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De theejuffrouw en het gordijn...
In de jaren vijftig woonden
mijn broer Joop en ik (Wim)
met mijn ouders in de Wagenstraat. Dat was uit nood,
want je kon geen ander huis
krijgen. We hadden daarvoor
in de Weimarstraat gewoond.
De Wagenstraat was in die
tijd een drukbevolkte buurt
met veel kinderen en het
middelpunt van het uitgaansleven. De Bijenkorf was onze
speelplaats, met zijn mooie
trappen, liften en roltrappen.
We zijn er heel vaak uitgezet
door de oude bewakers die
er toezicht hielden. Maar een
uur later zaten we weer binnen.

Deze week o.a.:

Mijn herinneringen aan het
Bezuidenhout
Pag. 3

Jean Thierry
bij naoorlogse
Haagse politie
Pag. 10-11

Valkenboskerk aan Zuiderparklaan
Pag. 17

De laatste
jaren van
oma Pasgeld

Dan had je Scala en daar zag je vaak
de artiesten in- en uitlopen zoals
Snip en Snap. Daar gingen we ook
vaak naartoe en dan was het lachen
geblazen. Met de meisjes in de buurt
speelden we ‘mens erger je niet’ en
als er niets anders was, ‘vader en
moedertje’. Favoriet was ook ‘doktertje spelen’, met hele bevallingen en
operaties.
Mijn opa had een café in de Wagenstraat, een artiestenbodega hoek
Wagenstraat en Jacobsstraat. En daar
zagen we ook heel vaak beroemde en
bekende artiesten, veel journalisten
en vertegenwoordigers van bedrijven. Ook veel bekende mensen van
renbaan Duindigt. We mochten van
mijn opa ook een kijkje nemen in de
stallen, want hij had daar een paar
harddravers staan. Hij kon niet meer

Pag. 19

zo goed lopen en dan vroeg hij ons of
we wilden gaan kijken en helpen met
de verzorging van zijn paarden. Het
beroemde paard Anton is na de dood
van mijn opa overgenomen door Joop
Ham. Hij heeft er vele koersen mee
gewonnen.
Dan waren we tenminste van de straat

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

af, want als tweelingbroers maakten
we de buurt aardig onveilig met
ons kattenkwaad. Mijn andere opa,
Soeter, had een glazenwasserij en
een markiezenmakerij. Hij had zijn
opslagruimte in de Doubletstraat. Er
liepen altijd veel mannen door deze
straat. En dan ging zo’n man bij een
juffrouw naar binnen, ging het gordijn
dicht en na een poosje weer open. Dan
vloog de man schielijk weg en ging
de juffrouw weer voor het raam zitten.
Wisten wij veel! We hebben toen aan
onze opa gevraagd, wat die vrouwen
daar deden. “Nou”, zei hij, “dat zijn
theejuffrouwen”. Later zagen we een
bekende van Duindigt, de verzorger
van de paarden van mijn opa bij een
theejuffrouw naar binnen gaan en het
gordijn ging dicht. Het was heel snel
weer open en de bekende floepte weg.
En wij en de vrienden zeiden gelijk:

“Die vent vond de thee niet lekker.”
Eenmaal weer op Duindigt om te
helpen bij de paarden vroegen we aan
de verzorger: “Mijnheer, vond u de
thee niet lekker bij de juffrouw in de
Doubletstraat vorige week?” We konden gelijk vertrekken. Toen we wat
ouder waren, hebben we hier vreselijk
om gelachen. Na schooltijd renden de
vriendjes naar de hoeren, want je kon
dan boodschapjes doen voor de dames
en daar kreeg je een goede fooi voor.
Je kreeg dan een briefje mee en moest
bij de drogist een zakje ophalen. Ik
heb er wel eens in gekeken. Er zaten
ballonnetjes in. Althans dat dachten
we. We hebben er wel eens een paar
van gejat en op onze neuzen gezet.
Als je dan door je neus blies, ging
die ballon zich opvullen en dan had
je een heel lange neus. Zo liepen we
door de Wagenstraat. Alle mensen om
ons heen lachten zich een bult. Wisten
wij veel. Alleen, onze moeder zag ons
lopen en haalde ons direct naar binnen
en gaf ons een pak slaag met de mattenklopper. Dat deed ze wel vaker en
we zorgden ervoor dat dat ding weg
was. Maar ze had alweer een nieuwe
gekocht.

Zorgeloos
samen
zijn.
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Toen we eens de paarden aan het
verzorgen waren, vonden we bij het
opscheppen van de paardenvijgen
een briefje van vijfentwintig gulden.
Helemaal onder de poep. Het was toen
veel geld, we waren rijk. Met het geld
togen we naar een koffiehuis aan de
Buurtweg in Wassenaar en haalden
we gevulde koeken en spritsen. De
man die ons hielp bekeek het biljet,
trok een vies gezicht en vroeg met
harde stem: “Heb je hiermee je kont
afgeveegd?” en rekende af. En wij als
hazen de deur uit.
W.A. Kammeijer te Scheveningen
gepubliceerd in het dagblad
de Haagsche Courant
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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!

Reünie oud-bezoekers Jongerencentrum Don Bosco Burcht
an het i swi kse u ia aant e op de grens an en aag staat a eeuwen
ui e en ur ht. ier begon pater arrie anters in
een ongerencentrum. Vanaf de opening tot ver in de jaren tachtig was dit centrum een
begrip in de regio en kwa en an heinde en erre ongeren in het oetshuis of de euken o hier te genieten an u iek en een drank e. e ens
waren er clubs voor de sporters, de dansers en de creatievelingen. Ook was
er oefenrui te bes hikbaar oor de e e band es die de regio ri k was.
die bezoekers van toen zijn nu (bijna) zestigers die elkaar soms 40 jaar niet
meer hebben gezien. Vorig jaar is een aantal oud-vrijwilligers en -bezoekers
bijeengekomen om het archief door te spitten. Men stuitte op vele foto’s,
verslagen, clubkrantjes en krantenberichten. Terwijl zij bezig waren met het
digita iseren an de foto s en dia s kwa en ook de erha en an toen os.
gauw ontstond het idee om een Facebookpagina te openen, zodat de herinneringen aan het jongerencentrum in de jaren zeventig gedeeld kunnen worden.
Nog leuker is het om elkaar na zoveel jaren weer te ontmoeten. Daarom is het
initiatief genomen om een reünie te organiseren! Op zaterdagmiddag 7 oktober
van 14.00 uur tot 18.00 uur is de reünie voor oud-bezoekers, -vrijwilligers
en stafleden in het eugd entru on os o aan het u ia aant e in
Rijswijk. De entree bedraagt 5 euro per persoon. De organisatoren zien ernaar
uit om samen herinneringen op te halen aan die mooie tijd toen op De Burcht.
Voor meer informatie kan je kijken op www.facebook.com/donboscoburcht of
je kunt mailen naar donboscoburcht@gmail.com.

Colofon

Herderslaan
Het verhaal over de Herderslaan in
De Oud-Hagenaar vond ik prachtig.
Ik groeide op bij de hoek van de Hobbemastraat en de Gerard Doustraat:
Hobbemastraat 138. Inderdaad, de
Hobbemastraat was een straat waar
e fi n woonde. aaro is het erhaa
zo prachtig opgeschreven, zoals het
werkelijk is geweest. Maar de kleine
winkel weet ik niet meer. Ik weet wel
dat daar een visboer woonde die op
de Haagse Markt stond. Groenteboer
Meijer, op de hoek van de Herderslaan
en Hobbemastraat, had naar mijn
mening een broer met de bloemenwinkel Meijer, Hobbemastraat 140.
Naast de bloemenwinkel had je een
leesbibliotheek van Omens. Naderhand kwa de fietsenwinke rend
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in de winke . rend had in de erard
oustraat een bakfietsen erhuur. a
de oorlog kwamen daar al de mensen
die daar woonden een bakfiets huren.
Zoals de straathandel. Of als iemand
een bakfiets nodig had. ruidenier
Insulinde werd in de oorlog geplunderd, dat weet ik nog heel goed. Maar
ja, de mensen moesten eten en er was
niets. Zo werd ook Simon de Wit op
het Spui geplunderd. Maar dat is niet
goed afgelopen. Daar werd een jongen
gepakt en doodgeschoten. De aanvoer
van kolen naar de elektriciteitsfabriek
werd uitge oerd door de fir a ansen.
Oudijzer van Dinkhuyzen was in de
Rembrandtstraat, hoek van de Binnensingel.
De helft van de jeugd gingen naar

s hoo in de an an o enstraat
waar ikzelf ook op school ben geweest
(in 1942). De hoofdonderwijzer was
mijnheer Meulenbroek: streng, maar
rechtvaardig. De razzia’s waren
vreselijk. Ik weet nog heel goed dat de
joodse mensen werden weggehaald.
ok on e buren en de kinderen. aren
na de oorlog werden er foto’s gevonden op de vliering van de ambachtsschool op het Veluweplein. Daar is
toen een boekje van gemaakt met
mensen van voor de oorlog en in de
oorlog. Ik heb dat boekje in mijn bezit
gehad. Maar dat is zoekgeraakt. Daar
stonden foto’s in van joodse mensen
die voor de oorlog en in de oorlog
woonde. Totdat zij werden weggehaald. Maar er stonden ook foto’s in
van de mensen die in de Schilderswijk
hebben gewoond. Zijn er nog mensen
die zichzelf herkennen in dat verhaal,
dan zal ik dat graag willen horen.
Zo woonde Peter van de Toren in de
oorlog in de Herderslaan, ik meen op
nu er . nnie ietbroek woonde
in de Rubenstraat.

zitten de kaarten in het spel en ze legt
dan hartenboer in het midden en kruist
uit: jezelf, je huis, je kruis, dat acht je
niet, dat verwacht je niet, en dit heb
je zeker.

met moeite droog.

Rinus toont veel interesse in de uitleg.
Op een gegeven moment zegt mijn
moeder tegen mij: “Zeg Rinus dat ik
het niet meer doe, zijn toekomst ziet
er heel zwart uit, inktzwart.” Ik vertel
het hem zonder uitleg. Een paar weken
later kom ik de aula binnen.

Cor van Leeuwen
cnor10@icloud.com

Er ontstaat veel rumoer en de bezoekers huilen tranen met tuiten als zijn
vrouw zich gillend op de kist gooit,
al schreeuwend: “Rinus, Rinus! Waar
ben je? Waar ben je?” Ook de sprekers
kunnen slechts met grote moeite uit
hun woorden komen. Er is dikwijls
veel emotie bij een begrafenisplechtigheid, maar dit is het ergste. Bij het
schrijven van dit verhaal, houd ik het

De familie van Rinus heeft nooit meer
Oud & Nieuw gevierd, de gordijnen
bleven altijd dicht.

Ria Gunneweg
Ik zoek Ria Gunneweg. Ria woonde
op de Prins Bernhardlaan in Voorburg.
s e naar haar werk ging an de
heer uders e tie henie kwa
ze met haar Berini-brommertje vaak
bij mijn werk langs op de Parkweg bij
groente- en fruithandelaar Brakenboer.
Ik ken haar van de middenstandsschool aan het Westeinde in Den
Haag. Ik ben benieuwd hoe het haar
is vergaan.
Leo Enthoven
lenthoven@kpnplanet.nl

Wim Bartels
wim.bartels@gmail.com
Begrafenis Rinus Molhoek
Het moet meer dan zo’n vijftig jaar
geleden zijn geweest, als ik op de
begraafplaats Ockenburg de aula binnenkom. Het is ontzettend druk, omdat
Rinus is overleden als hij ongeveer
26 jaar oud is. De bezoekers zijn van
zijn voetbalclub Celeritas, vrienden
van zijn stamcafé, zijn woonstraat (hij
woonde ooit in de Van Ostadestraat)
en zijn werk.
Hij was inspecteur van bedrijfskantines van de Volksbond tegen Drankmisbruik in grote delen van het land
en maakt veel kilometers. Hij overlijdt
a s hi op een p otse inge fi e inri dt.
Ik ken Rinus van dezelfde straat,
we halen samen het praktijkdiploma
boekhouden in 1961. Hij bezoekt ons
huis veel om samen de opgaves van
het huiswerk te maken. En hij geeft
mij rijles.
Mijn moeder die in haar jeugd als
medium bij spiritistische seances
fungeert, kan ook de toekomst
voorspellen door de kaart leggen door
middel van uitkruisen. Vanaf de 7

Simca 1000
k wi e en reageren op de rubriek an ohn roo in de uitga e an e ud
Hagenaar van 25 juli. En hem danken voor zijn columns. Met plezier lees ik ze.
In deze uitgave sprak hij over het merk Simca. Ik zelf heb er zo een gehad, ik
had hem in 1975, en had er een van het type 1000 met een 1100 motor. Het was
voor toen die tijd een sportieve auto. Ook deze had een dashboard met hout-look
en een sportstuur. De kofferruimte zat inderdaad voorin en de motor achterin.
Het nadeel van deze auto was dat op de plaats waar de ruitenwissers onder de
voorruit op de auto zaten en ook de ventilatieroosters zaten, daaronder ook een
opvangbak voor het water was en ook de afvoer ervan. Bij deze auto’s waren ze
na een paar jaar zo verroest en verrot dat ze uit elkaar vielen, met als resultaat
dat het water zo de wagen in liep. Dus natte matten en schoenen. Verder had de
auto met zijn verstralers een sportieve look, en zeker met die opgevoerde 1000
naar 1100 cc motor. Toen ik een andere auto kocht en deze in wilde ruilen, ging
de verkoper eerst op zijn knieën en greep onder het dashboard en bevestigde het
probleem van de opvangbak. Het probleem van de verrotte opvangbak was een
bekend geval bij deze auto’s. Voor de rest was deze Simca, voor die tijd, een
prettige auto om mee te rijden.
Hans Lelieveld
hans.lenie.lelieveld@hotmail.nl

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur

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

of een organisatie.

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

e kosten worden gedekt

door de verkoop van advertenties. De lezers en
schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

ar ingen
redactie@deoud-hagenaar.email

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,
est and e ft

idden e fland eids henda

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-
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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
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landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een
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andere regeling.

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

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

Vaste auteurs
u ius asge d
Hans Roodenburg
. . . an der e
ohn roo
Postadres
ostbus

en aag

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
ieuwerkerk aan den sse
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Mijn herinneringen aan het Bezuidenhout
Mijn naam is Jan Brakenhoff, geboren in 1932 in de Transvaalbuurt. Vrij spoedig verhuisden we naar de
Usselinxstraat, in het Bezuidenhoutkwartier. Rond 1935 verhuisden we opnieuw en wel naar de Johan
van Hoornstraat, in dezelfde wijk.
Vanaf 1936 bezocht ik de kleuterschool in de Carolina van Nassaustraat, onder leiding van de zusters
Dominicanessen. Die woonden in een
klooster in de Koningin Sophiestraat.
Onze parochiekerk, de H. Liduina,
stond aan de Schenkkade; is inmiddels
afgebroken.

‘Pijpeslikker’. In de vierde klas: meester Veldman, dat werd ‘Veldmuis’. In
de vijfde klas stond meester Runderkamp, dat werd ‘Runderlap’. De
zangleraar heette Theo van Elferen,
de oprichter van het Haags Matrozenkoor. Bijnaam ‘Buikie’, vanwege zijn
o angri k figuur.

In 1938 ging ik naar de St. Bavoschool, ook in de koningin Sophiestraat. In de eerste twee klassen
hadden we onderwijzeressen; vanaf de
derde klas kregen we een schoolmeester.

De oorlogsjaren 1940-1945
Toen kwamen de oorlogsjaren.
Tijdens de mobilisatie in 1939 werd
onze school gebruikt als kazerne. Wij
verhuisden voor halve dagen naar een
school in de Mariastraat, dat duurde
ongeveer een half jaar.

Iedere meester kreeg een bijnaam. In
de derde klas stond meester Liesker,
een fervent pijproker, dus dat werd

Langs de Schenkkade werden door
het leger loopgraven aangelegd,

Blik in de Johan van Hoornstraat. De ﬁetser is mijn jongste broer Kees, toen 15 jaar. Het ouderlijk
huis is net niet zichtbaar (1964)

Het Imhoffplein, blik naar de Johan van
Hoornstraat. Het kantoor rechts is het Centraal Bureau voor de Filmkeuring (1964)

om Den Haag ter plaatse te kunnen
verdedigen, maar ze hebben nooit als
zodanig dienst gedaan. Er kwamen
schuilkelders voor in de plaats. Als er
luchtalarm kwam, dan konden voorbijgangers een veilig heenkomen zoeken.
V1 en V2
Het is najaar 1944. De krant waarschuwt ons, dat de Duitsers een nieuw
wapen gaan inzetten, de V1. De V
staat voor Vergelding. Het is een bom,
in de vorm van een raket. In de neus
zit een lading van 1.000 kg dynamiet.
Bestemming: Londen.
De meest nabije startbaan was
Duindigt, in Wassenaar. Dat was het
begin van een angstige periode, want
lang niet iedere lancering verliep
vlekkeloos. Dat kon je horen: als er

Hoepelen op het Imhoffplein. Achter mij staat mijn iets jongere broer Jaap. Op de achtergrond
de Johan van Hoornstraat (1939-1940)

iets haperde bij het lawaai tijdens de
lancering, dan kon dat acuut gevaar
opleveren voor de directe omgeving.
Een V1 vernielde het toenmalige
station Wassenaar. Door de enorme
luchtdruk sloeg onze huiskamerdeur
met een klap dicht.

in dorpen in Noord-Holland o.a. in
Castricum en Schagen. Mijn vader
aakte e e fietsto hten in die o ge
ving om eten te kopen. Die adressen
kreeg hij van zijn familie. Zo kwamen
we als gezin tamelijk veilig door de
Hongerwinter.

Toenemend voedselgebrek
Door allerlei oorlogsomstandigheden
raakte aan van alles gebrek en werd
het distributiesysteem ingevoerd.
Iedereen werd van bonkaarten voorzien. Alleen tegen inlevering van deze
bonnen (en betaling) kon je o.a. aan
voedsel komen. Maar het werd wel
steeds minder.

Slot
Het ouderlijk huis in de Johan van
Hoornstraat is keurig onderhouden, staat goed in de verf. Ben hier
weggegaan in 1960, dus alweer 57
jaar geleden. Trouwde en ging in de
nieuwbouwwijk Mariahoeve wonen.
Einde van het tijdvak-Bezuidenhout.

Gelukkig woonde mijn vaders familie

Jan Brakenhoff
janbrakenhoff@ziggo.nl

‘HedenHaags’ in museum De Mesdag Collectie
Hoe heeft Den Haag zich ontwikkeld van negentiende eeuws
stadje tot moderne metropool? Bekijk Den Haag door de ogen
van oude meesters en jonge kunstenaars in de tentoonstelling
‘HedenHaags, ik zie ik zie wat hij niet ziet’. Schilders van de
Haagse School, onder wie Mesdag, Arntzenius en Mauve, laten in
schilderijen en aquarellen het snel groeiende Den Haag van rond
1900 zien. En het eigentijdse Den Haag komt aan bod in werken van studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten (KABK). Met nieuwe technieken, zoals geluidskunst en
video-installaties belichten de jonge kunstenaars het Den Haag
van nú. Ze gaan een dialoog aan met de oudere schilders van de
Haagse School, op een verrassende en soms brutale, humoristische manier.
Hendrik Willem Mesdag (1831-1915),
de markante ‘Schilder van de Noordzee’, was zich als geen ander bewust
van de razendsnelle veranderingen van
de stad in zijn tijd. Mesdag wilde zijn
omgeving daarom vastleggen zoals die
was vóór het moment van modernisering. Deze passie van Mesdag wordt
voelbaar bij het bekijken van de meters lange schets voor zijn beroemde
Panorama, een belangrijk element in
de tentoonstelling.
Ook andere meesters van de Haagse
School zijn in de tentoonstelling

HedenHaags vertegenwoordigd. Zo
schilderde Bernardus Blommers een
spelend kind dat haar tijd verdrijft aan
zee. Anton Mauve laat het verschil
zien tussen arm en rijk in Scheveningen en een schilderij van Floris Arntzenius geeft een drukbevolkte straat
in de binnenstad weer. De liefde en
fascinatie voor Den Haag is duidelijk
zichtbaar in de werken van Mesdag en
zijn tijdgenoten.
Jonge kunstenaars
De schilderijen en tekeningen van de

Curatoren Sanne Koch en Inge Hordijk onthullen samen met Rick Mouwen zijn kunstwerk ‘The production of a palace’. Op de achtergrond hangt ‘Het
konijntje’ (ca. 1872-1875) van Bernardus Johannes Blommers.

oudere meesters worden getoond naast
werken van tweedejaars studenten van
de afdeling Interieurarchitectuur en
Meubelontwerpen van de KABK.
In totaal werden zeven jonge kunstenaars door een jury geselecteerd
voor de tentoonstelling. Te zien (en
te horen) zijn onder andere stadse vogelgeluiden geregistreerd door Naomi
ossigno oge u ht fotografie an
nn ress en fi tie e fi o aties an

Stan Weessies.
Daarnaast is een werk van de recentelijk afgestudeerde student Rick
Mouwen opgenomen: een maquette
voor een nieuw Koninklijk Paleis.
Hiermee was hij de winnaar van de
Bachelor Department Award 2017 van
de KABK.
Bij de tentoonstelling
Bij HedenHaags, ik zie ik zie wat hij

Ann Press Following Birds, Streets of Birds 2017, panoramafoto Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

niet ziet hoort een plattegrond van Den
Haag, speciaal ontwikkeld voor deze
tentoonstelling. Deze plattegrond van
flink for aat is een ata ogus stads
kaart en poster in één. Op zaterdag 9
september en zondag 1 oktober geven
we om 14.00 uur een rondleiding door
de tentoonstelling, deelname is gratis!
Zin in iets creatiefs? Kom dan naar de
kijkdozen maakmiddag op zondag 24
september tussen 13.00 en 17.00 uur
en maak de stad van je dromen.
25 augustus t/m 8 oktober in
De Mesdag Collectie in Den
Haag, woensdag - zondag,
12.00 - 17.00 uur
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
AKTIE: Laatste Hutten
2e pers HALVE PRIJS

;PSHWBONFOTUPUNFOT

‘Rhein in Flammen’
In St. Goar
MS Lale Andersen ****
6 dagen van 15 t/m 20 sept. 2017

2e pers. 50% Korting
1e pers. al vanaf € 484,484,2e pers. al vanaf € 242,242,-

Najaar en Kerst
Vakantie Voordeel TIPS
sland
5 dg. All Inclusive Busreis Frie
- p.p.
9,
9,34
Gaasterland voor slechts €
fpunt
5 dg. All Inclusive Hotel ‘t Tre
9,- p.p.
199,Made Brabant va. slechts €
Wall
5 dg. All Inclusive Hotel Am
9,199,€
s
Soest / Westfalen va. slecht
Zeeland
More All Inclusive autoreizen
Korting
Hotel de Elderschans 50%
Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko

LALE ANDERSEN

Cruises met vertrekgarantie

tse
Duitse Kerstmarktencruise
3 dg. All Inclusive autoreis Dui
9,- p.p.
119,Keulen en Düsseldorf
Kerstmarkten va. slechts €
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Vertrek uit Rotterdam

MS Lale Andersen ****
4 dagen van 14 t/m 17 dec. 2017
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WFSTUBOEFMJKLFCFQFSLJOH %BHCFTUFEJOHFOHSPFQT
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nu al van € 272,272,- p.p.

Kerstcruise
over de romantische Rijn
Vertrek uit Rotterdam

MS Lale Andersen ****
8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017
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nu al van € 692,692,- p.p.
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kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €

0OEFSEFFMWBOEF3BQIBqMTUJDIUJOH

in
4 of 5 dg. All Inclusive Kerst
9,€ 339,De Bonte Wever Assen va,
reis Soest
5 dg. All Inclusive Kerst Bus
9,- p.p.
9,45
€
Duitsland voor slechts

Vraag naar de gratis
Najaar - Kerst - Nieuwjaar
brochure of kijk op btrreizen.nl

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

km/u

• Demontabele scootmobiel
• Compact formaat, geschikt
om mee te reizen
• Zeer wendbaar door
de driewiel constructie

km

van € 1.295,voor

Luggie

te vouwsco
ch

mobiel
ot

7
18

Cat 3

Best verko

MAGAZIJNOPRUIMING BIJ MANGO
HOGE KORTINGEN OP VOORRA ADMODELLEN

6 Johnny Remote
motor
18 •• Krachtige
Geschikt voor zwaardere mensen

in d e U S A

km/u

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

voor

€ 555,VOORDEEL!

6
12
km/u

km

km

• Zelf opvouwbaar met gebruik van
een afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee
naar toe te nemen

van € 2.350,-

€ 750,-

!

van € 2.895,-

€ 1.695,-

voor

€ 655,VOORDEEL!

€ 1.995,-

€ 900,VOORDEEL!

KIJK OP WWW.MANGMOBILITY.NL OF
BEL ONS GRATIS SERVICENUMMER 0800 2002
Tiger 4
•
•
•
•

IJzersterk en comfortabel
Grote actieradius
Goede vering
Inclusief 1 jaar pechhulp
ism ANWB

van € 3.995,voor

€ 2.995,-

€ 1.000,VOORDEEL!

MEEST
VERKOCHTE
SCOOTMOBIEL

17
50
km/u

km

*Met gratis rollator Eco (twv 99,00)

Lion 4
•
•
•
•

Rolls Royce onder scootmobielen
Uitstekende vering en comfort
Geschikt voor langere afstanden
Inclusief 1 jaar pechhulp
ism ANWB

van € 6.295,voor

€ 4.995,-

€ 1.300,VOORDEEL!

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

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Acties geldig t/m 30 september en zolang de voorraad strekt.
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Vroeger reed op Prinsjesdag de ‘trein’ een andere route
Over enkele weken is het weer Prinsjesdag. Op de derde dinsdag in september staan vele
duizenden mensen langs de route die koning en koningin met hun gezelschap afleggen naar de
Ridderzaal. Traditiegetrouw wordt daar in een zitting van de beide kamers der Staten-Generaal,
de troonrede voorgelezen. De route van de stoet was vroeger aanzienlijk korter en functioneler.
Toen de 18-jarige Wilhelmina voor
de eerste maal de Troonrede voorlas
op 20 september 1898, was ze amper
drie weken koningin. Wilhelmina
(1880-1962), door haar moeder
Emma goed opgeleid, was klaar voor
de ceremonie, die de plichtsgetrouwe
jonge vorstin zag als belangrijke
regeringsdaad.
De stoet met de vorstin vertrok vanuit
paleis Noordeinde. Niet zo verwonderlijk, omdat het haar woonpaleis
was. Naast haar door acht paarden
getrokken koets reed één van haar adjudanten: de latere luitenant-generaal
en KNIL-commandant Marinus Rost
van Tonningen (1852-1927). Van
hem is een verslag bewaard gebleven
van deze tocht.
‘Trein’
Opvallend is dat de hele stoet,
beginnende en eindigende met een
Commando Cavalerie, de ‘trein’
werd genoemd. Zo kunnen we in het

offi i e progra a e en dat are
Majesteit ‘ten één ure met den volgenden trein van het Paleis afrijdt’.
Nee, ze komt niet met de trein naar
de Ridderzaal, maar hier wordt hier
de gehele begeleidende stoet bedoeld.
Uit het programmaboekje valt op te
maken dat deze in 1898 behoorlijk
lang was, maar dat er opvallend
weinig muziekkorpsen in meeliepen.
De stoet bevatte tien onderdelen,
waarvan één en tien Commando
Cavalerie betroffen. De opbouw ging
van laag naar hoog met op het laatst
de Koninklijke Staatsiekoets, met
daarin Wilhelmina vergezeld door
haar moeder Emma. De ‘trein’ telde
opvallend veel koetsen. De eerste
was die van de ceremoniemeester,
wiens rijtuig werd getrokken door
twee paarden. Aan weerszijden liep
één lakei mee.
Staatsiekoets
Vervolgens kwamen twee koetsen
met in totaal acht kamerheren.

aarna o gden de grootoffi ieren
die in twee koetsen zaten, getrokken door zes paarden. Na wederom
een Commando Cavalerie volgde de
opperceremoniemeester, baron du
Tour van Bellinchave, in een rijtuig
met vier paarden, gevolgd door de
Grootmeesteres van de koningin en
de waarnemend Grootmeesteres van
Emma, samen in een koets met vier
paarden en twee lakeien aan beide
kanten.
Vervolgens kwam dan de Staatsiekoets, met rechts achter het portier
van de koets op zijn paard, de chef
an het i itaire uis. d udanten
en offi ieren o gden de koets twee
aan twee in volgorde van ouderdom.
Allemaal in groottenue gekleed,
compleet met onderscheidingen. Met
rechte rug op het paard, keken ze
hoog over de mensen heen. De hele
optocht had een voorname uitstraling,
waar tout en aag oor uit iep. iet
zo verwonderlijk in een tijd zonder

radio en televisie.

over de Plaats en Noordeinde naar
het paleis.

Route
De route was in feite even functioneel. Geen extra rondje voor de
wuivende bevolking, maar zo kordaat
mogelijk op het doel af.
De stoet ging rechtstreeks van het
oordeinde o er de oogstraat
Gravenstraat en Buitenhof, door de
toegangspoort van het Binnenhof,
om zo gelijk voor de Ridderzaal te
staan. Op de terugweg was de route
Korte Vijverberg, Lange Vijverberg,

Of er een balkonscène was, heeft
adjudant Rost van Tonningen niet
vermeld, maar voor hem en alle
toeschouwers was het een onvergetelijke dag!
Boek
Meer over het leven van deze generaal, zie mijn boek: M.B. Rost van
Tonningen (1852-1927) het familieleven
van de Lombokgeneraal. Verkrijgbaar
bij de schrijver: helmhuis@ziggo.nl.

Bekendste wethouder van de vorige eeuw
Het is een eer te mogen schrijven over de ‘politieke vader’
van een hele generatie sociaal-democraten. Dat was hij in
elk geval voor mij. Maar hij was veel meer. Hij was vader
van de hele stad. Hij waakte namelijk over ieders welzijn. En
Piet Vink was gekender en bekender dan de burgemeesters,
waaronder hij gediend heeft. Hoezo ‘waaronder’? Hij stak
met kop en schouders boven die andere mannen uit!
We waren allebei ‘uit de provincie’
gekomen en binnen enkele jaren
raadslid voor de PvdA. Dat gaf een
band. In zijn geval was het Appingedam, waar hij in 1953 trouwde
met Zwaantje en op het postkantoor achter het loket zat. Maar hij
was ook actief in de partij en in
de bond van ambtenaren. In 1960
erhuisden i naar en aag waar
hij vier jaar later gemeenteraadslid
werd. Als 37-jarige gold je in die
tijd als een ‘broekie’. Tien jaar na
de verhuizing uit Oost-Groningen
werd hi wethouder an en aag
voor vier raadsperiodes. Tot 1986
‘deed’ hij alle sportverenigingen,
parken, volkstuinen en alle buurten clubhuizen. Kortom, overal waar
je mensen tegenkomt. Want dat
deed hij: mensen ontmoeten. Op
recepties of gewoon op huisbezoek. En iedereen kreeg van ‘onze
Piet’ een hand. Zijn geheugen was
fenomenaal. “Is je moeder al geope-

reerd?” Ik denk dat Zwaantje hem
daarbij hielp. Misschien hadden ze
daar ‘boekjes’ voor!
Nassauplein
i oest akke i k bereikbaar
zijn en wilde daarom niet in die
bunker op het Monchyplein, wat
toen het stadhuis was. Nee, Piet
nestelde zich met zijn portefeuille
Jeugd, Sport en Rekreatie om de
hoek, aan het Nassauplein. Daar
konden de mensen zo binnenlopen. De eerste periode van mijn
politieke ‘loopbaan’ zat ik (met Jan
ee skerk in i n
o issie.
Elke twee weken kwamen we met
Piet de agenda doorpraten. Niet
o onfli ten te be weren aar
vooral omdat hij de solidariteit met
i n parti genoten koesterde. i
zorgde voor de fusie tussen ADO
en o and port. n e ithof is
er ook dankzij hem gekomen. Maar
zo heeft hij nog honderden lintjes

1978: Piet Vink in het midden. Zijn opvolgers die het linkse college zouden vormen, staan op de achterste rij. Van rechts naar links, Constant Martini, Gerard
van Otterloo, Jan Heemskerk, Fre Vooys en Adri Duivesteijn. Foto: archief Wil Bianchi

doorgeknipt en overal weer handen
schudden en de vraag, hoe het met
‘die-en-die’ gaat!
Ook zijn ambtenaren droegen hem
op handen en niet alleen omdat hij
eens Personeelszaken erbij deed. In
zijn laatste periode was hij tevens
wethouder van Volkshuisvesting. Ik
herinner mij het kraakpand aan de
Steijnlaan in Transvaal. Dat moest
ontruimd worden en de ME stond
klaar. Maar ik mocht proberen de
krakers eruit te praten. Paar keer

heen en weer en ziet: er kwam een
compromis, want ze kregen een
ander pand. Piet Vink was namelijk
op en top van het harmoniemodel.
Als hij in 1986 geen afscheid had
genomen, was er volgens mij geen
links college gekomen en was het
stadhuis niet naar het Spui verhuisd.
Maar dat is voor een ander verhaal.
Dat overigens weer niets afdoet aan
het monument dat Piet Vink voor
en aag was en a ti d a b i en.
Jaap Huurman

Piet Vink Prijs
Twee jaar na Piet’s overlijden stelde onze
Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden deze
prijs in. Sinds 2004 is de beker met geldprijs van
max. 4.500 euro - in de regel door een lid van
uitgereikt aan een aags initiatief an
vrijwilligers, dat de ‘samen-leving’ bij elkaar
brengt en houdt. Voorbeelden staan op vog.nl/
winnaars. Voor dit jaar kunnen tot 14 september
bij de jury (jolanda.vandersalm@denhaag.nl)
weer initiatieven op één A4 worden ingediend.
Ook melden wat er met het geld gedaan gaat
worden! Voor overige info, zie: vog.nl.
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“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.

Goed voor Elkaar
Heel
Den Haag
doet
mee!

Alles over
zorg en ondersteuning
bij u in de buurt

Loosduinen
Kom en
ontdek
uw eigen
wijk

vrijdag 15 september
Segbroek

vrijdag 22 september
Laak

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Kom tussen 12.00 en 17.00 uur
naar het Goed voor Elkaar festival:
voor informatie, advies of gewoon
voor de gezelligheid.

vrijdag 8 september

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

Snel een traplift nodig?
De koffie
staat
klaar!

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!

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

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

vrijdag 29 september
John, Martijn en Jasper Jellema

Escamp

vrijdag 6 oktober
Haagse Hout

vrijdag 27 oktober
Leidschenveen-Ypenburg

zondag 5 november
Centrum

DEN HA AG.N L / VOORELKA AR
G O E DVO O R E L K A A R F E ST I VA L

Toegang
is gratis

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).

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.
KWF-collecteweek
3 t/m 9 september
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DEZE WEEK OP

Na een afscheid van Stokvis Den Haag, inmiddels meer dan
vijftig jaar geleden, zijn de contacten met sommige oud-collega’s
staande gebleven. Over Stokvis zijn wij als de enige reünisten
van het Stokvis bedrijf nooit uitgepraat.
Om eens een poging te doen de lezers
inzicht te geven in de grote verscheidenheid van producten, heb ik voor
mij liggen het personeelsblad Stokvis
Expres van juni 1968. Al bladerende
door de vele catalogi is er ook een
voorlopige conclusie te trekken, dat
veel producten van Nederlandse
bodem waren.
‘Stokvis op de Techni-Show’, onder
deze titel manifesteerde de Technische
Afdeling (TA) zich in de Jaarbeurshallen te Utrecht in mei 1968. Met meer
dan 500 m2 standruimte was R.S.
Stokvis één van de grootste standhouders. ‘En wat nog wel zo belangrijk is,
wij brachten nieuws in de vorm van
nieuwe machines, avant gardistische
machines voor de metaalverwerkende
industrie.
Op dit punt steunden R.S. Stokvis
visueel de woorden van de Minister
van Economische Zaken, Mr. L. de
Block, die in zijn openingsrede o.a.
het volgende zei: “Waar het om gaat
is, dat nu wij hier in Nederland op
harde feiten van een veel scherpere
concurrentie zijn gedrukt, thans het inzicht moet doorbreken, dat er op veel
verder gaande schaal het machinepark
moet worden gerationaliseerd en
gemoderniseerd. Aan marktonderzoek,
aan research en aan ontwikkeling
moet meer aandacht worden besteed.”
Aan Stokvis zal het niet liggen, was
de reactie van de leiding van de TA
Technische Afdeling.
Om maar een enkel aspect te noemen:
machines met numerieke besturing ook wel ponsbandbesturing genoemd
- zoals Collet & Engelhard, Burgmaster of de Dutour-freesmachine met
programmatische besturing, waren op
onze stand aanwezig. In samenwerking met Bull-General Electric bracht
R.S. Stokvis een grootse primeur. Er
werden op de stand demonstraties
gegeven voor het maken van een
ponsband per telefoon, die dan werden
overgeseind naar het Bull-computercentrum in Den Haag. Binnen enkele
minuten kwam het antwoord terug
in de vorm van een ponsband, die zo
in een van de machines kon worden
gestopt. De werktuigmachine kon dan
geheel automatisch de bewerkingen
die werden verlangd uitvoeren. De
computer had alles netjes uitgerekend,
in enkele seconden. Te zien was ook
de nieuwe Index automaat en de
nieuwe Cazeneuve-draaibank. In een
andere hal demonstreerde Stokvis

maandag t/m vrijdag

een laskraan van 8,5 ton van Bug-O
en Harris. R.S. Stokvis was sterk in
zijn reclame en publiciteit; men gaf
voor deze beurs een speciale krant uit
van Stokvis nieuws, techniek op de
Techni-Show.
Afdeling Automateriaal: directeur
was de heer A.P. de Krijger te Rotterdam. Hij nam afscheid in 1968. In
mijn jaren bij Stokvis was Wim Vos
verantwoordelijk voor de verkoop
in de regio Den Haag. De afdeling
Automaterialen onderhield goede
zakelijke contacten met de leidingge ende figuren an een were d oncern als Champion-bougies. Ook de
Nederlandse industrie heeft veel aan
de heer De Krijger te danken. De
nauwe samenwerking tussen Koni - de
heren De Koning - voor het openbreken van de markt voor schokdempers
en hefbruggen. Ik weet nog maar al te
goed, de vele bestellingen van de grossiers van Automaterialen (Championbougies, Koni-schokdempers) en
ook andere werktuigen voor garages,
leveringen aan de garages van de
Koni-hefbruggen. In november 1962
mocht ik het eerste reclamebord van
Bahco-gereedschappen met verlichting
monteren bij Amero Automaterialen
aan de Regentesselaan. De directeur
was de heer Hofstede. Een novum!
Hausse in Erres-haarkrullers
De campagne voor de beurs sloeg
geweldig aan. Op de Huishoudbeurs
kwam de Stokvis-demonstratrice
handen te kort om rollers in het hoofd
van de bezoeksters te zetten. Dankzij
een bi onder fi n sa enspe tussen de
afdeling RAT/EHT (Electrische Huishoudelijke Toestellen) en de diverse
diensten van de afdeling Publiciteit
werd in een recordtijd al het benodigde drukwerk klaargestoomd, zoals
de verpakking, dealer-advertenties,
introductieadvertenties voor dag- en
vakbladen, gebruiksaanwijzing, persinformatie, folders, introductiemailings, raambiljetten en alles wat er nog
meer bij een introductie komt kijken.
Het enthousiasme sprong tijdens de
introductiebijeenkomst al direct op de
vertegenwoordigers over. Sommigen
gingen zelfs zaterdag de handel in hun
rayon bezoeken, om er zeker van te
zijn dat deze handelaren tot de eersten
zouden behoren die de Erres-haarkrullers in de winkel hadden liggen. Geen
wonder dat de eerste partij van duizend stuks al verkocht was voordat de
eerste voorraad in Alphen aan den Rijn

06.00

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

Z.K.H. Prins Bernhard bracht een bezoek
aan de Techni-Show. Op de Stokvis-stand
was voor de Prins zoveel te zien dat het
tijdschema van de organisatoren danig in de
war werd gebracht. De persoon, recht op de
foto met bril is de heer H.J. Mulder, directeur
van de afdeling TA (Technische Afdeling) in
een vrolijk gesprek met de prins.

14.00

Jouw Middagshow

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

(Nieuwe Centrale Stokvis Magazijn)
arriveerde. Ook de volgende partijen,
die per vliegtuig uit Denemarken
(daar werden ze gemaakt) werden
overgevlogen om zo snel mogelijk te
leveren, waren al verkocht voordat ze
de fabriek hadden verlaten.
Waarom die enorme belangstelling
voor een artikel dat nog nooit heeft
uitgemaakt van het Stokvis-assortiment, kan men zich afvragen. Het
antwoord op deze vraag wordt met een
paar regels gegeven door het weekblad
Time, dat schrijft: “De eigenaar van
een nieuwe krulset steekt de steker in
het stopcontact en in minder tijd dan
het bakken van een ei, worden de plastic rollers, die ieder gevuld zijn met
een langzaam afkoelende vloeistof
verwarmd.”
De visie van Stokvis Electrische Huishoudelijke Toestellen was in 1968:
‘Wanneer een artikel bij de Amerikaanse rouw et een fi ne neus oor
een handig en goed apparaat succes
heeft, dan is dat een erkenning voor
het product en tevens een aanwijzing
dat het eerste succes in Nederland
nog maar een inleiding vormt van een
hausse in haarkrullers.’

16.00

Studio Haagsche Bluf

Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij.

19.00

Rudo

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

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

maandag t/m vrijdag
15.15

Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films.

17.00

maandag: Knooppunt Holland Johan Overdevest fietst
door de natuur in Zuid-Holland met bijzondere mensen.

dinsdag: Team West Opsporingsprogramma i.s.m. de
politie, met Kirsten van Dissel.

woensdag: Johan gaat Scheiden Johan Overdevest
duikt in de wereld van de afvalrecycling.

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

vrijdag: TV West Sport
Een vooruitblik naar het sportweekend, met Menno Tamming.

Dit is nog maar een klein deel van
het Stokvis-assortiment. Het zal niet
alleen bij Stokvis Den Haag zo zijn,
maar er werd in deze tijd wel veel
gelachen. Is nog bovendien goed voor
je gezondheid.
Wim P. M. van Wezel
wimvanwezel@casema.nl
Bron: Stokvis Expres van juni
1968, 22e jaargang, no. 3 en
eigen herinneringen.

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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Zet een mantelzorger in het zonnetje!

GRATIS
high tea
Een mantelzorger zorgt langdurig en vrĳwillig voor een familielid of kennis die hulp
nodig heeft. Kent ú zo iemand die wel eens in het zonnetje mag worden gezet?
De gemeente Den Haag organiseert in het najaar 10 high teas voor mantelzorgers
in de verschillende stadsdelen. Kĳk op www.denhaagmantelzorg.nl/high-tea
waar en wanneer er een high tea van uw keuze is en geef de mantelzorger op.
Aanmelden kan ook met onderstaande bon*.
Ik geef deze mantelzorger op voor een gratis high tea!
Naam
Adres
Telefoonnummer
Mĳn naam is
Ik geef deze persoon op, omdat (niet verplicht)

Stuur deze bon op naar: Den Haag Mantelzorg, Antwoordnummer 91073,
2509 VC Den Haag. Een postzegel is niet nodig.

*

Aanmelden kan tot 20 september.
Meedoen is kosteloos en niet verplicht.

Zij vinden het vanzelfsprekend, wij noemen het mantelzorg

Heet jij FRITS?
Het nieuwe seizoen van FRITS!, de talkshow van Frits Huffnagel, is vanaf nu elke
zaterdag vanaf 20.00 uur te zien op TV
West (en dus niet meer op zondagmiddag).
Heet jij Frits? De aflevering van 16 september is een bijzondere met vier Fritsen
aan tafel. Naast Frits Huffnagel zijn ook
Frits Barend, Frits Wester en Frits Sissing
aanwezig. Zou het nou niet leuk zijn als
ook het publiek uit Fritsen zou bestaan?
Heet jij zelf ook Frits? Geef je dan op om
de opname bij te wonen. Deze vindt op
woensdagmiddag 13 september plaats,
in de studio aan de Laan van ‘s-Gravenmade 2 in Den Haag.
Aanmelden? Stuur een mail naar publiek@
omroepwest.nl of bel tijdens kantooruren
naar 070 - 307 88 88.
Heet je geen Frits? Geef je dan op voor
een van de andere opnamedata.
Kijk voor meer informatie op:

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

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

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

Ockenburg onthult haar geheimen op Open Monumentendag
Villa Ockenburgh,
al enige tijd wegens
restauratie gesloten,
opent haar deuren
voor enkele rondleidingen op Open
Monumentendag op
zondag 10 september
(10.00 uur, 11.30
uur, 13.30 uur). Een
prachtige kans om te
zien en te horen hoe
het was, wat er in
de loop der eeuwen
allemaal aan de villa is
veranderd en waarom.
Want na de buitenkant
is nu ook de binnenkant aan de beurt om gerestaureerd te worden. De rondleidingen worden
gegeven door specialisten van de gemeente Den Haag, waarbij Jacob Westerbaen, de 17de
eeuwse stichter van Buitenplaats Ockenburgh, in hoogst eigen persoon zijn commentaar op de
gang van zaken zal geven.
Buiten is de moestuin te bewonderen, naar historisch voorbeeld ontworpen en aangelegd. Ook
daar wordt de nodige uitleg gegeven (10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur). Verder verzorgt het
Zuid-Hollands Landschap wandelingen over het landgoed (11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur).
Chalet Ockenburgh, dat nu dienst doet als clubhuis van Scouting De Rimboejagers, heeft zijn
deuren ook geopend. De scouting vertelt over de geschiedenis van haar pand en haar toekomstplannen (11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur).
Deelname aan de rondleidingen/wandelingen is gratis.
Wie er hongerig van wordt, kan terecht bij de food truck op het grasveld, waar men tussen
11.00 en 13.30 uur ook getrakteerd wordt op live muziek. Voor wat uitgebreider eten is Kasserie OCK uiteraard de hele dag geopend.
Voor meer informatie: www.buitenplaatsockenburgh.nl/activiteiten/open-monumentendag

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.

Prinsjescabaret: zondag 17, maandag 18 en op dinsdag 19 september
Line-up: Jan Jaap van der Wal, Pieter Derks, Kiki Schippers en Kasper van der Laan. Als hoogtepunt
van het PrinsjesFestival is het Prinsjecabaret een heerlijke traditie geworden die we met veel plezier
uitbreiden met een extra voorstelling. Naast de maandagavond en uiteraard de avond na Prinsjesdag
zelf, is er nu ook Prinsjescabaret op de zondagmiddag (aanvang 13.00 uur). Tijdens het Prinsjescabaret zetten Jan Jaap van der Wal, Pieter Derks, Kiki Schippers en Kasper van der Laan het Nederlandse
Politieke Landschap in hun eigen daglicht. Vilein, om van te huilen, maar van het lachen, dat dan wel.

Reserveren via www.diligentia-pepijn.nl/prinsjescabaret

Open Monumentendag 2017 in Loosduinen
Peenbuikers noemden ze de inwoners van het dorp Loosduinen, lang voordat het dorp door het ‘dorp’
Den Haag werd geannexeerd. ‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen
genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het
dorp Loosduinen bestond voor een belangrijk deel uit tuinders en hun families. Zij waren belangrijke
leveranciers van de dagelijkse verse groente in de nabijgelegen stad Den Haag. Veel van die boeren en
tuinders waren ‘vaste klanten’ in de rooms-katholieke kerk van Loosduinen. Zij hadden ook hun eigen
vereniging, de LTB, afdeling Loosduinen. Op het vaandel van de afdeling zien we druiven, sla, kool en
tomaten, heel belangrijke producten van de tuinders en natuurlijk de schutspatroon van de tuinders
en landarbeiders: Sint Deus Dedit. Ook al veranderde de omvang van de bevolking ook qua beroep,
nog heel lang werd jaarlijks bij gelegenheid van oogstdankdag de kerk versierd met het vaandel en
producten uit de tuinbouw. Misschien een goed gelegenheid om het vaandel nog eens op te zoeken ter
herinnering aan de oorsprong van het dorp. Boeren, tuinders en buitenlui...

Wist u dat u elke maand voor slecht € 6 (incl. een kopje koffie
of thee) de Radio West Concerten kunt bijwonen? De studenten
van het Koninklijk Conservatorium bespelen elke maand op
zondagmiddag om 16.00 uur het podium in de Nieuwe Kerk
aan het Spui. Van strijkers tot slagwerk en van kamermuziek
tot jazz. Op zondag 17 september is het eerstvolgende concert,
met zangtalent van de Dutch National Opera Academy.
www.zuiderstrandtheater.nl/radiowestconcerten

Terugluisteren kan de week daarna tussen zeven en negen op 89.3 Radio West

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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10

�� �es�� ��

VERHUIZ

Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

S��i�����
Ne���l�n���
�
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Uitdagende loopbaan Jean Thierry bij naoor
In 1960 kwam Jean Marie Thierry (1932) bij de politie terecht. Eerst als reservist en spoedig als
geüniformeerde agent bij diverse bureaus in Den Haag en Scheveningen. De tijden zijn veranderd.
Vroeger droeg je meer verantwoording en ging het er minder hard aan toe. De verruwing is toegenomen. Het vanzelfsprekende respect dat je had voor het gezag is schier verdwenen. Met Jean
blikken we terug op zijn onvergetelijke tijd bij de Haagse politie.
Ofschoon zijn autoritaire vader liever
had gezien dat zijn zoon net als hij
beroepsmilitair zou worden, moest
vader Thierry accepteren dat zijn
zoon bij de politie ging. Jean was 27
jaar toen hij die keuze maakte. Eerder
had hij als vrijwilliger zes jaar lang
bij de marine gediend en vervolgens
had hij nog even bij Van der Heem
gewerkt, waaraan hij een boekhouddiploma overhield. De geboren
Hagenaar had duidelijk geen behoefte
aan een kantoorbaan en wilde meer
afwisseling. Na een oproep van de
‘mobilisatiebestemming’ ging Jean
bij de reservepolitie, waar hij voor het
eerst een politie-uniform kreeg. “Toen
nog een zwart uniform en zwarte laarzen.” Hij was gestationeerd aan het
intieme, maar degelijke bureau aan de
Wilhelmina van Pruisenweg, dat voor
die tijd uitstekend was geoutilleerd.
Bij evenementen, zoals Prinsjesdag
en andere gebeurtenissen deden ze
een beroep op je voor allerlei handen spandiensten. Het ging uiteindelijk
om een paar dagdelen in de maand.
Maar van het een kwam het ander.
Politieschool
Zijn chef vroeg hem of hij geen zin
had in een vaste baan bij de politie en
die vraag kwam op het juiste moment.
Thierry had wegens zijn tijd bij de
marine een uitstekende vooropleiding
en weldra zat hij in de bank van de
politieschool aan het Alexanderveld.
Het was een stevige opleiding met
veel aandacht voor sport, maar ook
wetskennis. Naast schieten, judo en
gym, werden er ook musea bezocht
om de algemene ontwikkeling van de
jonge aspiranten op peil te brengen.
In het Zuiderpark was achter het

Als frauderechercheur

ADO-stadion een sportschool voor
de politie, waar ze konden trainen om
te werken aan hun conditie. Bij de
opleiding, het zal 1961 zijn geweest,
deden ook de eerste dames mee. Na
zes maanden volgden tentamens en
daarna kreeg je een uniform dat je
ook aandeed op weg naar school.
Uiteindelijk werden alle zwemdiploma’s gehaald en na één jaar werd
het diploma ontvangen en de eed
afgelegd. Jean was geslaagd voor het
B-diploma, wat hem de mogelijkheid
gaf om uiteindelijk te groeien naar
de rang van adjudant, wat hij drie
jaar voor zijn pensionering ook is
geworden.
Jan Hendrikstraat
Het eerste bureau waar de nieuwe
agent werd gestationeerd betrof het
bureau Buitenhof, een politiepost
naast de Cineac. Later zou hij verhuizen naar de Jan Hendrikstraat. Hartje
centrum, dat wil zeggen: voldoende

problemen met allerlei soorten
bewoners, passanten en toeristen. Van
s he dparti en onfli ten en gewe ddadigheden tot het vriendelijk wijzen
van de weg. In en strak uniform surveilleerde hij als agent door zijn wijk.
p de fiets en he e aa a een deed
hij zijn ronde. Zowel dag als nacht.
Allerlei problemen die hij onderweg
tegenkwam, moest hij zelf oplossen.
Dat was het mooie van het beroep.
“Als agent had je veel verantwoordelijkheid en het oplossen van kwesties
kwam vaak op je eigen creativiteit en
vindingrijkheid aan. Even opbellen
naar het bureau kon toen niet.” Opgeschoten jeugd in de hal van bioscoop
Apollo, die aan het klieren was. Als
agent kon je ze toen wegsturen en ze
gingen morrend weg. Zou je iemand
aanhouden dan ging hij mee. “Vandaag zouden ze al gauw tegenwerken
en om hun advocaat roepen.” De
tijden veranderen. Toen je zonder telefoon op je rijwiel zat, leerde je snel

Als agent in de

de Haagse samenleving kennen. De
mensen die problemen maakten. Het
nachtleven. Als rijwielagent kwam
je overal. Het enige contact ging
met de zogenaamde politieschel: de
politiecel die op diverse plaatsen in
de wijk stond. Stond het sein op rood
dat moest je contact opnemen met de
wachtcommandant. Een ronde duurde
gemiddeld twee uur. Ondertussen
werd je door ‘de zwarte bende’ gecontroleerd. Inderdaad, hoe wisten de
superieuren wat de agent uitspookte
tijdens zijn ronde? Dat gebeurde via
speciale dienders die keken wat je
zoal deed op straat. En zo kon ook
toen bij een beoordelingsgesprek,
worden gekeken naar je functioneren.
Bekeuringen
Ook werd je beoordeeld aan de hand
van je bekeuringen. Hierbij werd niet
alleen gekeken naar het aantal, maar
ook naar het soort overtredingen dat
je had geverbaliseerd. Een agent met
vooral simpele parkeerovertredingen,
maakte zich er wel erg gemakkelijk
vanaf. Thierry had meer voldoening
in overtredingen van de ijkwet of
winkelsluitingswet. Daar viel voor
hem meer eer aan te behalen.

Met vrouw An bij afscheid. Handdruk hoofdcommissaris

Met de bijl omgebracht
Onvergetelijk is een bloedbad dat in
Huize Stella Maris aan de Scheveningseweg werd aangericht. Hij was
toen een jaar of dertig en ging als
bijspringer mee met de auto na een
melding. Hij kwam als eerste ter
plaatse en moest gelijk handelen. Hij
werd door de zuster naar een kamer
gebracht waar een vrouw in een plas

bloed op de grond lag. Even verderop
een baby. Ook in het bloed. Met een
bijl doodgeslagen. De dader bleek in
de tuin te liggen. Die was naar het
dak gevlucht en daar vanaf gevallen
of gesprongen. Het was de vader van
het baby’tje, die verhaal was komen
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rlogse Haagse politie

Bordje politietelefoon

de cijfers.

Gravenstraat

halen in het opvanghuis Stella Maris.
“Op een avond zoveel meemaken, dat
blijft je wel bij.”
Enkele zusters kwamen hem troosten,
dat was zeer aandoenlijk. “Maar van
enige opvang was toen nog geen spra-

ke.” Ook thuis sprak je er niet over,
want je leerde als agent, niet thuis
over je werk te praten, omdat zulks
alleen tot problemen zou leiden als je
vrouw eens wat loslippig zou zijn.
Bijhorst
Op een gegeven moment werd Jean
van de straat gehaald en kwam hij bij
de recherche terecht. Dat ging vaak
zonder inspraak. “Dat werd gewoon
bepaald.” Het uniform ging uit en
voortaan werd er gewerkt in burger.

Onderwereld
Ondertussen gingen de jaren verder en
ook de promoties gingen door. In de
jaren tachtig werkte hij nog zes jaar
als brigadier bij de Criminele Inlichtingendienst (CID). Deze afdeling had
tot taak om informatie in te winnen
over het doen en laten van criminele
personen en organisaties. Daarvoor
oest worden ge nfi treerd. at soort
zaken ging vrij openlijk. Je kwam bij
een kroeg, waar de onderwereld kwam
en vertelde de kroegbaas wie je was
en wat je kwam doen. Ook dat hij
niet bang hoefde te wezen, zolang hij
zich aan de wet hield. “En dan heb je
overal Judassen tussenzitten, die tips

gaven of hun kornuiten verraadden.”
Dan stond Jean klaar als aanspreekpunt om de tip vast te leggen.
Tipgevers kwamen graag met
informatie, omdat er veel geld
mee te verdienen viel. Met name
verzekeringsmaatschappijen wilden
nogal eens schuiven bij een bepaalde
diefstal. Bij schilderijen bijvoorbeeld.
De op te strijken premie kon wel in de
duizenden guldens lopen. De politie
bemiddelde dan wanneer de tipgever
anoniem zijn maten verlinkte. Voor
dat soort werkjes moesten heel wat
infi tratienetwerken worden aangemaakt. Ook de onduidelijke handel
bij Chinezen en andere bevolkingsgroepen die hier steeds meer kwamen,

Omdat hij ook een boekhouddiploma
had, vonden zijn superieuren de afdeling fraude wel passend voor hem.
Van alles kwam er op zijn pad, maar
meestal ging het om sociale fraude.
Fraude bij een faillissement, waarbij
goederen werden onttrokken en de
curator aangifte deed.
De Van der Valkzaak zorgde voor veel
ophef. De horecagigant ging nogal gemakkelijk om met zwartwerkers en de
administratie van restaurant Bijhorst
werd op een dag geheel overhoop gehaald. De ME werd ingeschakeld om
een heus cordon rond het hotel-restaurant te maken, zodat alle medewerkers
gecontroleerd konden worden. Bij Van
der Valk stonden nogal veel bordenwassers op de loonlijst. Ook koks en
andere hoge functionarissen kregen
- volgens de administratie - uitbetaald
als bordenwasser of schoonmaker of
een andere laagbetaalde baan. Het was
een hele klus om de administratie te
doorlopen. Gelukkig waren daarvoor
lieden van de belastingdienst en
andere bureaus die raad wisten met

Nummer 6: Jean Thierry met zijn klas van 1961

moest in kaart worden gebracht. Het
was in belang van de veiligheid om
meer zicht te krijgen op de donkere
zijde van de samenleving.
Op zijn zestigste verliet Jean de
politie. Zijn laatste post was weer een
uniformbaan als F-adjudant in het
inmiddels opgeheven bureau Huygenspark. Daar werkte hij tot zijn pensionering. Bij zijn vertrek kreeg hij van
hoofdcommissaris Brand een lintje
opgespeld: de eremedaille in goud van
de orde van Oranje-Nassau. Tevreden
kijkt hij terug op zijn loopbaan: “Ik
zou het zo over doen!”
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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Echte hulp
Als u dat nodig heeft
De Blijmakers, voor aandacht en hulp
De Blijmakers zijn vrijwilligers die tegen een vrijwilligersvergoeding hulp
bieden op momenten dat u daar behoefte aan heeft.*
DENK AAN:
Hulp bij het doen van een boodschap.
Hulp bij uw administratie.
Behoefte aan een leuk gesprek.
Begeleiding bij een bezoek aan een specialist of ziekenhuis.
Samen wandelen.
Samen muziek maken.
Hulp bij een eenvoudige klus in huis.
Bel 070-221 05 82 en vraag om een Blijmaker.
*We vragen als vergoeding van de kosten € 4,50 per uur. Kunt u dat echt niet missen dan is een
lager bedrag mogelijk. De Volharding is er voor de mensen, die wat aandacht nodig hebben.

Echte hulp
Als u dat nodig heeft

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

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

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

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

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

maandag - vrijdag 08.00-17.00 uur
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Persoonlijke herinneringen aan vroeger
Op de bijdrage ‘Wie lezen deze artikelen eigenlijk?’ die in De
Oud-Hagenaar van 30 mei stond heb ik heel veel reacties gekregen. Eén daarvan kwam uit Oldenzaal en was geschreven
door Riet van der Bol-Verhaar. Ze schreef onder andere: “Ik ben
een oud-Hagenaar, tot mijn 33e heb ik in de binnenstad van Den
Haag gewoond. Na 2000 hebben mijn drie zussen en ik steeds
jeugdherinneringen opgeschreven en verzameld in een boekje,
‘Schrijfmachientjes’ genaamd, omdat onze vader een zaak in
schrijfmachines had.” Het boekje ligt hier voor me en met toestemming van Riet ga ik u iets vertellen over het gezin waarin zij
is opgegroeid en over de zaak van haar vader.
In de toelichting op dit boekje staat
dat de vier zussen Verhaar het een leuk
idee vonden om een mail-schrijfgroepje op te richten, zodat ze hun herinneringen daarin kwijt konden en ook
anderen leverden een aandeel. En zo
blijven er interessante herinneringen
aan hun eigen generatie, de generaties
ervoor en een deel van onze stad bewaard. Een vorm van ‘oral history’ die
eker niet onderdoet oor de offi i e
geschiedschrijving. Riet, ze is in 1932
geboren, komt uit een gezin met vijf
kinderen, Ton, Riet, Lida, Emmy en
Bernadet.
Anton Verhaar
Anton, de vader van Riet, is in 1899
geboren in de Laan vlakbij de Grote
Markt. Hij is op 24 oktober 1929
getrouwd met Marie Zuydwijk, die in
1902 in de Carthesiusstraat is geboren.
De datum 24 oktober 1929 is de geschiedenis ingegaan als Zwarte Donderdag, de dag waarop de New Yorkse
effectenbeurs is ingestort. Nadat hij als
monteur bij het kantoormachinebedrijf
Groen gewerkt had, begon hij samen
met een collega een eigen schrijfmachinehandel, genaamd Erkelens en Co.
Ze leenden een startkapitaaltje van een

zwager van Erkelens en huurden een
winkelpand op het adres Brouwersgracht 39. Zowel Erkelens als hijzelf
waren opgeleid als metaalbewerker en
het repareren van het pure mechaniek
van een schrijfmachine uit die tijd
vroeg om eersteklas monteurs. Bovendien kwamen ze vaak op kantoren
waar ook in die tijd al leuke meisjes
zaten en dat was mooi meegenomen.
In februari openden ze hun zaak en ze
waren zo slim geweest om tegen de
klanten van Groen te zeggen dat ze
een eigen zaak begonnen, dus als ze
tevreden waren over het onderhoud
van hun machines konden ze vanaf
dat moment een onderhoudscontract
bij Erkelens en Co afsluiten en dat
werkte. Nu ik dit zo opschrijf, heb ik
mijn eigen schrijfmachine uit de kast
gehaald. Weliswaar geen Underwood,
waar de fir a roen dea er an was
maar een Remmington 12 uit 1925.
Indrukwekkend hoe dat mechaniek
nog steeds werkt na al die jaren. Ik
kon laatst zelfs nog een nieuw lint bemachtigen. Mijn vader was directeur
van een medische instrumentenhandel
waar cardiografen werden verhandeld
en gerepareerd en daar komt deze
indrukwekkende machine vandaan.
Maar goed, dit terzijde.
Erkelens ging boven de zaak wonen
en was meestal in de werkplaats te
vinden, terwijl Anton op zijn motor een Harley Davidson - op pad ging om
onderhoud te plegen en tweedehands
machines in te kopen. We moeten ons
wel realiseren dat in datzelfde jaar in
Amerika de Beurskrach plaatsvond

en dat had ook gevolgen voor ons
land. Wonderlijk genoeg leverde dit
aanvankelijk voordelen op voor de
handel en reparatie van schrijfmachines. Men ging niet snel over tot het
kopen van nieuwe machines en liet
die oude nog maar eens repareren.
Begin 1935 nam de heer Erkelens een
besluit dat verstrekkende gevolgen
had. Samen met zijn zwager die voor
het startkapitaaltje gezorgd had, had
hij in een weekend de hele voorraad
weggehaald. Anton trof dan ook een
lege winkel aan. Hoewel er niets op
papier stond kwamen ze uiteindelijk toch tot een verdeling. Erkelens
bleef in het pand zitten, ook omdat
hij erboven woonde. Anton ging op
zoek naar een ander winkelpand. Hij
hoefde niet ver te lopen, want het pand
ernaast, nummer 37, stond leeg. Het
gezin trok in de woning erboven en de
fir a hri f a hine ande erhaar
was geboren. Op de voordeur hing
Anton een duidelijk bord met Ingang
erop en dit leverde soms klanten
van de buurman op. Een jaartje later
verliet Erkelens het pand op nummer
39. Wanneer u naar de bijgevoegde
illustratie kijkt, lijkt het of het linker
pand (nummer 39) groter is dan het
pand ernaast, maar dat is niet zo. Dit
laatste pand loopt aan de achterkant
door tot aan het hoekpand.
Onderhoudsabonnementen
Hoewel Anton nu de alleen eigenaar
was van een schrijfmachinehandel,
waarin er sprake was van zowel
inkoop als verhuur en reparatie van
kantoormachines bleef het inkopen
en verkopen evenals het onderhoud
van tweedehands machines toch de
belangrijkste bron van inkomsten.
Vaak werden deze machines op een
veiling gekocht. Ook toen al werden
dit soort veilingen in de Nobelstraat
gehouden. Met collega’s, zo u wilt
concurrenten, werden afspraken
gemaakt om te voorkomen dat men ter
plaatse tegen elkaar op ging bieden.
Omdat het gezin boven de winkel
woonde, moest Marie zo af en toe ook

inspringen. Wanneer Anton weggeroepen was voor een spoedreparatie, “Ze
hebben er weer één uit hun poten laten
vallen”, moest zij eventuele klanten
te woord staan. In de loop van de
Tweede Wereldoorlog werden er geen
veilingen meer gehouden en ging het
vrijwel alleen nog om het repareren
van schrijfmachines. Oerdegelijk en
van vooroorlogse kwaliteit, laat dat
duidelijk zijn. Aanvankelijk gebeurde
dit in de werkplaats waar een kolenkachel stond. Later in de huiskamer
in verband met het gebrek aan kolen.
Afhankelijk van de ouderdom kostte
zo’n machine na de oorlog toch gauw
75 tot zo’n 150 gulden. Een bron van
inkomsten waren natuurlijk ook de
onderhoudsabonnementen. Ergens
in de vijftiger jaren heeft Anton deze
abonnementen verkocht. Dit had te
maken met het feit dat hij, omdat hij
reuma had gekregen, zijn handen niet
meer voor de volle honderd procent
kon gebruiken. Hoewel zijn vrouw
een deel van de reparatiewerkzaamheden overgenomen had, begon dit
toch problemen te geven. Hij is in
1972 overleden en in 1973 is de zaak
gesloten. Zijn vrouw, Marie, is in 2006
overleden.

architect was G. Blommestein. Het is
in de Neo Renaissancestijl gebouwd
en zelfs Gemeentelijk Monument
geworden.
De schrijfmachine
Op de bijgevoegde illustratie van de
voorkant van het boekje staat een
schrijfmachine afgebeeld. Vanaf 1868
werden schrijfmachines in massafabricage gemaakt en vanaf 1910 bestond
er een standaard voor deze machines.
Wanneer ik naar de letters van het
toetsenbord van mijn computer kijk,
zie ik dat de volgorde dezelfde is als
die van mijn schrijfmachine uit 1925.
Waarom is er voor deze volgorde gekozen? Bij zo’n schrijfmachine zaten
de letters aan metalen stangetjes en die
konden in elkaar raken. Men heeft de
letters die je veel gebruikt niet naast
elkaar gezet om dit te voorkomen.
Een zinnetje om te controleren of alle
letters het nog naar wens doen is: ‘zijn
dom exquis wijfje bracht vlug kip’.
Exquis, een voortreffelijk woord voor
Scrabble.
Met dank aan Riet.

Brouwersgracht 39
Het pand dat u op de illustratie ziet
staan, is rond 1886 gebouwd. De

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

ONZE NIEUWE PARTNERS
VERTELMAN

PARKOERS

YOGAPRAKTIJK DIANA VAN GELDER

van Beethovenlaan 23, Voorschoten
Groente en fruit
tussen 10 en 30 % korting op salades

Zuiderpark
Lunchroom
10 % korting op de totale rekening

Buitenom 1-B
Yoga studio
gratis proeﬂes twv 9,50

SOLO VINO

EDDY EN MARRY POLAK

INTER COMFORT MEUBELEN

Plein 22
Wijnbar
gratis drankje bij lunch of diner

GOOCHELCLOWN PICA PICA
n.v.t.
Clown
20 euro korting

BLOEMBINDERIJ VAN DE MAAT
Reinkenstraat en Volendamlaan
Bloemist
gratis Kalanchoe bij besteding van min. 15 euro

LA GALLERIA
diverse lokaties aan de kust
Restaurant
gratis drankje bij lunch of diner

COJA
Geestbrugweg 19/C , Rijswijk
Lingerie en badkleding
10 % korting op lingerie bad - en nachtkleding

Escamplaan 291
Groente en fruit
1 euro korting op ananas- of meloensalade

Foreestweg 10-14, Delft
Meubelzaak
15 % korting op sta-op stoelen

FOOD BOARD NEDERLAND

HAAGSE STADSWIJNGAARD

n.v.t.
Ayurveda producten
gratis nagellak twv 15 euro bij besteding van min. 45 euro

Hildebrandplein, DH
Wijngaard
20 euro korting op een wijngaardkavel

BARN 47

CLUBVIT

Poeldijkseweg 47
Restaurant
10 tot 20 % korting

Anemoomstraat 3
Sportschool
2 weken gratis sporten

VERHUURBRIGADE

DE VEURSCHE KAASBOETIEK

n.v.t.
party-verhuur
15 % korting

Van Beethovenlaan 9, Voorschoten
Kaasboetiek
Gratis Doesburgese mosterd bij pondje kaas

MARCELLO’S ROCK HISTORY TOUR

BEER FIETSEN

n.v.t.
Bustour
30 % korting

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

Weimarstraat 31, DH
Rijwielhandel
5% korting op ﬁetsen , 10% korting op accessoires

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.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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Voortschrijdende tijd
Op de voorpagina van De Oud-Hagenaar van 7 maart staat boven het artikel van Carl Doeke Eisma
op de voorpagina: ‘Voortschrijdende tijd voegt valse herinneringen toe’. Dit is zeker ook het geval
met het verhaal over het Bezuidenhout van Rob Stappers, dat in hetzelfde nummer is opgenomen.
Het gaat natuurlijk over de herinneringen van een klein jongetje, hierbij enige aanvullingen en correcties.
Ik woonde zelf op de IJsclubweg, net
om de hoek van de familie Stappers.
Ik ben enige jaren ouder dan Rob en
zat met Robs oudste broer Tom in de
klas op de kleuterschool in de Van der
Wijckstraat. Ik ben vaak bij de familie
Stappers binnen geweest. Robs moeder was een hele lieve vrouw, waar ik
goede herinneringen aan heb.
Familie Schrikkel
Natuurlijk heb ik de kinderen waar
Rob mee speelde ook gekend, Wieske
Barkmeijer is mijn jongste zus. Mijn
vader (die Rob uitvinder noemt) had
een technisch handelsbureau en had
inderdaad een aantal patenten op
zijn naam. Na de opsomming van de
families die op of naast het eerste portiek op de IJsclubweg woonde, heeft

hij het over familie Schrikkel die naast
ons woonde (op de IJsclubweg en
niet op de Schenkkade, zoals Rob bij
vergissing schrijft). Mijnheer Schrikke was beroepsoffi ier aar ook een
redelijk bekende kunstschilder. Zijn
stijl doet enigszins Vlaams aan: vaak
vrolijke mensen in heldere kleuren.
Op internet zijn veel van zijn schilderijen te bekijken, zoek onder de naam
Johannes Lodewijk (Louis) Schrikkel.
Over schutkleuren op een kazerne
is mij niets bekend, maar mogelijk
heeft Schrikkel daar het ontwerp voor
gemaakt.
De aap van de familie op de hoek
van de IJsclubweg speelde soms (met
een ketting om) op het balkon en

veroorzaakte dan een hele oploop.
Zoon Willem was in zijn diensttijd bij
de Marine en heeft de aap op een van
de dienstreizen door het Suezkanaal
gekocht. Aapjes werden daar indertijd
gewoon te koop aangeboden.
Willem is níet de oudste zoon en de
gebeurtenis waarover Rob schrijft,
gaat dus niet over hem.
In zijn beschrijving van het Stuyvesantplein haalt Rob het een en ander
door elkaar. Op dit plein inderdaad een
monument met leeuwen (de Zandloper) dat voor het bombardement
in maart 1945 op het - nu niet meer
bestaande - Juliana van Stolbergplein
heeft gestaan. Dit monument ter herinnering aan de geboorte van prinses

Deze foto is eerder gepubliceerd bij het artikel van Carl Doeke Eisma over het Bezuidenhout

Juliana is enkele jaren na de oorlog
naar het Stuyvesantplein verplaatst en
daar gerestaureerd.
Een tweede monument betreft het
standbeeld van Juliana van Stolberg
met haar 5 zonen dat op het Louise de
Colignyplein heeft gestaan. De huizen
van dit plein zijn door het bombardement allemaal verwoest, maar het

standbeeld bleef gespaard.
Juliana en haar zonen staan nu bij de
Koningin Marialaan. De herdenking
van het bombardement van 3 maart
1945 door kransleggingen vindt jaarlijks bij dit monument plaats.
Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

40 jaar jeu de boulesclub De Goede Worp
Het was in het voorjaar van 1976 dat er bij de wijkvereniging Zuiderpark enkele enthousiaste leden
op hun eigen manier jeu de boules gingen spelen, weliswaar onder de vlag van de vereniging Zuiderpark, maar wel met toestemming van die vereniging, in een eigen jeu de boulesclub.
Dit clubje kreeg de naam ‘Laat ze
maar rollen’ en zo werd in die tijd ook
etter i k en figuur i k gespee d.
De drang om op eigen benen te staan,
werd echter groter en groter en op 19
september 1977 nam het toenmalige
bestuur de beslissing om het lidmaatschap van de Zuiderparkvereniging op
te zeggen. Een aantal leden (circa 40)
volgde het bestuur in deze.
Bij atletiekvereniging Sparta in de
Zuidlarenstraat werd een ander onderkomen gevonden van 13 bij 16 meter,
op de voormalige kogelslingerbaan.
Dit leek in eerste instantie genoeg en
zo werd op 1 oktober 1977 een eigen
- onafhankelijke - club opgericht die
‘De Goede Worp’ werd genoemd.
Het eerste bestuur
Het was wel behelpen. Wilde je zitten,

dan moest je een stoeltje meebrengen
van thuis. Van de gemeente werd
op een gegeven moment een ‘porto
cabine’ verkregen om in te schuilen,
als het al te erg ging regenen. Als de
dagen donkerder werden, kon een
etalagelamp van 300 Watt enig licht
verschaffen.
Een wc? Was eigenlijk niet aanwezig,
nou ja, achteraan op het terrein, was
iets wat er voor door moest gaan.
Bij hoge nood moest men hollen of
men verdween in het donker (dames
naar rechts en heren naar links, of
anderso of en sprong op de fiets
en ging ‘even’ naar huis.
Eind 1978 kwam er een nieuw bestuur,
met een wedstrijdcommissie. In 1979
werd besloten lid te worden van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond en
mee te gaan spelen met de Nationale

Competitie (NC).
Eerste lustrum
Op 1 oktober 1982 bestond DGW vijf
jaar en op 16 oktober 1982 werd het
eerste lustrum gevierd.
Dit alles speelde zich af in de inmiddels gearriveerde porto cabine, naast
het ‘stenen huisje’ aan de Zuidlarenstraat. Wel wat krap, maar het paste
net.
de leden.
Een voormalig bewaarschooltje kwam
dienstdoen als noodkantine, wederom
dankzij de medewerking van wethouder van Sportzaken van de gemeente
Den Haag: Piet Vink.
DGW was in die dagen geen klein
clubje meer, maar een vereniging met
circa 200 leden, inmiddels 34 speelbanen rijk én een kantine.
In 1987 vierde de vereniging haar tienjarig bestaan, met allerlei festiviteiten,
zoals een uitgebreide jubileumuitgave
van het clubblad, enzovoort.
Hengelolaan
Op 1 oktober 1997 bestond DGW
twintig jaar. In die tijd had het bestuur
de handen vol aan de voorbereidingen
voor de aanstaande verhuizing naar de
Hengelolaan.
De ‘verhuisraderen’ draaiden op volle
toeren, zowel bij het bestuur als bij

Op 8 februari 2002 is het eindelijk
zover. Na lang, zeer lang dromen, over
een hal, stond er nu daadwerkelijk een
pracht van een hal - een waar ‘Boulodrome’ - waar we trots op mogen zijn.
e offi i e opening werd erri ht
door de wethouder van Sportzaken
van de gemeente Den Haag, Wilbert
Stolte.

Het is inmiddels 2017, de vereniging
bestaat op 1 oktober veertig jaar, heeft
op dit moment 150 actieve leden,
beschikt over een geweldige accommodatie, met 16 binnenbanen en 48
buitenbanen, een sfeervolle kantine
en de vereniging kijkt vol vertrouwen
naar de toekomst.
Jan van Kampen
andebrabander@ziggo.nl
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NIEUW bij Comfortland.nl

Een betaalbare traplift
voor iedereen!
Welkom bij Comfortland!

Blijf langer
thuis wonen
met een goede
& betaalbare
traplift!

Een hulpmiddel verkopen kan iedereen.
Maar zorgen voor deskundige hulp bij aanschaf,
een snelle afhandeling en goede service is iets
wat niet voor elke thuiszorgwinkel is weggelegd.
U vindt bij ons een breed en uniek assortiment
comfortproducten en hulpmiddelen voor jongeren
en ouderen. En we kunnen deze aanbieden tegen
de scherpste prijzen.
Dus voor vakkundig advies, gunstige prijzen
en uitstekende service ga je naar Comfortland,
de grootste thuiszorgwinkel van Nederland.

Duurzame samenwerking Comfortland en Smienk Trapliften van start!
Smienk Trapliften en Comfortland gaan een uitgebreide samenwerking aan en bundelen daarmee hun krachten. Smienk Trapliften
is de nummer één leverancier van gebruikte trapliften in Nederland en biedt iedereen voor wie de trap niet meer begaanbaar
is een uitstekende en betaalbare oplossing. Comfortland B.V. is een Haagse onderneming, specialist in thuishulpmiddelen.
Comfortland heeft een groot aantal van deze

meer een geheel nieuwe poedercoating, nieuwe

Maatwerk

producten bij elkaar gebracht en is continu actief

accu’s, stoﬀering en eventuele software-updates.

Omdat bijna geen trap hetzelfde is, dient een

om het assortiment uit te breiden en te verﬁjnen.

Kostbare grondstoﬀen voor de productie van een

traplift vrijwel altijd op maat gemaakt te worden.

De trapliften van Smienk Trapliften en het

nieuwe traplift worden bespaard en gebruikte

Comfortland zorgt ervoor dat een adviseur van

bijbehorende advies, service en onderhoud zijn

trapliften krijgen een geheel nieuw lang leven.

Smienk Trapliften de klant geheel vrijblijvend thuis

daarop een welkome aanvulling. Hiermee kan in

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

bezoekt, waarbij de mogelijkheden tot plaatsing
van een traplift onderzocht worden en indien

de sterk groeiende behoefte van ouderen worden
voorzien, aangezien er een duidelijke verschuiving

Tot wel de helft goedkoper

gewenst al direct een passende oﬀerte kan

plaatsvindt naar het zo lang mogelijk thuis blijven

Een gereviseerde traplift biedt ten opzichte

worden aangeboden.

wonen. De aanschaf van een voordelige gebruikte

van een nieuw exemplaar een prijsvoordeel

traplift maakt dit nu voor een grote groep

dat kan oplopen tot wel 50 procent, zonder

mensen bereikbaar.

daarbij concessies te doen aan kwaliteit en
betrouwbaarheid. Dit bespaart de consument

Meer weten of interesse in een voordelige

Duurzaam

al snel duizenden euro’s. De trapliften voldoen

traplift? Kom langs in het ﬁliaal van Comfortland

Het in Nunspeet gevestigde Smienk Trapliften

aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen zoals

aan de Prins Hendrikstraat 159 in Den Haag, of ga

reviseert trapliften volledig en voorziet ze van onder

die in Nederland gelden.

naar www.comfortland.nl voor meer informatie.

WWW.COMFORTLAND.NL
Prins Hendrikstraat 159, Den Haag
Telefoon: 070 - 22 10 580

50% voordeliger dan nieuw

levering binnen 48 uur

5 jaar garantie*

Alle merken

huren mogelijk v.a. € 90,- p/m**

*

I.c.m. jaarlijks onderhoud. **Excl. eenmalige
installatiekosten, verschillend per traplift.
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De Valkenboskerk aan de Zuiderparklaan
Denk nu niet dat als je mijn naam leest, dat die gozer niets te
doen heeft?! Want eigenlijk heb ik het hartstikke druk. Maar als
ik een artikel lees in dat heerlijke blad De Oud-Hagenaar en het
spreekt mij aan, mijmer ik terug naar de tijd dat ik het zelf ondervond. Neem nu als voorbeeld de Valkenboskerk.
Vanuit ons huis, Newtonstraat, was het
ongeveer zeven minuten lopen. Langs
de benzinepomp, bij de Fahrenheitstraat - Heelsumstraat, naar de kerk.
Achter de pomp was de afgedamde
gracht. Verder de Loosduinseweg
- Loosduinsekade op, was het al
gedempt. Richting Loosduinen was de
gracht nog aanwezig. Nu rijdt er lijn
twee. Maar de kerk zelf? Ik kom er
nog bijna dagelijks langs, als chauffeur an een ta ibus. n dan denk ik
dat was toch eens mijn kerk!
Hoeveel uren heb ik daar besteed? En
ik niet alleen, maar ook mijn vrouw
en dochters. Zij hielpen onder andere
mee aan de kindernevendiensten.
Er was ooit een tijd dat er op de
zondagochtend twee diensten werden
georganiseerd. En denk ook eens aan
de Brugdiensten?
Er waren tal van bekende voorgangers.
k noe er aar een paar op dr. ietveld, dr. Wentsel en ds. Jelle Zijlstra.
Zijlstra is verkast naar Kampen. Daar
werd hij hoogleraar. Maar wat kon die
man preken, zeg. Bijna net zo goed
als pastoor Brugmans. Vandaar het
ge egde praten a s rug ans .

Eén voorganger wil ik toch wel apart
noe en ds. ohan eu e. en ge iefd
man. Hij heeft ons getrouwd. Hij was
getrouwd met een dochter van Brinkman. Die boterboer uit Zoetermeer.
We hebben nog eens een zilveren
schaaltje van hem gekregen. Met inscriptie. Als ds. Heule voorging, zat de
kerk o . o s e fs et e tra stoe en
er bij. Ds Heule was ook de inspirator
van de Brugdiensten. Waaraan mij
persoontje eveneens een groot aandeel
in had. Was het eerst in de Valkenboskerk. Naderhand in de Westduinkerk.
Die kerk stond op de plaats waar nu de
Albert Heijn is gevestigd.
Ook was er eens een optreden van Vickey Brown. Georganiseerd door Cees
Brouwer. Wat werd er nog meer gehouden? Catechisatie. Kringgesprekken. Bazaars, zeg maar rommelmarkt.
Ja, ook met verse vis. Krantenacties.
Container naast de deur. Kerkbalans.
offiedrinken na afloop an de ondagdienst.
Als lid werd er wat van je verwacht.
Dus behalve kerkelijke functies, ook
bezoeker - regelneef van jeugdclubs.
In het aan de Valkenboskerk gelieerde

Zuiderparklaan, bouw van de Valkenboskerk. Foto: collectie Haags Gemeenterarchief

jeugdhonk Het Valkennest. Dat was op
de zolder van de dr. De Moorschool.
Aan de Naarderstraat. Nu staat er een
woonblok.
Samen Verder
Ik heb heel wat artikeltjes geschreven.
In kerkbladen, maar ook in de maandbladen van de kerk. Aan de wieg gestaan van het samenwerkingsverband.
De hervormden kerkten in de Goede
Herderkapel. En de gereformeerden
in de Valkenboskerk. Beide hadden een apart maandblad. Dat moest
veranderen, zo zei ds. Nusselder. Een
initiatief door beide groepkringen. Een

hervormde broeder en mijn persoontje
zijn aan het werk gegaan. Het blad
kreeg een nieuwe naa
a en erder. nder auspi i n an de s riba de
heer van der Male.
Dát blad heeft bestaan totdat de kerk
werd gesloten. En zo kan ik nog wel
een bladzijde vullen... Een gebouw
met een zeer rijke historie.
Slopen
Maar wat lees ik nu? Slopen? Welke
malloot bedenkt dit? Gesloten was al
erg. Maar slopen? Een beeldbepalend
gebouw. Het staat er al zo’n jaar of

tachtig of negentig. Den Haag is de
stad van slopen. En naderhand er
spijt van hebben. Hoeveel kerken, in
Nederland, zijn er ‘omgebouwd’ voor
een andere functie? Néé, dat kost te
veel geld, zegt men dan.
En jaren later trots zijn op dat ene
plaatje wat je dan nog hebt van díe
kerk.
Bezint eer men begint. Ach, de tijd zal
het leren...
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl

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
WOZ bij verkoop huis
is meestal bepalend
Na overlijden van de langstlevende
ouder hebben de drie kinderen aangifte
erfbelasting gedaan. Naast enig geld
op bankrekeningen is er een onbezwaarde eigen woning welke tegen
de economische waarde (WOZ) is
aangegeven. De aanslag is opgelegd
en inmiddels voldaan.
Nu wil een van de drie kinderen het
huis kopen, waarin beide anderen
toestemmen. De drie spreken onderling af dat, gelet op het achterstallig
onderhoud en gedateerde staat van het
huis, een prijs beneden de WOZ (voor
55.000 euro lager dan die waarde)
worden verkocht.
De notaris attendeert de erven erop
dat men bedacht moet zijn op het door
de belastingdienst opleggen van een
aanslag ingevolge schenkingsrecht.
Hoe zit dat? Want als de woning aan
een andere partij, eveneens beneden de

WOZ, eventueel zal worden verkocht
is er toch ook geen sprake van schenkingsrecht?
De WOZ of de werkelijke verkoopwaarde, als die hoger is, is op het
tijdstip van verkopen aan een van
de kinderen bepalend. En die WOZ
kan de laatste tijd behoorlijk oplopen
(zeker in de grote steden). De notaris
heeft gelijk dat de erfgenamen
beducht moeten zijn op schenkingsrechten.
Ook als het huis aan derden wordt
verkocht beneden de WOZ dan moet
de persoon van de aankoop schenkingsrecht betalen omdat een deel
geschonken zou zijn. Als de andere
erfgenamen beseffen dat de WOZ
te hoog is, dan kunnen ze daartegen
een bezwaarschrift indienen en eventueel in beroep gaan.
Overigens ‘pakt’ de Belastingdienst op een andere manier al haar
percentage (2 procent), namelijk
de overdrachtsbelasting. Die was
vroeger zelfs 6 procent. Met kosten

koper (onder andere de makelaar)
erbij moest je vroeger ongeveer 8
procent rekenen (thans 3,5 tot 4
procent) boven de vraagprijs.
Zoon uitsluiten
per testament
Ik ben een weduwe van bijna 80 jaar.
Kan ik op papier zetten wat ik wil. Ik
heb nauwelijks spaargeld, géén eigen
huis en heb drie kinderen van wie een
zoon met wie ik al 14 jaar géén contact
meer heb. Heeft dat invloed?
In een handgeschreven en gedateerd
codicil kunt u uw persoonlijke wensen zetten naar wie u uw spullen wilt
nalaten. U kunt ook stellen wie van
uw kinderen een oogje in het zeil
oet houden. hter de finan i e
nalatenschap (netto na aftrek van
uw uitvaartkosten) valt onder de
wettelijke verdeling. Als u dat niet
wilt, dat er ook iets overblijft voor
uw zoon met wie u 14 jaar geen
contact hebt gehad, dan moet u alles
opmaken (op misschien de kosten
van uw uitvaart na). Het wettelijk
erfre ht betekent na e i k finan i-

eel dat uw kinderen een gelijk deel
erven van u. Wilt u dat niet en een
van uw kinderen uitsluiten dan heeft
u toch écht een testament nodig
(kosten daarvan zijn minimaal circa
euro . en offi i e e e uteur is
echter alleen bij uiterste wilsbeschikking (per testament) te benoemen.
Al uw erfgenamen zijn medeverantwoordelijk voor uw uitvaart, maar
u kunt natuurlijk altijd stellen dat
een van uw kinderen daarvoor in
eerste instantie de leiding heeft. De
anderen leggen zich daar meestal
bij neer. Er zijn voorbeelden van het
schrijven van een codicil genoeg.

AOW en pensioen
Jonge leeftijd schuift
in AOW ook mee op
De opschuiving van de AOW-leeftijd
heeft dat nog gevolgen voor het feit
dat ik ingezetene ben in Nederland? Al
sinds mijn geboorte.
De SVB (Sociale Verzekeringsbank)
meldt dat iedereen die in Nederland
woont of werkt, automatisch is

verzekerd. Het maakt dan niet uit
wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat
u verzekerd bent, bouwt u 2 procent
AOW-pensioen op. U krijgt een
volledig AOW-pensioen als u in de
50 jaar vóór uw AOW-leeftijd altijd
verzekerd bent geweest. Toen de
AOW op 65 jaar werd uitgekeerd,
moest je vanaf je vijftiende ingezetene zijn geweest. Die leeftijd is ook
iets opgeschoven. Vanaf 1922 krijgt
u de AOW pas op 67 jaar en drie
maanden. Daarna is het afhankelijk
van de gemiddelde levensduur. Maar
houd de politiek in de gaten.
Vut is al sinds 2009
afgeschaft
Ik heb altijd meebetaald aan de vervroegde uittredingsregeling (vut), maar
die is kennelijk afgeschaft. Hoe zit dat?
Klopt! Al per 2009 is de regeling
afgeschaft omdat die te duur werd.
De premie werd opgebracht door
werkgevers (vooral zij) én werknemers. Wilt u meer weten, dan verwijzen wij u naar internet. Er is destijds
nogal veel over te doen geweest.
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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 De laatste jaren van oma Pasgeld (1)
met Julius Pasgeld

Het is 1997. Oma Pasgeld gaat voortaan logies en bewassing genieten in
een verzorgingshuis. Oma Pasgeld is
mijn moeder. Maar we noemen haar
oma. Omdat voor onze kinderen deze
benaming wèl van toepassing is. Ik bezoek haar wekelijks teneinde haar lopende zaken te regelen en de overgang
van het bekende naar het onbekende
voor haar en mezelf te verzachten. Ze
is vijfentachtig en de krimp zit er al
wel een beetje in.
Ook koop ik een bejaardentelefoon
voor haar. Met het beroeren van
slechts één toets kan ze daarmee haar
verwanten en kennissen bereiken die
ik met grote letters op een kaartje
naast de toetsen heb geschreven.
Ettelijke keren leg ik haar uit hoe het
werkt. Maar nee. Voor telefonisch
kontakt geeft ze er de voorkeur aan
om zeven of zelfs tien nummer te
draaien. Wellicht ben ik te ongeduldig
met mijn uitleg. Of ligt de oorzaak in
haar doofheid. Bovendien lijdt ze in
toenemende mate aan woordvindingsproblemen als gevolg van afasie. Dat
ko t er op neer dat e fiets egt a s
e tafe bedoe t. f dat e egt e
koe kast is eeg a s e te kennen wi
geven dat er geen geld meer in haar
portemonee zit.
Soms gaat onze zoon van zeven mee
naar oma. Zijn groeiende woordkennis en het tanende vermogen van oma
op dat gebied vullen elkaar goed aan.
Waar ik mij tijdens mijn conversatie
met mijn moeder nog wel eens noodgedwongen moet beroepen op mijn
-genetisch ingegeven- telepatische
vermogens, ziet zoonlief de communicatie met zijn oma vaak als een spelletje Hints. Hij roept het vermoedelijke

Dementerende ouders. Wat gaat er in ze om? Zullen we dat ooit weten? Misschien maken we het
wel erger dan het is. Want tijdens die dementie zijn er toch ook momenten om te koesteren.

woord steeds luid en duidelijk en oma
knikt dan ja of nee. De zaak krijgt
vaak een extra dimensie doordat oma
niet e den nee knikt a s unior het
goede woord roept. Of andersom.
‘Sneeuw in de brieven’
Oma toont zich immer dankbaar na
een bezoek. Maar soms vindt ze dat
onze komst te lang uitblijft. Dan belt
e op. e en i fers. pa egt e
tegen me. ‘Er is zo iets akeligs. Er zit
ee sneeuw in de brie en . a tien
minuten wordt me duidelijk, dat ze me
aan mijn verstand wil brengen dat er
meer dan één miljoen gulden op haar
girorekening is gestort. Ik haast me
vol verwachting naar het verzorgingshuis. Op haar laatste giroafschrijving
wijst ze met een fragiel vingertje naar
haar gironummer.
at oeten we et o ee

fluistert

Julius in de kinderwagen

ze.
ou roep ik hard in haar oor. i
hoeft je in ieder geval nooit meer
orgen te aken .
Op haar zesentachtigste verjaardag
weten we even niet meer wat we
haar geven moeten. Oude mensen
hebben alles al gehad en de ervaring
eerde ons dat er aardagskado s aak
meer symboliek dan kwaliteit in zich
dragen. Anderzijds dienen we haar
verjaardag natuurlijk niet te vergeten.
Want dan is ze heus niet boos maar
wel heel, heel erg verdrietig.
a ee wikken en wegen ko t
mevrouw Pasgeld op het idee haar een
paar bakken violen voor op het balkon
te geven. Opdat de lente zo dichtbij
mogelijk zal zijn.

at i n dat oor kronen en bonen
roept oma verschrikt als we haar
kamer binnentreden, beladen met
bakken, hengsels, potaarde en dozen
violen. ‘Wat zijn dat voor vieren en
klieren? Weg ermee! Het gras in! Het
zand uit! Kieper het hele meutje in
de broodtrommel! En wel evident en
dras
Gezond verstand doet mij besluiten
haar onvrede met een korrel zout te
nemen. Maar tijdens het ophangen van
de bloembakken aan de rand van het
balkon neemt het getier en gevloek
van oma eerder toe dan af. Dus staken
wij onze werkzaamheden en roep ik,
overtuigd van onze goede bedoelingen ti o a ond di ht. s e o

door blijft schreeuwen pakken we de
hele zaak weer in en dan krijg je dit
jaar niks voor je verjaardag! Helemaal
niks oor e e .
Maar dat laatste doet ze natuurlijk niet
en pas na vier herhalingen in gevarieerde bewoordingen en toonaarden
begint zich enig begrip in de vorm
van schrikachtigheid in haar ogen af
te tekenen.
En als de violen tenslotte in de plantenbakken zitten, bekijken we samen
het resultaat. Haar frêle, perkamenten,
diep dooraderde hand zoekt de mijne.
Het kneepje in mijn hand is nauwelijks merkbaar.
ee erg egt e a ht. ee erg
hoor. a. ee erg en e knikt ons
vriendelijk toe bij wijze van het vergeten woordje dank.
We begrijpen dat het ergste leed weer
geleden is.
De eendjes. Net als toen
Zeven maanden later wordt ze opgenomen in een verpleeginrichting. Want
de mensen in het bejaardenhuis waar
ze verbleef wilden ‘s nachts ook wel
weer eens een oogje dichtdoen.
Vlak voor haar verhuizing duw ik
haar tijdens een bezoekje voort in haar
rolstoel in het stukje groen aan het
eind van de Laan van Meerdervoort
dat met een weidse benaming Meer en
Bos wordt genoemd.

Oma Pasgeld bij de eendjes

Ruim een halve eeuw geleden
liepen we hier ook. Maar toen was
ìk het die in een wagentje zat dat zíj

voortduwde. En toen was ìk het die
mijn misnoegen uitte op een voor
buitenstaanders onbegrijpelijke wijze.
Terwijl zíj sussende woorden sprak.
De verleiding is groot om de vergelijking nog verder door te trekken.
Ik zou het kunnen hebben over ons
beider onvermogen de wereld rondom
te begrijpen. Over het gebrek aan
middelen om behoeften en wensen op
een ordentelijke manier te uiten. Maar
dat zou slechts effectbejag zijn. Want
een groot verschil overschaduwde alle
overeenkomsten. Ìk kon toen in mijn
kinderwagen bogen op enig uitzicht
ter verbetering van de situatie.Ik zou
leren lopen. Ik zou leren praten. Ik
zou leren schrijven. Maar voor oma
in haar rolstoel lag de situatie precies
andersom. Voor oma wordt het alleen
maar erger. Voor oma komt het nooit
meer goed. Tot ze doodgaat. Pas dan
is het over.
i k o a. e eend es. et a s toen
wijs ik haar op de eendjes die in het
meertje van Meer en Bos zwemmen.
auo h aauuoh aahiii
antwoordt oma. Het schalt over het
eert e. en an die n hond uit aat
kijkt bevreemd onze richting op. Oma
houdt haar ogen stijf dicht. Uit protest.
Leer mij mijn moeder kennen. Die
wil helemaal niet wandelen. Die wil
helemaal niet naar eendjes kijken. Die
wil helemaal niet oud worden.
n de o gende afle eringen an e
Oud-Hagenaar nieuwe episoden uit de
laatste jaren van oma Pasgeld.
Reageren? Mail naar julius.pasgeld@
deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Triumph 1300
Ja, ik weet het, ik ben bevooroordeeld, want ik heb een zwak
voor Britse en Italiaanse automerken. Het Engelse zal waarschijnlijk komen door mijn gedeeltelijk Engelse afkomst en het
Italiaanse waarschijnlijk, omdat ik opgevoed ben met Fiats
in mijn omgeving, maar dat terzijde. Laten we het over de Engelse Triumph 1300 hebben.
die in geen enkel opzicht meer leek
op de Herald en meer een kleinere
4-deurs Triumph 2500 was. Nieuw
voor Triumph met dit model was
voorwielaandrijving, wat positieve
effecten had op de wegligging en het
rijgedrag en natuurlijk niet te vergeten de ruimte in het interieur door
het ontbreken van de middentunnel
voor en achter. Ook nieuw was de
all-round onafhankelijke vering en
de schijfremmen op de voorwielen.
De unieke korte draaicirkel werd
ook bij dit model doorgevoerd. In
het interieur zaten veel noviteiten.
Niet nieuw maar wel mooi was
het walnotenhouten dashboard en
portierlijsten. Geeft een Engelse auto
toch dat extra cachet. Het stuur zag
er niet bijzonder spannend uit, maar
het feit dat het in hoogte en diepte
volledig verstelbaar was, maakte
het wel bijzonder voor die tijd. Bij
het design van het dashboard was

Een model dat als een soort van
opvolger van de legendarische Triumph Herald kwam. “Britain’s best
equipped car next to the big ones”,
zoals zij zelf schreven in hun folder.
Een model dat nauwelijks verkocht
werd in Nederland. Maar wat is dan
de link met Den Haag zult u zich
wellicht afvragen. Herinnert u zich
nog mijn verhaal over de Triumph
Herald in januari 2016, waarbij ik
vertelde over de Engelse moeder van
onze buren Beijlsmid aan de Carel
Reinierszkade die bij haar kwam
logeren met haar Herald? Nou, in
1965 kwam ze weer, maar toen met
een nieuwe Triumph 1300 in de
lichtblauwe kleur Wedgwood. In
die tijd las ik de Engelse autobladen
zoals AutoCar en wist precies alles
over dit nieuwe model. Optimale
communicatie dus in mijn beste Engels. En het was ook een bijzondere
auto met veel innoverende aspecten

erg nagedacht over symmetrie. Naar
mijn idee iets te veel, want het was
niet echt boeiend. Wel apart was
de ronde unit in het midden achter
het stuur dat ze ‘all systems go’ dial
noemden. Een waarschuwingssysteem met 8 lampjes in één klok die
info gaf over het contact, olie, choke,
brandstof, handrem, groot licht en de
knipperlichten. Waarschijnlijk waren

ze bij het eerste ontwerp de asbak
vergeten, want aan beide kanten van
het dashboard zaten twee spuuglelijke asbakken alsof die er later
opgeplakt waren. Prachtig vond ik
de ‘fold away window winders’, zeg
maar inklapbare werphengelmolens
om de ramen te bedienen. Automatisch inklapbaar om ruimte- en
veiligheidsreden. Na deze Triumph

nooit meer gezien. De voorstoelen
waren in lengte, hoogte en helling
verstelbaar. Ik heb hem nooit zo leuk
gevonden als de Herald, maar het
was een innovatieve auto voor die
tijd, maar helaas bracht de Britse
auto-industrie zichzelf om zeep.
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:
• Rob Lageveen, te Zoetermeer
• A. Schaap, te Maassluis
• C. van Battum, te Den Haag

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 22 augustus vond u
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 5-7-2-1.
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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3
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5

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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Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 18

1

9
3

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
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7
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4
6

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 15 september.
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL

DE HOFPAS, EEN NON-PROFIT
DIE WINST OPLEVERT
De Hofpas is een voordeelkaart voor
de regio Den Haag. De leukste voordeelpas met een driedubbele meerwaarde. Voordeel voor inwoners, voor
ondernemers en voor de buurt.

ook van gezamenlijke acties van de Hofpas.
Denk aan e-commerce, sociale mediacampagnes en gezamenlijke inkoop. Hierdoor komen er
mogelijkheden binnen handbereik die individueel moeilijk of alleen tegen hoge kosten te
realiseren zouden zijn.

Het idee achter de Hofpas is even simpel als
doeltreffend: ondernemers geven voordeel aan

Prettige buurten

buurtbewoners die daardoor vaker bij hen over

En last but not least: we profiteren niet alleen

de vloer komen. Zo helpen we elkaar. Dat is een

ieder afzonderlijk, maar ook gemeenschappe-

concept waar iedereen wel bij vaart.

lijk. Een gevarieerd aanbod van winkels, horeca
en diensten zorgt voor een prettige sfeer in de

Gevarieerd aanbod

wijk en stimuleert sociale contacten. En dat is

Het aanbod op de Hofpas is enorm divers.

waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.

Inmiddels hebben ruim 200 ondernemers zich
bij de Hofpas aangesloten. Het aanbod varieert

Dit is in het kort het verhaal van de Hofpas:

van de meest modieuze zonnebril tot een

enthousiast geworden? Vraag de leukste voor-

keer heerlijk uit eten, en van een energetische

deelpas van Den Haag en omstreken vandaag

healing tot aan dagelijkse boodschappen. En dit

nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van de

aanbod neemt nog dagelijks toe.

hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?

Goede Zaken
Lokale ondernemers profiteren ook van de
Hofpas. Niet alleen door de extra omzet, maar

TOENSI
VADER VAN VELE KAPPERS
Hofpas partner Toensi is kapper aan de
Prinsengracht. Geboren en getogen in
Transvaal leerde als 12-jarige jongen
hij het kappersvak in Tunesië omdat de
beroepsopleiding in Nederland te theoretisch bleek.
Niet uit boeken maar in de praktijk bekwaamde hij zich in het vak en zoals de
kappers rond de middellandse zee het vak
kennen. Daar is niet de schaar leidend
zoals bij de Nederlandse kapper, maar de
tondeuse en vooral het mes. Veelal korte
kapsels met messcherpe lijnen, ragﬁjne
details en een modieuze coupe.
Dat is vak dat Toensi, inmiddels al weer
20 jaar terug in Nederland, tot in perfectie
beheerst. Niet dat hij niet met de schaar
overweg kan of een bob-line zou kunnen
knippen, maar het specialisme schuilt in
het kappersvak met mediterrane invloed.

En die stijl wordt door steeds meer mensen gewaardeerd.
Toensi is inmiddels een geslaagde ondernemer, maar hij vergeet niet waar hij vandaan komt. Hij denkt nog met regelmaat
aan de 12-jarige jongen met een ontnomen
toekomstdroom en het vooruitzicht van de
straat. En aan de beslissing van zijn vader
die hem nieuwe hoop gaf. Op zijn beurt
is Toensi nu de hoop van vele jongens die
het kappersvak willen leren. Inmiddels
heeft hij meer dan 20 jongens opgeleid
die nu voor hem een andere zaak runnen of inmiddels succesvol voor zichzelf
zijn begonnen. ‘Ik ben de vader van vele
kappers. Je kan altijd wel blijven hopen op
de straat, maar het levert uiteindelijk niets
op. En een vak leren wel.’

Lees het hele verhaal van Toensi op www.
dehofpas.nl
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