,
inmiddels al vijftig jaar. Wat is hier de reden van?
“We hebben nagedacht over een huisje
in Drenthe, maar dan moet je toch
telkens meer dan twee uur rijden om
er te komen. Als je dan een weekendje
weg wil, lever je al zo vijf uur reistijd
in”, aldus Tom. Samen met zijn vrouw
Ilse, dochter Lynn en zoontje Brenn is

hij in het voorjaar en de zomer bijna
ieder weekend op Rekreatiepark De
Kooi te vinden. En natuurlijk in de
vakanties. “Als ik zou moeten kiezen
tussentwee weken Stolwijk of Italië,
doe mij maar Stolwijk. Het hoeft voor
mij niet warm te zijn.”
Opa en oma
“Mijn opa en oma stonden al vanaf
het begin op deze camping, dus zo’n
veertig jaar geleden. Ze hebben mijn
ouders ermee besmet, want die staan
er al sinds ik klein was. Ze gingen
altijd naar De Kooi. We zijn niet of
nauwelijks elders op vakantie geweest.
Ik heb er altijd als kind heel lekker
kunnen spelen spelen. Er zijn niet veel
faciliteiten, maar het was er altijd al
gezellig en dat is nog steeds zo”, aldus
Tom.
Tweede thuis
Dat de camping in Stolwijk zo
populair bij inwoners van Den Haag

is, ligt niet alleen aan de afstand,
maar zeker ook aan de omgeving.
Stolwijk is namelijk een rustig dorpje
dat dichtbij Gouda en middenin de
Krimpenerwaard ligt, een mooi, groen
en waterrijk natuurgebied dat geliefd
is ij rust oekers, fietsers, issers en
vaarliefhebbers.
De meeste Hagenezen die op De Kooi
staan, hebben het van horen zeggen
en staan er al tientallen jaren, vaak
met ouders of een bevriend stel. Hun
chalet of caravan op De Kooi voelt als
een tweede thuis. “Het is hier altijd
heel gezellig, maar je moet ook handig
zijn, want als ik hier ben, ben ik altijd

wel aan het rommelen. Dingen aan
het maken, tegelpadje aanleggen, of er
lekt iets in je caravan dat gerepareerd
moet worden. Als je het allemaal wil
laten doen, is het een dure hobby. Of
je moet een vriendendienstje kunnen
regelen”, vertelt Tom lachend.
Jubilieumjaar
Het jubileumjaar willen Kees en zijn
vrouw Carolina niet geruisloos voorbij
laten gaan. Vandaar dat ze op 5 augustus 2017 een jubileumfeest organiseren waar iedereen voor uitgenodigd
is. “Het lijkt ons enorm leuk om op
dit feest alle mensen te ontmoeten die
ooit een keer op De Kooi hebben ge-

Mijn vader was een goede tenor
Toen ik het artikel in de Oud Hagenaar van dinsdag 13 juni las over dirigent Arie Pronk,
moest ik meteen aan mijn vader denken. Mijn vader ‘Freek Brune’ was jarenlang lid van
het C.R.M. Hij en mijn moeder zongen samen ook jarenlang bij het Chr. gem. koor ASAF.
Mijn vader was een goede tenor en werd daarom ook nogal eens gevraagd om bij andere
koren, die een gebrek aan mannenstemmen hadden, te komen assisteren.
Zingen was bij ons in de familie
iets dat al vroeg bij ons werd
aangemoedigd. Mijn vader is 22
jaar lang voorzitter geweest van de
Koninklijke Bond van Christelijke
Zang en Oratoriumvereniging, de
huidige Koninklijke Christelijke
Zangersbond.
Een vereniging die in zijn jonge
jaren al bestond en waar zijn vader,
die dirigent en pianoleraar was,
hoog tegen op zag. Mijn vader zei
wel eens: “Als mijn vader dat nog
had mogen beleven dat ik daar
voorzitter van was... Wat zou hij
trots zijn geweest.”
Schoenendoos
Mijn vader reisde heel het land
door om koren toe te spreken en
te proberen zich bij de bond aan
te sluiten. Toen hij in 1957 begon,
was er een administratie in een
schoenendoos van zo’n 250 koren.
Bij zijn vertrek in 1979 bestond
het ledental uit plusminus 1.400
koren. Hij bezocht vele jubilerende

koren van Friesland tot Limburg,
vaak vergezeld door mijn moeder.
Het werd door de koren heel erg
gewaardeerd als bleek dat de
bondsvoorzitter persoonlijk kwam
feliciteren. Bovendien was mijn
vader een begenadigd spreker, en
als het even kon sprak hij ze toe in
hun eigen dialect. Ik weet dat hij
zich heeft ingezet om ook gospelkoren zich te laten inschrijven waar
aanvankelijk wat tegenstand tegen
bestond.
Naast voorzitter van de bond was
hij ook president van de AGEC
(Arbeidsgemeinschaft Europäischen Chorverbände). Met veel buitenlandse dirigenten en koren had
hij contacten. Het internationaal
koorfestival was dan ook steeds een
hele happening. Voor al zijn werk is
hij dan ook koninklijk onderscheiden met een ridderorde waar hij
heel trots op was.

waren afgehuurd, kwamen
honderden mensen en tientallen koren hem bedanken en
toespreken en toezingen.
Zijn leus was altijd: zingende
mensen, gelukkige mensen.
Het boek met handtekeningen en tientallen brieven
van koren uit het hele land
is een dierbare herinnering
aan een vader waar ik met
recht trots op ben. Hij stierf
in 1995 op 84-jarige leeftijd.
Het was hoogzomer en de
koren hadden vakantie. Een
afscheid van mijn vader zonder koorzang was voor mij
ondenkbaar. Na wat heen en
weer bellen is het gelukt een
groot deel van het CRM bij
elkaar te krijgen die tijdens de
dienst in de Abdijkerk hebben
gezongen. Daar waren mijn
moeder, mijn broers en ik erg
dankbaar voor.

Bij zijn afscheid in 1979 in de
Reehorst in Ede, waar alle zalen

Suze Mulder-Brune
suzemulder@gmail.com

staan, hier een keer geweest zijn toen
ze bijvoorbeeld oma en opa op ons
park bezochten of gewoon graag een
kijkje willen nemen op ons park. We
maken er een feestelijke dag waarop
we onder andere gezellig met elkaar
eten en drinken, er zijn rondleidingen
over ons park en door de omgeving op
een huifkar en leuke oud-Hollandse
spelen.”
Heb je zin om dit feest te
bezoeken, dan ben je welkom
op zaterdag 5 augustus vanaf
10.00 tot 23.00 uur op Rekreatiepark De Kooi in Stolwijk:
www.rekreatieparkdekooi.nl.
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HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

DE HOFPAS IS GELDIG BIJ:
Boodschappen

Personality Computerborduren

Sportcentrum Forum Kwadraat

Karsten & Kuiper

ALTER-HAAGLANDEN sleutels-sloten

Gewichtsconsulent Rijswijk

EkoPlaza Rijswijk

Bloemenhofje

The Cryo and Spa Experience

Toko Anugerah

De Koperen Pion

Hairstyliste JSPN
Beauty Instituut Damsigt

De Kaasspecialist Peter Friesen
Bakkerij Klink (alle vestigingen)

Kleding, schoenen en accessoires

Barbershop Toensi

vomFASS Den Haag

Janette van Tol

Adem- en ontspanningstherapie Den Haag

De Kaasspecialist Winkelcentrum Leyenburg

Bonel Collections

HAGUEGYM

Delmastro

Juwelier Vuyk

Favoriet Sport

Medellin Secret

Restyle

BG Coaching

Otten’s Groente & Fruit

Optiek Kijk op Duin

Active Health Center Ypenburg & Leidschenveen

Dierenspeciaalzaak Zandvliet

Passie Fashion Boutique

Namaste Cafe

Vishandel Kleinee

Alazaza Beach&Body Fashion

ABotee Schoonheidssalon

Martin den Heijer Visspecialist

Chase Fashion Kijkduin

@uZz Haarverzorging

Yup Den Haag

Pret-a-Porter by Anne Marie

Legend Fitness & Health

Slager Traiteur Dennis Kuijler

Colors Fashion Den Haag

Bos Optiek

Supermarkt De Goudse Hoek

Deb... is back

Body & Fashion

Chique-a-Prie Exclusieve Kindermode

EnnerCHI

Diensten en adviesen

Spicy Scarves

Van Erkelens Optiek

Volg-Orde

Juweelco Juweliers

Schoonheidssalon Vera van Dalen

de Volharding

Lederhuis Tekin

Colours Haircuts

UTS van der Geest verhuizingen

Calexis Schoenmode

Asisti iCT

Mooiman Mode

Vrije tijd en uitgaan

Jeanne Presenteert

Keets fashion

Pied-a -Terre

Zus en Zo Vormgeving

Coats Leermode

Ooievaart

GODDESS OF COLOUR

Roos van Soest

de Lof der Zotheid

Schoenmakerij Voorburg

Rikki Mode

De Uithof

Java Schoenservice

Achtung! Baby

Let’s Cook Together

Health Preventie Nederland

Modehuis Marijke

Wandelen met Maup
Tasty Dreams

Claire Junier - Interior Design
Drukkerij Weimar Card-Cadeaushop

Media en communicatie

Strandpaviljoen De Staat

Studio Joske

Zoals Hein het Ziet Uitvaartfotograﬁe

Paviljoen Kobus

Strijkservice Haaglanden

Mr. Upside

Bicken + Bincken

Pluter-Jupito

Ringfoto Focus

Wowzone Outdoor Lasergame Paradijs

Meubelstoffeerderij Ton

Carshop Fortuin

Alohasurf

Reﬁll City

What’s Happening

Brasserie Beekink & Co
Cheeky Pie

RvR Verhuisdiensten
Elzenaar NVM Makelaars & Hypotheken

Mobiliteit

Madurodam

Safety Camera

Autorijschool Verheij

Strandpaviljoen Sport

Hozee Tweewielers

Restaurant Da Sebastiano

Huis en tuin

Auto Centrum Voorschoten

Restaurant Savarin

Iris Bloemen

Laak Bike

Indian Curry House

Bar en Zo

Garant-Tweewielers

De Lorenzo

Ecocoatings

Mooi en gezond

Restaurant Ponderosa

Sanford & Son

Zier Running

Wiener Konditorei

HEMA Voorschoten

Hauf

De oude Griek

Dekkers Slaapcomfort

Schoonheidssalon Violet

Lunchroom De Oude Tol

Woonmode Megastore

CitySpa Savarin

the UPSIDE cafe

De Opkikker

Hatha-yoga en meditatie

Ik gids u door Den Haag

Bloemen van Denise

HANRIT opticiens - audiciens

De Gouden Wok

Diva Flowers

New Vision Haarmode

Biek Bikes

Petit Merci

FloatCenter Pier

Bacco Perbacco

Euronics Stadhouder

Wellness Leiden

De Salon

Edisons Verlichting

Torica Optiek & Audicien

The Clay Oven

Dit is Waar

Mindful Run Den Haag

Huna Camping en Outdoorshop

Conceptstore Liries

Johan Wassenaar

EIBER BIER

Epskamp Slaapwarenhuis

Etos Voorschoten

Rialto Italiaans Restaurant

Bokstijn Feestartikelen

Suikervrij Leven

Wijn & Kunst

De Ara Dier & Zorg

Etos Leiden

Restaurant de Burcht

R.M. Schippers Lijsten

Puur Alpine

Jerry Mensing Goochelaar & Entertainer

Roos IJzerhandel

Birgit Demmendal

Jeu de Boulesclub De Goede Worp

Stof op Maat

Voel je Voeten

Bij Paul

Daleman Lijstenmakerij en Kunsthandel

J.Knops mondhygienist

De Haagse Toren

De Haagsche Gordijnerie

Westvliet Fitness -& Racketclub

Sportpark De Star

De Maan is Rond

Sportcentrum Forum Kwadraat

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

een prettige sfeer in de wijk en stimuleert sociale contacten. En
dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.
Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en
omstreken vandaag nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van
de hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?
Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

BINCKSE BELOFTE

Comfortland
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Enrico Giuseppin, een Haagse Italiaan
Wie kent ze niet, de Italiaanse families die decennia geleden uit Noord-Italië naar Den Haag trokken
om daar een beter bestaan op te bouwen dan in hun vaderland mogelijk was? Velen gingen hier aan
de slag als terrazzowerker (granietwerker) of in het schoorsteenvegersvak. Weer anderen openden
een ijssalon, zoals de familie Talamini die al sinds 1932 ijs verkoopt onder de bekende naam Florencia. Maar een Haagse Italiaan die schrijver wordt bij de Postcheque- en Girodienst mag wel tamelijk
uitzonderlijk heten. Dat is in 1939 de eerste betrekking van de dan achttienjarige Enrico Giuseppin
(1921-1992). Over zijn veelbewogen leven is recent een boek verschenen van de hand van zijn zoon
Paolo, die het boek aan zijn vader (“carissimo babbo”) heeft opgedragen.
De familie Giuseppin is afkomstig
uit een klein dorpje in de provincie
Venezia in Noord-Italië, op ongeveer
honderd kilometer van de gelijknamige hoofdstad en veertig kilometer
van de Dolomieten. Cultureel behoort
het dorp echter tot de aangrenzende
regio Friuli. Zo wordt er bijvoorbeeld
een variant van het Friulaans, een
erkende minderheidstaal, gesproken,
Economisch gaat het in Italië in de
eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog
slecht. De vader van Enrico zag geen
toekomst in het boerenbedrijf en liet
zich omscholen tot terrazzowerker,
maar ook in deze sector was het
moeilijk de kost te verdienen voor
zijn gezin dat inmiddels vier kinderen
telde. Emigratie is het toverwoord,
maar over de bestemming zijn Enrico’s ouders het niet eens: wordt het
Amerika of Nederland? In beide landen wonen kennissen van de familie,
die vervolgens worden aangeschreven.
Afgesproken wordt dat het land van
waaruit het eerste bericht komt het
land van bestemming zal worden.
De eerste brief komt weliswaar uit
Amerika, maar Enrico’s moeder die
niets wil weten van emigratie naar het
verre Amerika houdt deze brief achter.
Het wordt dus Nederland en Enrico’s
vader vindt in Den Haag werk als
terrazzowerker. Na enige tijd kan hij
zijn gezin laten overkomen. Op donderdagochtend 4 juli 1929 arriveert
moeder Giuseppin met vier kinderen
en in verwachting van nummer vijf op
Station Staatsspoor. Het gezin vestigt
zich in de Wolmaransstraat 75. Daar
zal het gezin een jaar lang inwonen bij

Jan en Anna Buteijn,
die op nummer 77 een
café biljart uitbaten.
De emigrantenfamilie
woont boven het café,
dat ‘s avonds en op
zondag hèt trefpunt
is van de Friulaanse
gemeenschap in
Carissimo ﬁglio
Den Haag. Enrico
Giuseppin tekent in zijn dagboek op:
“Altijd op zondag om twaalf uur gaan
de mannen, na de Heilige Mis in de
ran straat kerk, in fila in iana
(achter elkaar lopend) naar het café.
Maar om twee uur gaan zij op huis aan
en is het café voor even uitgestorven.
Thuis staat dan de spaghetti dampend
klaar.”
Na de zomervakantie in september
1929 gaat Enrico voor het eerst in
Nederland naar school, naar de R.K.
Jongensschool St. Tarcisius C in
de Kritzingerstraat 75. De school
is vernoemd naar een Romeinse
jongeman die in de derde eeuw stierf
voor het christelijk geloof. Met de
letter C wordt aangeduid dat het de
derde rooms-katholieke school in de
Kritzingerstraat betreft. Het waren
overduidelijk de gloriejaren van het
rijke roomse leven, waar de Italiaanse
gemeenschap in Den Haag volop aan
deelnam. In de loop van de tweede
helft van de vorige eeuw waren die
gloriejaren voorbij. De Tarcisiusscholen werden in 1983 gesloten. Enrico
doorloopt de lagere school zonder
problemen en gaat op voorspraak van
bovenmeester De Zeeuw naar de R.K.

(M)ULO voor jongens St. Tarcisius, eveneens in de Kritzingerstraat maar dan op nummer
71. Later vervolgt hij zijn studie
aan de R.K. Handelsdagschool
voor jongens. In augustus 1930
had de familie de beschikking
gekregen van een eigen huurwoning in de Wolmaransstraat
73, één verdieping hoger. Weer
later, in 1937, werd verhuisd
naar nummer 307, een parterrewoning
met een kleine tuin. Het gaf aan dat
de Italiaanse familie, die inmiddels
uit negen personen bestond, aan een
langzame klim op de maatschappelijke
ladder was begonnen. De woning was
overigens naar huidige inzichten erg
krap voor het grote gezin: drie slaapkamers en een alkoof. Maar in die tijd
geen ongebruikelijke woonsituatie.
Waar de Friulanen in Den Haag erg
van op keken was het houden van duiven, een populaire bezigheid voor veel
inwoners van de Transvaalwijk. Ook
in de Friulaanse gemeenschap zijn
duiven populair. Maar, zoals Enrico
in ijn ag oek enigs ins om oerst
schrijft, eigenlijk alleen in het voorjaar
wanneer ze nog lekker jong zijn. En
dan heeft de schrijver het uiteraard
niet over duiven mèlken. De Zwarte
Vogel in de Schalk Burgerstraat was
ook in dit opzicht een begrip in de
Haagse duivenwereld, zeker ook onder
de Italiaanse gemeenschap.
Inmiddels had Enrico op 16 maart
1939 een aanstelling gekregen als
schrijver bij de Postcheque- en Girodienst aan het Spaarneplein 2 voor een

Leuk om weg te geven...

beginloon van 30 gulden per maand
voor de eerste zes maanden, oplopend
tot 40 gulden vanaf oktober 1939. Zijn
ambtelijke carrière verliep de eerste
jaren voorspoedig. Van de sorteerafdeling werd hij overgeplaatst naar de
tikkamer, maar daarvoor moest Enrico
wel kunnen aantonen over voldoende
plaatsnamenkennis te beschikken.
Op 30 december 1941 kreeg hij
schriftelijk te horen dat “…de door
U afgelegde proef heeft uitgewezen,
dat Uw plaatsenkennis van Nederland voldoet aan de deswege door
mij gestelde eischen. In Uw eigen
belang raad ik U aan ervoor zorg te
dragen, dat deze kennis ten minste op
hetzelfde peil blijft.” Deze enigszins
neerbuigende, maar waarschijnlijk
goedbedoelde waarschuwing aan het
adres van de jonge Enrico bleek echter
al snel geheel zinloos. De oorlog greep
steeds dieper in in het dagelijks leven
in Nederland en liet ook de familie
Giuseppin niet onberoerd. Enrico, nog
steeds Italiaans staatsburger, kreeg op
18 februari 1942 een oproep van het
Italiaanse consulaat in Rotterdam om
zich daar te melden, voorzien van paspoort en zes pasfoto’s. De brief werd
ondertekend met “fascistische groeten”. Italië, bondgenoot van Duitsland,
riep zijn dienstplichtigen onder de
wapenen en ook Enrico ontkwam niet
aan deze plicht van wat nog steeds
zijn vaderland was. Hij kreeg ontslag
bij de Postcheque- en Girodienst en
vertrok samen met enkele vrienden
naar Italië.
Het boek dat zijn zoon Paolo aan het
bijzondere leven van zijn vader heeft
gewijd is hoofdzakelijk gebaseerd op
de uitgebreide correspondentie van
Enrico met het thuisfront gedurende
de oorlogsjaren. De titel van het boek
lui t arissimo figlio. De rie en an
de vader van Enrico aan zijn zoon
begonnen steevast met deze woorden. De correspondentie geeft een

indringend beeld van de gevoelens van
Enrico aan het oostfront en van die
van zijn familie in Den Haag tijdens
de drie laatste oorlogsjaren. Natuurlijk
kan gesteld worden dat Enrico aan de
verkeerde kant van de geschiedenis
stond. Had hij dienst moeten - of kunnen - weigeren? Het zijn morele vragen, waar geen gemakkelijk antwoord
op is te geven. In elk geval verkeerde
zijn familie in Nederland voortdurend
in angst en onzekerheid over zijn lot.
En hoewel Enrico na de oorlog weinig
mededeelzaam was over zijn ervaringen, is wel duidelijk geworden dat
hij verschillende keren aan de dood is
ontsnapt. De menselijke kant van een
oorlog die ook de familie Giuseppin,
evenals zovele andere gezinnen, is
overkomen, komt in het boek helder
naar voren en maakt het tot een boeiend tijdsdocument.
Eenmaal terug in Den Haag bleek het
voor Enrico moeilijk om voldoende
inkomen voor zijn grote gezin te
verwerven. Met allerlei baantjes
probeerde hij de eindjes aan elkaar te
knopen. Zo gaat hij langs de deuren
om poppen te verkopen en importeert
Italiaanse parfum. Pas later vindt hij
een vaste baan als chef inkoop bij de
importeur van Olivetti-schrijfmachines
en weer later wordt hij procuratiehouer an een importfirma an taliaanse
rijwielonderdelen. Naast zijn werk
blijft hij werkzaam als vertaler Italiaans in handelszaken. Bij de keuze
van zijn werkzaamheden verloochent
hij zijn afkomst in elk geval niet. Het
lot bracht hem naar Den Haag, maar
zijn wortels lagen in Italië.
Hans Lingen
hrlingen@gmail.com
Paolo Giuseppin, Carissimo figlio,
Het oorlogsverhaal van een Haagse
Italiaan, Uitgeverij De Nieuwe
Haagsche, 19,95 euro

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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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

Mis geen programma’s
uit jouw eigen buurt

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

Wil jij altijd via mail op de hoogte blijven van de bijzondere programma’s van
Radio West en TV West? De acties die
op stapel staan en op de eerste rij zitten bij evenementen bij jou in de buurt?
Schrijf je dan nu in voor de maandelijkse
programmanieuwsbrief van Omroep West
waarin je al deze informatie overzichtelijk op een rijtje vindt. Inschrijven kan via:
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
Via deze link kun je je ook inschijven voor
de dagelijkse nieuwsbrief, waarmee je iedere dag de hoofdpunten van het nieuws
in je mailbox ontvangt.
Mis geen bijzondere programma’s meer;
schrijf je vandaag nog in!

mijndenhaag.com

Kijk voor meer informatie op:

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

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

Echte hulp
Als u dat nodig heeft
WWW.DEVOLHARDING.NL

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

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Roggeveenstraat 141, 2518 TM Den Haag
Tel. 070-221 05 82 | email: blijmaker@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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Uitvaartondernemer Ad Patres
tekent levensverhalen op
Een uitvaartondernemer waar vooral het leven centraal staat.
Het klinkt als een tegenstrijdigheid, maar als ondernemer Monique van den Brink het uitlegt, is het eigenlijk heel logisch. “Wij
willen praten over het leven, over dat wat iemand uniek maakt,
bijzondere persoonlijke eigenschappen, onderscheidende kwaliteiten en gebeurtenissen die belangrijk of bepalend waren in
iemands leven, aldus Monique.”
“Met dat levensverhaal gaan we aan
de slag om een afscheid te componeren. En dat afscheid kan dan heel
bijzondere vormen aannemen. Door
een uitzonderlijke locatie te kiezen
die een grote rol speelde in het leven,
door een onverwacht afscheidsritueel
toe te voegen, of juist door het heel
klein en intiem te maken. Het is nooit
standaard, het is altijd bijzonder; een
exceptioneel afscheid daar streven wij
naar.”
Ad Patres nodigt mensen uit om hun
levensverhaal te delen. Dat kan tijdens
een tweewekelijks spreekuur, maar
het kan ook op afspraak bij de mensen
thuis, of op een andere gewenste
locatie. Mensen kunnen individueel
langskomen, maar samen of met het
gezin kan ook.
In een wensencodicil wordt het levensverhaal vastgelegd. Samen met de
persoonlijke wensen wordt het levensverhaal vertaald naar een afscheid. Dat

vraagt inlevingsvermogen, creativiteit
en veel ervaring met uitvaarten. Op
deze manier is een exceptioneel afscheid mogelijk. Voor nabestaanden is
het een geruststelling dat zij bepaalde
lastige keuzes niet meer hoeven te
maken na een overlijden.
Een lange historie
Van den Brink: “Ad Patres bestaat al
heel lang. Een bekende naam in Den
Haag met een lange historie. Het gaat
goed met de uitvaartonderneming,
steeds meer mensen weten het unieke
van Ad Patres te waarderen. Maar we
willen onze bijzondere aanpak nog beter over het voetlicht brengen. Daarom
hebben wij nu een aantal voorbeelden
van mooie levensverhalen centraal
staan in al onze communicatie. Want
wij zijn in onze aanpak echt anders
dan andere uitvaartondernemingen.
Wij denken in mogelijkheden en zien
iedere uitvaart als een nieuwe compositie die samengesteld mag worden.
“ Met het mooie eigen pand van Ad

Onno Huiberts en Monique van den Brink. Foto: Renske Derkx

Patres aan de Frederik Hendriklaan
in Den Haag biedt de onderneming
nog iets unieks. Hier kunnen mensen
in een aangename ambiance afscheid
nemen, er kan een kleinschalige bijeenkomst georganiseerd worden, met
bijvoorbeeld live muziek en catering
van hoge kwaliteit. Niks moet, alles
mag. Een prettig idee voor de familie
dat deze locatie altijd beschikbaar
is en een afscheid op ieder gewenst
tijdstip en in iedere gewenste vorm
kan worden georganiseerd. De twee
uitvaartleiders van Ad Patres, Onno

Huiberts en Monique van den Brink,
staan de nabestaanden vanaf het overlijden tot na het afscheid bij.
Mensen samenbrengen
De levensverhalen hebben Ad Patres
geïnspireerd om op regelmatige basis
mensen samen te brengen. “Het is
mooi als mensen hun verhalen willen
delen met anderen. Gewoon in een
ontspannen en ongedwongen sfeer
elkaar ontmoeten. Zo’n drie, vier keer
per jaar nodigen wij iedereen die aan
Ad Patres is verbonden uit om elkaar

te ontmoeten, te luisteren naar muziek,
een mooi verhaal of een inhoudelijke
lezing.” Op deze manier groeit het
aantal mensen dat zich verbonden
voelt met Ad Patres. Zoals gezegd: een
uitvaartonderneming die het vooral
over het leven heeft.
Informatie
Wilt u ook uw levensverhaal laten vertalen naar een exceptioneel afscheid of
meer informatie over Ad Patres? Stuur
een e-mail naar info@adpatres.nl of bel
070-3556427.

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
Wens voor uitvaart
kan in een codicil
We overwegen om onze laatste wens
over bijvoorbeeld onze uitvaart op te
nemen in een testament of codicil. Wat
is wijsheid?
In een codicil kun je de persoonlijke
wensen zetten over je uitvaart en je
meest dierbare spullen aan iemand
nalaten (géén vermogen, want daarvoor is een testament of wettelijke
nalatenschap). Een codicil is een
eigenhandig handgeschreven document, gedagtekend en ondertekend.
Daarin kun je ook opnemen hoe
nabestaanden die je vertrouwt om
moeten gaan met je sociale media,
zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en
email. Een nadeel van een codicil is
dat het niet zeker is dat nabestaanden
het terugvinden. Geef dan ook aan
familie, goede vrienden of kennissen
het bestaan op, de plaats of geef hen
een kopie.
Als je al een testament hebt, dan is

het codicil gratis bij een notaris te
deponeren. Deze kan altijd de rechtsgeldigheid kosteloos controleren.
Dat hoeft alleen maar bij laaggeschoolden die niet zeker zijn van de
geldigheid van hun codicil.
De rest kan volstaan met wat er hier
geschreven staat over een deel van
de laatste wens.
Partner is overleden,
heb ik nog erfrecht?
Ik heb een partner die is overleden.
Nu vraag ik mij af of ik nog wat van
hem erf.
Als u met hem getrouwd bent of
een samenlevingscontract had dan
is de kans groot als hij/zij in box
3 vermogen heeft opgebouwd. Is
er helemaal geen sprake van een
samenlevingscontract of is het alleen
maar een ‘goede’ kennis dan vist
u waarschijnlijk wettelijk achter
het net. Dan komen zijn wettelijke
erfgenamen als eersten aan de orde.
Tenzij hij u in een testament heeft
bedeeld.

Broer en zus eisen
legitieme portie op
Mijn broer en ik hebben al sinds wij
baby’s waren, nooit meer van onze biologische vader iets gehoord of gezien.
Wij zijn opgevoed door onze moeder,
die na haar scheiding 12 jaar alimentatie en onderhoudsbijdrage voor ons
heeft gekregen van onze biologische
vader. Hij is destijds met de noorderzon vertrokken naar Oost-Europa. Nu
is hij overleden en heeft hij ons in een
Nederlands testament uit 2003 onterfd.
Hebben we nog iets tegoed?
U en uw broer kunnen een beroep
doen op de legitieme portie als
schuldeisers van de erfgenamen. Dat
is het minimale erfdeel waarop eigen
kinderen recht hebben als er wat te
halen is. Als hij een fis ale partner
of echtgenote in Nederland heeft,
dan krijgen jullie een vordering
op ijn fis ale partner tot at ij is
overleden. In het oude erfrecht tot
1 januari 2003 hadden legitimarissen wat meer rechten en konden zij
sneller hun deel opeisen als er geen
langstlevende testament was. Nu

moet u waarschijnlijk wachten totdat
zij - gehuwd of samenlevingscontract - is overleden. Uw legitieme
portie is een vierde van wat uw
biologische vader nalaat. Hetzelfde
deel geldt voor uw broer. We gaan
er dan ook vanuit dat uw vader voor
de rest geen eigen kinderen heeft.
Als je biologische vader (zwarte?)
bezittingen heeft in het buitenland,
kan dat moeilijkheden opleveren.
Zoek de notaris op die zijn testament
uitvoert of schakel een eigen notaris
is. Wél is belangrijk om te weten of
er wat te halen is.

Sociale voorzieningen
Sociale dienst
doet moeilijk
Ik heb een bijstandsuitkering en
ben alleenstaand. Wat mag ik aan
spaargeld hebben voordat ik daarop
ga interen? En doet de sociale dienst
moeilijk als ik er iets boven kom?
Voor een alleenstaande zonder
inwonende kinderen is dat ‘slechts’
5940 euro per jaar na aftrek van uw

schulden. U moet wel beseffen dat
de overwaarde van een eventuele eigen koopwoning ook een rol
kan spelen. Daarvoor bestaat het
fenomeen van een krediethypotheek.
Als u boven de grens van 5940 euro
netto komt, moet u dat opgeven aan
de sociale dienst in uw gemeente.
U kunt waarschijnlijk wel heel kort
erboven komen, maar niet te lang!
Na ontslag werknemer
resteert WW-uitkering
Ik ben ontslagen door mijn werkgever
omdat ik en vele anderen overbodig
zijn geworden. Hoeveel krijg ik aan
WW? En heb ik een sollicitatieplicht?
De Werkloosheidswet (WW) biedt
werknemers (alleen zij!) de verzekering tegen e finan i le ge olgen.
De duur van uw uitkering hangt
af van uw arbeidsverleden. Stel daarover vragen aan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). De eerste twee maanden is
de uitkering vaak 75 procent van uw
laatstverdiende loon (het dagloon).
U bent verplicht om te solliciteren.
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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 Muziek met vallen en opstaan
met Julius Pasgeld

Lastig gevallen worden met het Ros Beiaard en Bobbejaan klim die berg, terwijl The Everley Brothers, Paul Anka en Franky Avalon
toch duidelijk je voorkeur hadden. Een basgitaar aan een heel lang snoer. Het leven van een muzikant in spe gaat niet over rozen.

De eerste muziek die ik hoorde, moet
wel haast van mijn vader afkomstig
zijn geweest. Dat was als hij uit volle
borst stond te zingen terwijl hij zich
‘s ochtends voor de spiegel boven de
wastafel stond te scheren. Hij was zich
nauwelijks bewust van het effect op
mijn moeder en mij. Want als ik zeg
dat hij er regelmatig naast zat is dat
nog heel voorzichtig uitgedrukt. “Kan
het niet wat zachter?”, vroeg mijn
moeder dan. Of ze deed uit eigener
beweging de deur van de badkamer
harder dicht dan nodig was.

met: ‘Tiete kont, tiete kont, tiete kont,
kont, kont’.

Zijn gezang was echter nog niets
vergeleken met zijn vioolspel. Hij
had voor de Tweede Wereldoorlog op
de kweekschool gezeten en had toen,
zoals alle leerlingen op die school,
verplicht een muziekinstrument moeten aanschaffen en leren bespelen.

Dat deed ze zelfs zo goed, dat pa z’n
iool efinitief aan e wilgen hing
en het ook voor de scheerspiegel wat
rustiger aan ging doen. Vooral als
mijn moeder tijdens dat zingen nogal
fors De Hongaarse Dans van Brahms
inzette.

Indertijd had mijn vader voor viool
gekozen. Heel af en toe haalde hij
die na mijn geboorte nog wel eens
tevoorschijn om een muziekstuk ten
gehore te brengen. Zijn favoriet was
de befaamde Radetzkymars van Johan
Strauss (later door Jan Wolkers in
Turks Fruit nóg beroemder geworden

Juffrouw Van Dam
Het kon dus niet uitblijven. Toen ik
tien werd achtten mijn ouders het
wenselijk dat ook ik mij ging bekwamen op muzikaal gebied. “Wat wil
je?”, vroegen ze me nog voor de vorm.
Waarop ik antwoordde dat mijn voorkeur uitging naar een gitaar. Terwijl ik
ook heus wel wist dat het toch gewoon
piano zou gaan worden, omdat we die
toevallig al hadden staan.

Om enig tegenwicht te bieden aan
het muzikale geweld van mijn vader
kwamen mijn ouders na lang beraad
overeen, dat er ook een piano in huis
moest komen. Om door mijn moeder
te worden bespeeld. Zij had vroeger
immers pianoles gehad en kon, om
maar eens wat noemen, redelijk uit de
voeten met Mozart’s Kleine Nachtmusik, het menuet in G-majeur van Bach
en Beethoven’s Für Elise.

En zo kwam juffrouw Van Dam
iedere maandagmiddag langs om mij
bij te staan in de muziekleer en het
notenschrift in het algemeen en het ten
gehore brengen van welluidende pianomuziek in het bijzonder. Het staat
me nog bij als de dag van gisteren. Ik
wilde zo snel mogelijk de Radetzkymars en The Entertainer onder de knie
krijgen. Maar juffrouw Van Dam bleef
maar hameren op eenvoudige etudes
en overzichtelijke loopjes.
Nóg word ik wel eens badend in het

zweet wakker in de volle overtuiging
dat het maandagmiddag vijf voor
vier is. En dat juffrouw Van Dam
elk moment kan verschijnen om te
beluisteren hoe ik al die loopjes en
etudes, die ze de week daarvoor in een
klein notitieboekje ter beoefening had
voorgeschreven, door dagelijkse oefening had weten om zetten in vloeiend,
routineus pianospel. Terwijl ik de hele
week geen toets had aangeraakt.
Juffrouw Van Dam was een schat van
een mens. Ze was al wat ouder, was
vrijgezel en had een bocheltje. Ze
vond het nooit erg als bleek dat ik niet
had geoefend. Ze woonde in de Frederikstraat waar alle leerlingen van haar
elkaar eens per jaar ontmoetten om
elkaar te trakteren op het pianostuk,
dat ze het allerbeste beheersten. In ruil
voor een geweldig stuk taart en een
glas limonade van juffrouw Van Dam.
Wat mijn pianospel betreft kan ik kort
zijn: het is nooit wat geworden.
zwarte, plastic hoes.
Meneer Bekker
Maar mijn moeder gaf het niet op. Ik
was vijftien. “Wil je nou echt geen
muziekinstrument leren bespelen?”,
begon ze weer.
“Jawel, gitaar”, zei ik. “Dat had ik
toch al gezegd?”
En ja, hoor. Deze keer kreeg ik mijn
zin. Er werd zowaar een Spaanse
gitaar voor me aangeschaft. Hoewel
ik natuurlijk had aangedrongen op een
elektrische. “Leer het nou maar eerst
eens op deze”, bemoeide ook mijn
vader zich ermee.
Een leermeester werd gevonden in de
vorm van meneer Bekker, die op de
eerste etage van de Goudenregenstraat
een muziekschool had. Iedere week
ging ik erheen met mijn gitaar in een

“Wij zijn er
voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er
veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke
periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de
uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart.
Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas en Sylvia vd Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o.
Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

Tunet Tunes met Paul Anka op de voorpagina

Meneer Bekker bleek een man met
moderne opvattingen. Via het zingen
van liedjes, die ik op mijn gitaar
diende te begeleiden zou ik de akkoorden leren. Eerst de C, de G en de
F. De moeilijke kwamen later.
Nou, dat was natuurlijk prima. Maar
niet heus. Het was in de tijd van Paul
Anka. Het Kingston Trio. The Kalin
Twins. Pat Boone.
Maar meneer Bekker kwam aandragen
met het Ros Beiaard, Das Wandern
ist des Müllers Lust, Bobbejaan klim
die berg en Daar was laatst een meisje
loos.

lijk zijn: ook ik was niet altijd geheel
zuiver op de graat waar het de juiste
toonhoogte betrof.
Ik koester nog steeds een schrift vol
van die liedjes.
‘Why must I be a teenager in love?’
‘There goes my baby, with someone
new’
‘Oho, oho, I love you baby. I love
you so’
‘When, when you smile, when you
smile at me...’
‘I’m so young and you’re so old’.

Dat leek op geen enkele manier
verenigbaar met mijn wensen. Maar
nadat ik aanvankelijk wat akkoorden onder de knie had gekregen via
On e fiere inkster lom en e Drie
Schuintamboers bleek meneer Bekker
ontvankelijk voor mijn verzoek om
meer eigentijdsheid in het repertoire
aan te brengen.

‘Klere herrie’
Nu, zestig jaar later, kijk ik wat
meewarig glimlachend terug op al die
muzikale aspiraties.

En na een jaar had ik meneer Bekker
niet meer nodig.

Maar toen de bandleden mij tijdens
het repeteren in het Haags Popcentrum
in mijn eentje met mijn basgitaar (en
een heel lang verbindingssnoer naar
hun eigen oefenruimte) in een andere
ruimte hadden gezet, omdat ik steeds
zo aan het zeuren was over ‘die klere
herrie’ en ‘of het niet wat zachter kon’,
heb ook ik mijn instrument maar aan
de wilgen gehangen.

In de Tuney Tunes stonden soms
akkoorden bij de liedjes. En zo langzamerhand kon ik ze er zelf ook bij
verzinnen.
En zo bracht ik ‘s avonds urenlang
liedjes ten gehore die ik begeleidde
op mijn gitaar. Maar alleen als er
niemand thuis was, want het gezang
van mijn vader voor de scheerspiegel
stond me nog te na. En laten we eer-

Ooit maakte ik zelfs drie jaar lang als
bassist deel uit van de band ‘Dy-namo-hum’, onder leiding van John de
Jong.

Ook ooit muzikale aspiraties gehad die
niet uitkwamen? Mail het naar julius.
pasgeld@deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Simca 1000
Een grappig merk dat in
vroeger jaren de Franse
vertaling van de Fiat-modellen was. Maar ineens
was er de Simca 1000. Een
beetje vierkant doosje met
toch een eigen karakter.

en in die laatste zag hij er Frans luxe
uit. Het exterieur werd dan voorzien
van extra chroom rond de ramen, de
grille en extra strips aan de zijkanten.
Vaak ook voorzien van extra verstralers op de voorbumper wat deze
Simca 1000 een elegante uitstraling
gaf. De Coupé-uitvoering van deze
1000 was natuurlijk helemaal het
toppunt van elegantie.

Toen ik stage liep bij AMRO Bank
in Rijswijk, had mijn collega Jan
van der Velde van Mahuko er een.
Een lichtblauwe en ja, met een zandzak voorin om hem redelijk stabiel te
laten rijden. We gingen vaak samen
op pad en ik herinner mij nog goed
dat wij onuitgenodigd een feest van
geslaagde verpleegsters bezochten in
Voorburg, maar dat terzijde. Opvallend in die jaren was dat er zoveel
compacte modellen geproduceerd
werden met als uitgangspunt ruimte
voor vier personen en hun bagage.

Betaalbaar
Tja, het interieur. Zoals u weet heb
ik iets met dashboards, sturen en
sleutels. Nou ja, laten we eerlijk
zijn, bij deze Simca 1000 was het
dashboard niet veel bijzonders. Het
stuur ook niet en de sleutel was de
universele Neiman-sleutel die ook
andere Franse merken gebruikten.
In de deuren een onooglijk klein
draaiknopje om de deuren op slot te
doen. Ik realiseer mij dat als ik over
Franse auto’s uit die tijd schrijf altijd
mijn irritatie over blik, nep houten
plakplastic en goedkoop uitziende
tuimelschakelaars naar boven komt.
En datzelfde geldt voor de te zachte,
te korte zittingen en leuningen van
de stoeltjes. Maar ze waren wel

Natuurlijk niet te vergelijken met dit
principe van tegenwoordig, waarbij
ruimte een nog grotere rol speelt.
Eigenlijk een typisch Frans automobieltje. Gelukkig kon je hem in een
aantal uitvoeringen krijgen, zoals de
1000LS, 1000GLS en 1000Special

vooral als daar nog eens een zandzak
in lag, maar in die tijd reisden we
ook nog wel licht. Vergeet ook niet
dat we in die tijd niet zo veeleisend
waren zoals nu. Om hem toch een
beetje bijzonder te maken introduceerde Simca een aantal rally-versies
van dit model in fel oranje en blauw
die zeer verdienstelijk deelnamen
aan rally’s, waardoor het sportieve
imago gestimuleerd werd. Mijn merk

verstelbaar. Dat dan weer wel. Niet
mijn ‘cup of tea’, maar vergeef het
mij, want ik weet dat deze Simca
1000 veel jongeren in die tijd een
heerlijke en vooral betaalbare auto
hebben bezorgd. En daar was deze
Simca voor bedoeld. Betaalbaar
vervoer voor een gezin en dus was er
behoefte aan ruimte. Vier deuren was
natuurlijk prima en met kindersloten.
Veel bagage kon je niet echt kwijt,

was het niet en eigenlijk had ik er
ook niets mee. Uiteindelijk is het
merk ook niets geworden, hoewel de
1100 serie en de 1301 en 1501 series
toch zeer succesvol waren, totdat het
merk werd omgedoopt tot Chrysler/
Talbot en niet lang daarna was het
over en uit. Toch jammer!
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.

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de volgende inzenders:
• Gerda Vegt Fennema, te Den Haag
• Petra van Heesewijck, te Den Haag
• Leo van der Splinter, te Rijswijk

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 11 juli vond u ook
weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute. De
goede oplossing luidde de vorige keer: 8-9-8-3.
Het boek De liegende rechter van Hugo Smit

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
drie keer het boek De liegende rechter verloot.
Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We
moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
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dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 4 augustus.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 15
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL

SCHATGRAVEN

1

IN DE ZEEHELDENBUURT
De Zeeheldenbuurt is een wijk met karakter
die gebouwd is op 4 pijlers: Food, Vintage,
Craft & Art en Health en is met 11 partners
inmiddels ook een echte Hofpasbuurt.
In de Zeeheldenbuurt vind je bijzondere cafés,
galerieën, 2e handswinkels en van alles op het
gebied van Body & Mind. Ik schat dat wel tot
80% van de winkels tot één van deze categorieën
gerekend kan worden.
Deze vier steekwoorden hebben Barro en Zoë
(1) op miraculeuze wijze samengebracht in hun
conceptstore Bar en Zo. Hier vind je allerhande
producten van lokale producenten, huisgemaakt biologische Jams en
Chutneys van Floor, lokaal bier van
Eiber of grappige design robots. Allemaal
hand-made (or brewed) in Den Haag.
Dit combineren ze met bijzondere planten en
vintage huisraad. Het terras achter de
winkel waar Barro een heerlijke kofﬁe ser-

2

veert, is een klein paradijs.
Naast Bar en Zo is Achtung Baby (2)
gevestigd. Hier selecteert Nienke Bartoo met
haar personal touch tweede hands baby- en
kinderkleding. Geen afgedragen spul maar bijzondere en mooie kinderkleding. Achtung Baby
is één van de maar liefst 15 vintage winkels die
de buurt rijk is. Allemaal met hun eigen specialisme of karakter.
De zeehelden zijn ook spiritueel getuige de
vele yogastudio’s en andere Body & Mind
winkels en centra, sommige met café zoals
partner Namasté (3). Maar niet alleen de
individuele spiritualiteit komt aan z’n trekken
in de Zeeheldenbuurt. Hier kijken ze ook naar
elkaar om. In het ontmoetingscentrum van de
Volharding (4) is iedereen welkom die behoefte
heeft aan een gesprek of een luisterend oor.
Ook dat zijn de Zeehelden.

3

4

Lees het hele verhaal over de Zeeheldenbuurt
op www.dehofpas.nl

JANETTE VAN TOL
HANDGEMAAKTE LEREN TASSEN & ACCESSOIRES
Hofpaspartner van het eerste uur Janette
van Tol ontwerpt en maakt, met oog voor
detail en liefde voor het materiaal, unieke
leren tassen. Geen enkele tas is hetzelfde. De tassen onderscheiden zich door
het minimalistische en tijdloze design.
Daardoor kun je een tas van Janette altijd
dragen. Op je werk, maar ook op een
feestje.
Janette vindt dat elke tas die ze maakt er
eentje moet zijn die ze eigenlijk zelf wil
houden. Functioneel, tijdloos, modern en
met strakke lijnen.
‘Zelf liep ik er vaak tegenaan dat een tas
het nét niet was. Jammer, want een leren
tas is best een investering. Dan moet het
wel een hele goede zijn. Daarom besloot
ik zelf eens leer te kopen en er tas van te
maken. Dat voelde zo goed dat ik ermee

W W W.DEHOFPAS.NL

door ben gegaan.’
‘Ik houd van het werken met leer. Het is
een mooi, duurzaam materiaal dat alleen
maar mooier wordt met de tijd. Het leer
dat ik gebruik is van zeer hoge kwaliteit.
Voordat ik start met het maken van een
tas, inspecteer ik elke huid zorgvuldig,
zodat de tas van het beste stuk leer wordt
gemaakt. Elke tas is weer een uitdaging
want het moet in één keer goed.’
Naast haar eigen ontwerpen biedt Janette
ook een tas op maat aan. Dus wil je jouw
tas in een andere kleur? Of een ander
soort leer? Met een ritssluiting in plaats
van een magneetsluiting? Of misschien
iets heel anders? Zoals leren schorten
voor een lunchroom? Alles is mogelijk.
Nieuwsgierig geworden. Lees het hele
verhaal op www.dehofpas.nl

