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Zonder computer ben ik nergens
In deze bijdrage wil ik je meenemen op mijn zoektocht naar
een artikel voor De Oud-Hagenaar. Waar haal je het onderwerp vandaan en hoe zorg je
dat dit vorm krijgt op een manier die mensen aanspreekt?
Ik heb iets met Art Nouveau en
deze kunstvorm is dan ook al
enkele malen zijdelings in een
van mijn verhalen ter sprake
gekomen. Voldoende reden om
er hier iets meer over te vertellen. Kortom, het onderwerp is
voor mij al duidelijk.
Los van mijn computer - met alle
mogelijkheden van dien - ga ik op
zoek naar ter zake doende boeken in
mijn boekenkast. Ik kan me al bijna
niet meer voorstellen hoe ik vroeger
zonder die computer te werk ging.
Eén ding is zeker, ik was met grote
regelmaat in het Gemeentearchief van
Den Haag te vinden. Dat kostte tijd,
veel tijd. Allereerst moest je er maar
achter zien te komen welke boeken en
geschriften je nodig had en vervolgens
duurde het wel even voordat ze voor
je op tafel lagen. Hoewel je er ook
wel kopieën kunt laten maken, heb
ik er bloknoten volgeschreven. Dat
gaat nu anders. De computer is niet
alleen voorzien van een woordenboek,
maar ook van een wereldomvattende
encyclopedie. Ook de bijbehorende
illustraties kun je er vaak vinden, al
is het wel zo dat je niet alles zomaar
klakkeloos mag overnemen. Ik schreef
mijn eerste boek - een letterkundemethode voor de middelbare school met
een bloemlezing - toen ik een jaar of
25 was en hier heb ik, weliswaar in
de avonduren, minstens een jaar over
gedaan. Via de computer heb ik ook
inzage in oude kranten en artikelen die
over het betreffende onderwerp gaan.
Voldoende gereedschap en dat is het
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halve werk - zoals je weet. Aan het
werk dus.
Een eerste opzet
Je moet je in eerste instantie afvragen
voor wie je zo’n artikel schrijft. Is er
sprake van een specifieke doelgroep?
Natuurlijk, deze krant is voor mensen
van boven de vijftig bedoeld, maar
dat wil niet zeggen dat hij niet door
jongeren gelezen wordt. Hij heet niet
voor niets De Oud-Hagenaar, dus
die beperking lijkt me redelijk. De
verhalen moeten iets met Den Haag
te maken hebben. Laat ik er rekening
mee houden dat mijn bijdrage niet
te lang, maar ook niet te kort wordt.
De ervaring leert dat schrappen van
een deel van de tekst vaak een beter
resultaat oplevert. Soms vraagt de
hoofdredacteur of ik in verband met
plaatsing op de voorkant van de
krant de tekst iets kan inkorten en dat
werkt eigenlijk altijd positief. Zo kun
je de franje er afknippen. Een korte
inleiding - waar gaan we het over hebben - en een pakkend slot is wenselijk,
maar dit lukt niet altijd. Mijn vrouw
is zo lief om mijn teksten na te kijken
en al levert dit enige discussie op, ze
haalt er altijd fouten uit. Soms lees je
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bij herhaling over zo’n fout heen. Je
ogen zien wat er zou moeten staan en
niet wat er in werkelijkheid staat. En
wat de indeling betreft, ga ik eerst iets
in het algemeen over dit onderwerp
schrijven, gevolgd door een specifiek
voorbeeld. Ik denk dat ik maar eens
aan het verhaal zelf ga beginnen. En
mocht je commentaar hebben, in wat
voor zin dan ook, mijn mailadres staat
hieronder.
Art Nouveau
Als reactie op het Impressionisme
ontstond er rond 1890 een nieuwe
stroming in de kunst. In Duitsland
en enkele andere landen sprak men
van Jugendstil. In München was een
blad voor jongeren verschenen, Die
Jugend, vandaar de naam. In Frankrijk
sprak men van Art Nouveau en in ons
land werden beide termen gebruikt.
De vertaling Nieuwe Kunst kwam ook
wel voor. Hoewel er veel verschillen zijn aan te wijzen, was er zeker
ook sprake van overeenkomsten. Een
geloof in de toekomst, het gebruik
van nieuwe technieken en het gebruik
maken van bloem- en vogelmotieven
kwam veelvuldig voor. Zowel in de
architectuur als in de schilderkunst

leefden de kunstenaars zich uit, maar
vooral in gebruiksvoorwerpen komt
men deze kunstvorm tegen. Denk
maar aan vazen, sieraden en meubels.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de
aardewerk- en porseleinfabriek Rozenburg die tot 1916 op het adres Zuid
Binnensingel ( het huidige Buitenom)
gehuisvest was. Ik wil me hier tot de
architectuur beperken. Op dit moment
zijn er ruim dertig voorbeelden van
gebouwen die in deze stijl gebouwd
zijn in onze stad te vinden. Eén als
voorbeeld.
Laan v. Meerdervoort 164-168
Deze panden op de hoek van de
Waldeck Pyrmontkade zijn in 1903
gebouwd en in 1997 gerestaureerd. De
architect was J. Olthuis. Aanvankelijk
ging het om vier herenhuizen. Op dit
moment zijn er ook enkele winkels in
gevestigd. Hoewel deze vier huizen
een eenheid vormen, zijn er ook verschillen aan te wijzen. Zo verschillen
de vensters, de erkers en de balkons
van elkaar. De oranjerode stenen die
gebruikt zijn, zijn vervaardigd van een
vette kleisoort en dat heeft tot gevolg
dat ze glimmen wanneer de zon erop
schijnt. De vele kleurrijke tableaus,
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voorzien van de eerder genoemde
bloemmotieven, zijn door de Delftse
aardewerkfabriek de Porceleyne Fles
gefabriceerd.
Jan Olthuis
Met betrekking tot de architect van
deze huizen heb ik niet zo heel veel
kunnen vinden. Hij is in 1851 in
Purmerend geboren en in 1886 getrouwd met Antonia Elisabeth Brand.
Ze kregen een zoon, Gerard, die in
1910 in ‘s Gravenhage getrouwd is. In
1895 werd Jan eigenaar - samen met
een vijftal hoofdonderwijzers - van
de Coöperatieve Bouwvereniging
Eigenhuis te
‘s-Gravenhage. Deze vereniging had
ten doel aan ieder harer leden een
eigen woning met tuin te verschaffen.
In 1896 woonde hij op de Regentesselaan en hij is op 17 september 1921
overleden. Op dat moment woonde hij
op het adres Beeklaan 268.
En nu maar hopen dat deze bijdrage
je aangesproken heeft, zoals ik in het
begin schreef.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

treden. Wij waren destijds zeer close.
Zijn naam is Kees Piket, hij had een
zus die Dora heette en nog een paar
broers ook. Zijn vader was timmerman
en had samen met een broer van hem
een werkplaats in de Boreelstraat. De
vader kon ook zeer mooi schilderen.

Dansschool Kroonwijk
Mijn man en ik hebben elkaar leren kennen in de dansschool van Kroonwijk in 1955. Het ging er netjes aan toe, ook met de kleding. Had je geen
stropdas? Dan had hij ze wel in een la. In de pauze van het soiree kon je een
luchtje scheppen op een klein binnenplaatsje. Met kerstbal hing er een mistletoe, wat je gebruikte als de muziek ineens stopte. We zijn samen gaan dansen
en hebben op 4 juli 1957 brons gehaald en 6 februari 1958 zilver gehaald.
Mijn man moest in dienst en moesten we stoppen. We zijn in 1963 getrouwd.
Vanaf plusminus 1980 gingen we vrij dansen in clubhuizen. Toen naar dansscholen, lessen en trainen voor wedstrijden. Bij de N.D.O. heel wat bekers
gewonnen. Ons hele huwelijk is dansend verlopen, maar de start lag bij
Kroonwijk.
J. de Wild Oschmann
j.j.de.wild@hetnet.nl
Laurie Langenbach
Wie kan mij informatie verschaffen
over deze schrijfster en journaliste,
Laurie Langenbach (1947-1984),
die jaren de vriendin is geweest van
zanger Wally Tax? Wil graag iets
meer weten over haar laatste jaar, haar
begrafenis en waarom haar graf al na
twee jaar is geruimd.
Arie Vos
arie.vos42@kpnmail.nl
Herman Berserik
Naar aanleiding van het artikel in
De Oud-Hagenaar van 17 oktober
2017 wil ik laten weten dat er een
overzichtstentoonstelling van Herman
Berserik in Museum More in Gorssel
is. De tentoonstelling loopt van 15
oktober 2017 tot 21 januari 2018.
M. Braad
mej.braad@ziggo.nl

Colofon

St. Agneskerk aan Beeklaan
In De Oud-Hagenaar van 19 september 2017 staat een verhaal over de St.
Agneskerk aan de Beeklaan. Aan het
begin van dit verhaal staat: “Aan de
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Sportlaan (...) stonden het Rode Kruis
ziekenhuis en een katholieke kerk,
om een ruim schootsveld te hebben moesten deze en vele woningen
worden afgebroken.” Het gaat hier om
de kerk van de parochie van het Allerheiligst Sacrament. De indruk wordt
gewekt, dat ook de kerk in de oorlog
is afgebroken. De kerk is toentertijd
niet afgebroken, maar werd door de
Duitsers als paardenstal gebruikt. De
kerk is n al een ink aan al jaren aan
de eredienst onttrokken en zal op de
korte termijn worden afgebroken.
Marja van Zijderveld
mvenema_vanzijderveld@hotmail.com
Kees Piket
Ik ben op zoek naar een vriendje uit
mijn jeugdjaren. Hij woonde in de
Engelenburgstraat op nr. 94 en ikzelf
op 96. Wij waren beide jaargang 1933.
In de oorlogsjaren zagen wij kans bij
de Houtrustbrug de bewaking door
de Duitsers te passeren en zo in het
Sperrgebiet te komen, waar alle huizen
leeg waren, deuren open stonden,
etc. Wij konden gewoon het kleine
strandje, naast de haveningang, be-

Kees, naar wie ik dus op zoek ben,
werkte na zijn schooljaren bij de
toenmalige Postcheque en Girodienst
aan het Spaarneplein. In 1956 had
hij verkering met een meisje met
indonesische roots. Het enige wat ik
daarna nog van hem weet, is dat hij
verhuist is naar Zwolle. Hij heeft ook
een broer die Jopie heet en middels
mijn tien jaar jongere broer Rob die
met Jopie bevriend was, kreeg ik een
paar jaar terug een telefoonnummer,
maar dat werd niet van harte verstrekt,
en waarschijnlijk klopte het ook niet.
Ik kreeg wel de melding erbij dat ik
voorlopig niet hoefde te proberen hem
te bereiken, omdat hij op dat moment
op reis was in Zuid Afrika. Echter
diverse pogingen daarna waren ook
nutteloos, want de telefoon werd nooit
opgenomen. Nu hoop ik, dat er lezers
zijn, die mij misschien verder kunnen
helpen bij mijn zoektocht naar Kees,
omdat ik denk, dat wij, na zoveel
jaren, elkaar een hoop te vertellen hebben, o.a. hoe ons leven verlopen is. Ik
hoop derhalve op reacties.

het bleek dat we beiden wel wat aan
verzamelen deden. Daardoor kreeg
ik van hem de tip een oproepje te
plaatsen in De Oud-Hagenaar. Ik zoek
al geruime tijd op diverse sites naar
een paar Hus-plaatjesalbums. Ik heb
in De Oud-Hagenaar wel eens gelezen
dat diverse mensen deze mogelijk nog
in hun bezit zouden hebben. Ik zou
dolgraag de eerste twee deeltjes van
‘Uit welk land komt die auto’ en het
eerste deeltje van ‘Wat is dat voor een
vliegtuig’ in mijn bezit krijgen. Van de
vliegtuigen weet ik nog wel de Constellation en Super Constellation. Bij
de autoboekjes kwam het merk Loyd
voor, werd in Voorschoten verkocht.
Hopelijk heb ik alles juist opgeschreven, want na een herseninfarct gaat
dat wat moeilijker. Uiteraard gaat het
me niet om het voor niks te krijgen,
maar om gave en complete boekjes. Ik
wil graag de prijs betalen die daarvoor
gebruikelijk is. Bij voorbaat enorm
bedankt.
H. Blom
zhb.blom@ziggo.nl
Reünie Schilderswijk
Door middel van uw veelgelezen
blad ben ik voornemens een reünie
te organiseren. Woonde van 1966 tot

1973 in Ferdinand Bolstraat 93. De
reünie is bedoeld voor alle geïnteresseerden uit de Schilderswijk van toen.
Zat op school in de Abraham van
Beyerenstraat, kerk Hoefkade. Daarna
de ulo in de Rubensstraat, de Cordi
Jesu Suavissimo. Vanaf 1958 in VVP
Spoorwijk en TeDo gevoetbald, tot
2006. Meld je bij voorkeur aan. Laat
van je horen en ik ga aan de slag.
Ton Adam
tomadam460@outlook.com
06-22263188
Oud-collega’s Paul Acket
Voor een reünie in 2018 zoeken wij
nog naar een aantal oud-collega’s die
tot op de dag van vandaag spoorloos
zijn. Allen hebben in de jaren zestig en
zeventig gewerkt bij Muziek Expres,
Popfoto of het Organisatiebureau van
Paul Acket. Wie iets weet of denkt
te weten: mail mij. Het gaat om Han
Baan, Astrid van Doorn, Evelien
Philips, Kees Arkenbout, Günther
Palm, Harry Koolwijk, Lia de Zwart,
Anthony Kroonbergs en Louise
Knuppel. Elke kleine aanwijzing kan
belangrijk zijn.
Elli Schelling
ellischelling@gmail.com

Ed van Dam
edvandam@ziggo.nl
Vroeger was alles beter
Barend Jan Donker, helemaal mee
eens, we zijn onze taal en cultuur helemaal aan het verkwanselen. Ik heb er
nog een paar: we gaan tegenwoordig
niet meer ‘winkelen’, maar ‘shoppen’
en niet met de ‘kinderen’, maar met
‘the kids’. Het toppunt vind ik ‘The
Hague Rotterdam Airport’.
Wim van Megchelen
wcvanmegchelen@outlook.com
HUS-plaatjesalbum
Afgelopen week waren Aat en Beb
Hofmeester, van de gelijknamige slagerij Hofmeester uit de Heelsumstraat,
hoek Lunterenstraat, bij me op visite
na een (te) lange tijd. Zelf ben ik geboren (1946) en getogen op de Dierenselaan. We namen diverse zaken door
o el le erlijk als fig rlijk en

Reünie De la Reyschool op zaterdag 11 november 2017
Hartstikke toffe school. Ik ben er leerling geweest vanaf 1940 (!), in de
oorlog dus. Bij meester Nawijn en juf Rietberg. Honderdjarig jubileum. Dat
is een feestje waard. En ik roep al mijn oud-klasgenoten hierbij op om op de
reünie aanwezig te zijn. Dat wordt een bijzonder weerzien, gegarandeerd. Ik
ben 85 jaar en hoop vanuit Zwolle aanwezig te zijn. Eerst in de ochtend een
oud-vriendinnetje op zoeken in het verzorgingstehuis en daarna óp naar de
oude (vertrouwde) school. Ik heb mezelf nog niet aangemeld, want: bijna 86
jaar, dan maak je geen afspraken meer op langere termijn, hè?! Gefeliciteerd
met het 100-jarig bestaan, De la Reyschool.
Jan van Wijngaarden
jvanwijngaarden74@hotmail.com

Onafhankelijk en betrokken
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Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email
Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
F.J.A.M van der Helm
John Vroom
Postadres
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

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

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Heersers over Holland en Den Haag in vogelvlucht
Naar aanleiding van de expositie ‘De eerste eeuwen van
Holland’ (Atrium, 3 tot en met
19 oktober) kreeg ik het idee
om het verhaal te vertellen
van de machthebbers van
Holland tegen de achtergrond
van onze residentie, als een
soort vogelvlucht door de
geschiedenis. Niet zeer uitgebreid en gedetailleerd, maar
wel stilstaand bij belangrijke
‘highlights’, zonder de pretentie om volledig en wetenschappelijk verantwoord te
zijn. Dus niet op elke historische slak zout leggen, alstublieft. Een basis wellicht voor
een spreekbeurt of opstel,
wat praktische scholieren
mogelijk zal aanspreken? In
dit eerste deel kijken we naar
de dynastie van de eerste graven. In het tweede deel zullen
we aandacht besteden aan de
‘buitenlandse’ machthebbers
die in het bezit van deze titel
kwamen en in deel drie kijken
we naar de stadhouder-Prinsen van Oranje.
Dit verhaal begint met de eerste graaf
waarvan we de naam weten en daarvoor moeten we terug naar de tijd van
de Noormannen! Een zekere Gerulf,
volgens sommigen een afstammeling van de Friese Koning Radboud,
heerste rond 885 in Noord-Holland
over het graafschap West-Friesland
(dat trouwens pas vanaf 1100 het
Graafschap Holland zou gaan heten)
en schijnt in die tijd nog Vikingen
achterna te hebben gezeten met zijn
ridders. De graven deden het goed en
wonnen aan invloed en macht. Over
die eerste graven is niet al te veel bekend en bovendien bestond Den Haag
toen nog helemaal niet. Het enige
wat je op ‘onze’ plek zag was duinen
met hier en daar een vissershut, plus
wat beekjes en een duinmeertje. Wat
gedurende de opeenvolgende graven
bekend is geworden is, dat men voortdurend bezig was om het machtsgebied te vergroten. Politieke huwelijken, kuiperijen, allerlei oorlogjes en
oorlogen, afgewisseld door excommunicaties (uit de rooms-katholieke kerk
gezet worden door boze bisschoppen)
en meedoen aan kruistochten om dat
weer goed te maken. Langzaam maar
zeker breidt het gebied van de Graven
van Holland zich verder uit.
Een paar interessante gebeurtenissen:
graaf Dirk III gaat tol heffen in Vlaardingen en ko daar ee in con ic
met de Duitse keizer. Deze stuurt een
leger op Vlaardingen af dat vervolgens door Dirk in 1018 in de pan
ord gehak e e olhe fing oe
later worden opgegeven, maar graaf
Floris II, bijgenaamd ‘De Dikke’,
stelt hem rond 1100 weer in en wordt

mede daardoor erg rijk. Deze graaf
as de eers e die ich o ficieel raa
van Holland liet noemen. Zijn zoon,
Dirk VI heeft de Burcht van Leiden
laten bouwen. Diens kleinzoon, Dirk
VII (meestal werden de kleinkinderen
naar hun opa genoemd en daarom
wisselden zoveel Florissen en Dirken
elkaar af), is voor de afwisseling veel
gebied kwijtgeraakt aan de Hertog
van Brabant, dat de volgende graven
natuurlijk weer moesten terugveroveren. De eerste Willem in de rij, Willem
I dus, werd graaf in 1203 en heeft veel
gedaan voor de modernisering van
het graafschap, door het bedijken van
grote (veen)gebieden en zo.
In 1222 werd Floris IV op zijn 12e
de nieuwe graaf en een paar jaar later
begon hij bij ons duinmeertje aan de
bouw van een stenen jachthuis dat later de basis zou blijken van de grafelijke residentie. Hij kocht het tuinderijtje
dat zich daar bevond en wij weten dat
omdat de koopakte bewaard is gebleven in het Rijksarchief. Doordat Floris
op zijn 24e door de jaloerse echtgenoot van Mathilde II van Boulogne
werd gedood tijdens een toernooi in
Frankrijk (maar dat is weer een ander
verhaal) kon hij zijn jachthuis niet afmaken en werd zijn toen 7-jarige zoon
Willem z’n opvolger. Op zijn 12e (dan
was men meerderjarig in die tijd) werd
hij de nieuwe graaf. Over Willem II
valt wel het één en ander te vertellen.
Onder andere had hij al snel een goed
inzicht in het krijgsbedrijf en ook door

zijn huwelijk met een dochter van de
Hertog van Brunswijk (Braunschweig)
werd hij een van de machtigste vorsten
van Europa. Omdat hij de toenmalige
paus had geholpen om ergens een
oorlogje te winnen, werd hij in 1248
op 21-jarige leeftijd gekroond tot
Koning van het Heilige Roomse Rijk
(een soort vroege voorloper van de
Europese Unie, maar dan Duits en
dat ‘Roomse’ sloeg vooral op ‘(post-)
Romeins’. Dit speciale rijk heeft het
overigens vanaf zijn begin rond 800,
wel 1000 jaar uitgehouden. Hij was
de enige Hollander die ooit die eer te
beurt is gevallen. In feite was Willem
daarmee onze eerste koning (alleen
bestond ons land toen natuurlijk nog
nie o ficieel el hee hij o n
650 jaar later een gouden standbeeld
gekregen, midden op het Binnenhof.
Dat misstaat daar niet, aangezien hij
na zijn kroning de aanzet had gegeven
tot de bouw van een indrukwekkend
kasteelcomplex - een enkeling spreekt
ook wel eens over ‘paleis’, maar daar
stel ik me meestal meer een soort
sprookjespaleis bij voor - dat zijn
nieuwe status en vooruitzichten recht
zou doen. In ieder geval hebben we
daar een van de oudste nog in bedrijf
zijnde regeringscentra in Europa aan
overgehouden!
Willem zou zelfs keizer zijn geworden
van dat Heilige Roomse Rijk, maar dát
heeft hij helaas lelijk verknald. Vlak
voordat hij naar Rome zou vertrekken
voor zijn kroning, trok hij in 1256 nog

even op naar Hoogwoud bij Hoorn om
daar West-Friese opstandelingen een
lesje te leren. Helaas was hij wat overmoedig en trok, op een grote afstand
voor zijn voetsoldaten uit, over een
bevroren meer naar het dorp op. Zijn
ridders had hij opdracht gegeven om
een omtrekkende beweging te maken,
dus die waren niet in de buurt. Vlak
bij de kant gekomen zagen de opstandelingen een stoere 29-jarige edelman
op een prachtig paard, beiden in
glorieuze wapenrusting. Maar wel in
zijn eentje! Ze sprongen tussen het riet
vandaan op hem af, het paard schrok,
steigerde en zakte vervolgens (man en
paard en apenr s ing al el ink
wat gewogen hebben) door het ijs.
Waarop Willem II werd doodgeslagen
en daarom geen keizer is geworden.
Met Hoogwoud is het later nog slecht
a gelopen nfin, ijn oon je loris
V, toen twee jaar oud, werd tien jaar
later de nieuwe Graaf van Holland.
Deze Floris heeft de Grote Zaal laten
bouwen die later ‘Ridderzaal’ zou
gaan heten, omdat dat zo romantisch
klonk. Hij is ook bekend geworden
door de bouw van het Muiderslot en
kasteel Radboud bij Medemblik. Ook
door het feit dat hij door zijn eigen
edelen (o.a. Gijsbrecht van Amstel)
werd vermoord. Zijn onrustig leven
werd getekend door complotten, intriges en heel veel kinderen - achttien,
waarvan zeven buitenechtelijk. Van
zijn elf eigen kinderen zijn er maar
twee in leven gebleven, waaronder een
zoon; Jan I. Deze droeg op 15-jarige

leeftijd onder vage omstandigheden
de regering over aan zijn oom, de
Graaf van Henegouwen, die vast heel
beteuterd heeft gekeken toen onze
arme Jan twee weken daarna opeens
vreselijke buikkramp kreeg, waaraan
hij vervolgens overleed! Hij heeft wel
een beeldje gekregen langs de Vijverberg. Van dat versje...
In Den Haag daar woont een graaf
En zijn zoon heet Jantje.
Als je vraagt: waar woont je pa?
Dan wijst hij met zijn handje.
Met zijn vingertje en zijn duim,
Op zijn hoed draagt hij een pluim,
Aan zijn arm een mandje.
Dag, mijn lieve Jantje!
Met deze graaf Jan I stierf de dynastie
van het Hollandse huis uit. In totaal
bestond de dynastie uit achttien
graven, onbekende eerdere graven en
tussentijdse regent(ess)en niet meegerekend. Acht ervan heetten Dirk, zes
Floris en twee Willem. Pas vanaf 1100
noemden ze zich ‘Graaf van Holland’,
daarvóór ‘Graaf van West-Friesland’,
Gemiddeld was de tijdspanne van hun
regering achttien jaar. Uitschieters
waren twee jaar (‘Floris de Zwarte’)
en 46 jaar (Dirk III). Gemiddeld
werden de graven zo’n 35 jaar oud. De
volgende keer verder dus over onze
(import-) Graven van Holland.
Rob Stappers
rob.stappers@oriste.dds.nl
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN
Vuurwerkvrij bungalowpark bij
Drents-Friese Wold.
“Natuurlijk genieten!”

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
All Inclusive Kerst Busreis

Kerstcruise

naar Soest / Sauerland
Hotel am Wall ***

over de romantische Rijn
MS Lale Andersen ****

mooi excursieexcursie- & kerstprogramma
5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2017
nu al voor € 459,459,- p.p.

mooi vaarvaar- & kerstprogramma
8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017
nu al vanaf € 692,692,- p.p.

www.bosmeer.nl | 0561 43 36 72

Vraag naar de gratis
r
Najaar - Kerst - Nieuwjaa
l
brochure of kijk op btrreizen.n
 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

“Wij zijn er
voor u”

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

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

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

MAGAZIJNOPRUIMING BIJ MANGO
MANGO MAAKT RUIMTE: KORTINGEN TOT 40% OP ALLE VASTE EN VOUWSCOOTMOBIELEN

CAT 4

7
18
km/u

• Demontabele scootmobiel
• Compact formaat, geschikt
om mee te reizen
• Zeer stabiel

km

nu

JOHNNY REMOTE
• Krachtige motor
• Geschikt voor zwaardere mensen
• Opgevouwen overal mee
naar toe te nemen

6
12
km/u

km

nu

600,
korting

PANTHER 4S
• Beste middenformaat
• Inklapbare stuurkolom
• Inclusief 1 jaar
pechhulp ism ANWB

1.000,
korting

Van € 1.495,-

Van € 2.895,-

Van € 2.995,-

voor € 895,-

voor € 1.895,-

voor € 1.995,-

MEESTVERKOCHTE SCOOTMOBIEL

• IJzersterk en comfortabel
• Grote actieradius
• Inclusief 1 jaar
pechhulp ism ANWB

nu

17 CITYCAR A50
boodschappenauto
50 •• Ideale
Overal parkeren - zelfs op de stoep
km/u

25
60

km

km

km

km/u

• Zeer compact en
wendbaar

nu

1.500,
korting

km/u

nu

1.000,
korting

TIGER 4

13
40

3.500,
korting

Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:
De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen

Van € 4.495,-

Van € 11.995,-

voor € 2.995,-

voor € 8.495,-

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 25 november 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.

Laakmolen stond vroeger op Rijswijks grondgebied
De Laakmolen is momenteel midden in de stad gelegen, maar
dat was niet altijd het geval. De eeuwenoude molen stond
vroeger in het groen, in de weilanden, en de molenaar had
volop uitzicht en volop wind. Dat is inmiddels wel veranderd.
Heeft iemand enig idee hoe lang de Laakmolen daar al staat?
In Holland draait
alles om droge
voeten. Het westen
ligt voor het
grootste deel onder
de zeespiegel, dus
wie hier niet te veel
last wil hebben
van een waterige
bodem moet de
grond droog zien
te houden. Het
Hoogheemraadschap el and is de aange e en
instantie die al eeuwenlang voor de
felbegeerde droge voeten zorgt.
De molen was vanaf de middeleeuwen het middel bij uitstek om het
water weg te malen. In de negentiende eeuw is daarvoor het gemaal
in de plaats gekomen. De Laakmolen
heeft vele veranderingen - en zelfs

branden - doorstaan en
blijft een trots stukje
cultureel bezit van alle
Hagenaars.
De eerste molen
In de vijftiende eeuw
is er sprake van twee
molens die de Noordpolder drooghouden.
De ene moet nabij het
klooster Sion hebben
gestaan, maar die
wordt later verplaatst. Uiteindelijk
blijft dan de Laakmolen of zijn
voorganger over. De molen lag op
Rijswijks grondgebied temidden van
de weilanden en nabij het schrikwekkende galgenveld. Vandaar dat
de molen in het verre verleden ook
wel Ramolen of Galgmolen werd
genoemd. Op de raderen lagen de
stoffelijke resten vastgemaakt van

de misdadigers die door het Hof van
Holland waren veroordeeld. Het was
een luguber gezicht.
Galgenveld
Het Galgenveld lag langs de Laak,
tussen de molen en de Rijswijkseweg. Reizigers die de Hofstad vanuit
Rijswijk binnenkwamen, werden
geconfronteerd met de halfvergane
lijken die loshangend aan één of twee
handen en benen in de wind bengelden. Het was een macaber gezicht.
Het tafereel diende als afschrikwekkend voorbeeld voor misdadigers
en kwaadwillenden, die Den Haag
met een bezoek wilden vereren. De
opeenvolgende molenaars hadden er
geen erg meer in. Het
deed haast vertrouwd
aan. Ook het piepende
en krakende geluid
van de schier verteerde lichamen, die
door de wind heen en
weer bewogen, scheen
hen niet te deren.

Molenaars
De molenaars hadden
een zwaar bestaan,
ofschoon ze redelijk
werden betaald door
het Hoogheemraadschap. De eerst
bekende molenaar
was Adriaan Jacobsz,
die in 1578 werd
afgelost door Jan
Jorisz. Een enkel keer gebeurde het
ook dat de molen binnen de familie
bleef en overging van vader op zoon.
Zo was dat het geval met Arent van
der Zalm (1834-1845), die werd
opgevolgd door zijn zoon Jacobus.
Het leven was simpel en sober. Een
klein moestuintje zorgde voor het
dagelijkse eten.
Verder had de molenaar tot taak om
de vaarten schoon
te houden. Soms
ging hij gewapend
met een riek naar
de Moerweg om
daar de nodige
rommel uit het

a er e ossen e
water werd vroeger gebruikt als ene
open riool, wat de doorstroming verminderde. Eén van de laatst actieve
molenaars was Jan van der Helm,
toevallig mijn opa, die op de Laakmolen heeft gewoond en gewerkt van
1929 tot 1955. De man was geboren
te Stompwijk en het was immer zijn
wens om in navolging van zijn opa
een eigen molen te beheren. Zijn
wens is in vervulling gegaan, maar
echt malen was er niet meer bij.
Meer over de geschiedenis en omgeving van de Laakmolen, zie mijn
boek: Rondom de Haagse Laakmolen.
Verkrijgbaar bij de schrijver.

Klein stukje Transvaal uit vervlogen dagen
Toen ik in 1937 met mijn ouders en een pasgeboren zusje een tweede etage in de Pretoriusstraat ging
betrekken, was ik nog maar een knulletje van vijf jaar. Wij kwamen uit een benedenwoning met een
tuintje in de Rubensstraat, maar mijn vader wilde zo graag een plat dak hebben om een duiventil te
beginnen. De woning op nummer 93 was oké: vijf kamers, leuk balkon, een mooie keuken, maar… de
duiventil ging helaas niet door, want onze buurman van 91 lag er al een paar jaar en een tweede erbij
mocht niet van de gemeente.
Wij keken vanuit onze woonkamer uit
op de kerktoren van de Zuiderkerk van
de Reitzstraat. Klok, wind-wijzer, dus
wat wil je nog meer? Bij het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog is er nog
een Duitse para aan de spits blijven
hangen en na een klein brandje op 9
april 1995 is bij afbraak de spits uit de
kraantakel gevallen. Ook had de straat
een gem. school waar ik op school
ging.
Tijdens de mobilisatie was de
gymzaal in gebruik genomen door
de militairen en stonden de paarden

op de speelplaats. Tijdens de oorlog
was de gymzaal een ruimte waar de
winkeliers hun bonkaarten moesten
inleveren en stond er voor de muur
een aan al fie senrekken e ee
bewakers, waar je zo af en toe nog wel
eens wat kon ritselen in verband met
diverse levensmiddelenbonnen. In de
hongerwinter van 1994 is mijn zusje
als zovelen overleden aan de toen
heersende difteritis. Wij hadden veel
winkels op onze straathoeken. Bij ons
waren dat Simon de Wit, drogisterij
Het Molentje, een dameskapsalon,
melkhandel, groenteboer, tabakswin-

kel. Aan de deur kwamen bakker Hus,
melkboer Overtoom en op vrijdag
vis oer e s e een akfie s e vis
Bij speciale gebeurtenissen kwam er
vaak in de middag een krantenverkoper in de straat, gewapend met een
dikke tas vol kranten was zijn roep
dan: ‘Elsevier, lees nu de Elsevier’.
Op de Paul Krugerlaan was het ook
altijd heel gezellig.
Winkels als Jamin, Van Buuren, De
Tijd, De Katjang, Hus, De Sierkan,
Het Keteltje, speelgoedwinkel De
Bazar, Verkade en niet te vergeten
de winkelweken met Kerst en Sint
Nicolaas. Tijdens de intocht van Sint
en Piet was alles even feestelijk. Na de
oorlog is daar later veel verandering
in gekomen. Onze Pretoriusstraat
startte met een toneelvereniging
Semper Florens. Links staande staat
de heer Kroon van 128 en zittende is
mevrouw Oosterlaken van 146 (?). de
rest herken ik niet. Ik weet nog veel
buurtjes te herinneren die tot ver na de
Tweede Wereldoorlog in deze straat

zijn blijven wonen, zoals op 109 de
familie Rozenburg, de familie Heskes
op 103, de familie Verstraten op 99, de
familie Van Leeuwen op 97, de familie
Kanitz (dat waren wij dus) op 93, de
familie Verkuien op 91, de familie
Van Gorsel op 89, de familie Boonstra
op 87, de familie Kathman op 85, het
straatkruideniertje. Aan de overzijde
van de straat: familie Van Leeuwen
op 106, de familie Gode op 108, de
familie Middeldorp op 110, de familie
Touw op 112 (de latere Harry Touw,
humorist en conferencier, met hem
heb ik nog menig bruiloft mogen vezorgen in feestzaal Crooimans aan de
Steynlaan), de familie Secreve op 114,
de familie Slieger op 116 en zo kan ik

nog wel een pagina vullen. Leuk als
er nog personen zijn die met mij van
gedachten hierover willen wisselen.
Zelf begon ik in 1960, naast de toen
populaire ijssalon De Turko van Dick
Kuiper, een winkel op nummer 17-18
in feestartikelen en verhuur van feestkleding. Ik vertrok hier in verband met
mijn leeftijd in 1999 en ging naar de
Ocarinalaan 250 in Rijswijk, waar ik
zeer naar mijn zin woon, maar toch
nog vaak met mijn vrouw terug zit
te denken aan die toen zo prettige
Haagse Transvaalwijk.
Karel Kanitz
Ocarinalaan 150
2287 RE Rijswijk
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

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

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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

EN
EN ONTR
UIMEN

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

Unieke apotheek
in het
Zeeheldenkwartier

Apotheek
Prins
Hendrikplein
Medicijncheck
Gebruikt u meerdere
geneesmiddelen?
Laat de apotheker
controleren of alles
nog up to date is
en bij u past

Meer gemak

Alles wat u
van een moderne
apotheek mag
verwachten

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
Hofpasaanbieding
Onze vertoon van uw
Hofpas ontvangt u:

Deskundig en
persoonlijk
Wij helpen u bij uw
medicijngebruik. Wilt u meer
weten of hebt u behoefte aan
meerr privacy dan kunt u
terecht in een mooie
ingerichte ruimte.

Korting op vitamines,
homeopathie en
huidverzorging

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

Altijd een sms wanneer
uw medicate klaar ligt. U
kunt ook gebruikmaken
van onze herhaalservice en
onze 24 uurs automaat.

Prins Hendrikplein 3
2518 JA Den Haag
Tel: 070-2054920
E-mail: info@apotheekphp.nl
Website: www.apotheekphp.nl

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 WEEK OP

Om een teleurstelling te voorkomen moet je voor een zeemansopleiding gekeurd worden. De
middelbare school voor scheepswerktuigkundigen in Scheveningen gaf een aantal adressen van
keuringsartsen op in de papieren bij het inschrijven. Keuringspapieren moesten worden overlegd,
voordat de opleiding begon.
De oorarts had ik gehad.
Geen probleem. Horen kon
ik. Luisteren werd niet
getest; goedgekeurd.

maandag t/m vrijdag
06.00

Bij de oogarts werd het een
apart verhaal. De oogarts
aan de Haagse Van Boetzelaerlaan liet mij mijn
linkeroog afdekken met
een pollepel. “Noem maar
op wat je ziet”, zei hij wijzend naar zo’n bord met
groo o klein a opende
karakters.
Ooit bij mijn eigen
oogarts aan de Javastraat, waar ik al als klein
jongetje kwam, waren dat
altijd letters.
Nu is mijn rechteroog niet echt
getraind, de reden dat ik daar vaak
was geweest. “Net zoals de eigenaar”,
grapt iedereen altijd, tot uit den treure,
als ik over mijn minder goede oog
vertel. IJverig begon ik de letters op te
noemen; G, K, E, Z...
“Hou maar op”, zei de oogarts al heel
snel in keurig Haags.
“Probeer je andere oog maar.”
Mijn linkeroog is een stuk beter. Direct zag ik dat het geen letters waren,
maar cijfers! Wist even niet waar ik
kijken moest, maar uiteindelijk las ik
moeiteloos de cijfers op tot het laatste
piepkleine cijfertje aan het eind van
het onderste regeltje.
De oogarts liep naar z’n bureau,
tekende sierlijk het keuringspapier
af: goedgekeurd. Hij wenste me veel
succes met de opleiding.
Dokter Fruytier
Aan de Fahrenheitstraat in Den Haag
zat ene dokter Fruytier, een van de
adressen opgegeven door de school.
Dat was lekker dichtbij huis, dus voor
de algemene lichamelijke keuring
sprak ik met hem af. Je moest dan
wel je plas meenemen. Ik had zo
snel nie een esje o di in e doen
Op mijn wastafel stond een leeg
a ershave esje van resh p en
met een roller. Goed uitgespoeld zou
het uitstekend een nieuw doel kunnen
hebben. De plas goed mikkend erin,
voor de zekerheid de roller er weer op
geklemd en daarna de schroefdop er
op. Op z’n kop gehouden. Lekte niet.
Zo ging ik op m’n brommertje vanuit
Rijswijk naar de Fahrenheitstraat.

De WestWekker

Veel muziek, afgewisseld met de hoofdpunten van het Nieuws.

07.00

Muijs in de Morgen

Vanaf 6 november hoor je iedere morgen Bas Muijs. Het is vrolijk wakker worden met Bas en het nieuws, weer, verkeer en muziek.

Schoolpapieren en plas in de zak.
Bijna aan het eind van de straat links
woonde de reeds lang gepensioneerde
dokter in een naoorlogs Haags appartementje. Het op een na kleinste
kamertje had hij ingericht om de te
keuren personen te ontvangen. Zo
verdiende hij nog wat bij en bleef hij
feeling met z’n vak houden.
In het kamertje stond zo’n hoge
ziekenhuisligbank met zwart skai
bekleed, die afgedekt kon worden met
een stuk papier vanaf een rol aan het
voeteneind. Er kon ook nog net een
laat homeopathische, zacht wit geverfde vitrinekast in. Op glazen platen
in de kast lagen allerlei verchroomde,
klassieke, zorgvuldig opgepoetste
medische instrumenten als museum
stukken uitgestald. Ik moest er niet
aan denken dat ik behandeld zou zijn
geweest door een van die museumstukken. Al die punten, slangetjes en
buisjes. Zo pijnlijk als je er al naar
keek.
Ik moest me uitkleden, maar één kledingstuk aan laten, zei de dokter. Iedereen begrijpt dat dat de onderbroek
is, maar ik heb wel eens gehoord dat
er iemand was die alleen z’n stropdas
om liet.
Fresh Up
Er werd in de mond gekeken door
de vriendelijke arts. Ook de oren
werden niet vergeten. Er werd geklopt
en getikt op diverse lichaamsdelen.
Ik moest me omdraaien om dokter
Fruytier m’n rug te laten zien. Daarna
moest ik bukken. Geen idee wat dat
voor nut had, maar het ging net in
dat kleine hokje. Of ik de gevraagde
plas bij me had. Zonder blikken of
lo en na hij ijn esje resh p
aan. Ik heb het niet teruggekregen en

nooit heb ik er verder iets van gehoord.
Aan zijn bureau tekende hij zwijgend en vriendelijk glimlachend het
keuringspapier af: goedgekeurd. Ik
kon zonder zorgen aan de opleiding
beginnen.

9.00 uur

Vanaf
09.00

Enkele jaren later moest ik me op
een ochtend met spoed laten keuren
in Rotterdam. M’n nieuwe werkomgeving lag te laden bij de GEM in de
Botlek. Ik had ‘s maandags gesolliciteerd en nu op donderdag kon ik al
eg ren oes ik ach en, o da
er een handvol buitenlandse zeelui
gekeurd en ingeënt moest worden. Wel
mocht ik van tevoren plassen in een
daarvoor es e d en gevor d esje
Toen ik eindelijk aan de beurt was,
werd ik snel door de molen gehaald.
Nog net heb ik m’n schip gehaald. Ze
keken reikhalzend naar me uit. Toen ik
aan boord was, konden we vertrekken.
Had ik maar van te voren geweten dat
het zo zou gaan. Dan was ik naar Den
Haag gereden, naar de Fahrenheitstraat. Had dan wel m’n plas zelf moeten meenemen buiten m’n lichaam,
van evoren in een esje
C. Vonk
corplusplus@gmail.com

Aan de Bak

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

12.00

SuperDebby

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

14.00

Toen ik ging varen ben ik weer bij
hem geweest. De vriendelijke, niet
veel pratende dokter Fruytier keurde
e eer, also een fil pje opnie
werd afgespeeld, goed. De plas dit
keer in een Tupperware-bekertje meegenomen. M’n moeder zorgde goed
voor me. Ik moest het natuurlijk wel
direct mee terug nemen, bij voorkeur
al omgespoeld. Kon het weer worden
gebruikt waarvoor het bedoeld was.

rij 07.00-0
6 nov: ma-v

Jouw Middagshow

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

16.00

Studio Haagsche Bluf

Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij.

19.00

Rudo

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid. Op
maandag hoor je hier WestBusiness Radio waarin Rudo met regionale ondernemers praat over hun passie en bedrijf.
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: Struinen door de Duinen Prachtige natuurbeel
den van het gebied rond de Hollandse duinen.
dinsdag: Team West Opsporingsprogramma i.s.m. de
politie, met Kirsten van Dissel.
woensdag: Goud voor Oud Johan Overdevest laat
wensen van ouderen in vervulling gaan.

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

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

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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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels
• Bezemschoon opleveren
• Kleine verhuizingen
• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding
• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24
maandag - vrijdag 08.00 -17.00 uur

• Fahrenheitstraat 343
• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)
• Kerketuinenweg 21
• Leyweg 922J
• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196

Hulp bij schulden?
Kunt u uw vaste lasten niet meer betalen?
Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau?
Ervaart u problemen met een of meerdere schuldeisers?
De Volharding helpt mensen die dit nodig hebben.
Of u nu problemen heeft met de Belastingdienst,
incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. Wij kunnen u
ondersteunen en begeleiden. Gratis!
Ook voor gratis hulp bij het aanvragen van
schuldhulpverlening bij de gemeente.
Onze professionele ombudswerkers waarborgen uw privacy.
Wij geven zonder toestemming nooit uw gegevens vrij.
U bepaalt altijd wat we doen. U houdt de regie.
Meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-221 05 82
of mail: raadendaad@devolharding.nl

Schuldbemiddeling
WWW.DEVOLHARDING.NL

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

Aardige tip voor oldtimer liefhebbers!
125 jaar Elandstraatkerk
Op 1 december 1892 werd de monumentale nieuwe kerk
aan de Elandstraat 194 ingewijd met als patrones Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Op 8 december werd
voor het eerst een mis opgedragen. Eind dit jaar bestaat
ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren,
samen met u! Op initiatief van een groep betrokken
parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is
bezig met voorbereidingen voor een feestelijk najaar. Die
feestelijke tijd willen we beleven met iedereen in onze
gemeenschap en met de buurt. We doen dit onder het
motto: ‘Elandstraatkerk, zichtbaar en bewogen’.

Tijdens mijn vakantie heb ik een bezoek gebracht aan
RD Classics in Emmerich am Rein, gevestigd aan de
Dechant Sprünkenstrasse 50. Ruim 400 oldtimers
staan opgesteld in een schitterende showroom. De
auto’s zijn stevig aan de prijs, schrik niet, vanaf rond
de 70.000 euro. Stuk voor stuk zijn de voertuigen
van top tot teen gerestaureerd, indien voorzien van
lederen bekleding, is deze vaak volledig vernieuwd.
Een bezoek aan RD Classics is zeer de moeite
waard!
Een volkomen verrassing was dat ik hetzelfde
type Ford Tudor aantrof dat in 1929 door mijn
grootvader J.P. van der Geest was aangekocht bij
de toenmalige Ford-dealer N.V Auto Service aan
de Hoge Wal 13 in Den Haag, voor een bedrag
van 2152,50 gulden. De in Emmerich aangetroffen Ford Tudor was nog niet volledig gerestaureerd, maar had wel - anno 2017 - een
voorlopig prijskaartje eraan hangen van 38.500 euro.

Egbert van der Geest
zafira@kabelfoon.net

In de periode van 26 november tot en met 10 december
moet het allemaal gaan gebeuren. 26 november om
11.00 uur openen we met een speciale viering waarin
pater de Ruiter s.j. en pastor mw. Witteman voorgaan,
het Ignatiuskoor zingt. De geschiedenis van onze kerk is
nauw verbonden met de Jezuïeten. Tijdens de openingsviering zal dan ook worden stilgestaan bij deze band. Het
is daarom fijn dat in deze viering met pater de Ruiter een Jezuïet voor gaat.
Op 3 december om 11.00 uur is er een viering, en in verband met de fototentoonstelling is de kerk
open tot 16.00 uur. Op 10 december om 11.00 uur sluiten we af met een feestelijke viering waarin
onder andere de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende en pastoor Langerhuizen voorgaan.
Cantate Domino en ons kinder- en jeugdkoor zingen. In de twee tussenliggende weken tussen opening
en sluiting zijn we diverse activiteiten aan het opzetten, ook een fototentoonstelling over de kerk en
haar gemeenschap is in voorbereiding.

De eeuw van uw leven nu ook in Delft
Het cabaretesk
toneel De eeuw
van uw leven is
ook in Delft te
zien! Vanwege de
bomvolle zalen in
diverse stadswijken in Den Haag
en dorpskernen
van de gemeente
Westland, wordt
De eeuw van uw
leven nu ook in
Delft opgevoerd
en wel op zaterdag 25 november
a.s., aanvang
14.00 uur in de
toneelzaal van GGZ Delfland aan de St. Jorisweg 2 te Delft, zaal open om 13.30 uur.
U wordt meegenomen op een tijdreis door de twintigste eeuw in Delft, Nederland en de gebeurtenissen
om ons heen. Quizjes, bekende songs en liedjes, films en foto’s laten de tijd herleven.
Waarschijnlijk houdt u van geschiedenis en die van Delft in het bijzonder. Wat u wordt geboden en
te zien krijgt, is dat allemaal, inclusief een originele en leuke middag. De Stichting Samenwerkende
Bonden voor Ouderen (SSBO) kan u een kaartje aanbieden voor een van de komende voorstellingen
voor een zeer gereduceerd tarief. Dat de prijs zo laag gehouden kan worden, is mede te danken aan
financiële bijdragen vanuit de ouderenbonden en de federatie voor ouderen.

Tijdmachine

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.

Senioren hebben de meeste tijd van hun leven doorgebracht in de twintigste eeuw. In het toneelstuk
komt u in een tijdmachine. Houdt uw stoel goed vast. Op zaterdag 25 november om 14.00 uur gaat
u op reis door de twintigste eeuw. Beginpunt is het jaar 1900 met verhalen zoals u die kent van uw
grootouders. De reis is afgelopen zodra de tijdklok 1999 slaat. U wordt ontvangen door twee reisleiders en vervolgens stapt u uit tijdens de crisisjaren 30, de oorlogsjaren 40-45 met verhalen van uw
ouders, de jaren 50, toen u naar school ging en de jaren 60-70. U beleeft elke periode met liedjes,
quizjes, films en foto’s. Met unieke archiefbeelden uit het Delfts archief. Als klap op de vuurpijl ontmoet
u koningin Wilhelmina. Het programma is cabaretesk en informatief. U beleeft de gehele twintigste
eeuw opnieuw.
De voorstelling wordt opgevoerd zaterdagmiddag 25 november 2017 in de Theaterzaal van GGZ
Delfland aan de St. Jorisweg 2, aanvang 14.00 uur. Bent u slecht ter been? Geen probleem, speciaal
vervoer kan worden geregeld, bij aanmelding per mail. De entree bedraagt 2 euro, inclusief een kopje
koffie of thee in de pauze. Kaarten zijn te bestellen door een bedrag van 2 euro per persoon over te
maken aan Stichting Samenwerken Bonden voor Ouderen, bankrekeningnummer NL22
INGB 000 687 97 37 onder vermelding van het aantal gewenste kaarten voor De eeuw van uw
leven! Kaarten worden op uw naam gereserveerd en liggen klaar bij de ingang van de zaal. Een mailtje
sturen kan ook naar penningmeester@ssbodelft.nl.
Kaarten aan de zaal kosten 4 euro p.p. De eeuw van uw leven is een productie van Theater in Feite met
medewerking van het archief van de gemeente Delft, Fonds Sluyterman van Loo en Fonds 1818.
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De Tijd wordt vervolgd
Nog éénmaal kom ik terug op De Tijd. Ik heb na het vorige artikel, gepubliceerd in De Oud-Hagenaar van 4 april, enige aanvullingen
ontvangen. Ook u vond het plezierig, gezien de vele reacties. Dat gaf mij de doorslag u hiervan kennis te laten nemen. Maar, hoe
begon het artikel eigenlijk? Wat was de aanleiding? Wel, ik las ergens in 2016 een paar regels over de Paul Krugerlaan. Mijn eerste
reactie was: hé, hallo, zeg... Je vergeet een heleboel! Een buurt waar ik bijna twintig jaar met plezier heb gewoond. Maar ik vond
het ook plezierig het nog eens te beschrijven.
Een persoonlijke reactie kreeg ik van
Martin Voerman. Hij woonde aan
het begin van de Brandtstraat. Onze
families waren bevriend. Dankzij
De Oud-Hagenaar kom je weer met
elkaar in contact. Zo ook met Harry
Tak. Mijn achterneef.
Mevrouw Betty Overdijk-Joppe,
schreef mij het volgende.
Wat een leuk artikel, ‘Waar is de Tijd
gebleven’. Grappig geschreven, ik heb
het met plezier gelezen. Ik heb een
aardige verzameling boeken over Den
Haag. In het boekje ‘Honderd jaar
Transvaalkwartier’ van Carl Govers
en Gertie Cuijpers, staat het volgende:
Volksmagazijn De Tijd. 1931 Begon de
jonge bakker B. Alkema op aanraden
van zijn schoonouders het Volksmagazijn De Tijd. Door de jaren heen
kochten de arbeiders hun werkkleding
bij hem. De jongens van de technische
school waren vaste klant voor overalls,
de zogenaamde ‘blauwe kielen’. Zelf
ben ik in de Scheepersstraat opgegroeid, mijn opa woonde daar sinds de
nieuwe bouw in 1906. Ik ben geboren
in 1946 en heb de kleuterschool in de
Scheepersstraat en De la Reyschool
bezocht.
Vervolgens biedt zij mij een artikel

aan over de Scheepersstraat. Ik heb
dat hier en daar aangepast tot een
lezend artikel. Elders geplaatst in De
Oud-Hagenaar.
Woningstoffeerder
Ik vond uw inzending leuk om te lezen
en zag er veel in terug. Ik zat toen in de
muziek (nog steeds) en speelde toen veel
in Custodia met als toneelmeester dhr.
Smit die daar altijd in zijn stofjas rond
liep. Ook de uitreiking van mijn diploma
van de ambachtsschool was daar. Later,
werkte ik als woningstoffeerder veel
in die buurt nadat de huizen waren
opgeknapt. Leuk om dat allemaal weer
eens te lezen. Hartelijke groet, Wim v.d.
Meer.
Opgegroeid
Heb genoten van het verhaal in De
Oud-Hagenaar. Voor mij een heel bekende omgeving. Ik, Jeanne van Luxemburg-Trommelen, heb jarenlang in de
Retiefstraat en Brandtstraat gewoond.
Ben nu 87 jaar en 61 jaar geleden in de
kerk in de Brandtstraat getrouwd. Wij,
een gezin met negen kinderen, woonden
tegenover de kerk. Weet me alles nog
te herinneren. Als meisje opgegroeid
in de hele omgeving. Al de foto’s in De
Oud-Hagenaar zijn mij zeer bekend. Wij
wonen nu alweer 32 jaar in Zoetermeer.
Met mijn man Ton van Luuxemburg. Hij

is geboren en getogen in de Copernicusstraat. Mijn man is 90 jaar. Ook voor
hem komt het allemaal bekend voor.
Vorig jaar waren wij 60 jaar getrouwd.
Wij hebben een goed feest gehad. Beste
Aad, dit was het zo’n beetje. Graag wilden wij even op jouw artikel reageren.
Vriendelijk bedankt voor het verhaal.
Een hartelijke groet van Jeann (vroeger
Sjaantje Trommelen).
Tja, daar word ik ook wel even stil
van.
Meneer Jan Kamp, deelde mij het
volgende mee.
Genoten van De Oud-Hagenaar. De Tijd
sprak mij zeer aan. Daar ik als jongetje
van 14 daar ben begonnen met werken
als leerling-verkoper (ben nu bijna 80
jaar). Het was de familie Alkemade met
zoontje Bouke, daar moest ook wel eens
op passen. Of met hem naar de speelgoedwinkel om een stukje speelgoed te
kopen. Kreeg dan van pa Alkemade een
paar centen mee. Het was een winkel
met werkkleding, dan kwamen de kolenboeren hun Manchester-pakken passen.
Dat moest in het keukentje gebeuren,
want paskamers waren er niet. Er werd
dan wel door de baas een borrel geschonken. Er werkte ook een verkoper,
maar die kwam elke dag uit Rotterdam.

Ik verdiende 7,50 gulden per week.
Tussen haakjes, de servieswinkel heette
Het Keteltje. Er waren ook klanten die
kochten op de pof. Daarna ben ik in
de Anna Beijerstraat bij de gemeente
begonnen. Volgens mijn ouders was een
vaste baan beter. Nou, vaste baan, vaste
armoe. Moest de hele dag kaarten van
werklozen in kaartenbakken opbergen.
Wat een rotbaan voor 59 cent meer per
week. Ben zelf in de Jurriaan Kokstraat
geboren in oktober 1937. Ben wel bij
de gemeente gebleven, maar wel bij de
waterleiding. Tot ik met de VUT kon.
Op een ander moment mailde de heer
Kamp mij nog terug met nóg een
andere mededeling.
Ik heb u een mail gestuurd met de
naam Alkemade. Maar later bleek dat
niet juist. Het moet zijn: Alkema. Dat
volgens mijn getuigschrift dat ik heb opgezocht. Ik heb er gewerkt van augustus
1952 tot januari 1954. En dat getuigschrift, beste mensen, vond ik de moeite
waard om het te laten publiceren.
Mevrouw Nel Herder, meldde mij het
volgende.
Wat een mooi artikel over de omgeving
van de Paul Krugerlaan in De OudHagenaar van 4 april 2017. En dan die

Paul Krugerlaan 196, kledingmagazijn

oude foto’s erbij. Weer helemaal terug
in de tijd van toen... En inderdaad:
waar is de tijd gebleven! Onder het kopje ‘Schalkburgerstraat’ spreek je over de
melkzaak van de firma Van Roos. Maar
dat moet zijn de firma Roest. Lia Roest
zat namelijk bij ons op de gereformeerde jongerenvereniging Perspectief.
En ach, de Nieuwe Zuiderkerk is in
1975 afgebrand. Daar hebben wij in
onze jeugd samen met onze ouders alle
zondagen twee keer, ‘s morgens en ‘s
avonds de kerkdiensten bijgewoond. In
1969 heeft ds. Streefkerk ons nog in de
Nieuwe Zuider getrouwd.
Je begint je artikel met een grote
boekhandel op de hoek. Die heette niet
Alkema, maar Hoekstra. Daar werden
vooral - naast bijbels en psalm- en
gezangboekjes - ook boekjes gekocht
voor diegenen die belijdenis deden.
Het was echt een christelijke boekhandel. De zoon Bauke (en niet Baukje)
Hoekstra nam later de winkel over. Ter
informatie: ik ben getrouwd met Oebele
Herder, mijn eigen naam is Nelly Vos.
Wij zaten beiden een aantal jaren op
Perspectief. Misschien zijn we elkaar
eens tegengekomen?
Tot slot heb ik uitvoerig gemaild
met mevrouw Elly Spoelstra. Haar
aanvullingen, waardoor ik besloot tot
een vervolg, luiden als volgt.

Getuigschrift Jan Kamp

Met veel belangstelling uw wandeling
gevolgd door de buurt waar ik opgegroeid ben. Ik woonde met mijn ouders,
twee broers en een zusje op de Steijnlaan. Mijn ouders waren heilssoldaat

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

Dinsdag 31 oktober 2017

pagina 11

zat ook een grote zaak van Au Louvre.
Kleding en fournituren. De fietsenstalling van Torpedo iets verderop.
Ook Simon de Wit, op de hoek van de
Smitstraat en op de hoek van de Joubertstraat zat drogisterij het Molentje.
De groentezaak van Niek, welke u
eerder noemde, zat daarnaast niet een
schoenmaker?
Er was een schoenmaker nabij
het pleintje, aan het eind van de
Brandtstraat. Daar had je de kruising
Vaalrivierstraat, Brandtstraat en Oranjerivierstraat.
En daar tegenover bloemenmagazijn
De Iris? En naast De Tijd zat een zaak
voor vogelvoeders, Het Puttertje. Wat is
er toch veel veranderd in de jaren! En
inderdaad, waar blijft de tijd!

n ‘De Tijd’, dat eind maart 1980 vijftig jaar bestaat, met Bouke Alkema sr. (75) en jr. (31). Foto: R. de Hilster/collectie Haags Gemeentearchief

van het Leger des Heils aldaar.
De eigenaar van de boekhandel op het
Paul Krugerplein heette van Ieperen. Ze
hadden een dochter Ineke en een zoon
Kees. De eigenaar van de speelgoedzaak
op het eind van de Paul Krugerlaan
heette Kwappenberg. Later heeft de zoon
de zaak overgenomen. Zij hadden drie
kinderen. De moeder overleed op jonge
leeftijd. Verder waren daar Streefkerk,
de fotograaf en Rond de juwelier, welke
later naar de Passage is gegaan. Heel
leuk; de kapper in de Kritzigerstraat.
Dat waren drie broers waarvan een
Henk heette en de ander inderdaad Fred.
De derde weet ik niet meer.
Boven de zaak van Boer zat een dameskapper; Willy. En tegenover Boer;
de paardenslager van Tante Jet, zoals
de kleine pittige vrouw genoemd werd,
de eigenaresse van het bedrijf. Dan
daarnaast, in de servieswinkel, woonde
destijds een jong gezin dat de jodenvervolging had overleefd met hun twee
prachtige kinderen. De groentezaak van
Reijsbergen. Zij hadden meerdere zaken.
Inderdaad ook die aan de Dierenselaan
en Polderstraat en Leyweg. Een stuk of
vier à vijf.
De andere servieszaak heette het Keteltje
en daarnaast zat christelijke boekhandel
De Jong.
De bakker op de hoek van de Christiaan
de Wettstraat was Frohwein, een Duitse
bakker. Fijne zaak.
Op de hoek van de Bothastraat zat een

café. De schoenenzaak op de hoek van
de Smitstraat zat Krol. Met een neef
van de eigenaar heb ik in Delft gewerkt.
Deze neef heeft na het overlijden van
zijn moeder in Huize Groenesteijn gezeten. Hij was toen tien jaar. Het was daar
een verschrikking.
In het verzorging of bejaardenhuis aan
de Scheepersstraat heeft mijn moeder
nog een poos gewerkt. Leuk dat dit
gebouw er nog staat. Verder op in de
Scheepersstraat zat de fiets- en haardenzaak Van Oudshoorn. Met een van de
dochters zat ik op de padvinderij op de
Steijnlaan. Mooie tijd!
De twee scholen op de Heilbronstraat,
was een kleuterschool (ingang Scheepersstraat) en de andere de openbare De
la Reyschool, waar ik op heb gezeten.
Tegenover de school op de De la Reyweg
had je destijds een kraamkliniek (ik
dacht, hoek Ellekomstraat), tevens
consultatiebureau.
Wat heerlijk om even door de buurt
te hebben rondgewandeld dankzij uw
prachtige stuk in De Oud-Hagenaar. Ik
ben inmiddels 25 jaar Den Haag uit. Ben
geen Haagse, maar een echte Friezin en
met de ouders in de stad terechtgekomen
door mijn vaders’ werk.

Het zijn meest de middenstanders waar
ik nog het een en ander van weet maar
veel personen die ik nooit heb gekend.
O ja, schiet mij nog de loodgieterij uit
de Beijerstraat te binnen, firma Rot.
Zij hadden twee zoons, Aad en Kees.
Ik vroeg mij namelijk af of ik het fout
had dat Simon de Wit op de hoek van de
Smitstraat was of Pretoriusstraat.

vrij vooraan in de straat, op de eerste
etage een zekere familie Seitszinger
woonde? Zij hadden een dochter,
Marjan, en een zoon, Rudy. Zij zijn
destijds geëmigreerd naar Australië.

Ik heb dat opgezocht en het was de
Pretoriusstraat.

In het begin hebben wij op de hoek
van de Beijersstraat en de Steijnlaan
gewoond. Boven Steiger, de melkboer.

Hierna kwam er enige persoonlijke
informatie over en weer, wat ik om
privacyredenen niet wil laten publiceren.

In de Beijersstraat woonde een gezin
waarvan de vader een oliehandel had
en met een wagentje met schoonmaakartikelen en petroleum langs de deuren
kwam. De naam is mij helaas ontschoten, maar ik speelde met zijn kinderen bij
hun in de straat.
Wat was de Paul Krugerlaan vroeger
een gezellige straat en hoe prachtig was
het met de feestdagen versierd! Mooie
tijd!
Middenstanders
De vorige keer hadden wij de groentezaak Van Reijsbergen genoemd, maar
de vorige eigenaar van de zaak kan ik
mij ook nog heel goed herinneren. Dat
was Arie Voorbach.
Hij woonde met zijn vrouw tegenover
de zaak op de hoogte van Turko, de
ijssalon.

Er werd mij ook een vraag gesteld. Ik
moest het antwoord schuldig blijven.
Maar wellicht dat iemand anders het
weet.

Vermeldenswaardig is dat de eigenaar
van de feestartikelenzaak, naast de
ijszaak, recentelijk stond in De OudHagenaar.

Misschien kunt u zich herinneren
dat aan de kant van Jos Boer, dus

Op die hoogte zat ook een café en verder
om de hoek, op de Paul Krugerlaan,

De familie Zendijk kan ik mij goed herinneren. De zaak heette Van Cleef Bazar.

Voor dhr. De Jong heb ik vaak boekenleggers geschilderd die voor de
kerk bestemd waren bij bepaalde gebeurtenissen. Ook belden kerkgangers
bij ons thuis aan om een bestelling te
doen.
Hoe wonderlijk kan het gaan!
Ja, en inderdaad aan het eind van de
laan was er ook een melkwinkel en
bijna op de hoek; de bloemenzaak
van Koelman. Een van de dochters,
Greetje, zat bij mij in de klas.
Die Saamtrek
Tot slot nog twee anekdotes, welke ik
u niet wil onthouden.
Zoals ik eerder heb aangegeven was er
tussen de Reitzstraat en de Kockstraat,
halverwege, een voormalige winkel.
Nu bestempeld als clubgebouw.
Enige clubs waren vaardig met naald
en draad, of kaarten maken. Ook
mijn clubje jongens vertoefde daar.
Vanwege een kleine verbouwing
hebben we nog enige tijd gezeten in
het rooms-katholieke clubgebouw
in de Retiefstraat, op de hoek van de

Herman Costerstraat.
Het pand, op de Paul Krugerlaan,
heette Die Saamtrek. En was onderdeel van de stichting JongHaagClubs.
Menig huiskamer wordt nog opgesierd
met houtsnijwerk van Wim Beekhuis,
de eigenaar. Ook, aan het eind van
het jaar, werden er oliebollen gebakken. Zo’n 2.000 stuks. Ook werd er
eenmaal per maand op de zondag een
kerkdienst gehouden. Henny Vesseur,
echtgenote van ds. Vesseur, leidde de
diensten. Ook kwam er af en toe een
koor. En hierbij geef ik het woord aan
Elly Spoelstra.
Die Saamtrek kan ik mij heel goed herinneren. Ik kan nog steeds de etalage van
Die Saamtrek voor de geest halen. Niet
dat ik er kwam, maar ik zie het zo voor
mij. Een vriend van mijn oudste broer
kwam er wel. En die vriend was dirigent.
Zijn koor heette het Brugkoor. Nu wil
het toeval, dat ik die man ook ken. Heel
goed zelfs. Die meneer heet Aad de Winter. Ach, wat is de wereld toch klein.
Echtgenote
Een tweede anekdote die ik u wil
vertellen, gaat als volgt.
Aan het einde van het seizoen, organiseerde ik met mijn jongens een
slotavond. In het pand zelf of in de buurt.
Op een speelpleintje. Koekie erbij en
wat te drinken. Op een gegeven moment
vroeg Lien Beekhuis, de eigenaresse,
of ik niet gezamenlijk met de andere
leiding, een slotavond wilde organiseren. Ach, waarom niet. Ik kende zowat
iedereen. Het werd levend ganzenbord.
Op de vlakte van Waalsdorp. Een route
werd uitgezet. En aan de bomen enveloppen gehangen. Met vragen erin. Wij,
enkele leiding, stonden dan bij de bomen
om de aanstormende club te helpen
met de vragen. Zo ik ook. Totdat er op
een gegeven moment een jonge vrouw
kwam aanlopen waarvan ik dacht:
hmmm... Die ken ik niet. Moet me maar
eens voorstellen... Wel mensen, om het
verhaal maar in te korten... Die jonge
vrouw is alweer 46 jaar mijn echtgenote.
Ik zeg wel eens: waar anderen het leven
lieten, denk aan de fusillades, daar vond
ik het leven. Mooi, toch?!
Goed, beste lezers en lezeressen, genoeg hierover. Ik laat het hierbij. Dank
dat u de moeite heeft willen nemen
het artikel te willen lezen. Dank aan
hen die reageerden. Bovenal wil ik de
redactie van De Oud-Hagenaar bedanken. En vooral de heer Ivar Lingen,
die het mogelijk maakte bovenstaand
artikel te willen plaatsen.
Den Haag, al woon ik tegenwoordig ergens anders, je kunt het niet
verlaten!
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl
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Alles mogelijk
Crematorium Ockenburgh beschikt over twee
aula’s met respectievelijk 65 en 206 zitplaatsen. De opzet van beide aula’s zorgen voor
een intieme en persoonlijk sfeer, zowel bij
grote als kleine gezelschappen. Dat geldt ook
voor de drie koffiekamers die, ook als ze zijn
geschakeld, een intieme sfeer geven voor klei-

Sportspecial:

ne gezelschappen vanaf 25 zitplaatsen. Wij
denken graag mee met u en proberen goed
te luisteren naar uw wensen. Wij vinden het

HBS-QUICK
Op zaterdag 4 november wordt de
Haagse stadsderby HBS-Quick in de
Derde Divisie van het amateurvoetbal gespeeld. TV West heeft extra
veel aandacht voor deze wedstrijd in
de uitzending van TV West Sport op
zondag 5 november.
Verslaggever Willem van Zuilen volgt
de wedstrijd op de voet en laat in de
Sportspecial een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd zien. Ook de
andere gespeelde wedstrijden van dat
weekend komen natuurlijk aan bod.
Elke zondag volg je het amateurvoetbal in de regio via TV West Sport.
TV West Sport:
Elke zondag vanaf 20.00 uur
Sportspecial HBS-Quick:
op zondag 5 november

Kijk voor meer informatie op:

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

belangrijk dat u achteraf kunt terugkijken op
een persoonlijk en betrokken afscheid.

Vrijwel alles is
mogelijk
Yarden Crematorium & Uitvaartcentrum Ockenburgh
Crematorium Ockenburgh, aan de rand van
Den Haag, ligt slechts enkele kilometers
verwijderd van het strand van Kijkduin. Het
pand uit 1965 vormt een prachtige eenheid
met de omgeving. Niet veel mensen zullen
weten dat het crematorium een ontwerp is
van Jan Wils, de architect van onder meer
het Olympisch Stadion (1928) in Amsterdam. Hoewel Crematorium Ockenburgh al
een halve eeuw oud is, is het allesbehalve

Indonesische buffet
Bij Crematorium Ockenburgh kunt u na de
plechtigheid voor een koffietafel kiezen. Maar
mocht u liever champagne drinken met daarbij allerlei luxe hapjes met tonijn of zalm kan
dat ook. Een uitvaart is niet alleen het moment dat afscheid wordt genomen van een
dierbare. Het is ook het moment dat sommige familieleden elkaar na vele jaren weer
terug zien. Veel mensen hebben een lange
reis gemaakt om naar het crematorium te komen. Niet zelden worden daarom na afloop
van de crematiedienst soep met broodjes
geserveerd. Maar er is veel meer mogelijk.
Als nabestaanden dat willen, kan zelfs een
Indonesisch buffet worden geregeld, voor zowel kleine als grote groepen bezoekers. Want
Crematorium Ockenburgh heeft als uitgangspunt dat in principe alles mogelijk is.

gedateerd.
Verschillende verbouwingen hebben er toe
bijgedragen dat het steeds werd aangepast
aan de eisen van de tijd, waarbij het transparante karakter toch is behouden. Crematorium Ockenburgh heeft als uitgangspunt

Yarden Crematorium & Uitvaartcentrum
Ockenburgh
Ockenburghstraat 21 • Den Haag

dat alles mogelijk is. Wensen van de overledene of nabestaanden worden daarom
altijd zoveel mogelijk ingevuld.

T 070 397 8411
cre.ockenburgh@yarden.nl

Tijden

Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven
om boeken te kopen die over Den Haag gaan. Het
gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen.
Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik maken van
deze digitale boekwinkel.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
Nu verkrijgbaar:
Den Haag zoals het nu is
van de bekende fotograaf
én Hagenaar Piet Gispen.

Piet Gispen

250 kleurenfoto’s gevat in een groot formaat boek. Ingebonden.

Winkelprijs:

€ 34,95

Voor niet-Hofpasleden: Verzendkosten € 4,65
Voor Hofpasleden: Verzendkosten gratis (o.v.v. Hofpasnummer)
Bij afhalen in de winkel Roggeveenstraat 116
Kiest u voor toezending, vergeet dan niet de verzendkosten van € 4,65
over te maken of onder vermelding van uw Hofpasnummer.

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48
t.n.v. FRT B.V. onder vermelding van de naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.
Na ontvangst van dit bedrag kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien. De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald
worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

Hofpasbezitte
rs en pashoude
rs
van de Volhard
ing krijgen (ond
vermelding va
er
n hun pas en
nu
mm
er)
het boek grati
s thuisbezorgd
.
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Den Haag zoals het nu is
Het boek ‘Den Haag zoals het nu is’ presenteert het mooie, unieke en historische Den Haag zoals
dat vandaag de dag te zien en te bezoeken is, in ieder seizoen. Piet Gispen heeft niet gestreefd
naar een volledig overzicht, Hij wil de stad laten zien zoals hij deze dagelijks tijdens wandelingen of
fietstochten ontmoet. Hoewel hij de nadruk legt op het oude stadscentrum, laat hij ook Scheveningen, de duinen en andere plekken zien.
Dit boek is in de eerste plaats een
fotoboek, maar het royale formaat
van de uitgave biedt een uitgekiende
mogelijkheid om de foto’s te voorzien
van beknopte beschrijvingen van de
talrijke plekken, zodat de stad en zijn
rijke geschiedenis tot leven komen.
Met 160 bladzijden en maar liefst 250
foto’s is Den Haag zoals het nu is een
heerlijk boek om in te kijken, doorheen te bladeren en om interessante
en leuke wetenswaardigheden uit op
te doen. Het is een internationaal boek
en daarom ook - naast de Nederlandse

Leuk om weg te geven...

tekst - ook een Engelse.
Dit is alweer een derde boek van Piet
Gispen over Den Haag. De eerste twee
boeken zijn goed ontvangen en edities

werden volledig uitverkocht. Dit boek
zal zeker het succes van zijn eerdere
boeken overtreffen.
Constant Martini

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

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

Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres

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

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

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

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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Geef nu voor een betrouwbare
test om hartproblemen bij vrouwen
eerder te ontdekken.
hartstichting.nl/vrouwenhart

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m
al bezocht,
geliked en
gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer
te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en
vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door
veranderd is. De Oud-Hagenaar is
ook heel actief op social media,
een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.

Microcar Virgo

Ligier X-Too

3x

Ligier JS50L Elegance

Chatenet CH28 Sky DCI

Grecav Sonique DCI

4x

4x

Rood/Zilver Metallic l.m. velgen
V.a. bj 2003|
Vanaf
€ 2.450,-

Kleuren, Blauw, Groen Metallic l.m.Velgen,
V.a. Bj 2005 | Vanaf
€ 3.950,-

Airco, Leder, Meest luxe uitvoering,
Nieuw |
€ 16.895,-

*Mini Look *1e eigenaar, Schuifdak,
Bj 2015 |
Vanaf
€ 12.925,-

Div. Kleuren,L.M. Velgen,Leder
V.a. bj 2012|
Vanaf
€ 6.925,-

Microcar MC2

Microcar Highland X

Aixam Crossover

Microcar Flex VAN Highland X

Grecav Eke

4x
Div. uitvoeringen en kleuren
V.a. bj 2007
Vanaf
€

2x

6.950,-

Nieuw in Pearl White, Rood en bruin
leverbaar!
€ 14.500,-

3x

Ruimste uitvoering
V.a. Bj 2011 Vanaf

Nieuw,Achteruitrijd camera, L.M. Velgen

€ 9.925,-

€ 15.725,-

Diverse kleuren, L.M. Velgen
|
Vanaf
€

3.450,-

Nu bij Brommobielland ook Private Lease u rijdt al een nieuwe brommobiel vanaf €199,- per maand. Altijd meer dan 50 occasions op voorraad!

Microcar M.Go Premium DCI

Bellier B8 Comfort Blue

Aangepaste Brommobiel

7x
EPS Systeem, Chrome details L.M. Velgen
Nieuw
€ 13.800,-

Leder, L.M. Velgen, ook in Rood leverbaar!
Nieuw
€ 14.625,-

Canta, RIJBEWIJS VRIJ!!

4x

Handgas/Handrem, Gaspedaal omgedraaid
Diverse merken | Vanaf
€ 6.925,- ,-

Diverse uitvoeringen en kleuren,
Vanaf bj 2007 Vanaf
€ 6.925,-

Scootmobiel op voorraad!

10x
diverse uitvoeringen nieuw
Vanaf

Onze brommobielen rijden op diesel (verbruik 1:30) en zijn automaat, u hoeft geen wegenbelasting te betalen

Laanweg 2 (t.o. Mac Donalds)

3208 LC Spijkenisse

0181-320800

Brommobiel (ver)kopen? www.brommobielland.nl

€ 999,-

Onze unieke servi
ce!
U wordt gratis opge
haald
en thuisgebracht
na
telefonische afsp
raak
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ANBO in de Torenstraat in Den Haag
De Torenstraat: in 1930 verrees daar de allereerste gestapelde
autogarage van Nederland. Een rijksmonument. Het gebouw
heeft een grote stedenbouwkundige waarde. Niet alleen vanwege de architectuur, maar ook vanwege de ligging in de knik
van de Torenstraat. Die is ontstaan in samenhang met de in 1924
uitgevoerde verkeersdoorbraak.
Op dat moment bestond de voorloper
van ANBO al jaren. Verzekeringsman
en publicist Perio, in het echt Gerardus
Lambertus Janssen geheten, is de
oprichter van de Bond voor Staatspensionering, waarvan ANBO de rechtsopvolger is. Perio leefde van 1859 tot
1932 en richtte op 9 september 1900
in Arnhem de Bond op om te strijden
voor een allemanspensioen. En dat
lukte! In 1947 - vlak na de oorlog
- werd door Willem Drees, destijds
minister van Sociale Zaken, de Noodwet Ouderdomsvoorziening ingesteld,
om ouderen van een basisinkomen te
voorzien.
Tien jaar later, maar liefst vijfentwintig jaar na Perio’s dood, werd onder
Drees’ premierschap de noodwet
vervangen door een permanente regeling die vandaag de dag nog bestaat:
de AOW.
Het strijden voor een goed pensioen en
het behartigen van de materiële belangen van ouderen leidde op 6 december
1977 tot een fusie tussen de Bond voor
Staatspensionering en de Algemene
Bond voor Bejaarden, onder de naam
ANBO, de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen.
Kom eens langs
Met 117 jaar ervaring zijn we de
oudste en nog altijd meest invloed-

rijke stem van onze leden en staan
we u vanuit ons mooie pand aan de
Torenstraat graag bij. En we zijn van
plan nog heel lang te blijven, want
we worden ouder en blijven langer
gezond. Er is dus meer tijd om leuke
dingen te doen, andere mensen te ontmoeten, te bewegen en te leren. Aan
de andere kant trekt de overheid zich
steeds meer terug en zijn er dus ook
meer vragen. Over gezondheid, of die
van een naaste, over inkomen of over
uw woonsituatie.
Dat is wat wij allemaal te bieden hebben, vanuit een gezellig lokaal in de
Torenstraat.
Woensdag inloopspreekuur
Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Met een aantal kleine
of grote aanpassingen kan dat vaak
ook. Onze woonconsulenten geven
daarvoor praktische tips en adviezen.
Maar zij geven ook voorlichting over
inbraakpreventie, valpreventie en
brandveiligheid.
Veel ouderen kunnen wel wat ondersteuning thuis gebruiken. We helpen
u bij het aanvragen van bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp bij de gemeente.
Maar ook bij het opstellen van
bezwaarschriften bij problemen met
de gemeente, het CAK, de Sociale
Verzekeringsbank of een andere instel-

ling. Daarvoor kunt u dagelijks terecht
bij onze Raad en Daad Advieslijn, per
telefoon, 0348-466688 of per mail.
Daarnaast kunt u ook elke woensdag
even langskomen voor het inloopspreekuur. Op onze website www.
anboraadendaad.nl staan ook heel veel
vragen en antwoorden.
ANBO komt zelfs bij u thuis om persoonlijk advies te geven. We helpen
met belastingaangiftes, het veiliger
maken van uw woning en het verhelpen van eenzaamheid.
Fors besparen
Niet alleen in Den Haag hebben we
veel leden; onze leden zitten in het
hele land. Omdat ANBO zo veel
leden heeft, hebben we veel voordeel
kunnen bedingen. Onze leden kunnen
honderden euro’s besparen op hun
maandelijkse vaste lasten. Op hun
zorg- en schadeverzekeringen en met
onze Energieservice. We zorgen voor
leuke kortingen op sporten, reizen en
cursussen. Informatie daarover is te
vinden op www.anbo.nl/ledenvoordeel.
Mensen ontmoeten
ier dagen per eek s aa de ko fie

klaar en kan iedereen binnenlopen
voor advies én leuke activiteiten. Elke
maandag staat er bijvoorbeeld Granny
HipHop op het programma. En elke
woensdag is er inloopspreekuur voor
allerhande advies, over bijvoorbeeld
belastingzaken, WMO-aanvragen
of eigen bijdragen. Maar Hagenaars
kunnen onder het genot van een kopje
ko fie ook kennis aken e elkaar
Kijk eens op www.anbo.nl/denhaag
voor alle activiteiten.

ook voor uw collectieve belang: onze
belangenbehartigers overleggen met
Kamerleden, ambtenaren, pensioenfondsbesturen, de SVB, het CBR, de
banken, het CAK, het CIZ en nog
vele andere organisaties. Zo kunnen
we knelpunten oplossen of problemen
voorkomen. Lid worden kost 29,95
euro voor het eerste jaar en 42,50 euro
voor het tweede jaar. Ooievaarspashouders krijgen 50 procent korting.
Bel daarvoor naar 0348-466690 op
kijk op www.anbo.nl/wordlid.

Zelf iets doen?
Mist u iets? Wij staan open voor
nieuwe ideeën en zijn continu op zoek
naar mensen die iets willen doen voor
anderen. Zoals het organiseren van
reizen, uitjes of evenementen. Een
ko fieoch end, een leescl o c rs s
sen verzorgen. Of gewoon andere
leden willen helpen onder de vlag van
ANBO. Stuur uw idee en motivatie
naar denhaag@anbo.nl. Dan nodigen
wij u uit om uw idee te bespreken!
KADER
ANBO is dé belangenbehartiger voor
senioren. We organiseren ledenvoordeel, individueel advies en we organiseren allerlei activiteiten vanuit ons
Lokaal aan de Torenstraat. We werken
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HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

ONZE NIEUWE PARTNERS
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

MASSAGEPRAKTIJK SILENCE

DE SIERKAN

LA FENICE ITALIAANS RESTAURANT

Een uur ontspanningsmassage voor € 37,50 i.p.v. € 47,50
Laan van Meerdervoort 1016, Den Haag - Vruchtenbuurt

Bij lunch: gratis kofﬁe en gebak. Bij diner: gratis kofﬁe en
likeur
Koningin Emmaplein 3, Den Haag - Segbroek

Bij lunch en dinner een gratis dessert van de chef
Denneweg 59a, Den Haag - Centrum

FLOATCENTER BABYLON

SUPERMARKT MIKROS
HET CLEYNE HUYS
15% korting op de hele Guus van Eck collectie
Noordeinde 154, Den Haag - Centrum

LUNCHROOM APPELTJE EITJE
Appeltaart + kofﬁe naar keuze voor € 4,50
Prins Hendrikstraat 69, Den Haag - Zeeheldenkwartier

THE CLIPPER
THE GOOD LIFE VISION
25% korting op een nieuwe bril (montuur en glazen)
Willem Royaardsplein 12, Den Haag - Benoordenhout

SMELIK & STOKKING GALLERIES
5% korting op de collectie
Noordeinde 101-150, Den Haag - Hofkwartier

BLOEMSIERKUNST FLORA PROJECT

10% korting op 1 artikel
Boekhorststraat 93, Den Haag

SABSY CAKEDREAMS

10% korting op alle aankopen m.u.v. Fleurop bestellingen
en andere kortingsacties
Middelwaard 46, Zoetermeer - WC Meerzicht

Kofﬁe /thee/espresso + chocoladebikkel voor € 2,50
Boekhorststraat 43, Den Haag

DRINKS & ZO

PERSIAN CARPETS

10% korting (online en in de winkel)
Noordeinde 188 - 2514 GR Den Haag – Hofkwartier

BY J&M
10% korting op de gehele rekening. Niet in combinatie met
andere acties of cadeaukaarten
Prinsestraat 99, Den Haag - Hofkwartier

Kofﬁe met huisgemaakte appeltaart voor € 4,95 (ipv € 6,75)
en op maandag t/m donderdag vanaf 12.00 uur een
speciaal 4 gangen Hofpasmenu voor € 27,50 (ipv € 34,50)
Willem Royaardsplein 8, Den Haag - Benoordenhout

ZUSJES VINTAGE BOETIEK

BISTRO BERG & DAL
Het 3-gangenmenu van € 18,50 voor € 15,Daal en Bergselaan 11, Den Haag - Bosjes van PEX

10% korting op al het groente en fruit
Piet Heinstraat 136, Den Haag - Zeeheldenkwartier

10% EXTRA KORTING op alle afgeprijsde of niet afgeprijsde orginele en exclusieve tapijten
Noordeinde 130, Den Haag - Hofkwartier

INDONESISCH RESTAURANT SOEBOER
DEN HAAG

CAFE DE KOOS

15% korting op de rekening tot 18.00 uur
Brouwersgracht 29, Den Haag - Centrum

2e drankje gratis
Boekhorststraat 58, Den Haag - Centrum

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

KADO OM DE HOEK
10% korting op alles in de winkel
Hogewal 1 Links – Centrum - 2514 HA Den Haag

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.

Gratis SpaCapsule t.w.v. € 20,- bij een Single Float (60 min)
Koningin Julianaplein 153, Den Haag - Centrum

Dinsdag 31 oktober 2017

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

pagina 17

Een rijk onderwijsleven
Bas van den Bosch is geboren in 1955 in Den Haag. In februari 1978 begint zijn loopbaan als ‘onderwijzer’ op de Prins Willemschool, gevolgd door diverse andere Haagse basisscholen. In 1996 behaalt hij een eerste graad bevoegdheid voor het vak muziek aan het Koninklijk Conservatorium Den
Haag. Via docent muziek op het Chr. Gymnasium Sorghvliet en Hogeschool Rijn-Delfland, belandt
hij uiteindelijk op de Europese School in Mol, België. Vanaf 2007 is hij schoolleider in de Kempen
(Noord-Brabant).
Van den Bosch heeft in
zijn loopbaan ruim 1.000
leerlingen begeleid en met
vele tientallen collega’s
samengewerkt.

zins op mijn hoede was
ik echter wel. Wat voor
‘beestenbende’ moest ik
aantreffen.

Kauwgombal
Moeilijke klas
In die klas gebeurde
het volgende; als de
Toen ik in februari 1978 in
leerlingen aan het werk
Den Haag als onderwijzer
begon, was er krapte op de
waren mochten zij aan
Foto: Haags Gemeentearf
chie
mijn tafel komen met
arbeidsmarkt. Via een convragen die zij hadden.
tact, een bestuurslid van de
Ik kon ze dan individueel weer op weg
Stichting Christelijk Onderhelpen of wat extra uitleg geven. Na
wijs Haaglanden, kreeg ik de mogeeen beetje oefenen werkte dit systeem
lijkheid om een ‘moeilijke’ klas over
uitstekend en tijdens het maken van
te nemen op de Prins Willemschool
reken of taalopdrachten stonden er dan
in de Hendrik van Deventerstraat in
ook altijd leerlingen aan mijn tafel.
Den Haag. Deze klas, een 5e klas (nu:
‘Nooit meer dan twee’, was de regel
groep 7) van 24 leerlingen, had al een
en daar hielden ze zich goed aan.
paar leerkrachten ‘versleten’ en er
werd mij duidelijk gemaakt dat ik het
Zo ook op een keer stond Daantje
twee weken mocht proberen. Ging het
aan mijn tafel. Daantje was een klein
lukken, dan kreeg ik een aanstelling,
schriel, vriendelijk mannetje, die
zou het niet klikken, dan zou ik via de
wat vaker dan gemiddeld hulp nodig
achterdeur weer verdwijnen.
had. Ook dit keer stond Daantje naast
mij en probeerde iets te zeggen. Uit
In de huidige tijd een ondenkbare
zijn mond kwam een raar rochelend
constructie, die in een cao geen enkele
geluid en Daantje had wel een heel
rechtsgrond heeft. Toch pakte ik dit
rood hoofd. Op de één of andere
aanbod graag aan, omdat ik nu in
manier probeerde hij mijn aandacht
ieder geval aan het werk kon. Enigs-

te trekken, in ieder geval anders
dan anders. Hij wees op zijn mond,
rochelde onverstaanbare klanken en
ineens begreep ik wat er aan de hand
was: Daantje stond naast mijn tafel te
stikken!
Daantjes kleur begon langzaam te
veranderen van rood naar paars. Op
zo’n moment gaat er van alles door
je hoofd en het enige wat ik kon
edenken as aan je een inke klap
in het midden van zijn rug te
geven. Het effect was alleszins
bevredigend, want met mooie
boog landde er een grote rode
zuurbal midden op mijn bureau. De kleur van Daantjes
gezicht herstelde zich snel.

1991: groep 8 basisschool Het Mozaiek (Beetsstraat).

‘de onderwijzer’ werd ‘leraar, het
‘hoofd der school’ ‘werd ‘directeur’
en ‘een school’ werd ‘een bedrijf’ met
één budget, begrotingen, onderhoudsplannen, balansen en alles wat daarbij
hoort. Van mijn hobby maakte ik mijn
beroep en via het R’dams conservatorium en het Koninklijk Conservatorium Den Haag kwam ik terecht op
het Chr. Gymnasium
Sorghvliet waar ik de
ondankbare taak had
de populaire Gregor
Bak op te volgen.

Sorghvliet
Wat een verschil, van
Achteraf blijkt dat Daantje
het Mozaïek in de Beeten ik dus ook, geluk hebben
sstraat (Spoorwijk) naar
gehad, want enige jaren
Bas van den Bosc
het elitaire Sorghvliet.
later overleed een zoontje
h (2017)
Een enorme ervaring
van een collega door
rijker. Na Sorghvliet
eenzelfde incident. De
volgde een internationaal
kauwgombal kwam niet los.
uitstapje. Ik werd docent muziek aan
de Europese school in Mol (België).
Zo begon mijn onderwijsloopbaan,
Opnieuw een bron van verhalen.
maar ik ben niet altijd ‘onderwijzer’
Momenteel leid ik drie basisscholen
gebleven’. Wetgeving veranderde en

in de gemeente Reusel-De Mierden. Ik
werkte altijd met veel inzet en plezier
en heb meer dan 1.000 leerlingen
mogen begeleiden en met tientallen
collega’s samengewerkt.
Rijk onderwijsleven
Inmiddels ben ik 39,5 jaar verder, ben
nu 62 jaar en dat levert een schat aan
verhalen op. Ik heb gedurende mijn
loopbaan deze grappige, verrassende,
serieuze maar ook verdrietige situaties
opgeschreven en die zijn nu onlangs
in boekvorm zijn uitgegeven. Ik heb
een rijk onderwijsleven gehad dankzij
al die fijne ensen en hoop hiervan
nog een aantal jaren te mogen blijven
genieten.
“As die klènuh maar een beetje naar
zich toe ken rekenûh, meester”
ISBN: 978-94-022-3905-8. Aantal pagina’s: 92. Prijs: 16,99
euro inclusief verzendkosten.
Verkrijgbaar bij boekscout.nl
en bol.com.

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

Erf- en schenkingsrecht
Erven van tante
uit Duitsland
Ik krijg in Nederland een erfenis van
mijn tante die in Duitsland woont.
Gelden dan ook de Nederlandse regels
in het erfrecht?
Dat hangt van uw situatie af en van
het bedrag dat u erft. We bevelen
u aan om als u van tevoren wilt
weten hoeveel belasting u ongeveer
betaalt om contact te zoeken met de
Belastingdienst (het gratis telefoonnummer 0800 0543). U moet er
ook opletten dat u niet tweemaal
belasting betaalt, in Duistland en in
Nederland. Dat hangt van de hoogte
van uw verkrijging af. In principe
is een erfenis in Nederland belast.
Dit heet het woonplaatsbeginsel
van de erfenisverkrijger. U hebt
ook te maken me het EU-recht en
verdragsrecht.
Per notaris kan de
rekening verschillen
Ik krijg binnenkort een nota van de no-

taris over een erfrechtkwestie. Hoeveel
btw brengt hij (of zij) in rekening?
Het honorarium van de notaris valt
onder het hoge btw-tarief van 21
procent. Dus cynisch gezegd heeft
u bij hem of haar géén last van het
voornemen van het nieuwe kabinet
om per 1 januari 2019 de lage btw
te verhogen van 6 naar 9 procent
(op vooral voedingsmiddelen). Immers de nota blijft wat betreft btw
hetzelfde. Wél is in de notariswet
(sinds 1 oktober 1999) geregeld dat
hun tarieven vrij zijn. Het kan dus
aantrekkelijk zijn om te gaan winkelen of zelfs offertes aan te vragen als
u precies weet wat u wil.

in kas?
Daarover is erg veel te doen op politiek gebied. De dekkingsgraden zijn
aannames over hoe de huidige rente
en vooral de rendementen van een
pensioenfonds zich zal ontwikkelen.
Ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen
dat jongeren die later met pensioen
gaan ook kans maken op geld uit het
fonds. Gunstig is de ontwikkeling
van de laatste tijd dat pensioenfondsen vaak ruim boven de 100 procent
uitkomen. Veelal onvoldoende om
de indexatie te herstellen. Hoe dat
bij uw pensioenfonds zit, moet u
daar vragen.

Fiscale zaken
AOW en pensioen
Al dan niet vergoeding
voor gestegen prijzen
Ik heb mij toch wel verbaasd over
dekkingsgraden bij pensioenfondsen
waardoor ik zelfs niet de prijsstijgingen krijg vergoed op mijn pensioen
dat een aanvulling op de AOW geeft.
Waarom is dat? Er is toch genoeg geld

Toetsingsinkomen in
plaats van inkomsten
Voor ouderen geldt het voor huur- en
zorgtoeslag bedoelde toetsingsinkomen. In veel gevallen is dat bijna altijd
te ondervangen door de aftrekpost specifieke zorgkosten te benutten. Helaas
weten zij dat niet en gaan uit van het
totaal van hun jaaropgave(s) en doen

uit zichzelf geen aangifte inkomstenbelasting. Ik ben 83 jaar en zit bijna 60
jaar in belastingsferen. Sinds ik met
pensioen ben verzorg ik vrijwillig voor
familieleden, een paar buren en een
aantal oud collegae, zo’n 25 gezinnen,
hun aangiften inkomstenbelasting en
hun aanvragen toeslagen. Voordien
hadden zij nooit iets ondernomen en
moesten altijd inkomstenbelasting
nabetalen omdat zij uitgingen van hun
eigen inkomen. Over 2016 haalde ik
voor elf gezinnen ruim €9000 terecht
terug, waarvan één zelfs bijna €1200.
Ik heb deze materie weleens met een
oud-inspecteur besproken en hij was
het volledig met mij eens. Als ik mijn
piepklein praktijkje nu eens uitwaaier
over heel Nederland dan staat voor mij
vast dat er voor honderden miljoenen
in de schatkist blijft hangen.
k hoop dat u in dit geval het woord
inkomen niet meer gebruikt of er moet
een wetswijziging komen.
Inderdaad is bepalend het toetsingsinkomen, maar daar komen mensen
vanzelf op als zij zelf de aanvraag

invullen. Althans daarin staat zeer
duidelijk dat het om hun ‘toetsingsinkomen’ gaat. Er is een duidelijk
verband tussen het inkomen en het
vermogen van een oudere of twee
samenwonende ouderen. Nog beter
is om de term ‘verzamelinkomen’ te
gebruiken die op de aangifte staat.
We betwijfelen ook of er over
heel Nederland gezien honderden miljoenen aan belastingen of
toeslagen is te besparen. De meeste
mensen met lage inkomens en zeker
hun belastinghulpen weten wel dat
uiteindelijk het verzamelinkomen
bepalend is. Bovendien geldt uw
opmerking slechts voor een deel van
de bevolking.
Er is ook vaak, zeker voor ouderen
die lage inkomens hebben, gratis belastinghulp te krijgen. Het valt altijd
aan te bevelen om hulp te krijgen
van deskundigen. Tenzij men geen
bijzondere posten heeft. In het verzamelinkomen komen namelijk ook tot
uiting de extra uitgaven (boven de
drempel) van zorgkosten.
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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 (5)
met Julius Pasgeld

Februari 2003. Oma Pasgeld verhuist
van de zesde etage van het verzorgingshuis Sonnenbergh aan de
Loevesteinlaan naar de derde etage
van het Gulden Huis aan de Melis
Stokelaan.
Dat is niet alleen een eind verder
wandelen naar het Zuiderpark, maar
ook het verplegend personeel aldaar
moet, voor wat betreft de eigenaardigheden van oma, weer geheel opnieuw
worden ingewerkt.
De beveiliging is echter stukken beter.
Liften en deuren gaan alleen maar
open met codes, die zorgvuldig voor
de patiënten geheim worden gehouden. Bezoekers krijgen de codes, die
eens per maand veranderd worden, bij
de balie.
‘Laat de deur maar open hoor. Ik moet
er straks toch nog even uit’, wordt
mij herhaaldelijk door de bewoners
en bewoonsters van het verzorgingshuis toegeroepen als ik een deur weer
achter me wil sluiten. Het wordt me
treurig te moede als ik bedenk hoeveel
naargeestige ervaring en denkwerk er
ach er de e gera fineerde vl ch pogin
gen zit.

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.

ten’, antwoordt ze vrolijk.
Een nauw verholen boosheid
De vijftien dames in de huiskamer
existeren, al naar gelang de ernst van
hun aandoening, in een eigenaardige
wereld van verschoven tijdsbesef,
van onvoldoende verwerkte hoogteen dieptepunten in een doorgaans
boeiend leven van hard werken en van
een nauw verholen boosheid over de
ingrijpende ontworteling aan het eind
van datzelfde leven. Verder liggen er
nog enige patiënten in hun kamer op
hun bed, peilloos verwikkeld in een
voora nie e evroeden defini ieve
afhandeling. Die de natuur soms volbrengt met onbegrijpelijk geduld.
‘Dokter, ik moet plassen. Kunt u me
even helpen’, roept mevrouw Zonnebloem uit een stoel even verderop.
Een druk doende verzorgster in de
buurt krijgt de slappe lach. ‘’Hè, ja,
dokter’, zegt ze tegen me. ‘Helpt u die
mevrouw even op het toilet’. Maar aan
haar pretogen zie ik dat ze gelukkig
niet van me verwacht dat ik demente
oudjes assisteer bij hun stoelgang.

‘En? Hebben we nog gelachen
vandaag?’, vraag ik mevrouw Van der
Tulp die ik bewonder, omdat ze er zo
goed de moed weet in te houden.

Na onze gewoontegetrouwe wandeling in het Zuiderpark treffen we in de
huiskamer van het Gulden Huis een
groepje dames dat voor de tv de avonturen van Bugs Bunny volgt. Een van
de dames, mevrouw Goudenregen,
staat ineens op, wijst naar me en roept
luid: ‘U bent helemaal geen dokter!’
Mevrouw Goudenregen heeft zichzelf
het toezicht op een ordentelijke gang
van zaken in de huiskamer opgelegd.
En het moet gezegd, dat ze ze die taak
met een aan terreur grenzende ijver
uitoefent. ‘Die man geeft misschien
wel goeie raad, maar hij is zeker geen
dokter’, stelt ze nogmaals vast.

‘Weet ik niet dokter. Dat ben ik verge-

‘O, nee? Wie bent u dan?’, vraagt

Met mijn moeder rij ik de huiskamer
in. Daar word ik verwachtingsvol
aangestaard door een vijftiental
medebewoonsters die denken dat ik
de directeur geneesheer ben. Dus geef
ik ze een hand, informeer naar hun
welbevinden, stel ze op hun gemak en
bevestig aldus hun indruk.

Oma Pasgeld met een verpleegster.

mevrouw Zonnebloem aan mij. ‘Ik
ben de zoon van oma Pasgeld’, zeg ik.
‘Oma Pasgeld zit dáár.’ Ik wijs naar de
hoek waar oma Pasgeld scheefgezakt
in haar rolstoel broos en transparant
zit te wezen. ‘En eigenlijk kom ik om
met haar te wandelen in het Zuiderpark.’
Dat is aan geen dovemansoren gezegd.
Het wantrouwen dat was ontstaan door
het vermeend onbevoegd uitoefenen
der geneeskunde maakt plaats voor
een hevige drang deelgenoot te mogen
zijn aan dit uitstapje.
‘Ik ga vast bij de deur staan’, zegt
mevrouw Magnolia.
‘Denkt u dat ik een jas aan moet?’,
vraagt mevrouw Phlox.
En mevrouw Van der Tulp meent, dat
ze in het Zuiderpark ongetwijfeld haar
broer tegen het lijf zal lopen.
‘Het spijt me, dames’, zeg ik. ‘Ik kan
maar met één tegelijk wandelen. Er
is onvoldoende verplegend personeel
om te helpen.’ Op weg naar mijn eigen
huis klink het wanhopige geroep me
nog lang na in de oren.
Rochelende ademhaling
Uit de voortgangstrapportage van het
Gulden Huis:
28/1 (2004): Mw. was rustig aanwezig
in de huiskamer.

en had een rochelende ademhaling.
Om 8:10 u. had mw. 39,5. Een voedingssupplement gegeven. Om 9:00
u. had mw. een temp. van 38,7. Mw.
hield ook haar mond dicht, kreeg geen
drinken naar binnen. Arts laten komen.
Heeft mw. onderzocht. De longen
klinken vol. Medicatie is gestopt. Mw.
krijgt 3xdg een voedingssupplement.
Comfortabele lighouding en goede
mondverzorging gegeven. Zie verder
artsenblad voor verdere afspraken.
Zoon is op de hoogte. Deze is door de
arts gebeld. Bloeddruk 110/80. Pols
60.
Mw. is om 20 uur rustig overleden.
Een lange rit
Het was een lange rit voor oma
Pasgeld. Misschien was ze op het
laatst wel in de ban van een wereld vol
luister en ongedachte schoonheid. Wie
zal het zeggen? Nooit zullen we de
kwaliteiten van haar laatste lotgevallen kunnen duiden.
Het was aan mij om haar ogen te
sluiten.
Weer thuis moest ik er even van huilen. Ik weet niet waarom.
Want hoe hadden we toch met z’n allen uitgezien naar het moment dat het
afgelopen zou zijn met haar onontvankelijk gejammer.
Nu had ik toch verdriet.

29/1: Mw. kreeg bezoek van haar
dochter en kleindochters.

Verpleeghuis Het Gulden Huis aan de Melis Stokelaan.

31/1: Mw. in bed heel ziek aangetroffen. Mw. gloeide, voelde erg warm aan

Gelukkig was het gauw weer over. En
ik vertelde mevrouw Pasgeld, dat het
weldra mijn beurt zou zijn. Ja. Dat
moesten we maar eens eerlijk onder

ogen zien, zei ik.
Ik ben twaalf jaar ouder dan mevrouw
Pasgeld en als het leven zich ontvouwt
naar haar ware aard en betekenis, dan
ben ik thans de eerste die in aanmerking komt om me in de ontevreden
zelfzucht, waarmee dementie zo
dikwijls gepaard gaat, op te sluiten.
Alvast wennen
Behept met de juiste genetische
motoriek begon ik me derhalve alvast
passend door de kamer te bewegen, daarbij een imaginair looprek
hanterend. Vervolgens nam ik met
trillende handen een kopje thee van
mevrouw Pasgeld aan, er daarbij zorg
voor dragend, dat ik de helft van mijn
chocoladekoekje kwijlend op mijn
overhemd morste.
‘Dan kan je er alvast aan wennen, als
het eenmaal zover is’, zei ik.
Maar mevrouw Pasgeld vond het niet
leuk.
‘Ik bekijk het wel als het zover is’, zei
ze. ‘Je hoeft echt niet nú al zo lullig
te gaan doen. Gezien de duur van de
ongemakken van je moeder zullen we
jouw ouwe dag vast ook nog wel lang
genoeg beleven.’
En toen ze dat zei, zag ik in, dat ze
gelijk had. Op sommige dingen kun je
maar beter niet voorbereid zijn.
En ik veegde de kruimels van mijn
overhemd, nu het nog kon.
Reacties?
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.

Austin Princess 2200
Ik denk dat weinig Nederlanders hem nog zullen kennen. Een
Brits, zeg maar Austin, product uit de jaren van Thatcher, toen
British Motor Corporation omgedoopt werd naar British Leyland. Deze Princess heette bij de introductie in 1975 Austin en
werd later omgedoopt tot Princess als merknaam.
Waarom herinner ik mij deze auto
zo goed? Dat zal ik u vertellen. Ik
meen mij nog te herinneren dat in
die periode in het KNAC Magazine,
ja, de sjiekere tegenhanger van de
ANWB, een oproep werd gedaan aan
leden. Bedoeling was om leden met
een Princess 2200 van de importeur
geselecteerde Rode Kruis leden naar
een jubileumbijeenkomst in Landgoed Groenendaal in Bloemendaal
te vervoeren, waar ook Prinses Margriet aanwezig zou zijn. U begrijpt
een paar dagen met een Princess
2200 rijden sprak mij natuurlijk erg
aan. En zo geschiedde het. Ik zal u
de details besparen, maar ik zat wel
aan tafel met Prinses Margriet.
Henk van Wely
Maar terug naar de auto. Je zag ze
niet zo veel, maar ik kende hem uit
de showroom van de toenmalige
dealer in de Parkstraat in Den Haag.
Aparte auto die echter niet zo be-

trouwbaar was, heb ik mij later laten
vertellen door Henk van Wely, ook
een Hagenaar, die destijds bij British
Leyland werkte in Gouda. De Princess had een hele apart wigvormig
design. Inderdaad zeer apart voor die
tijd. Lage platte neus met oplopende
lijnen voor wat betreft de rest van
de carrosserie. De ruimte in het
interieur was vorstelijk. ‘Uw woning
op de weg’, schreven ze in de folder
zonder enige gêne. En het werd nog
serieuzer. ‘Met als stoelbekleding
een zacht hoogpolig velours, zoals u
het zich in uw woonkamer niet beter
kunt wensen. Stoelen om desgewenst
behaaglijk in achterover te leunen,
dankzij de verstelbare rugleuning
voorzien van armsteunen.’ Tja, dat
klonk mooi, maar het dashboard zag
er toch wat ‘onsophisticated’ uit,
ondanks de walnoothouten accenten.
Het was het net niet. Achter een
wat eenvoudig stuur zaten links en
rechts dezelfde hendels die ook in de

stukken goedkopere Austin Maestro
zaten. Links op het dashboard een
unit van tweemaal drie tuimelschakelars met daarnaast drie chroomloze
klokken voor tijd, snelheidsmeter en
benzine-, temperatuur- en accumeter, gevolgd door een aansteker en
de verwaringsbedieningsknoppen.
Zó oninspirerend. De vering van de
Princess was perfect. Het Hydragas-

systeem zorgde voor een comfortabel
weggedrag op slechte wegen en in
snelle bochten geen deinen, maar
sportief weggedrag. Ja, ruimte was
de belangrijkste USP van deze Princess. Je kon er breeduit en languit in
zitten en ook de bagageruimte was
groots. Als je de bagageklep optilde,
geholpen door de telescopisch
gasgevulde steunen zag je een ruimte

voor je voor 550 literpakken melk.
De Princess reed zeer comfortabel,
alleen weinig Nederlanders zullen
er van genoten hebben, want een
verkoopsucces werd hij niet. Het was
ook het einde van het Britse autoimperium. Zó jammer, maar helaas.
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:
• J. de Mos, te Den Haag
• E. van Hell, te Voorburg
• Brigitta van Beek, te Vlaardingen

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 17 oktober vond u
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 4-3-4-4.
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,

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

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

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

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

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 27 oktober.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 22
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

2 5
7

6
6 3

5 9
8
9 1
2
7
3
8
1

4
8

5 2
7 1
6

5 6
9
1 3
6
2
7
7

7
1 5
5
7
4
9
8

1 9
6 3
8
4
3
6
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL

DE HOFPAS IS EEN
SOCIALE ONDERNEMING
Het gaat goed met De Hofpas! Ruim
50.000 mensen genieten inmiddels van
de kortingen van De Hofpas en dagelijks
sluiten nieuwe ondernemers zich bij De
Hofpas aan. Ook zij zien de meerwaarde
van De Hofpas. Als we ons geld lokaal
uitgeven proﬁteren we daar allemaal
van.

Arbeidsmarkt en ervaring
De Hofpas besteedt sommige klussen
aan het sociaal uitzendbureau Building
Better People. Andere klussen besteden
we uit aan scholen of studenten zodat zij
relevante werkervaring kunnen opdoen.

De Hofpas is een moderne sociale onderneming. Een bedrijfsmatig gerund bedrijf
met een sociale doelstelling. Daarmee is
de Hofpas uniek en echt onderscheidend
van andere voordeel-initiatieven.

Maatwerk voor ondernemers
De Hofpas is ook een steun in de rug voor
de lokale ondernemer. Ondernemers
bepalen bij de Hofpas zelf welk voordeel
zij willen bieden, zo kunnen we maatwerk
bieden en levert de ondernemers niet in
op bestaande omzet.

Verbonden en actief
Uit onderzoek blijkt dat mensen gelukkiger zijn als ze zich opgenomen voelen in
een lokale gemeenschap. Mensen blijven
ook actiever bij voldoende mogelijkheden
in de buurt, dat weer een positief effect
heeft op de gezondheid. Belangrijke
overwegingen voor de initiatiefnemers
Florence en de Volharding.

Dit is in het kort het sociale proﬁel van
De Hofpas: enthousiast geworden? Doe
dan mee! Vraag de leukste voordeelpas
van Den Haag en omstreken vandaag
nog aan op www.dehofpas.nl

KARSTEN & KUIPER
Een gezond en verantwoord alternatief voor de traditionele afhaal- en
bezorg gerechten.
Hofpas-voordeel: 10% korting op de
rekening wanneer u bij ons komt
afhalen!

KAASSPECIALIST LEYENBURG
De kaasspecialist heeft een zeer groot assortiment aan Hollandse en
buitenlandse kazen en andere delicatessen zoals noten, olijven en
chocolade.
Hofpas-voordeel: Bij aankoop van 200 gram bonbons, 50 gram gratis.

MR. UPSIDE

BEEKINK & CO

Michiel Nagtegaal
maakt prachtige
schilderijen en bruikbare kunstobjecten
zoals skateboards,
ﬂessen, schoenen en
slippers
Hofpas-voordeel:
25% op de aanschafprijs van het kunstwerk.

Een brasserie waar je heerlijk kan dineren of
borrelen en waarbij de producten zoveel mogelijk
afkomstig zijn uit de Haagse regio.
Hofpas-voordeel: Gratis kofﬁe of thee.

