
Omdat mijn mailadres onder 

de artikelen staat die ik 

schrijf, bestaat de mogelijk-

heid om rechtstreeks op zo’n 

artikel te reageren en dat ge-

beurt vaak. Daar komt bij dat 

De Oud-Hagenaar ook digitaal 

verschijnt, zodat de krant 

overal ter wereld gelezen kan 

worden. Of die reacties nu 

negatief of positief zijn - uiter-

aard vrijwel altijd positief - zo-

als u zult begrijpen, hebben al 

die mailtjes één ding gemeen, 

zeker als ze uit het buitenland 

komen. Begrippen als nos-

talgie en heimwee voeren de 

boventoon en daar wil ik het 

in deze bijdrage over hebben.

Laat ik beginnen met een deel van de 

tekst van het lied In Den Haag is een 

laan:

Het begon zo gewoon

‘k Nam de trein met mijn zoon

Want dat wou ie zo graag

Waar ik als kind had gewoond

Moest een keertje vertoond

En dat was in Den Haag

In de tram naar de laan

Keek ik stil uit het raam

M’n zoon trok aan m’n mouw

Hij vroeg zijn we d’r gauw

En ik zei per abuis

Bijna thuis

Ik stond daar verdwaasd

Maar mijn zoon keek verbaasd

Naar het Haagse perceel

Toen hij zei wat ik zei

Toen ik klein was als hij

Wat een kasteel

Ook al was het niet waar

Ik streelde z’n haar

En zei we gaan maar gauw

Ik pakte z’n hand

We zochten het strand

En de hemel was blauw

Deze tekst is geschreven door Herman 

Pieter de Boer. Samen met Michel 

van der Plas reken ik hem tot de al-

lergrootsten op dit gebied in ons land. 

Hij heeft gebruik gemaakt van een 

Frans lied La maison est en ruine. Mi-

chel Delpech bezingt hier het drama 

van een huis dat, omdat de rivier 

ernaast buiten haar oevers trad, totaal 

verwoest wordt. De melodie is door 

Claude Morgan bedacht en die is in 

de Nederlandse versie overgenomen. 

We kunnen hier niet van een vertaling 

spreken, omdat het hier over een heel 

ander onderwerp gaat. Conny Vanden-

bos heeft het voor het eerst in 1975 

gezongen. De tekst heeft overigens 

niets met haarzelf te maken, omdat ze 

in een straat geboren is en wel op 16 

januari 1937 in de Van Hoytemastraat. 

Wanneer u bij YouTube de titel van dit 

lied intikt, ziet u een afbeelding van 

een willekeurige laan in onze stad. 

Met hulp van de schrijver en kenner 

van de Haagse historie, Robert van 

Lit, kwam ik erachter dat het om de 

Van Boetzelaerlaan gaat, ter hoogte 

van nummer 86.

Terug naar het Haagje

Ik vond een groot aantal reacties met 

betrekking tot dit lied. Kennelijk raakt 

het een gevoelige snaar. Ik schrijf er 

een paar op:

- Erg mooi lied. Ik ben bijna 32 jaar 

uit Den Haag en woon nu in de U.S. 

Ik heb nooit heimwee, behalve als ik 

dit lied hoor, dan kan ik wel janken.

- Een prachtig lied voor iemand die in 

Den Haag is geboren, maar al lang in 

het buitenland woont.

- Als ik het hoor, moet ik altijd een 

traantje wegpinken en wil ik niets 

liever dan terug naar het Haagje.

- Den Haag ik mis je zóóó!

Waar ik als kind had gewoond

Het gaat hier in de meeste gevallen 

om het terugverlangen naar de plaats 

waar je geboren bent en als kind hebt 

gewoond. Niet zo verwonderlijk na-

tuurlijk. Het warme nest, de veiligheid 

achter moeders rokken, de zekerheid 

dat je er niet alleen voorstond... Dit is 

natuurlijk niet altijd het geval, maar 

meestal wel, mag ik hopen. Toch denk 

ik dat die stad achter de duinen er ook 

een rol bij speelt. De manier waarop 

mensen daar met elkaar omgaan - en 

dat geldt zeker voor mijn generatie - is 

vaak net even anders. Ik woon in een 

dorp dat tegen Den Haag aanschurkt 

en mede daarom fiets ik nog regelma-

tig naar de stad waar ik geboren ben. 

Laatst moest ik bij het Rijswijkseplein 

bij een stoplicht wachten. Naast 

me stond een man met twee plastic 

tassen volgestouwd met boodschap-

pen. Een Hagenees van het zuiverste 

water. We kwamen aan de praat en 

het stoplicht sprong van rood naar 

groen en weer naar rood. We hadden 

allebei kennelijk geen haast en konden 

ter plekke de problemen van deze 

tijd even oplossen. Dat de prestaties 

van ADO hierbij niet ontbraken, zal 

u niet verbazen. Toen ik uiteindelijk 

wegfietste kreeg ik zo’n gevoel van 
weer thuis te zijn en die dag kon dan 

ook niet meer stuk.

Op de tekening wordt Herman Pieter 

de Boer vereeuwigd door de in Den 

Haag geboren kunstenaar Pat Andrea.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

En ik zei per abuis bijna thuis
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Mededeling en dankwoord

De Oud-Hagenaar bedankt Irene 

Schaddelee-Pesch voor haar tomeloze 

inzet op het gebied van de adverten-

tieverkoop. Irene was vanaf het begin 

af aan betrokken bij de krant en heeft 

er mede voor gezorgd dat de krant 

een succes is. Wij wensen Irene veel 

succes met haar voortzetting van haar 

activiteiten vanuit haar onderneming 

IS-acquisitie.

Wilt u adverteren in De Oud-Ha-

genaar? Neem dan contact op met 

Constant Martini.

Constant Martini (uitgever)

martini@deoud-hagenaar.email

Ivar Lingen (hoofdredacteur)

redactie@deoud-hagenaar.email

Firma Zondag

Met veel interesse heb ik het artikel 

in De Oud-Hagenaar gelezen over de 

Firma Zondag. Ik loop soms nog wel 

langs het pand aan het Westeinde en 

ik zie dat de gevel nog intact is. In de 

jaren zestig was ik een jaar penning-

meester (’quaestor’) van de Haagsche 

Studenten Vereeniging. De HSV was 

toen gevestigd aan de Burgemeester 

Patijnlaan (tegenwoordig aan de Burg. 

Van Karnebeeklaan). Omdat de HSV 

destijds niet goed aangeschreven was 

waar het ging om het betalen van 

bestellingen, was er toen maar één 

leverancier die nog aan de HSV wilde 

leveren en dat was de Firma Zondag. 

Ik zag het toen als een verplichting 

om de schuld van 3.000 gulden die 

de HSV had bij Zondag binnen een 

jaar af te lossen. Dat lukte mij, omdat 

ik veel leden, die achter waren met 

het betalen van hun contributie toch, 

desnoods middels aangetekende 

brieven en soms brieven aan hun 

ouders, zover kreeg dat zij hun schuld 

betaalden. Zo ben ik drie keer met 

een briefje van 1.000 gulden naar het 

esteinde gefietst  edere keer werd 
ik vriendelijk ontvangen door de heer 

Zondag en kreeg dan een glaasje van 

het een of ander. Tot ver in de jaren 

zeventig rofiteerde ik nog van de 
10 procent korting van de ASOG 

(Algemene Studenten Organisatie 

‘s-Gravenhage), zelfs nadat die ASOG 

al lang niet meer bestond. Ik bewaar 

nog steeds goede herinneringen aan de 

Firma Zondag en aan de heer Zondag 

persoonlijk.

Fred Andrioli

f.d.andrioli@wxs.nl

Er waren meer luiken...

Ik was heel verrast toen ik in de vorige 

De Oud-Hagenaar het verhaal van 

de heer Stapert las. Ook mijn vader, 

buurman van de familie De Boer in 

de Goudreinetstraat, had in de bodem 

van een kast in de woonkamer een 

luik laten aanbrengen waar hij onder 

de vloer kon onderduiken in geval 

van Duitse razzia’s. Steeds als een 

razzia op komst was (de ingescha-

kelde stofzuiger ‘sloeg alarm’, want 

normaal was er geen stroom, maar dan 

wel) werd ik naar boven gestuurd en 

was vader even later verdwenen. Ooit 

kwam er inderdaad een soldaat aan de 

deur; moeder bood hem heel slim een 

kopje thee aan en begon een praatje, 

en hoorde dat hij uit Oostenrijk kwam. 

Na de thee en het praatje vertrok hij 

zonder gedaan te hebben waarvoor 

hij gekomen was. Heel anders dan de 

soldaat bij de buren, die zijn bajonet 

in het opklapbed stak, op zoek naar 

de onderduiker die beneden onder het 

luik zat. Samen met buurman De Boer, 

ook een leraar, en een andere buurman 

die over de schutting van de achtertuin 

kwam klimmen (waarvoor vader door 

een goede NSB’er gewaarschuwd 

werd ‘dat dit verdacht was’) luisterden 

ze naar Radio Oranje. De bezoeker 

van de heer Stapert kan Kees(je) de 

Boer geweest zijn, het buurjongetje 

waarmee ik alle dagen speelde en naar 

de kleuterschool aan het Abriko-

zenplein ging. Omdat buurman De 

Boer kort na de oorlog een baan in 

Friesland had aangenomen, was ik op 

zekere dag ineens mijn vriendje kwijt. 

Natuurlijk was me dat daarvoor wel 

verteld, maar ik herinner het mij nog 

steeds als een intens verdrietige dag.

Dat hij de heer Stapert bezocht ‘om 

het luik nog eens te zien’ was daarom 

een echte verrassing voor me.

Rita v.d. Heijden-Don

heijden5@caiway.nl

Haags Kerstverhaal

Er waren eens drie wijzen uit het 

Westen, die lagen bij nachtuh op de 

ligweide van het Zuiderpark. Kèk nau 

eens bovuh je hauf, is het een ster? 

Nee, gozâh, het is illegaal vuurwerk. 

Die vuurpijl wijst wel naar de kust, 

dus laten we gaan. Via de Herdertjes 

bij nachtuhsteeg liepen ze naar het 

strand. Bij Simonis eerst nog effuh een 

harinkie happuh, hoewel, aan die AD-

test, zit wel een luchtje. Dat verhaal 

krijgt nog een staartje, eg wel.

Vroegâh lagen de winkels rond de 

kerst nog niet vol met kant en klare 

luxe gerechten, mijn vader kreeg toen 

een haas mee van zijn werk, die nog 

vol met hagel zat. Trauwes ook het 

hele kerstbomengebeuren was toen 

anders. Alleen echte bomen met echte 

naalden en ook echte kaarsjes en echte 

ballen. Uit de tent op het Malieveld, 

met ele e i ele ri zen en een loll  
toe. Wist je dat de meeste ballen niet 

in de boom hangen? Nee, die zittuh in 

het Eispaleis, daar zittuh pennuhlik-

kâhs die de mooiste bomen uit Den 

Haag laten kappen. Ja, kap nâh.

Kèk nau ook is naar de Grote Markt-

straat, daar moet nog veel meer groen 

in  n dan dat a te fiets ad  wie ver-
zint dit nau, stelletje koekwauzen. En 

waar zijn de kiosken dan gebleven? 

ee  dson a  dat is een lekkere 
winkel? Te veel licht, en te weinig 

Haags. Krijg er gewoon pijn in mijn 

hagsus van. Nee, wij zitten ook niet te 

wa ten o  de o al ristmas air  
vol kakkineuze tentjes vol nep en dure 

hapjes. De hele binnenstad krijgt een 

tsunami van eetgelegenheden over 

zich heen. Pleur toch eens lekkâh 

op met je tachtig soorten peperdure 

ko fie  ewoon een akkie le r en 
een kano in plaats van een paninni met 

parmaham en brie. Maar we dwalen af 

van het verhaal.

Oh ja, ze liepen dus aan de kust, 

de vuurpijl scheen op het huis van 

Haagse Barbie, die lag te huiluh om 

Michael. Die eikel had de pleiterik 

gemaakt. Barbie had in een Haags 

visioen een boodschap gekregen, zij 

zau moedâh worden van een Haagse 

topvoetballer, die nog beter voetbalt 

dan Messi en Ronaldo samen. Hij 

krijgt de naam: Aadjuh. Burgermoeder 

Krikke had de uitbreidingsplannen 

voor het ADO-stadion al gereed. ADO 

gaat de Champions League winnen, ja, 

lekkâh tog.

En heel Den Haag zong: O, O, Den 

Haag.

Cor van Welbergen

Cor.Welbergen@minbzk.nl

Lijn elluf

Bij het gedicht ‘Lijn elluf’ van Cor 

van Welbergen op pagina 2 in De 

Oud-Hagenaar van 12 december staat 

een afbeelding van een buitenlijner 

met salonwagen. De foto is gemaakt 

op de Scheveningseweg (vroeger lijn 

8, nu lijn 1), waarschijnlijk bij de 

optocht t.g.v. het 150 jaar bestaan van 

de HTM in 2014. Deze tramcombina-

ties reden op de vroegere buitenlijnen 

van de HTM naar Leiden, Wassenaar, 

oor rg en el t  ank aan arr  
Peters, René Hendriks, André Koolen 

en Tjeerd Spoor voor hun oplettend-

heid en deskundigheid.

Ivar Lingen (hoofdredacteur)
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Blauwe Tramspullen gezocht

Voor onze museale collectie zijn wij op zoek naar alle mogelijke originele 

voorwerpen uit de Blauwe Tram, zoals bordjes, asbakjes, etc. Ook foto’s en/

of documenten van het NZH-trampersoneel zijn welkom.

Georg Groenveld

blauwetram@hgjgroenveld.demon.nl

Wie weet waar/wanneer dit is?

Al vele jaren lees ik met plezier De Oud-Hagenaar. Ik voeg hier een foto bij, 

die ik al aan heel wat oude respectievelijk oud-Hagenaars heb laten zien. Het 

ziet er heel Haags uit. Wie weet waar/wanneer dit is? Bij voorbaat hartelijk 

dank!

Nita Quist-van der Meulen

basnita@live.nl

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

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

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

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

estland  el t  idden el and  eids endam
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Hoofdredacteur

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 Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl



  Het eerste vliegfeest vond plaats bij 

de o fi i le o ening van et vliegveld 
op 29 augustus 1936. Dit feest, dat 

drie dagen zou duren en waaraan ook 

militaire toestellen van de tvaar
tafdeeling (LVA) deelnamen, evenals 

r im veertig vliegt igen it innen  en 
buitenland, trok duizenden bezoekers 

uit de Haagse regio. Zij kregen een 

zeer gevarieerd rogramma voorge
s oteld  wat volgens de dag laden 
tot vele geestdri tige rea ties leidde  
Ook de KLM nam aan dit festijn deel 

en verzorgde rondvl ten oven de 
Hofstad en omgeving. De Algemeene 

tvaart ereeniging voor eder
land  de l tvaartorganisatie voor de 
‘rijpere’ jeugd, zoals dat destijds werd 

genoemd, verzorgde tegelijkertijd een 

l tvaarttentoonstelling in de grote 
zaal van et otelresta rant ee wen
daal’ te Rijswijk die eveneens druk 

werd ezo t  en maand later volgde 
nog een e gd tvaart eest

    Wat de sportvliegers betreft, die lieten 

zi  ook niet on et igd  o werd o  
17 mei 1937, Tweede Pinksterdag, op 

Ypenburg een nationale zweefvliegdag 

georganiseerd  eze door et est r 
van Ypenburg, in overleg met de 

ond van ederlands e wee vlieg
l s  georganiseerde dag trok veel 

bezoekers die door de demonstraties in 

et l t en o  et veld waar de ma
ines’ waren o gesteld  een goede 

indr k kregen van wat de zwee vliege
ri  in ield

    ort daarvoor  o   maart  ad 
een kleiner gezels a  zo’n  man  
zi  o  en rg verzameld om de 
terugkeer van twee sportvliegers uit 

ederlands ndi  l ister i  te zetten  
ndanks et sle te weer slaagden 

de vliegers ir   de ok en  
midt rans om re ies o  et ver

wa te r o  et aags e vliegveld 
neer te stri ken’  r  e ok  die des
ti ds niet alleen dire te r was van de 
in de Hofstad gevestigde Koninklijke 

ederlandse etrole m aats a i  

oninkli ke lie  later ell  maar 
ook voorzitter van de oninkli ke e
derlandse ereniging voor tvaart 

v  toen gevestigd in et and 
Anna Paulownaplein 3 in Den Haag), 

bezat namelijk een eigen vliegtuig, een 

e avilland  ragon l  met 
de registratie  et dit toestel 

ad i  samen met midt rans  
e instr te r van de ationale 

tvaart ool  kans gezien 
om na een eenreis van  dagen  in 

 dag van ederlands ndi  naar 
en rg ter g te vliegen  a de 

landing werden de beide vliegers 

toeges roken door diverse oogwaar
dig eids ekleders waarna midt 

rans aan de verzamelde ers vertelde 
dat et een reis vol indernissen en 
sle te weersomstandig eden was 
geweest  ovendien  zo vertelde i  

ad et vliegt ig geen radio aan oord 
zodat grote stukken van de reis door 

et volgen van onder meer rivieren en 
s oorli nen d s r o  et zi t wa
ren a gelegd  olgens de ers was et 
alleen al om die reden een ra tige 
prestatie’.

    en aar later  o   se tem er  
vonden o  en rg zeer dr k e
zo te vliegdemonstraties laats  eze 
werden ge o den ter gelegen eid van 

et veertig arig regerings ile m 
van koningin il elmina die zel  ook 
aanwezig was. Aan deze demonstraties 

namen ook militaire toestellen van 

de tvaarta deeling  deel 
die onder meer in een ormatie 
een rondvl t oven de esidentie 
maakten  wat een s e ta lair gezi t 
moet zijn geweest.

     Diepe rouw 

n de namiddag van  de em er  
keerde één van de destijds bekendste 

ederlandse s ortvliegers  van 
der ee w met zi n a o s ortvlieg
tuig terug uit Londen. Van der Leeuw, 

lid van de aad van e eer van de 
 e rven de ed   van elle

a riek in otterdam  kwam oven et 

vliegveld 

aal aven in een 
mist ank tere t  
waarna zijn toestel, 

na een mislukte 

landingspoging, 

in de aal aven 
neerstortte, waarbij 

i  om et leven 
kwam. Voor zijn 

overli den ad an 
der ee w een vlieg
t ig van etzel de 
t e waarmee i  
verongel kte adea  
gedaan aan de op 

Ypenburg gevestigde 

ationale tvaart
s ool  aar r stte li k aar 
een vloek op, want op 19 januari 1937 

stortte dit toestel met de registratie 

 de voorletters van an der 
ee w  na te zi n o gestegen van et 

Parijse vliegveld Le Bourget, en op 

weg was naar Ypenburg, ten noorden 

van de ranse oo dstad i  enlis  
neer. De bemanning, bestaande uit 

de instr te r vlieger  omer  
de e me ani ien van de   

oeven  de leerling vlieger  
issot en de me ani ien  alt a 

overlee den dit ongeval  dat te wi ten 
was aan een vle gel re k  niet  n de 

ers werd itge reid aanda t esteed 
aan deze ras  en werd de s eer o  

en rg als volgt es reven  e 
vlaggen ingen er al stok in den 
killen wind  larden zonli t dreven 
door de glazen serre van et l is 
waar wi  vers eidene s ortvliegers 

i een vonden  met sle ts weinig 
woorden iting gevend aan wat en 

ezielde  ortom  de verslagen eid 
o  en rg was groot  adat de 
sto eli ke overs otten  elk in een kist 
gedekt met de ederlandse vlag  it 

ari s er trein naar ederland waren 
overge ra t  volgden de egra enis
sen. Tissot vond zijn laatste rustplaats 

op de Algemene Begraafplaats aan de 

erk o  aan in de o stad  i  elke 
le tig eid was een grote delegatie 

van toen bekende personen uit de 

l tvaartwereld aanwezig

  it ongeval overs ad wde een ras  
van een aar dagen daarvoor  n  
was in msterdam et ederlands  
nstit t voor wee vliegen o geri t  

Dit instituut verzorgde aanvankelijk 

zwee vlieglessen o  i ol  maar 
moest door et o  dat vliegveld 
alsmaar toenemende l tverkeer 
ondermeer uitwijken naar Ypenburg. 

Vanaf 1 september 1936 werd daar 

door instr te rs van et instit t les 
gegeven  et instit t es ikte ook 

over een motorvliegt ig  ge rod
eerd door de aagse fi rma ander  

de    an ari  ver
ongelukte dit toestel, met aan boord 

twee instr te rs van et instit t  
oekstra en  os  door een mo

torstoring  i  tom wi k  oegesnel
de oeren aalden eide sla to ers 

it et wrak  die vervolgens met s oed 
naar et zieken is ntoni s ove in 

oor rg werden ge ra t  os  
was e ter zodanig gewond dat i  na 
aankomst in et zieken is overleed  
Hoekstra daarentegen overleefde deze 

ras  met een een  en ekken re k 
wel.

     Opnieuw vliegfeesten 

Wat de vliegfeesten betreft werd de 

draad pas na de oorlog weer opgepakt. 

l in se tem er  vond o  en
rg et door de ritse l tma t  

de o al ir or e  georganiseerde 
l tvaarttoernooi laats dat door 
r im  mensen it en aag 
en omgeving werd ezo t  adat 
de wedero o w van et door et 
oorlogsgeweld zwaar getroffen 

vliegveld nagenoeg voltooid was, 

kon et vliegveld in  eesteli k 
worden ero end  et aar daaro  in 

 vonden er zel s twee l tvaar
tevenementen op Ypenburg plaats. 

Als eerste werd er van 19 juni tot en 

met  li  ter gelegen eid van et 
arig estaan van et l twa en  

een ile mtentoonstelling ge o
den  eze dr k ezo te militaire 
l tvaarttentoonstelling  de stri ka  

estond enerzi ds it een stati  s ow 
waar vrijwel alle op dat moment bij 

de ederlandse l tstri dkra ten 
in ge r ik zi nde vliegt igt en door 

et liek konden worden ezi tigd 
en anderzijds uit een vliegfeest waar 

voor et eerst ederlandse straal a
gers van et t e loster eteor aan 
deelnamen. Twee maanden later, op 

 se tem er  vond een internatio

nale es adrillewedsti d laats met als 
inzet de en rg o e  an deze 
wedstrijd in formatievliegen namen 

es adrilles van drie o  meer geli ke 
vliegtuigen deel. De groep die de 

wedstri d driemaal a tereen dan wel 
vi  keer in totaal won  mo t zi  
eigenaar noemen van de en rg

eker  it evenement werd ge o den 
als onderdeel van de eesteli k eden 
in de o stad ter gelegen eid van 

et arig regerings ile m van 
koningin il elmina en et arig 

estaan van en aag  n ieder geval 
pakte de gemeente Den Haag groots 

it met een o fi i le ontvangst door 
et gemeente est r die de deelne

mers vervolgens uitgebreid fêteerde.

  e iervoor genoemde vlieg eesten 
vormden de opmaat tot een serie van 

l tvaart evenementen die vana  
 door de v  werden geor

ganiseerd  nder de naam nterna
tionale tvaart ows en rg 

’  zo den deze vliegs ows 
grote ekend eid verkri gen en alti d 
veel belangstelling trekken. Zo duurde 

de eerste  maar lie st  dagen  
namelijk van 23 tot en met 31 juli 

1949, waarbij ook de modelbouwers 

niet werden vergeten  oor en werd 
zelfs op 25 juli 1949 een aparte Dag 

van de odelvliegt igs ort georga
niseerd  eze reeks van l ts ows 

ereikte in  een oogte nt  
toen ter gelegen eid van et arig 

estaan van de v  de zesde 
zogenaamde o den’  werd ge

o den die door r im  mensen 
werd ezo t  it s ektakel werd niet 
alleen bijgewoond door de koninklijke 

amilie  maar zel s re tstreeks o  de 
tv uitgezonden. Helaas kwam er in 

datzelfde jaar 1957, mede als gevolg 

van et eit dat en rg steeds 
meer ingeklemd raakte in bewoonde 

gebieden en moest voldoen aan steeds 

strengere veilig eidseisen  een einde 
aan deze alti d groots o gezette eve
nementen.

     Wim Lutgert

wlutgert@planet.nl  

 Ypenburg, pret en verdriet   
  In mijn vorige artikel ‘De wederopbouw van Ypenburg’ dat verscheen in De Oud-

Hagenaar van 17 oktober eindigde ik met de vermelding dat door de grote bedrij-

vigheid op het vliegveld Ypenburg een attractie van de eerste orde werd met in 

mooie weekenden duizenden bezoekers. Wat een grote aantrekkingskracht had, 

waren de vele vliegfeesten die al vóór de oorlog op het in 1936 geopende vlieg-

veld werden gehouden. 
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

     More All Inclusive Hotels More All Inclusive Hotels   
Autovakanties Autovakanties   

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

��Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

��All Inclusive - logies, ontbijt, lunch en diner 

��Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes 

��Excursie programma met alle entrees ed. 

�� Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht 

va. va.   

€ 339,€ 339,--
p.p.p.p.  

All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels BusreizenBusreizen    
5 dg. Nederland of Duitsland 5 dg. Nederland of Duitsland   

 More All Inclusive Hotel de Elderschans *** 

Aardenburg / Zeeland  3 dg. v.a. € 109,- p.p. 

Nu Nu   

50%50%  
kortingkorting  

Kijk voor meer informatie op: 

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

Pioniers van de Nederpop 
nieuw op TV West

Johan Derksen tourt al enige tijd door de Nederlandse theaters met de 

kopstukken van de vaderlandse popmuziek. Kijk in de nieuwe serie ‘Pioniers 

van de Nederpop’ mee hoe onder meer Rudy Bennett (The Motions), Theo 

Vaness (The Shoes), Frans Krassenburg (Golden Earrings) en meer verha-

len ophalen, verdwalen in theatergangen en natuurlijk de stemmen van 

de hemel zingen. De serie wordt afgesloten met een concertregistratie. 

Op TV West: 

Dinsdag én donderdag: 

vanaf 17.00 uur. 

De concertregistratie 

is te zien op zaterdag 

13 januari.  

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. 

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

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

Meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-221 05 82  

of mail: raadendaad@devolharding.nl

Hulp bij schulden? 

Uw computer weer in topconditie? 
Dat kan met System Mechanic, 
uw eigen computer reparateur 
24 uur per dag bij u thuis? 
System Mechanic optimaliseert en repareert uw computer. 
Wij hebben een eigen Nederlands sprekende hulplijn en helpen u als u problemen heeft.  

Voor lezers van De Oud-Hagenaar hebben wij een exclusieve aanbieding. 

U betaald geen € 29,95 maar € 19,95 inclusief de BTW.

Om gebruik te maken van dit aanbod gaat u naar : https://www.iolotechnologies.nl/denhaag/

Bent u uw trage pc beu?
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Al ruim voor de oorlog begreep Den 

Haag dat de bruisende binnenstad 

ook tijdens de Kerstdagen aantrek-

kelijk moest zijn voor de Hagenaars 

en toeristen. Of dat nu dagjesmensen 

waren, romantische stelletjes of 

gezinnen: het was duidelijk dat het 

gemeentebestuur en de VVV er alles 

aandeden om de gegoede toeristen te 

lokken om hun portemonnaie in de 

residentie te legen.

Tien kerstbomen

De binnenstad veroorloofde het zich 

om in 1939 tien grote kerstbomen op 

diverse historische plaatsen neer te 

zetten. Het gaf de stad een uiterst vre-

dige uitstraling. De Hagenaars waren 

dolenthousiast over deze sfeervolle 

kerstbomen op de diverse locaties.

Iedere inwoner, maar ook bezoeker 

van de residentie genoot zo optimaal 

van de kerstsfeer. Dat begon al bij 

de twee stations en vervolgens bij de 

overheidsgebouwen rond het Binnen-

hof. De bomen met een hoogte van 

meer dan tien meter kwamen uit de 

Achterhoek. Ze stonden op het Bin-

nen- en Buitenhof, de Kapelsebrug, 

bij het paleis Lange Voorhout en op 

het Plein tegenover het gebouw van 

de Hoge Raad.

Op de Vijverberg kwamen er maar 

liefst drie, die getooid waren met 

verlichte, witte ballen. Die op het 

Binnenhof tegenover de Ridderzaal, 

had grote fraaie kaarslampen.

Voorhout

Op het Voorhout was de oudste 

kerstbomenmarkt gevestigd van de 

stad. Ook prinses Juliana is er eens 

in haar jonge jeugd gesignaleerd. 

Een kleine wandeling vanaf paleis 

Noordeinde. Wellicht werd er een 

boompje gekocht voor Juliana’s 

kamer. Het blije, maar verlegen kind 

was voorzichtig aan het genieten van 

de mooie bomen.

Net als voor alle kinderen, waren 

dit verrukkelijke dagen voor haar. 

Op de foto lijkt de jonge prinses in 

gezelschap te zijn van haar vader en 

moeder. Heerlijk snuffelen naar een 

acceptabele kerstboom tegen een 

aanvaardbare prijs. Hagenaars die het 

konden betalen, zochten dagen van te 

voren hun kerstboom uit.

Den Haag had zo’n bijzondere 

kerstsfeer die vooral tot uiting 

kwam door de verschillende rangen 

en standen die de hofstad rijk was. 

De grote groep ambtenaren die in 

plaats van ‘de houten ham’ nu eens 

een werkelijk exquise avondmaal 

op tafel toverde en daarvoor dagen 

van te voren al aan het winkelen was 

geslagen. Tegelijkertijd zien we de 

geschoolde en ongeschoolde arbei-

ders alsmede de slopjesbewoners hun 

inkopen doen. Ieder naar eigen smaak 

en volgens zijn eigen beurs. Een 

Dickensachtige stemming maakte het 

winkelen extra plezierig.

Huiselijk

Traditiegetrouw is Kerstmis een hui-

selijk feest dat vooral met de familie 

werd en wordt gevierd.

Op Eerste Kerstdag is het opvallend 

rustig op straat. Op Tweede Kerstdag 

komt in de loop van de dag het be-

zoek aan de opa’s en oma’s opgang. 

Even ertussenuit om elkaar onder 

het genot van een sneetje kerstkren-

tenbrood de kerstwensen over te 

brengen. Dat deden we vroeger en 

ook nog vandaag, getuige de vele 

kerstkaarten die via de post dan wel 

via internet worden verspreid.

Ook ik sluit me graag aan bij die 

traditie en wens al mijn trouwe lezers 

en volgers een zalig Kerstmis en een 

gezegend 2018!

Frans van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

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

Jonge Juliana op kerstbomenmarkt aan het Voorhout
Overal zijn de etalages al wekenlang versierd met al dan niet 

flikkerende lampjes die de duisternis verlichten. Binnenshuis 

staat in veel huizen een kerstboom en ook de kerststal wint 

weer aan populariteit. Op enkele pleinen vinden we een me-

tershoge kerstboom waardoor op grootse wijze het kerstfeest 

gevierd kan worden. Zo is het nu en zo was het honderd jaar 

geleden. Een kleine verschuiving daargelaten.

Juliana op kerstbomenmarkt aan het Voorhout

Beneden tegenover het kantoortje was 

een grote gebogen trap waar mevrouw 

Bronmeijer de dames leerde hoe men 

een trap gracieus op en neer liep. Dat 

heette geen lopen meer, maar schrij-

den! Vooral bij het afdalen moest dat 

heel beheerst gebeuren.

Jonge honden

Ook het elegant de vloer oprennen 

als de speaker de deelnemende paren 

introduceerde. ‘Niet als een stel jonge 

honden!’ De heer moest met lange, 

slepend glijdende passen de dame 

leiden met haar hand op schouder-

hoogte. ‘Niet zo hoog! Het wordt geen 

klompendans!’ En de dame moest als 

een ballerina met kleine stapjes mee-

rennen en pas haar pirouette maken 

als zij ter plaatse waren. Want de jury 

beoordeelt je al vanaf je opkomst, die 

moet goed zijn!

Dit soort onderdelen gaven de zaak 

wat meer cachet, een tikkeltje distantie 

ten opzichte van andere scholen. De 

wedstrijdklasse was sowieso wat 

elitair, alleen A- en Hoofdklasse. 

Lager werd niet toegelaten, dan moest 

je eerst wat bijlessen of privélessen 

volgen, opdat je op het gewenste 

niveau kwam.

Els

Ik had het geluk dat Els beschikbaar 

was en wij, na monstering door me-

neer Bronmeijer, direct in de A-klasse 

mochten meedraaien. Els was een 

prachtmeid, geen schoonheid, maar 

vol humor en met een temperament 

waar een Spaanse vlam nog een puntje 

aan kon zuigen!

Er was trouwens in mijn tijd slechts 

één paar in de Hoofdklasse; Ruud 

Bruin en Loes Boon. Er was altijd 

enige hilariteit in de zaal als hun 

namen werden afgeroepen: ‘De heer 

Bruin en juffrouw Boon!’ In die tijd 

werd de naam van de heer het eerst 

genoemd, tegenwoordig is de emanci-

patie zover doorgeschoten dat eerst de 

dame vermeld wordt.

We trainden zoveel we konden en 

waar het maar mogelijk was. Zondags-

morgens om acht uur stonden we al op 

de vloer, Jan de Reus had van meneer 

Bronmeijer de sleutel gekregen.

Dan liepen we met zo’n drie, vier pa-

ren de hele morgen te oefenen, hadden 

we lekker alle ruimte! Je moest er wat 

voor over hebben.

Die ruimte hadden we op de soirees 

zeker niet. Het was er altijd zo druk 

dat je volgens onze maatstaven geen 

poot kon verzetten. Alleen bij de tango 

en de slowfox konden we ons even 

uitleven en wat variaties en patronen 

ten beste geven.

Vaillantlaan

Na zestig jaar ben ik veel namen 

kwijtgeraakt, maar iemand vertelde 

ons dat er op de Vaillantlaan een dans-

school was met een mooie zaal en niet 

zo druk. Dus wij daar met vier paren 

op af.

De dames hadden direct in de gar-

derobe al bekijks, want zij hadden 

een tas meegenomen met daarin hun 

dansschoentjes. Open schoentjes met 

zilveren of gouden bandjes en enorme 

naaldhakken. Het verbaasde mij altijd 

dat zij zich daarop zo snel en zeker 

konden bewegen.

Meneer Kroonwijk

Inderdaad, de bezetting was matig en 

de zaal vrij groot, dus bij de eerste 

tonen van de muziek zwierden wij 

naar onze gewoonte gelijk de vloer op. 

Maar oh wonder, we bleven voorlopig 

de enigen.

Slechts mondjesmaat kwamen er wat 

paren bij, de rest bleef zitten kijken... 

Na de eerste serie foxtrots kwam er 

een streng kijkende meneer op ons af 

die ons verzocht even mee te komen.

Het bleek meneer Kroonwijk te zijn, 

de leraar van Dansschool Kroonwijk.

Hij gelastte ons om direct het pand te 

verlaten met dien verstande dat we ons 

entreegeld terugkregen en de verma-

ning dat als we reclame wilden maken 

voor onze dansschool we dat maar op 

de boulevard moesten doen en niet in 

zijn dansschool!

Guus van Charante

guus.vancharante@gmail.com

Het Haagse dansen in de vijftiger jaren 
Het was in de dansschool van meneer en mevrouw Bronmeijer 

goed toeven. Er heerste een beschaafde sfeer, een ruime zaal 

met een ‘lekker glijdend’ parket. Op een kleine verhoging was 

een zitje gesitueerd en stond de draaitafel met een flinke collec-

tie platen. Het zitje werd tijdens de soirees naast het echtpaar 

Bronmeijer meestal in bezit genomen door de mensen van de 

wedstrijdklasse. Verschil moet er wezen, nietwaar?

Dansschool Kroonwijk
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“Wij zijn er
 

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

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

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

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

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

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

verzorgers in regio Den Haag e.o.  

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

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

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

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR

ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

Mango heeft 12 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

GRATIS VOUWSCOOTMOBIEL BIJ MANGO
BIJ AANSCHAF VAN EEN CITYCAR A50 OF LION 4

CITYCAR A50

PANTHER 3MAX MOBIEL

LION 4

NU MET GRATIS
JOHNNY REMOTE 

T.W.V. 2.495,-

NU MET GRATIS
CAT 4 T.W.V. 1.295,-

� Ideale boodschappenauto

� Overal parkeren - zelfs op de stoep

� Zeer compact en wendbaar

� Compact en wendbaar

� Veel beenruimte

� Inclusief 1 jaar 

 pechhulp ism ANWB

� Geen rijbewijs nodig

� Overal parkeren - zelfs op de stoep

� Oplaadbaar aan ieder

 stopcontact

� Rolls Royce onder scootmobielen

� Uitstekende vering en comfort 

� Geschikt voor langere afstanden

� Inclusief 1 jaar pechhulp 

ism ANWB
25

km/u

60
km

25
km/u

60
km

voor
8.995,-

voor
1.695,-

voor
15.995,-

voor
5.495,-

Acties geldig t/m 20 januari 2018 en zolang de voorraad strekt.

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

COMBI-DEALS

OF LEASE

VANAF 349,-

COMBI-DEALS

13
km/u

40
km

45
km/u

40
km

Zelfopvouwend scootmobiel 

met afstandsbediening

Snel demontabel in 5 delen

Laat uw biografie schrijven 
door een professional.

Uw eigen boek v.a. € 3500,- gedrukt en 

geheel verzorgd met uw eigen foto’s.

Bel vrijblijvend Hanneke Schmeets:

UW HERINNERINGEN DOORGEVEN 
AAN UW (KLEIN)KINDEREN?

WWW.UWLEVENSVERHAAL.NL

06 - 16 46 71 91

GRATIS
HUISONTRUIMING!

Bezemschoon opleveren

Kleine verhuizing

Meubeltransport

Mensen in Nederland zonder budget  ( gratis zorgartikelen. )

Diabetesfonds www.diabetesfonds.nl ( kledinginzameling )

Stichting Sovata www.stichtingondersteuningsovata.nl ( Beddengoed / Kinderkleding )

Weggeefwinkel Jonckbloetplein  Den Haag (  meubels / huishoudelijke goederen )

 

Bereikbaar:  maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur 

KIJK OP  WWW.STICHTINGZORGKRINGLOOP.NL VOOR MEER INFO EN WINKELLOCATIE

GRATIS
HUISONTRUIMING!

Bel voor info 

en onze voorwaarden 

06 48204060

Wij steunen o.a:

Uw goederen komen 

altijd goed terecht!

Stichting Zorgkringloop verzorgt:



  De villa is in 1907 gebouwd door de 

Haagse architect Dirk Roosenburg 

voor 100.000 gulden in zakelijk- 

expressionistisch bouwstijl, onder 

invloed van Berlage. Roosenburg 

was tevens de ontwerper van het 

K.L.M.-logo en was de huisarchitect 

van de K.L.M., Philips en Stork. De 

naam Windekind is aangebracht op de 

borstwering in open smeedijzeren let-

ters. De naam komt uit de roman ‘De 

kleine Johannes’ (1887) van Frederik 

van Eden, waarin het elfje Windekind 

de dichterlijke verbeelding symbo-

liseert. Een smeedijzeren tuinhek 

scheidt de tuin van de straat.

    Dit huis heeft een interessant verleden. 

De opdrachtgever was François van ‘t 

Sant, toenmalig hoofdcommissaris van 

de politie in Den Haag. Deze man is 

altijd een wat schimmige en contro-

versi le fi g r geweest  i  ee t zi  
zijn hele leven met verdachte zaken 

bezig gehouden, waarvan de juiste toe-

dracht nooit boven water is gekomen.

    Geboren in 1883 in Den Helder, als 

achtste van tien kinderen en zoon van 

een dominee, verhuisde hij met het 

gezin in 1891 naar Utrecht en in 1901 

naar Den Haag, Willem de Zwijger-

laan 19 in het Statenkwartier. In 1902 

ging hij bij de post in Utrecht werken, 

waarna hij in 1904 werd overgeplaatst 

naar Almelo. Intussen wist hij steeds 

hogerop te klimmen en startte hij in 

1906 als inspecteur bij de Rotterdamse 

politie, op 23-jarige leeftijd en werd 

hij in 1910 hoofd van de Rotterdamse 

rivierpolitie. Mijn grootvader van 

moeders zijde werkte daar in die tijd 

ook als agent!

    Hij hield veel van klassieke muziek en 

ging geregeld naar concerten en ope-

ra’s. Zo leerde hij in 1914 de Zweedse 

zangeres Greta Jonsson kennen, toen 

zij in Rotterdam zong in de Fidelio 

van Beethoven. Zij trouwden op 27 

augustus 1914 en kregen een jaar later 

hun enige kind: Hannie Evelina.

    Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, 

werd Van ‘t Sant hoofd van de inlich-

tingendienst en raakte hij in allerlei 

duistere zaakjes verwikkeld. Zo had 

hij een rol bij de hechtenis en fusillade 

van de Hollandse spionne Mata Hari 

op 15 oktober 1917 te Vincennes. Hij 

had intussen de hoogste rang bij de 

politie bereikt: hoofdcommissaris in 

Utrecht en in 1920 dezelfde functie in 

Den Haag.

    Hij ging wonen op de Wagenaarweg 

4 en liet intussen Huize Windekind 

op de Nieuwe Parklaan bouwen. In 

de Haagse pers vroeg men zich af hoe 

Van ‘t Sant dat van zijn salaris kon 

betalen. Blijkbaar genoot hij van ge-

heime inkomsten uit duistere bronnen. 

Hierdoor maakte hij zich in de Resi-

dentie in diverse kringen verdacht.

    Die verdenking werd versterkt, toen 

koningin Wilhelmina hem in 1922 

als vertrouwensman aantrok, omdat 

prins Hendrik weer een schandaal aan 

zijn koninklijke broek had hangen. 

Deze Duitse prins, echtgenoot van 

de koningin, kreeg weinig te doen 

en moest zich met een bescheiden 

zakcentje vermaken. Dus stak hij zich 

in de schulden door zijn talrijke maî-

tresses te verwennen, waarna zij hem 

gingen afpersen. Vooral toen hij door 

zijn losbandige gedrag tal van nazaten 

verwekte. Van ‘t Sant kreeg de taak 

deze zaakjes discreet af te handelen, 

etgeen met  inke edragen ge aard 
ging. Hierbij vergat hij zijn eigen zelf 

bepaalde aandeel niet en was hij niet 

vies van chantage. Ook stelde hij zijn 

villa beschikbaar voor de prins om 

er zijn vriendinnen te ontvangen. Zo 

dacht Van ‘t Sant enig overzicht te 

houden over diens seksuele escapa-

des...

    Op 13 mei 1940 vertrok de koningin 

met o.a. Van ‘t Sant naar Londen. Zijn 

vrouw en kind bleven achter in Huize 

Windekind, dat het jaar daarop ge-

vorderd werd door de Duitsers, die er 

een afdeling van hun Sicherheitsdienst 

in onderbrachten. In de ruime kelder 

martelden zij hun gevangenen. Vooral 

joden en hun helpers, door ze o.a. in 

de badkuip langdurig met hun hoofd 

onder water te houden om bekente-

nissen of inlichtingen af te dwingen. 

Het zogenoemde U-boot Spiel, later 

bekend als waterboarding.

    Van ‘t Sant keerde pas in 1952 uit 

Engeland terug. Hij was nu 83 jaar en 

ging wonen in Rotterdam. Hij over-

leed in 1966. Tevoren had zijn dochter 

moeten beloven al zijn documenten, 

rapporten en correspondentie te 

vernietigen. En zo ging de inhoud van 

twee volle archiefkasten in de kachel 

en daarmee alle bewijzen over zijn 

bezigheden. Hannie overleed in 2002.

    Huize Windekind werd in 1990 Rijks-

monument.

    Zo heeft ieder huis zijn eigen geschie-

denis.

     Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl 

Bron: Harer Majesteits loyaalste 

onderdaan. François van ‘t Sant (1883-

1966). Door Sytze van der Zee. (2015) 

 Huize Windekind   
  Als men de Nieuwe Parklaan 

in het Westbroekpark opwan-

delt, wordt te midden van de 

riante villa’s de blik getrof-

fen door het kapitale huis op 

nummer 76. De opvallende 

overstekende dakrand zit als 

een kraag om het gebouw 

van rode baksteen, dat vier 

woonlagen telt. Het staat op 

de helling van een duinrug, 

die naar het Westbroekpark 

afloopt. 
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DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

06.00  De WestWekker

07.00  Muijs in de Morgen

09.00  Aan de Bak

12.00  SuperDebby

14.00  Jouw Middagshow 

16.00 Studio Haagsche Bluf

19.00 Rudo

Op vrijdag vanaf 20.00 uur Parkroad Café met heel veel live muziek 
voor de veertigplusser. 

Alle programma’s van 89.3 Radio West zitten bomvol heerlijke muziek!

maandag t/m vrijdag

15.15 Tijd voor Nostalgie 

17.00  maandag: Durf te Koken 

 dinsdag: Pioniers van de Nederpop

 woensdag: Wegen naar Zee 

 donderdag: Pioniers van de Nederpop 

 vrijdag: Westdoc 

17.30  TV West Nieuws 

Vanaf 18.00 uur herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.  

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

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

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

Rond de jaarwisseling

Vaarwel 2017: Sjaak Bral
Traditiegetrouw is de hele show van Sjaak Bral via 89.3 Radio West en 
TV West te zien. Op TV West zie je Sjaak vanaf 19.00 uur, het herh-
alingen tot en met maandagmorgen 1 januari. Op Radio West start de 
uitzending om 20.00 uur en kun je  tot 7.00 uur de herhalingen zien. 

Vreugdevuur
Op oudjaarsavond worden weer flinke vuurstapels gestookt in Den 
Haag en TV West is er LIVE bij. Vanaf 23.30 uur schakelen we LIVE over 
naar onze verslaggevers. De uitzending duurt tot 1.00 uur. In de dagen 
voorafgaand aan 31 december, zie je direct na het TV West Nieuws al de 
vorderingen van het bouwen van de stapels.

Nieuws en Nieuwjaarsduik
Natuurlijk zijn we LIVE bij de Nieuwjaarsduik. Op 89.3 Radio West doen 
Tjeerd Spoort en Bas Muijs vanaf 9.00 uur al live verslag. Op TV West zie 
je vanaf 11.30 uur live de beelden. 

    



  De Oud-Hagenaar -  De krant voor de 50-plusserWoensdag 27 december 2017pagina 8

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• 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

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00 -17.00 uur

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

Prins Hendrikplein 3

2518 JA Den Haag

Tel: 070-2054920

E-mail: info@apotheekphp.nl

Website: www.apotheekphp.nl

Unieke apotheek 
in het

Zeehelden-
kwartier

Apotheek 
Prins 

Hendrikplein
Alles wat u

van een moderne
apotheek mag

verwachten

Meer gemak

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

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.

  Hofpasaanbieding

Onze vertoon van uw 
Hofpas ontvangt u:

        Korting op vitamines, 
          homeopathie en 
            huidverzorging

Medicijncheck

Gebruikt u meerdere 
geneesmiddelen? 
Laat de apotheker 
controleren of alles 
nog up to date is 
en bij u past
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 Groene en gele linten openen inschrijving Haags Jeugdlintje
    

De inschrijving voor het Haags Jeugdlintje is geopend. De gemeente is op zoek naar jonge Ha-
genaars die zich belangeloos inzetten voor Hagenaars en/of voor de stad Den Haag. Jongeren 
tussen de 6 en 23 jaar maken in diverse leeftijdscategorieën kans op een Haags Jeugdlintje. 
Om de opening van de inschrijving te ‘vieren’ is de stad met 1,5 kilometer groene en gele linten 
versierd. De linten hangen in het centrum, bij scholen, winkelcentra en langs wegen. Online 
kwam er een fl inke stroom reacties los op de linten in de stad.

    Kent u een jeugdige die zich inzet voor een ander of voor de stad, aarzel dan niet en nomineer 
die diegene. Criteria voor de nominatie zijn dat de jeugdige zich vrijwillig inzet voor de stad, hij/
zij een bijzondere prestatie geleverd heeft, of dat diegene een goed initiatief heeft genomen.

    Alle ingezonden namen worden door een vakjury beoordeeld. Donderdag 26 april 2018 worden 
de lintjes tijdens een feestelijk bijeenkomst uitgereikt door burgemeester Pauline Krikke.

    Wilt u een jeugdige aanmelden voor een Haags Jeugdlintje, dan kan dat tot en met zondag 18 
februari via www.denhaag.nl/jeugdlintje.

    Lezingenreeks: Het alfabet van de Haagse bioscoopgeschiedenis
    
Den Haag heeft 95 bioscopen gekend. Bioscopen wisselden natuurlijk regelmatig van naam, 
dus sommige adressen kenden in de loop ter tijd meerdere namen, maar hoe dan ook levert de 
namenlijst een goed uitgangspunt voor een nieuwe lezingenreeks. Elke tweede zaterdagmorgen 
van de maand (behalve in april de derde wegens deelname aan de Dag van de Haagse Geschie-
denis) staat in het nieuwe jaar in het Filmatelier aan de Herenstraat de geschiedenis van een 
Haagse bioscoop centraal, te beginnen met de A van Asta. Het had ook de A van Albert Frères 
Theater, Alhambra, Amicitia of Apollo kunnen zijn, maar die komen de keren erna aan de beurt. 
De inhoud staat nu dus nog niet precies vast, de data wel en het is de bedoeling om uiteindelijk 
het hele alfabet af te werken. Met koffi e en thee én een lekker taartje van bijna-buurman de 
Wiener Konditorei.

     Programma 2018 
13 januari: de A van Asta
10 februari: de A van Apollo
10 maart: ...
21 april: ...
12 mei: ...
9 juni: ...

  Natuurlijk steeds met zoveel mogelijk fotomateriaal, bewegende beelden, relevante informatie 
en aansprekende anekdotes. Zodra een volgend onderwerp is vastgesteld, wordt het program-
ma op de website van het Filmatelier bijgewerkt. De lezingen vormen een reeks, maar zijn ook 
afzonderlijk te bezoeken.

     Praktische informatie 
Deur open om 10.15 uur, aanvang lezing om 10.30 uur. Verwacht einde rond 12.00 uur.
Locatie: Film Atelier Den Haag, Herenstraat 8, Telefoon: 070 - 780 16 57
Er is plek voor maximaal 15 personen. Toegang per keer 8,50 euro p.p., incl. koffi e/thee/taartje. 

Aanmelden via  elisa@filmatelierdenhaag.nl  o.v.v. de datum van de betreffende lezing.

  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 pen-
ningen. 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.

      Dansers NDT zamelen geld in voor het goede doel
      
Zaterdag 20 januari, 19.30 uur presenteren de dansers van NDT 1 en NDT 2 in het Haagse 
Zuiderstrandtheater SWITCH ‘18. Met dit jaarlijks terugkerende programma zamelen ze geld in 
voor een goed doel, deze keer het Braziliaanse Instituto Terra. Kaarten voor deze speciale avond 
zijn te koop via de website van Nederlands Dans Theater. Dat goede doel is dit jaar Instituto 
Terra. Dit Braziliaanse centrum ondersteunt het herstel van het ecosysteem en de aanplanting 
van nieuwe bomen in het regenwoud.     

    

    Nieuw aanbod muziekeducatie voor ouderen
    
Onder de noemer Nieuwe Kijk op 
Muziek start Brechtje Roos vanaf 
januari 2018 met een serie luisterles-
sen in Den Haag, Delft en Rotter-
dam. De lessen zijn bedoeld voor 
volwassenen tot en met 110 jaar. 
“Je bent immers nooit te oud om te 
leren. Bovendien horen we steeds 
vaker dat muziek gezond houdt”, 
aldus Brechtje Roos. Alle muzieklief-
hebbers zijn welkom; voorkennis is 
niet nodig. De serie van vijf lessen 
is erop gericht de muziekkennis te 
vergroten en dat leidt weer tot nog 
meer genieten van muziek.

    “Brechtje Roos de muziekverteller deed me een beetje denken aan Pierre Janssen, de ‘kunstverteller’. 
Ze geeft les. Ook in ‘luisteren’. En of dat werkt? Nou en of!”, zegt Anja Meulenbelt (publicist, schrijf-
ster, politica).

     Tussen de noten 
Aan de hand van uiteenlopende muziekfragmenten geeft Brechtje Roos context en luistertips. Vanuit 
allerlei invalshoeken laat ze de gelaagdheid van muziek doorvoelen en herkennen. Dat betekent: luiste-
ren tussen de noten door! Bij Brechtje geen wetenschappelijk betoog - al weet zij dankzij haar studies 
aan conservatoria van de hoed en de rand - maar een bezielende, associatieve les die binnenkomt. 
Gloeiende oren en glimmende ogen; dát is wat er van komt!

   Thema 
Elke les is afwisselend met altijd een paar vaste onderdelen: het ontrafelen van een bepaald muziek-
fragment, vergelijk van verschillende stijlen en altijd is er ruimte voor iets actueels, gelinkt aan muziek. 
Dat kan een bericht in de krant zijn, een persoonlijke ervaring of een thema dat speelt. En zijn er 
deelnemers die zelf een muziekstuk inbrengen, dat past bij dat thema, dan wordt dat ter plekke online 
opgezocht en beluisterd.

   Korting 
De serie Nieuwe Kijk op Muziek start op 23 januari in het Koorenhuis in Den Haag, op 24 januari in 
VAK Delft, en op 25 januari in Muziekcentrum in Rotterdam. De wekelijkse lessen duren van 10.30 uur 
tot 12.00 uur. Prijs voor de vijf lessen is 87 euro. Maar wie intekent voor 1 januari a.s. betaalt 79 euro. 
Alle details zijn te vinden op de website: studiohoor.nl.

   Brechtje Roos 
Brechtje Roos (muziekverteller, muzikant, muziekpedagoog en oprichter Studio Hoor) scherpt je oren 
aan en laat jou anders luisteren en meer horen in muziek uit allerlei windstreken en stijlperiodes. Dat 
doet ze ook op festivals, kamermuziekpodia, voor concertseries, met musici en organisaties als het 
Nederlands Kamerkoor, Projazz, Culturele Zondagen, Theater De Veste, ensemble Modelo62, OBA 
Amsterdam en de Nacht van de Filosofi e Den Haag.

  Holland Dance Festival van 25 januari t/m 11 februari
    
Holland Dance Festival is het grootste internatio-
nale dansfestival van Nederland, dat sinds 1987 
tweejaarlijks wordt gehouden. De allergrootste 
choreografen en dansers van deze tijd komen naar 
dansstad Den Haag. Verrassende locatieprojecten, 
grootschalige producties en intieme voorstellin-
gen wisselen elkaar af in een programma dat het 
beste toont wat de hedendaagse dans wereldwijd 
te bieden heeft. Variatie, originaliteit en kwaliteit 
zijn leidend voor de programmering.

    Zoals in de absolute ‘feel good’-voorstelling: 

 Dancing Grandmothers .

  Choreografe Eun-Me Ahn, alias ‘de Pina Bausch van Seoul’, combineert fl owerpower, folklore en 
electro en er wordt gedanst door jong en oud. De Koreaanse oma’s stelen wereldwijd alle harten. De 
pure en onverwoestbare energie van zelfs de oudsten onder de ‘Grandmothers’ stak de jonge dansers 
van de Eun-Me Ahn Company aan. Na het grote succes in andere landen is nu eindelijk Nederland aan 
de beurt.

    Of wat te denken van de Martha Graham Dance Company:  The legend is back! 

  Holland Dance Festival haalt na meer dan 20 jaar dit dansgezelschap uit New York terug naar Neder-
land. De legendarische choreograaf Martha Graham heeft de ontwikkelingen van de moderne dans in 

de 20ste eeuw bepaald en vorm gegeven. 
Graham werkte met fashion-designers en 
fi lmsterren, behoorde tot de jetset en is 
een absolute icoon voor de danswereld. 
Haar dansgezelschap draagt haar ‘legacy’ 
met verve en tijdens het festival brengt de 
Martha Graham Dance Company spraakma-
kende werken vol emotie en expressie. Het 
programma biedt een uniek overzicht van 
Grahams vroege choreografi eën tot en met 
haar laatste creatie.   

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



Mijn zusjes Renée (1944), Wieske 

(1950) en ik, Bonnie Barkmeijer 

(1943), bezochten de openbare kleu-

terschool in de Van der Wijckstraat. 

Mijn echtgenoot, Martin Spaans 

(1940), zat eveneens op die kleu-

terschool, net zoals Hans Overbeek 

(1950), de man van zus Wieske. Hans 

en Wieske zaten zelfs bij elkaar in de 

klas. Leuk om af en toe in de familie-

kring eens gezamenlijk het geheugen 

wat op te frissen, want ook de broers 

en zussen uit de schoonfamilies 

kunnen over het schooltje meepra-

ten. Met kennissen zoals de zussen 

Wilna (1939) en Marja Lagendijk 

(1943) wissel ik ook nog weleens van 

gedachten over die tijd.

Onderstaand verhaal is voor een groot 

deel gebaseerd op mijn eigen herin-

neringen, aangevuld met wat anderen 

me hebben verteld.

Geschiedenis

Rond 1930 werd er druk gebouwd in 

het gedeelte van het Bezuidenhout bij 

de Van der Wijckstraat. In het kader 

van het plan ‘Molensloot’ kwamen 

een aantal schoolgebouwen voor la-

ger onderwijs in de Van Heutszstraat 

tot stand en werden onder meer 

woningen gebouwd aan de Juliana 

van Stolberglaan en de IJsclubweg. In 

1930 vestigde de openbare kleuter-

school van de Vlietstraat een afdeling 

in de Van der Wijckstraat welke in 

1932 als een zelfstandige school 

verder ging. In 1933 werd juffrouw 

Holland benoemd tot hoofd van de 

school, zij zou dit blijven tot 1956. In 

1949 kreeg de school de naam Johan-

nes Postschool.

De kleuterschool was gehuisvest 

in twee houten gebouwtjes met 

meerdere lokalen. Al dat hout zorgde 

voor een typische eigen geur, die 

nog heel lang in mijn herinnering is 

blijven hangen. Buiten was er een 

grote zandbak met een hoge tafel erin 

om je zandtaartjes op uit te storten. 

Die zandbak was helemaal omgeven 

door een hekwerk van gaas zodat 

honden of katten het zand niet konden 

bevuilen. Ik kan me herinneren dat 

de toegangsdeur van de zandbak op 

een gegeven moment steeds aan de 

buitenkant werd afgesloten met een 

knip als er een klasje aan het spelen 

was en de juf even wegliep. Veel 

later ontdekte ik de reden daarvan 

toen een ex-klasgenoot van de lagere 

school me vertelde dat hij tijdens zijn 

eerste ochtend op het schooltje was 

‘ontsnapt’ en naar huis - om de hoek 

op de Schenkkade - was gegaan.

De meeste kinderen uit onze buurt 

bezochten dat openbare schooltje 

in de Van der Wijckstraat, óók veel 

leerlingen die later naar katholieke 

of christelijke lagere scholen gingen. 

De kleuterschool kampte al gauw 

met ruimtegebrek, daarom werd er 

gebruik gemaakt van een extra lokaal 

in de Van Heutszschool.

Leerlingen en leerkrachten

Kinderen waren in mijn tijd pas 

leerplichtig vanaf 6 jaar, maar vanaf 3 

jaar en 9 maanden was je al welkom 

op de kleuterschool. In de loop van 

een schooljaar kwamen er daardoor 

steeds meer kleuters bij. Wellicht 

kwamen die nieuwe kindjes eerst bij 

juffrouw Holland om aan de school 

te wennen en gingen pas daarna 

door naar een andere juf. Naast 

juffrouw Holland herinner ik me 

vooral juffrouw Hemerik en juffrouw 

Koderitsch.

Juffrouw Hemerik was denk ik wel 

de liefste juf van allemaal. Juffrouw 

Koderitsch had een zware stem en een 

enigszins mannelijk voorkomen, daar-

door waren sommige kinderen wel 

wat angstig voor haar, maar ook zij 

was zeer betrokken bij haar kleuters. 

Zij had een kist vol verkleedkleren 

en andere attributen zoals een grote 

paddenstoel om met haar kleuters 

toneelstukjes op te voeren voor de 

andere klassen. Twee zussen van juf-

fouw Koderitsch kwamen af en toe op 

het schooltje poppenkastvoorstellin-

gen geven. Juffrouw Koderitsch zelf 

speelde jarenlang voor Zwarte Piet.

Wilna Lagendijk kwam in de 

oorlogsjaren op de kleuterschool. 

Ze herinnert zich een keer dat ze bij 

luchtalarm de schuilkelder ingingen, 

volgens haar lag die op het schoolter-

rein. Ook weet ze nog van het voedsel 

dat op school werd uitgereikt (zie 

elders een gedichtje over haar erva-

ringen in de hongerwinter).

Het moet kort na de bevrijding 

geweest zijn dat mijn echtgenoot 

Martin naar de kleuterschool mocht, 

maar veel kan hij zich daar niet van 

herinneren. Er zijn wel twee foto’s uit 

juni 1947 bewaard: een klassenfoto 

met leerkracht (juffrouw De Graaf?) 

en foto van hem met juffrouw Kode-

ritsch. Het is een raadsel waarom er 

ook twee andere - voor ons onbe-

kende - kinderen naast hem op die 

foto zitten.

Martins’ broer Frans (1943) zat ge-

lijktijdig met mij in de Van der Wijck-

straat, maar niet in dezelfde klas. Hij 

zat bij juffrouw Koderitsch en mocht 

dus mee doen aan toneelstukjes voor 

de andere klassen. Ik weet nog goed 

dat hij de boze tovenaar was met een 

zwarte cape en een hoge zwarte punt-

hoed, daarna was ik een beetje bang 

van hem. Wie kon toen bedenken dat 

hij later mijn zwager zou worden.

Begin juni 1947 was ik 3 jaar en 9 

maanden en mocht dus naar de kleu-

terschool. Het was toen al bijna grote 

vakantie (in die jaren altijd vanaf half 

juli tot 1 september, vakantiesprei-

ding kwam pas veel later). Onder het 

motto ‘alvast even wennen’ zal ik 

zo’n 6 weken bij juffrouw Holland 

gezeten hebben (met juffrouw Oden-

kerke als stagiaire). Later kwam ik bij 

juffrouw Hemerik in de klas, ik vond 

et erg fi n i  aar

Ik speelde graag in de zandbak en kan 

me ook nog goed herinneren hoe we 

binnen kringspelletjes deden zoals ‘ik 

moet dwalen’ en ‘zakdoekje leggen’. 

We kregen kleutergym in ons onder-

goed, we liepen dan met pittenzakjes 

op ons hoofd of duwden elkaar voort 

als een kruiwagentje.

In juli 1949 ging ik voor het eerst 

op schoolreis: met tramlijn 7 naar 

het eindpunt (toen De Savornin 

Lohmanplein), vlakbij een duin waar 

we toen nog  fi n konden s elen  
Marja Lagendijk was daar ook bij en 

weet nog dat er een heleboel houten 

schepjes en emmertjes meegingen. 

Ik heb een paar foto’s van dat dagje 

uit. Later zijn op die plek woningen 

gebouwd.

Omdat ik ‘voordelig’ jarig was (29 

augustus) ging ik op 1 september 

1949 al naar de lagere school, eerder 

dan de meeste van mijn klasgenoot-

jes. Die bleven met juffrouw Hemerik 

nog een jaar kleuter op de locatie in 

Kleuterschool Van der Wijckstraat

Huisje schoenmakertje Slof (1955) Openbare kleuterschool Van der Wijckstraat (1941). F

Toen ik naar de kleuterschool ging was dat een belangrijke stap in mijn ontwikkeling. Niet langer 

aan het veilige handje van vader of moeder ergens heen, in feite het begin van een eigen zelfstan-

dig leventje. Natuurlijk was ik me daar toen nog niet van bewust. Er zijn sindsdien zeventig jaar 

verstreken, maar ik bewaar nog steeds goede herinneringen aan die periode.

Van der Wijckstraat, komst Sinterklaas in 1955, vooraan links: Wieske Barkmei

Juffrouw Hemerik
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de Van Heutszstraat. De reden weet 

ik niet, maar mijn klas op de lagere 

school had dat jaar een extra middag 

vrij, terwijl de kleuters wél gewoon 

naar school gingen. Ik ben toen op vi-

site geweest in mijn oude kleuterklas 

en werd daar als kind van ‘de grote 

school’ als speciale gast ontvangen. 

Het was een bijzondere ervaring die 

grote indruk op mij gemaakt heeft.

Samen naar school

Op 1 juni 1948 was ook zus Renée 

oud genoeg om naar de kleuterschool 

te kunnen. Na de grote vakantie begon 

op 1 september de school weer, dat 

was de dag van haar 4e verjaardag. 

Tot haar grote verdriet wilde niemand 

op school geloven dat ze die dag écht 

jarig was. De juffrouwen zeiden al-

lemaal dat ze in de vakantie jarig was 

geweest, net als alle andere kinderen 

die op die dag iets meegenomen 

hadden om te trakteren en een strik of 

zoiets om hun arm gebonden kregen. 

Renée is daar nog kwaad over.

De dag daarvoor was koningin Wil-

helmina 68 jaar geworden en werd er 

voor de laatste maal Koninginnedag 

gevierd op 31 augustus, zij trad op 

4-9-1948 om gezondheidsredenen af. 

Wat Renée toen maar niet kon begrij-

pen was dat Wilhelmina zoveel ouder 

was dan zij, omdat haar verjaardag 

slechts een dag eerder was.

In Renée’s herinnering werd er in 

de Van der Wijckstraat nooit iets 

uitgeknipt, maar alleen uitgeprikt. 

De juf tekende iets op dun gekleurd 

karton (bijvoorbeeld een kroon) dat 

je met een prikpen moest uitprikken. 

Een plaatje zachtboard (of kurk of dik 

vilt?) werd daarbij als onderlegger ge-

bruikt. Ook Renée kan zich die houten 

schepjes, emmertjes en zandvormpjes 

nog voor de geest halen, plastic speel-

goed was er toen nog niet.

Zij herinnert zich een zomerse dag 

dat ze met haar klas daarmee op het 

strand heeft gespeeld. Misschien het 

schoolreisje in 1950? Wellicht gingen 

ze toen naar Scheveningen met bus L 

(eindpunt Schenkkade, later Juliana 

van Stolberglaan).

Veel verkeer was er in die jaren nog 

niet en omdat Renée en ik rustige 

kinderen waren die geen gekke dingen 

uithaalden, mochten we al gauw 

met z’n tweeën zonder begeleiding 

naar het schooltje. Ik had een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en paste 

goed op mijn zusje. Op de terugweg 

staken wij meestal vanaf de Van der 

Wijckstraat over naar de zonnige kant 

van de Juliana van Stolberglaan om 

het ‘oude vrouwtje’ gedag te zeggen. 

Over haar achtergrond is me niets be-

kend, maar zij zat dag in dag uit achter 

het venster van een zijkamer. Als het 

mooi weer was, stond het raam open 

en kregen we vaak een snoepje.

Het kwam goed uit dat toen ik in de 

Van Heutszstraat naar de lagere school 

ging Renéetje daar ook naar toe 

moest. Haar tweede kleuterschooljaar 

bracht ze namelijk met juffrouw Blok 

in de Van Heutszstraat door. Er waren 

dus in ieder geval in het schooljaar 

1949-1950 zelfs twee kleuterklas-

sen op die locatie: Renée’s klas met 

juffrouw Blok aan de voorzijde van 

de school beneden en de klas van 

juffrouw Hemerik (waar ik op bezoek 

was geweest) daarboven. Tijdens dat 

jaar werd ons zusje Wieske geboren.

De kleuterschooljaren van Wieske 

vielen in de periode 1954-1956. Ze 

herinnert zich de grote zwarte kachel 

en de es es la we s oolmelk  met 
een speciale prikker werden gaatjes 

gemaakt in de aluminium melkdop-

pen voor de (kartonnen) rietjes. Nu 

realiseer ik mij waarom die melk altijd 

naar karton smaakte, dat kwam door 

die rietjes, brrrr...

Samen met haar latere echtgenoot 

Hans Overbeek zat Wieske bij juf-

frouw Koderitsch op de locatie Van 

Heutszstraat. Als ‘grote kleuters’ 

werden zij toen al grondig voorbereid 

op de lagere school met onder andere 

s e iale letters ellet es  oor de fi ne 
motoriek maakten ze moeilijk scha-

duwknipwerk van zwart papier dat op 

gele blaadjes werd geplakt. Wieske 

én Hans hebben nog diverse ‘werkjes’ 

uit die tijd bewaard. Dat Hans goed 

luisterde naar de aanwijzingen van 

juffrouw Koderitsch bleek onlangs. 

Wieske hoorde hem tegen hun 

kleinkinderen zeggen: ‘kleine knipjes 

maken’. Behalve de grote paddenstoel 

herinnert Wieske zich ook het schoen-

makershuisje. Om de beurt mochten 

de kinderen schoenmakertje Slof zijn 

bij het spelletje: “Koen, maak je mijn 

schoen?” Een foto daarvan heeft Hans 

in een oud familiealbum gevonden.

Huwelijken

Er zijn in de loop der jaren heel wat 

leerkrachten aan de Johannes Post-

school verbonden geweest. Juffrouw 

Holland, juffrouw Koderitsch en ook 

juffrouw Hemerik vormden echter ja-

renlang de ruggengraat van de school. 

Zij bleven geïnteresseerd in het wel en 

wee van hun vroegere pupillen.

Juffrouw Hemerik is ruim 90 jaar 

geworden en kreeg tot op hoge leeftijd 

nog weleens bezoek van ex-leerlingen.

Juffrouw Holland bleef ook na haar 

pensionering met heel veel families in 

contact, zelfs als die verhuisd waren. 

Zij woonde in de Balistraat, samen 

met juffrouw Koderitsch en diens 

beide zusters (van de poppenkast). 

De dames Holland en Koderitsch 

waren een onafscheidelijk duo. Samen 

hebben ze heel wat trouwerijen 

bijgewoond. Op de huwelijksreceptie 

van Martin en mij maakte juffrouw 

Koderitsch een hele reeks dia’s van 

ons; na haar overlijden kwamen die in 

mijn bezit. Renée gebruikt nog steeds 

onderzettertjes die ze op háár bruiloft 

meebrachten.

Juffrouw Koderitsch overleed als eer-

ste (omstreeks 1974). Wieske en Hans 

zaten niet alleen samen in de klas 

(op de kleuterschool en aan het begin 

van de lagere school), maar speelden 

ook na schooltijd met elkaar. Door de 

verhuizing van de familie Overbeek 

ging het contact verloren tot aan de 

uitvaart van juffrouw Koderitsch waar 

ze beiden aanwezig waren. Ze vonden 

elkaar nog steeds (erg) aardig en zijn 

inmiddels al ruim 40 jaar getrouwd. 

Natuurlijk was juffrouw Holland ook 

bij deze trouwerij aanwezig. Later 

kwam ze op kraamvisite in Leidschen-

dam en bracht toen een knuffelbeer 

mee voor de oudste dochter van 

Wieske en Hans. Ze moet toen al bijna 

90 jaar zijn geweest.

De Rooseboom

In de jaren na mijn kleutertijd hebben 

een hoop veranderingen plaatsgevon-

den op de Johannes Postschool, zoals 

de bouw van een stenen gebouwtje 

naast de Van Heutszschool. Later 

volgde een fusie met deze school 

en de omzetting tot basisschool De 

Rooseboom. Dat vond echter allemaal 

na mijn eigen schooljaren plaats. Ik 

heb daar geen herinneringen aan en 

het valt dan ook buiten het kader van 

dit verhaal.

Bonnie Spaans-Barkmeijer

bonniespa@telfort.nl

Kleuterklas (1946?) met juffrouw de Graaf (?). Locatie: Van Heutszstraat. Boven, eerste rechts: Martin Spaans. 941). Foto: Gemeentearchief Den Haag / H.A.W. Douwes 

kmeijer, Hans Overbeek

Kleuterklas Van der Wijckstraat (1948). Juffrouw Holland, juffrouw Odenkerke. Tweede rij van onder, vierde van rechts: Bonnie Barkmeijer
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Afgelopen week heeft De 

Hofpas haar 400ste partner, 

Maison – The Barber in My 

Zone, mogen aansluiten bij het 

Hofpas-aanbod. Deze professi-

onele barber en tevens dames 

beauty salon bij de Haagse Ho-

geschool is de 400ste onderne-

mer die zich heeft aangesloten 

bij de Hofpas. Deze mijlpaal 

werd in de zaak gevierd met 

een speciaal daarvoor gebak-

ken Hofpas-taart, gemaakt 

door Sabsy Cakedreams, een 

Hofpas-partner die zich al eer-

der dit jaar heeft aangesloten.

De Hofpas is een non-profit or-
ganisatie die sinds dit jaar actief 
is in Den Haag en omstreken 
om bewoners meer te verbin-
den met de buurt en te inspi-
reren om er op uit te gaan. Met 
De Hofpas profiteren al 50.000 
bewoners van diverse voordelen 
en kortingen bij lokale onderne-
mers. "We zijn trots dat in zo’n 
korte tijd zo veel bewoners en 
ondernemers dit concept heb-

ben omarmt. We vinden het gaaf 
als mensen nieuwe ontdekkin-
gen doen in hun eigen buurt. 
Het is tenslotte bewezen dat als 
mensen langer actief blijven ze 
fitter en gelukkiger zijn" aldus 
Jose Bosch, directeur van de 
Hofpas.
 
Berry Boon, de oprichter van 
Maison, The Barber in My Zone, 
die met een enthousiast team 
dagelijks werkt aan de schoon-
heid van zowel mannen als 
vrouwen in zijn salon, was totaal 
verrast met de mededeling 
400ste partner te zijn. "Ik had 
helemaal geen idee dat al zo-
veel ondernemers zich hebben 
aangesloten" aldus Berry.
 
Het aanbod van De Hofpas 
groeit met de dag en mensen 
kunnen met De Hofpas genieten 
van meer dan 400 voordelen 
in Den Haag en omstreken bij 
diverse ondernemers. Van 15% 
korting op de rekening in 
restaurants tot 25% korting op 

DE HOFPAS VIERT DE 400STE 

AANGESLOTEN ONDERNEMER 

DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN 

DEN HAAG EN OMSTREKEN! 

VRAAG ‘M GRATIS AAN OP WWW.DEHOFPAS.NL

toegangskaartjes voor theatervoorstellingen en 2e persoon gratis 
op uitjes tot gratis producten in diverse winkels. Met De Hofpas 
profiteer je van enorm veel kortingen in de buurt.
 
Het gehele aanbod is te vinden op de website www.dehofpas.nl

Heb je nog geen Hofpas? Dan kun je deze gratis aanvragen via de 
website www.dehofpas.nl/aanmelden. Deze maand loopt er nog een 
leuke actie waarbij je, als je de pas aanvraagt, kans maakt op 
een dinercheque van  100,-!
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MEER PARTNERS IN ONZE DE ADVERTENTIE OP PAG ...

ICE EXPO

cooleventscheveningen.nl

ijssculpturen

50% korting

op vertoon van deze 

coupon
geldig voor 2 personen t/m 14 januari

Nu ook online verkrijgbaar 
via www.dehofpas.nl! 

Jouw Hofpasvoordeel: 
10% korting! 

Drinks & Zo 

Drankenspeciaalzaak

Noordeinde 188 - 2514 GR Den Haag



Ik volgde Bob ruim een jaar later, 

februari 1961, via dezelfde traptreden, 

langs de kanonnetjes naar het bureau 

van de heer De Kievit, de personeels-

chef. Mijn diensttijd bij de Huzaren 

van Boreel, waar ik als laatste Neder-

lander een opleiding op de Sherman-

tank had gevolgd, liep ten einde en 

ik wilde Nederlands gaan studeren 

aan de Haagse School voor Taal- en 

Letterkunde. Ik moest deze studie 

echter zelf bekostigen en dus moest 

ik een baan vinden. Ik solliciteerde 

bij diverse Haagse boekhandels zoals 

Mensing & Visser, Van Stockum, Bou-

cher, Dijkhoffz en Martinus Nijhoff. 

Ik ontving beleefde antwoorden van 

de meeste, men kon op dat ogenblik 

geen betrekking aanbieden. De heer 

Boucher, typisch voor hem, was de 

enige die allerlei suggesties gaf. Hij 

schreef wel dat hij mijn adres had 

genoteerd, hoewel hij erop stond dat 

mijn Frans op een hoog peil zou staan. 

Nou ja, met de prijs van de Franse 

ambassade bij mijn HBS-diploma zou 

dat wel in orde zijn. In 2007-2008 

was er een tentoonstelling in museum 

Meermanno in Den Haag: ‘L.J.C. 

Boucher - uitgever. Het plezier een 

boekje te maken en te ontvangen blijft 

vers als op de eerste dag’. Een betere 

titel had men niet kunnen bedenken.

Prijzenafdeling

Maar toen ontving ik een brief van 

de heer De Kievit van Nijhoff. Hij 

nodigde mij uit voor een gesprek. Ik 

in huzaren-uniform en nog bewapend 

met mijn huzaren-krulsnor naar Lange 

Voorhout (klemtoon op vóór). Later 

vertelde De Kievit dat dat uniform 

inderdaad had geholpen. Het toeval 

wilde dat de heer Veld, de chef van de 

‘prijzenafdeling’, na jaren zijn ontslag 

had aangeboden, hij ging naar Aus-

tralië, schapen scheren. Mij werd zijn 

baan onmiddellijk aangeboden.

Assistent-chef

Zo begon ik zonder enige ervaring ge-

lijk als ‘chef’. Er ging een wereld voor 

mij open. Achter de eerbiedwaardige 

voorpui op het Lange Voorhout werk-

ten zo’n 150 vrouw/man in de op dat 

ogenblik waarschijnlijk grootse im- en 

exportboekhandel van Nederland. In 

de prijzenafdeling arriveerde elke dag 

enorm grote aantallen boekpakketten 

uit alle landen ter wereld en werden 

ook weer overal heen geëxporteerd. Ik 

hoef hierover verder niets te vertellen, 

Bob Jongschaap heeft dit al uitvoerig 

gedaan en gaat dit nog uitvoeriger 

doen in het boek waaraan hij op dit 

ogenblik hard werkt. Na zes maanden 

werd ik assistent-chef van de bestelaf-

deling onder Fred van den Berg.

Duitsland

In augustus 1962 zag ik een adverten-

tie in het Börsenblatt des deutschen 

Buchhandels, Stellenangebote. Een 

universitaire boekhandel in Hamburg, 

C. Boysen, zocht iemand voor de 

buitenlandse afdeling. Ik solliciteerde, 

maar te laat. De heer Carl Boysen 

schreef dat het hem erg speet: “Die 

Stelle war leider bereits eingenom-

men.” Drie weken later ontving ik 

een brief waarin hij mij schreef dat de 

boekverkoper die deze baan had ge-

kregen niet was komen opdagen en of 

ik nog geïnteresseerd was. Ik met de 

trein naar Hamburg. Het gesprek liep 

goed af en op 1 oktober 1962 begon ik 

als Abteilungsleiter der Auslandsab-

teilung. Dit betekende een schrijfma-

chine op een bureautje van circa 90 

bij 55 cm voorin de boekhandel, voor 

en achter mij vier identieke bureautjes 

van mijn Duitse collega’s, elk met 

een driejarig Buchhändlerdiplom in 

hun zak. Toen ik hun vertelde dat ik 

maar 18 maanden ervaring in het vak 

had, kwamen er een paar schampere 

opmerkingen en lag er op de tweede 

dag reeds een grote stapel boeken op 

mijn bureau met de instructie ‘Bitte 

lesen’. Die Hollander moest eerst maar 

opgevoed worden. Zo belandde ik in 

de wereld van Peter Weiss, Martin 

Walser, Günter Grass en Wolfgang 

Borchert. Deze laatste schrijver van 

o.a. Draußen vor der Tür (1921-1947) 

begon in 1940 als ‘Lehrling’ bij Boy-

sen. Als fel anti-Nazi schreef hij ge-

dichten tegen het regime en verdeelde 

die onder zijn collega’s. Hij werd dan 

ook naar het oostfront gestuurd, liep 

daar o.a. een leverinfectie op en stierf 

in een sanatorium in Basel in 1947. 

Zijn moeder Hertha kwam af en toe in 

de boekhandel op bezoek en nodigde 

mij op de thee uit, samen met andere 

collega’s.

Mijn afdeling werd binnen zes 

maanden een groot succes. Het bleek 

dat mijn voorgangers nooit veel had-

den begrepen van het buitenlandse 

bestelwezen. Letterlijk honderden 

onuitgevoerde bestellingen vond ik in 

het bestelsysteem. Mijn talenkennis 

hielp. En nu kwam Nijhoff mij te hulp 

in de persoon van Piet van Gerrevink. 

Piet, jaartal 1930, werkte al jaren in de 

i liografis e a deling van i o  en 
had mij zijn hulp aangeboden indien 

ik problemen had met bestellingen op 

buitenlandse boeken. En zo gebeurde 

et dat et immense i liografis e 
apparaat van Nijhoff mij te hulp 

kwam. Binnen een korte tijd werd dit 

bekend bij de vele instituten en biblio-

theken van de universiteit Hamburg.

Wim Meeuws

thorntons@booknews.demon.co.uk

Een Hagenaar ‘abroad’
Bob Jongschaap schreef in zijn interessante en uitgebreide 

artikels over de boekhandel Martinus Nijhoff hoe hij daar op 1 

januari 1960 als 21-jarige de treden van Lange Voorhout 9 opliep 

en hij beschreef de marmeren hal, de twee kanonnetjes en de 

staande klok aldaar en dan natuurlijk het borstbeeld van Wouter 

Nijhoff. Hij noemde deze ‘Wouter De Grote’.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser Woensdag 27 december 2017 pagina 13

In die tijd (ongeveer 1955-1959) had 

je nog een speciale handwerkjuf voor 

de meisjes van de school. Wat de 

jongens deden tijdens onze handwerk-

les weet ik niet meer, misschien zijn er 

jongens uit die tijd die dat wel weten? 

Mijn handwerkjuf heette juffrouw 

Uhlhorn, ik zie haar nog zo voor me: 

grijs haar in een knotje, zeer vriende-

lijk en geduldig met al die meisjes aan 

hun broddellapjes... We moesten alle 

borduursteken oefenen, allereerst op 

dat roe a e en daarna o  een tas e  
We leerden ook haken en breien, sok-

ken stoppen (kom daar nog maar eens 

om…) en knopen aanzetten. Zelfs het 

lokaal weet ik nog, op de hoek van de 

Stevinstraat en de d’Aumeriestraat. De 

school is in 2002 verbouwd en ziet er 

aan de voorkant nu heel anders uit en 

heet nu de Vuurtoren. De achterkant 

lijkt er nog wel op met het school-

plein. Juffrouw Uhlhorn heeft nog 

in mijn poesiealbum geschreven met 

haar keurige schuine handschrift, ik 

heb het nog.

Op de middelbare school (MMS) 

kregen we ook les in handwerken 

en we moesten zelfs een rok naaien. 

Zomen, rijgen, en thuis moesten we de 

rok afmaken op de naaimachine van 

onze moeder. De naam van de lerares 

was, volgens mij, mevrouw Dewald, 

en die was niet zo geduldig met al 

die jonge en lawaaierige meiden die 

constant zaten te kletsen en giechelen. 

Gelukkig was mijn moeder coupeuse, 

en kon ze me helpen met het een en 

ander. Ik was namelijk niet zo handig 

met naad en draad... Bloed zweet en 

tranen kostte me dit gepruts. En goede 

cijfers heb ik nooit gekregen voor dit 

vak. Voor ons eindexamen moesten 

we een werkstuk maken, en iedereen 

koos een nogal groot en moeilijk 

werk uit. Ik dacht: dat moet anders, en 

koos voor een borduurwerk van twee 

vogeltjes in zwarte antieke lijstjes die 

van mijn moeder waren. Daar heb ik 

vrij lang over gedaan, en het resultaat 

was eigenlijk niet om over naar huis 

te schrijven, je zag dat ik het niet met 

plezier gedaan heb. Kreeg er dan ook 

een mager zesje voor... Mijn moeder 

was blij met de lijstjes, ze hebben tot 

aan haar dood aan de muur gehangen. 

Nu hangen ze bij mij, en ik kan er 

zonder tegenzin maar met nostalgie 

naar kijken!

Mijn moeder heeft jarenlang gepro-

beerd mij het nobele naaiwerk bij te 

brengen, zat urenlang met me achter 

de naaimachine, om uiteindelijk twee 

midi rokken in elkaar te ansen die in 
die tijd mode waren. Uiteindelijk was 

ik er best trots op, maar ondanks dat 

ik van haar een naaimachine cadeau 

kreeg toen in trouwde, heb ik er nooit 

meer iets mee gedaan en stond dat 

ding jarenlang in de kelderbox of in 

de schuur. Pas toen ik ging verhuizen 

heb ik hem naar de kringloopwinkel 

gebracht.

Dit allemaal in tegenstelling tot mijn 

moeder, die echt alles kon maken, van 

jassen tot hippe jurkjes en ik zag er 

dan ook altijd modieus uit. Zij kocht 

dan de Burda of de Knip, ik koos dan 

een mini-jurk uit en zij maakte die 

dan binnen zeer korte tijd. In de jaren 

zestig droeg ik een keer een zwart-wit 

Courreges-jurkje, de ene kant wit en 

de andere kant zwart. Natuurlijk heel 

kort, zoals iedereen ze droeg. Toen ik 

een keer ging dansen in Den Hout zag 

ik tot mijn ontzetting dat de zangeres 

van de band precies hetzelfde jurkje 

droeg! Ook een creatieve moeder, 

denk ik...

Later is mijn moeder zich gaan bekwa-

men in het maken van smockjurkjes, 

een heel precies en langdurend werk. 

Ze deed zo veertig uur over het maken 

van een jurkje, maar ze waren ook 

heel mooi en ze heeft hier jarenlang 

op de kunstmarkt op het Voorhout mee 

gestaan, waar ze veel jurkjes maar 

ook zelfgemaakte tassen en schortjes 

verkocht. Ze zocht bij alle fournitu-

renzaken naar coupons en lappen in 

de uitverkoop, zoals Van Duijne in de 

Badhuisstraat (zag tot mijn schrik dat 

de winkel nu leeg staat). Het was een 

sport voor haar om de mooiste lapjes 

voor zo weinig mogelijk geld te ko-

pen. Ik heb nog een aantal jurkjes, tas-

sen en schorten bewaard en als er een 

kindje geboren wordt van vriendinnen 

krijgen ze een jurkje of ik geef een tas 

cadeau. Ze blijven mooi!

Het is jammer dat ik het talent van 

mijn moeder niet geërfd heb, heb er 

het geduld niet voor. Maar toch is het 

fi n dat ik vroeger e  leren aken en 
breien, onlangs heb ik dat toch weer 

opgepakt. De meeste jongeren kunnen 

dat niet meer, het wordt ze niet meer 

geleerd, helaas!

Lonneke Passchier

lonpasschier@hotmail.com

Handwerken vroeger en nu
Bij het opruimen van mijn kasten kwam ik een paar dingen 

tegen van vroeger, waardoor er veel herinneringen naar boven 

kwamen. Het zijn een tasje en een soort proeflapje, ooit door 

mij gemaakt op de lagere school, de Koningin Emmaschool in 

Scheveningen.
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  JFK: idealist zonder illusies - Actuele ideeën van John F. 

Kennedy over politiek, democratie en leiderschap 

 Alex Krijger 

Den Haag, het Plein. Augustus 1937. Een twintigjarige Amerikaanse student 

zit op de bumper van zijn uit New York meegenomen Ford Convertible. 

Samen met een studievriend maakt hij twee reizen door Europa, in 1937 en 

1939. De student heet John F. Kennedy. 

  Den Haag zoals het nu is - The Hague as it is now 

 Piet Gispen 

Den Haag zoals het nu is presenteert het mooie 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, maar wel 

wil hij de stad laten zien zoals hij deze dagelijks tijdens wandelingen 

o  fi etsto ten ontmoet  

  Laat ik het zo zeggen 

 Jan Linkerhof 

Niet alleen over vroeger (toen alles natuurlijk véééél beter was...) maar ook 

over het voetbal van vandaag laat Jan zijn eigenzinnige licht schijnen. Hij doet 

dat recht voor z’n raap, niets verhullend, alles lekker dwars door elkaar en 

mudjevol heerlijk Haags voetbalidioom. 

  De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woning-

bouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg 

 Marcel Teunissen, met bijdrage van Hans Janssen en Gerard van Otterloo 

De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende 

Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende 

tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese 

tussen de esthetiek van De Stijl en de 

kubische baksteenarchitectuur van de 

Nieuwe Haagse School. 

  Haagse Momenten 

 Cor van Welbergen 

Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor 

van el ergen zi n re  e ties vastlegt o  markante momenten in en rond de 
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbal-

club ADO, het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.  

 € 14,95    € 34,95   

 € 15,00    € 29,95   

 € 15,95   

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

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 boek-
winkel. 

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

Hofpasbezitters en pashouders van de Volharding krijgen (onder vermelding van hun pas en nummer) het boek gratis thuisbezorgd.

  De plannen van het nieuwe 

kabinet-Rutte III met het pensi-

oenstelsel zien er niet best uit. Het 

huidige stelsel zou te duur worden 

en niet transparant genoeg zijn. 

Daarom zou er een stelsel moeten 

komen van ‘individuele potjes’. 

Dat zal ongetwijfeld de particu-

liere verzekeraars goed uitkomen. 

Maar niet de huidige en toekom-

stige pensionado’s. Natuurlijk 

kunnen er aan het bestaande stelsel 

verbeteringen worden aangebracht. 

Zo moet er meer rekening worden 

gehouden met zzp’ers en met 

 e werkers  n de inde ering 
moet terug! De afgelopen jaren is 

de koopkracht van verzekerden bij 

sommige fondsen, zoals het ABP, 

met 15 tot 20% achteruit gegaan. 

Dat gebeurde terwijl de pensioen-

fondsen in Nederland ruim 1.300 

miljard euro aan vermogen hebben 

opgebouwd en ondanks de crisis 

een gemiddeld rendement van 7% 

scoren. De ‘valse’ rekenrente die 

het koopkrachtverlies veroor-

zaakt, moet op de helling. Maar 

verder deugt het huidige stelsel. 

Het wordt beschouwd als één 

van de beste ter wereld. Een goed 

werkend systeem gebaseerd op so-

lidariteit. Daarom zet de FNV zich 

in voor handhaving en verbetering 

van het bestaande systeem.

     Senioren 

Veel mensen denken dat een 

vakbond alleen belangrijk is voor 

mensen met een betaalde baan. 

Dat is echter niet helemaal waar. 

Vanzelfsprekend is het zeker voor 

werkende mensen belangrijk om 

lid te zijn van een vakbond. Om 

gezamenlijk voor je belangen op 

te komen als het gaat om loon, 

werkdruk, arbeidsomstandighe-

den, zeggenschap. Maar het leven 

houdt niet op na een pensionering. 

Dus de belangenstrijd ook niet. 

Het inkomen verandert van loon 

in AOW en pensioen, de behoefte 

aan goede zorg wordt groter, veel 

ouderen doen vrijwilligerswerk 

waarin ze ook met arbeidsomstan-

digheden te maken krijgen. Met 

andere woorden: er blijven belan-

gen die behartigd moeten worden. 

De FNV is één van de organisaties 

die daaraan meedoet. Sinds enige 

jaren is daar zelfs een aparte sector 

binnen de FNV voor in het leven 

geroepen: FNV Senioren. Van 

de 1 miljoen FNV-leden behoren 

maar liefst 160.000 tot die senior-

sector. Die betalen nog maar de 

helft van de ‘gewone’ contributie 

(8,10 euro) én behouden recht op 

alle voordelen van het ‘gewone’ 

lidmaatschap, zoals rechtskundige 

bijstand, belastingadvies, tal van 

kortingen.

  Sinds enige jaren houdt de FNV 

zich meer bezig met plaatselijke 

zaken. Dat is ook het geval in Den 

Haag. Zo is op 25 november 2017 

nog een openbare bijeenkomst 

belegd in de Triumfatorkerk aan 

de Juliana van Stolberglaan over 

gezondheidsverschillen tussen de 

Haagse wijken en de situatie in 

de thuiszorg. Zestig FNV-leden 

confronteerden lokale politici met 

wat er momenteel aan de zorg 

mankeert en wat er beter kan. Een 

pluspunt voor de FNV blijkt dan 

dat zowel de ‘klanten’ van de zorg 

als de ‘werkers’ bijeen worden 

gebracht. Die bijeenkomst was 

mede georganiseerd door FNV 

Senioren Haagsteden, een groep 

van tien actieve gepensioneerde 

kaderleden uit Den Haag e.o. Deze 

groep houdt zich bezig met zaken 

die voor ouderen zeker interessant 

zijn. Met stedelijk (openbaar) ver-

voer, met ondersteuning van acties 

in en voor de thuiszorg, met advie-

zen over WMO en belastingen. Het 

maandelijks pensioenalarm is maar 

één van de activiteiten. De Haagse 

groep senioren draagt bovendien 

bij aan de grote landelijke massa-

mobilisatie van de FNV op 13 

januari 2018 vóór een menswaar-

dige maatschappij.

    Als we samen in en met de vak-

bond in beweging komen voor dit 

soort zaken, dan hoeft wellicht dat 

pensioenalarm niet meer te loeien 

en kan het signaal op veilig.

    Aaaoeiii...

     Rob Lubbersen

roblubbersen@ziggo.nl  

 Aaaoeiii... Pensioenalarm!   
  Elke eerste maandag van de maand loeien de sirenes 

boven de stad Den Haag. Een oefening in luchtalarm. Die 

gelegenheid is door FNV Senioren Haagsteden al driemaal 

aangegrepen om op hetzelfde moment alarm te slaan over 

de plannen met onze pensioenen. Zo’n tien oudere kader-

leden van de bond delen dan in de stad pamfletten uit. Met 

een manifest gericht tot jong en oud met de oproep ‘Red 

het pensioenstelsel’. 

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. 

Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,50 aan verzendkosten bij.

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 Roggeveen-

straat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar



Honderd jaar geleden werd 

John F. Kennedy geboren, 

de 35ste president van de 

Verenigde Staten. JFK heeft 

als student, journalist en 

politicus veel geschreven en 

gesproken over de kwetsbaar-

heid van de democratie. Zijn 

ideeën blijven relevant, ook in 

onze tijd waarin er een kloof 

bestaat tussen burgers en 

politici. In augustus 1937 be-

zocht Kennedy Nederland en 

ook onze hofstad, Den Haag.

Het is de zomer van 1937. John F. 

Kennedy - Jack - maakt samen met 

een studievriend van Harvard Univer-

sity een eerste reis door Europa. De 

zoon van de rijke zakenman Joseph P. 

Kennedy neemt zijn eigen auto mee 

uit Amerika, een Ford Convertible. 

Hij bezoekt Engeland, Frankrijk, 

Duitsland, Italië en ook Nederland. 

Hij houdt aantekeningen bij in een 

dagboek, zoals hij zijn hele leven zou 

blijven doen. Paar fragmenten uit 

mijn nieuwe boek JFK: idealist zonder 

illusies. Actuele ideeën over politiek, 

democratie en leiderschap.

Op 16 augustus 1937 verlieten de 

twee Amerikanen Italië en reden ze 

via Innsbruck over de Brennerpas 

naar Duitsland. Hun eerste stop in 

nazi-Duitsland was Garmisch. In die 

plaats hadden in 1936 de Olympische 

Winterspelen plaatsgevonden. Op 17 

augustus kwamen ze aan in München. 

Ze bezochten daar het Duits museum: 

‘enorm interessant’, schreef Kennedy in 

zijn dagboek. Ze zagen dat de stad was 

volgeplakt met hakenkruisen en portret-

ten van de Führer. ‘Hitler is erg populair 

hier.’ Volgens Billings kregen Kennedy 

en hij ‘een verschrikkelijk gevoel over 

Duitsland en al dat Heil Hitler-gedoe. 

Ze zijn erg arrogant. Het hele gevoel van 

Duitsland was er een van arrogantie.’ 

Na München gingen Kennedy en Billings 

naar Neurenberg. Drie dagen later zou 

Hitler in die stad een toespraak houden. 

Kennedy verwachtte dat Hitler niet in 

staat zou zijn de grote problemen van 

Duitsland op te lossen: ‘te veel mensen, 

te weinig hulpbronnen en te veel landen 

die zich tegen de Duitse ambities gewa-

pend hebben.’ 

Vervolgens reden Kennedy en Billings 

via Württemberg en Keulen - met ‘de 

mooiste kathedraal tot nu toe’ - naar 

Nederland, over ‘een van de nieuwe 

Autobahnen die tot de beste wegen in de 

wereld behoren’. Van 22 augustus tot 24 

augustus 1937 was John F. Kennedy in 

Nederland. Daar bezochten hij en Bil-

lings Utrecht, Doorn, Amsterdam en Den 

Haag. ‘Iedereen lijkt hier op Juliana en 

Bernhard,’ schreef hij in zijn dagboek. 

‘Belasting betaald bij het opgaan van 

de weg, in plaats van als toeslag op de 

benzine. Een goed idee, lijkt me, omdat 

het de benzine en het reizen goedkoper 

maakt, in ieder geval voor toeristen. 

Ik denk overigens dat ook de geringe 

omvang van het land daar wellicht iets 

mee te maken heeft. Gestopt in Doorn en 

gezien waar de keizer woont, hoewel zijn 

landgoed helemaal met prikkeldraad is 

omgeven. Doorgereisd naar Amsterdam, 

waar we voor twee gulden verbleven.’ In 

Amsterdam bezocht Kennedy vanwege 

rugklachten ook een arts.

Op 23 augustus noteerde hij: ‘Opgestaan 

en rondgekeken of we nog een teckel 

konden vinden, zelfs naar de honden-

markt geweest, maar helaas, zonder 

succes. Naar het museum gegaan en 

Rembrandts beroemde Nachtwacht ge-

zien, dat zo’n interessante historie heeft.’ 

Op maandag 23 augustus 1937 kwam 

Jack aan in Den Haag. Hij en Billings 

sliepen die nacht in hotel-restaurant 

Elim van het Leger des Heils aan de 

Wagenstraat 119. In zijn dagboek schreef 

hij: ‘Salvation Army - 40 cents.’ Op de 

Plaats nam hij op 24 augustus bij het 

reisbureau van American Express geld 

op, hij bezocht het Haagse centrum en 

de haven van Scheveningen. Er bestaan 

twee foto’s van Kennedy in Den Haag, 

één zittend op de bumper van zijn Ford 

op het Haagse Plein en één in de Scheve-

ningse haven, omringd door vrouwen in 

klederdracht. Over Den Haag schreef hij 

kort: ‘wandelden rond in Den Haag, dat 

saai was. We werden rondgeleid door 

Britse studenten.’ 

Opnieuw in Europa

Twee jaar later, in 1939, is Jack 

Kennedy opnieuw in Europa. Zijn 

vader is dan intussen ambassadeur 

van de VS in Londen. Jack Kennedy 

bezoekt diverse landen waaronder de 

Sovjet-Unie. Ook is hij in Palestina 

en Egypte. Een week voor de Duitse 

aanval op Polen is de jonge Kennedy 

in Danzig en Berlijn. In de Duitse 

hoofdstad krijgt hij van de Ameri-

kaanse ambassadeur een boodschap 

mee voor zijn vader: de oorlog is 

aanstaande. De twee reizen eind jaren 

dertig hebben veel indruk gemaakt op 

de jonge Kennedy. Hij vraagt zich af 

hoe het kan dat in relatief korte tijd 

diverse Europese democratieën als 

dominostenen omvallen. Wat is er mis 

gegaan met de democratie in Europa 

aan de vooravond van de Tweede 

Wereldoorlog?

JFK: idealist zonder illusies

In mijn nieuwe boek JFK: idealist zon-

der illusies laat ik zien hoe het denken 

van Kennedy over politiek, democratie 

en leiderschap zich heeft ontwikkeld. 

Van zijn reizen in Europa eind jaren 

dertig; zijn oorlogservaringen in Azië 

tijdens de Tweede Wereldoorlog; zijn 

aanwezigheid bij de oprichting van de 

VN begin 1945 in San Francisco en 

bij de Potsdam Conferentie, iets buiten 

Berlijn, in de zomer van 1945; als 

lid van het Huis van Afgevaardigden 

vanaf 1947; als senator vanaf 1953 en 

als president van 1961-1963.

Moed. Kennedy wist persoonlijk heel 

goed wat dat betekende. Hij had een 

zwakke gezondheid, was vaak ziek 

en had ernstige rugklachten, maar 

koos niettemin vol overtuiging voor 

de publieke zaak. “Ik geloof dat deze 

tijd vraagt om nieuwe uitvindingen, 

innovatie, verbeeldingskracht en 

beslissingen. Ik vraag een ieder van u 

de nieuwe grens te ontdekken”. Dit zei 

Kennedy in augustus 1960 toen hij de 

Democratische kandidatuur voor het 

presidentschap aanvaardde.

Net als 1960 staan we anno 2017 weer 

op een kruispunt. De globalisering 

en de Europese integratie hebben ons 

veel welvaart gebracht, maar de open 

grenzen hebben ook keerzijden. Ook 

in mijn mooie stad achter de duinen, 

zie je de verschillen, de toenemende 

ongelijkheid en de onrechtvaardigheid. 

Er is in de politiek niet altijd even veel 

aandacht voor bijvoorbeeld dat hard-

werkende gezin in de Vruchtenbuurt 

dat zijn best doet om alle ballen in de 

lucht te houden. Veel mensen voelen 

nog niet in hun portemonnee dat de 

economie aantrekt en moeten nog 

steeds veel moeite doen om de eindjes 

bij elkaar te knopen.

Over paar maanden zijn er weer 

gemeenteraadsverkiezingen. Het is 

belangrijk dat politici niet alleen luis-

teren naar de zorgen van de burgers, 

maar de grote vraagstukken zoals 

het armoedevraagstuk, aanpakken en 

oplossen. John F. Kennedy vond het 

belangrijk dat politici moedig zijn, 

niet met de wind meewaaien, niet aan 

hun eigen hachje denken, maar dat 

doen wat goed is voor het land, voor 

de stad. Moedige politici die idealen 

en principes centraal stellen. Voor de 

komende gemeenteraadsverkiezingen 

kan het denken van John F. Kennedy 

een mooie inspiratiebron vormen, 

ook voor de stad die hijzelf in 1939 

bezocht: Den Haag.

Alex Krijger is Hagenaar (op-

gegroeid in de Vruchtenbuurt) 

en werkzaam in het bedrijfs-

leven.

John F. Kennedy in Den Haag in 1937
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Maak het u gemakkelijk in deze winterse tijden en neem een jaar-
abonnement op De Oud-Hagenaar.  Elke veertien dagen hoe�  u de deur niet 
meer uit, maar valt de krant automatisch bij u in de brievenbus. Lekker even 
een paar uurtjes heerlijk wegdromen bij al die verhalen over Den Haag uit 
uw jeugd?  
Het feest der herkenning, de glimlach, de herinneringen aan vroegâh maar 
ook informatie wat er tegenwoordig lee�  onder de jonge ouderen. 

Een abonnement voor Nederland kost  € 54,95
In de EU kost het  € 65,-

In het VERRE buitenland kost 
het i.v.m. de verzendkosten  € 80,-

TIP: Geef je vader, moeder, vriend of 
kennis een abonnement op De Oud-Hage-
naar en als dank krijgt u het boek “Napels 
zien...”

Neem een abonnement op De Oud-Hagenaar
BEZORGADRES

Naam:

Straat + huisnr.:

Postcode + Woonplaats:

Telefoon: 

E-mail:

Betaling:                                  overmaking         

Hee�  u een Hofpas?              ja                             nee

Hofpas nr.

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.

Alle Hofpashouders die een 
abonnement nemen betalen voor 2018, 
26 nummers - 10 % minder. geen € 54,95 maar € 49,95 
Deze actie loopt tot 15 januari 2018.
Zo veel gemak en leesplezier voor maar € 1,90 per nummer. 
De Hofpas is gratis aan te vragen op www.dehofpas.nl. 
Komt u er niet uit, belt dan 070- 22 11 485

  Hofpas aanbieding
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THUISZORGWINKEL

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

Wordt dan snel gratis lid van 
de Volharding en ontvang

   

           20% KORTING
 

      op meer dan 1800 producten 
     die zorgen voor een veilig en
      comfortabel ouder worden.

    Bel en bestel 070-2210581

Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig pro-

fi el en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht 
van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de 
markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht 
van 150 kg.

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

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 
150 kg. Lichte en betrouwbare remmen. TPE-gelaagde 
onbreekbare wielen met rubber loopvlak. Onderhoudsvrij. 
Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde 
handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebrui-
ker 

(licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel)

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

53,
Voor leden 

Normaal  € 66,95

240,-
Voor leden 

Normaal  € 299,00

Manicure-Pedicure set

Lichtgewicht rollator SERVER

Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen. 

Verkrijgbaar in meerdere hippe kleuren. 

Warmt snel op met extra warmtezone voor 
uw voeten. 6 temperatuurniveaus, 100 Watt 
en wasbaar op 30 graden. Automatische uit-
schakeling na 3 uur.

Normaal € 59,95
Voor leden 

47,95

Warmtedeken Medisana 

50

Klap GSM FM-9710RD

79, 95

Normaal € 99,95
Voor leden

Eenvoudige mobiele telefoon met grote 
toetsen. Eenvoudig in gebruik.

Beurer Manicure- en pedicureset MP41 is een 
complete set voor thuis. 
� 2 niveaus, werkt met de klok mee of tegen 

de klok in

� Snelheid: 3.800 - 4.600 rpm +/-14% 
� Inclusief 7 opzetstukken 

Normaal  € 32,9526,
Voor leden 

50

Voetenzak FWS Medisana

3 temperatuur instellingen.
Automatische uit-
schakeling na 90 
minuten



De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Woensdag 27 december 2017 pagina 17

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

Vier zussen en een

demente moeder

Mijn moeder van 96 jaar is weduwe 

en woont in een aanleunwoning. Zij 

is dementerend. Ik heb drie zussen. 

De oudste zus weet alles van mijn 

moeders vermogen omdat haar man de 

administratie doet en curator is. Mijn 

een na oudste zus kijkt met haar man 

in de computer mee, wat zoal wordt 

uitgegeven. Ik vind dit prima, maar 

toch heb ik er moeite mee dat ik niks 

mag weten. Mijn vraag is, moeten mijn 

zussen ook opening van zaken aan mij 

geven of aan mijn jongste zus? Wat zijn 

mijn rechten?

Zodra uw moeder doodgaat, is de 

erfenis aan de orde. In het minste 

geval moeten de andere erfgenamen 

of een afwikkelende persoon aan 

u laten weten wat de uitgaven en 

inkomsten (én vermogen) van uw 

moeder zijn. Men kan dat uitbeste-

den aan een - bijvoorbeeld - notaris.

We nemen ook aan dat uw moeder 

géén testament eerder had afgesloten 

toen zij nog bij de pinken was. Het 

ligt (lag) ook aan uw moeder of alle 

kinderen gelijk worden behandeld.

Wij zouden zeggen: vraag het 

gewoon aan uw zussen. Daarover 

kunnen ze toch niet liegen. Indien 

u niet met pc’s kunt omgaan, dan 

kunnen uw zussen persoonlijk aan u 

informatie (bijvoorbeeld periodiek) 

geven.

Als uw moeder niet meer in staat is 

zelfstandig beslissingen te nemen 

(wilsonbekwaam heet dat!) dan is 

aan de orde haar onder curatele te 

stellen. Het goedkoopste is omdat 

aan een naast familielid over te laten 

want die rekent erg weinig of zelfs 

niets. Dat kan ook iemand van uw 

zussen zijn of zelfs een buitenstaan-

der of aangetrouwd. 

Maar alle kinderen gaan daarover. 

U schrijft dat de man van uw oudste 

zus de curator is. U en uw zussen 

hadden daar akkoord mee moeten 

gaan. Of is dat gebeurd? Daarvoor is 

ook een procedure bij de rechtbank. 

Bovendien moet eenmaal per jaar 

de curator verslag uitbrengen van 

zi n evindingen en een finan i le 
verantwoording maken bij de recht-

bank. Met gevoel voor duidelijkheid 

had de betreffende curator u ook een 

printje daarvan kunnen sturen.

Sociale voorzieningen

Gemeente draagt bij

in zorgverzekering

Misschien is het voor uw rubriek 

interessant om te weten dat als men bij 

VGZ een ‘Den Haag-pakket’ zorgver-

zekering heeft (voor minima), er per 

kalenderjaar door VGZ wordt vergoed 

voor de eigen bijdrage voor thuiszorg. 

Men moet die voorschieten en daarna 

declareren bij VGZ. Leuke meevaller 

toch?

Niet alleen bij VGZ, maar ook bij 

verzekeraar Menzis. Den Haag geeft 

mensen met een laag inkomen een 

voordelige zorgverzekering waar-

voor de gemeente een maandelijkse 

bijdrage betaalt van €20 per persoon. 

Overigens ook de omliggende ge-

meenten hebben regelingen voor de 

lage inkomens.

Uw inkomen in Den Haag mag 

niet hoger zijn dan 110 procent 

van de bijstandsnorm. Alle mensen 

met alleen AOW of zelfs met heel 

klein aanvullend pensioen komen 

daarvoor in aanmerking. Heeft 

men iets meer aan inkomen dan de 

bijstandsnorm (110 tot 130 procent) 

dan betaalt de gemeente altijd nog 

10 euro per maand mee. U moet wél 

in de gemeente Den Haag wonen, u 

mag geen hbo/wo-student zijn en u 

mag géén schuld hebben bij uw hui-

dige zorgverzekering. Vraag ernaar 

bij Menzis, VGZ of uw gemeente.

Er moet wél een aanvullende 

verzekering worden afgesloten voor 

brillen, tandartsen en fysiothera-

pie. Soms kan men met alléén de 

basisverzekering goedkoper uit zijn. 

Maar wie van de ouderen heeft géén 

bril, tandarts of fysiotherapeut? Tot 

en met 31 december dit jaar kan 

men nog overstappen op een andere 

zorgverzekering.

Samenlevingskwesties

Wateroverlast

door gemeente

Ik vertelde mijn vriendin wat een last 

ik heb van aanhoudende regen. Zij 

raadde mij aan uw rubriek te raadple-

gen. De gemeente heeft het land achter 

mijn tuin zo verhoogd dat ik met mijn 

tuin en schuur ongeveer 10 cm lager 

komt te liggen. Dus het regenwater 

kan niet zo gauw wegzakken bij veel 

regen. Het loopt de schuur in als ik het 

niet wegpomp met een dompelpomp. 

Mijn tuin verhogen kan niet zonder 

de schuur te verhogen, wat natuurlijk 

een hoop geld kost. Kan ik hiervoor de 

gemeente aansprakelijk stellen?

Pas in het laatste stadium kunt u de 

gemeente aansprakelijk stellen als 

juristen dat ook vinden. Misschien 

dat u beter eerst in overleg kan 

treden met uw gemeente als zij 

een andere oplossing voor handen 

heeft. Het is voor u een vervelende 

kwestie.

i  et lezen kreeg ik as a ks’ it 
mijn oorlogsjaren, toen onze familie 

bij de ontruiming van het Staten-

kwartier in 1943 werd ingekwartierd 

in de Perponcherstraat, vlakbij het 

Koningsplein. Ja, op dit plein haalden 

mijn ouders met mijn oom de prach-

tige bomen weg die er stonden om er 

de winter mee door te komen. Voor de 

ogen van een met de Duitsers konke-

larij plegende familie, die toen op dit 

plein woonden, sloegen zij ‘s nachts 

hun slag. Dat weet ik nog erg zeer 

goed. Als ik met mijn ouders zondags 

naar de kerk ging in de Elandstraat, 

passeerden wij die woning en zag ik 

naar binnen kijkend een goed gedekte 

tafel met van alles er op, terwijl wij op 

onze lege maag naar de kerk gingen. 

Wij hadden helemaal niets meer te 

eten. En ja, de gordijnen waren open, 

wat het naar binnen kijken uitnodigde.

Na de oorlog werd de vrouw uit huis 

gehaald en kaal geschoren. Ik stond 

daarbij en had toen geen medelijden 

met die vrouw, herinner ik mij. Echter, 

onze kerk in het ‘Sperrgebiet’, ‘de 

Martelaren van Gorinchem’, was 

gesloopt en de kerk in de Elandstraat 

werd voor ons gezin het toevluchts-

oord.

Ik herinner mij voorts, dat ik samen 

met mijn drie jaar oudere zus voor 

ons leven moest rennen op de 

Koningin Emmakade op weg naar 

de Elandstraatkerk, voor een uit het 

Sperrgebiet aanzwevende, schom-

melende, V2, die ons trachtte in te 

halen, maar net op tijd terug zweefde 

en in het Sperrgebiet ergens terecht is 

gekomen. Volgens mijn herinnering 

was dat op 2 november 1944 ‘Aller-

zielen’. Ik ben nu 84 jaar oud en dan 

wordt het moeilijk je nog het precieze 

ogenblik te herinneren. Maar de dagen 

dat ik op zondag met mijn vader de 

Hoogmis bijwoonde in deze kerk met 

hun prachtig Fransser-orgel en de zang 

van het koor, dat mijn vader altijd diep 

ontroerde, zal ik nooit meer vergeten. 

We hingen boven over de reling met 

zicht op het orgel en genoten beiden 

van de prachtige zang en de volle 

klanken van het orgel. Op veel banken 

zaten naambordjes van huurders van 

die plek. Maar mijn vader wist precies 

of die huurders zouden komen of niet. 

Dat kwam vanwege twee tantes, die 

werkten bij notabelen in de parochie 

en die wisten precies wanneer de 

familie ter kerke ging. Kwamen ze 

niet, dan werden de plaatsen ingepikt 

door mijn vader en ondergetekende en 

dat scheelde gelijk ook weer in onze 

portemonnee. Ja, ik heb mij altijd 

verbaasd, dat we moesten betalen als 

we ergens gingen zitten. Diep in mijn 

geheugen zit de ‘Nachtmis’ van Kerst 

1945.

Sneeuw

‘s Nachts naar de kerk in de sneeuw. 

Was het half vier of vier uur? Voor 

het eerst weer klokgelui, ik weet het 

niet meer precies. Maar ik weet nog 

wel dat we het prachtig vonden. We 

hadden dan wel staanplaatsen, maar 

dat kon ons niet deren. We genoten 

ervan met volle teugen. Kwamen we 

om zeven uur in de ochtend thuis, dan 

had moeder voor het eerst weer een 

heerlijk ontbijt klaar staan en waren 

we op dat moment zeer gelukkig. 

Nu, als niet meer kerkganger, denk ik 

toch met veel weemoed terug aan die 

dagen van weleer. Ja, er is veel meer 

te vertellen over de oorlogsjaren in de 

Perponcherstraat, maar dat komt later 

wellicht nog wel een keer.

Hans Veldhoven

jpveldhoven@planet.nl

‘Nachtmis’ in de Elandstraatkerk in 1945
Mijn naam is Hans Veldhoven, geboren mei 1933 op Duindorp in 

Den Haag. Ik las in De Oud-Hagenaar van 31 oktober het artikel 

over de kerk in de Elandstraat 194 in Den Haag. Op 1 december 

1892 werd deze nieuwe monumentale kerk ingewijd met als 

patrones ‘Onze - Lieve Vrouw - Onbevlekt - Ontvangen’. Eind van 

dit jaar wordt het 125-jarig bestaande kerkgebouw in het Zeehel-

denkwartier door de parochianen op grootse wijze in het zonne-

tje gezet. Bij het lezen van dit artikeltje ‘schoot ik vol’. Ik moest 

even een traantje wegpoetsen.

Elandstraat 194, R.K. kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (circa 1935). Foto: Hoek, J. v.d., 
v.h. Artur Klitzsch & Co. (uitgave), collectie Haags Gemeentearchief
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  - Je raakt geheel van slag als je huis-

genoot het schaaltje, dat al jaren voor-

aan rechts op de tweede plank in de 

keukenkast stond en waarin je iedere 

ochtend je Brinta maakt, ineens op de 

vierde plank achteraan heeft gezet.

    - In discussies merk je steeds vaker, 

dat het de mensen gaat om hun eigen 

gelijk, in plaats van dat ze samen 

zoeken naar de werkelijkheid. Een 

werkelijkheid die altijd van zoveel 

meer waarde is, dan de optelsom van 

elkaars gelijk.

    - ‘De nachtelijke uren zijn een spook-

huis geworden. Als je ontwaakt om 

vier uur ‘s ochtends ligt je hele leven 

onder de loep. Onzekerheden, ruzie’s 

en woedes klotsen over de rand. Geen 

enkele redenatie stelt nog gerust. Je 

bent weerloos tegen je doodsangst en 

zelfwalging.

    Zo’n nachtelijke paniekaanval is 

opwekkend. Dus blijf je wakker.

    En zo loop je iedere nacht rondjes 

en duikt het ene na het andere lijk 

op.’ (Ellen Deckwitz, onlangs in haar 

column in NRC)

     Geen televisie 

- Je kijkt vrijwel geen televisie meer. 

Spannende series als Wallander, 

Maigret, George Gently en Morse heb-

ben afgedaan en zijn vervangen door 

steeds ingewikkeldere en onbegrijpe-

lijkere opvolgers.

  Dus kijk je alleen nog naar het nieuws 

op de tv. Omdat je maar nooit kan 

weten of er eindelijk eens iets écht 

belangrijks is gebeurd.

    - Je wil pas nieuwe schoenen als de 

oude echt uit elkaar vallen. Maar ja. 

Je vrouw vindt nou eenmaal dat je 

nieuwe schoenen moet.

    - Je staat op het punt om je zoon 

(45) te bellen over het een en ander. 

Maar dan vertelt iemand je dat je dat 

gisteren al gedaan hebt. ‘Of wist je dat 

soms niet meer?’

    Daarentegen staat het je nog wel 

heel levendig bij welke kleur truitje 

diezelfde zoon aanhad op zijn zesde 

verjaardag.

     Niet opwekkend 

Verder maar weer met de concrete 

punten waaruit je naderende teloor-

gang zich aandient. Opwekkend is het 

niet. Maar daar staat gelukkig tegen-

over dat het wel láchwekkend is.

  - Hoewel je nu al acht jaar iedere dag 

zes medicijnen trouw inneemt, blijkt 

bij nabestellen op zeker moment toch, 

dat het ene medicijn op is, terwijl je 

van de andere nog restjes hebt van 

soms wel dertig of veertig pillen. De 

enige verklaring is, dat er toverij in 

het spel is.

    - Tientallen jaren stoot je met je keu 

alleen de witte of de gele bal aan om 

een carambole te maken. Maar op een 

dag maak je aanstalten om dat met 

de rode bal te doen. Vaak weet een 

empathische medespeler je nog net op 

tijd te waarschuwen. Maar soms wacht 

iedereen zachtjes grinnikend af tot je 

je blunder hebt begaan. En word je er 

daarna schaterend op gewezen dat je 

carambole niet telt. Omdat je met rood 

hebt gestoten.

    - Je neemt zorgvuldig de overlijdens-

advertenties in de krant door. Om 

vervolgens tevreden vast te stellen, dat 

er maar heel af en toe iemand bij zit 

die je hebt gekend.

    - Je hebt er steeds minder moeite mee 

om in een restaurant eerlijk je mening 

te geven als de bediening je vraagt of 

het smaakt.

- Het verschil tussen enerzijds door-

leven met de dingen die zich nu voor-

doen en straks eventueel aan de orde 

zullen komen, en anderzijds vóórtle-

ven met alleen maar de dingen die er 

ooit waren, wordt steeds wranger.

    - Maar gelukkig dienen redenen tot 

vreugde zich ook op wat minder 

belangrijke momenten. Zo sprak ik 

iemand die er geweldig blij mee is, dat 

hij z’n sokken nog steeds aan en uit 

kan trekken zonder dat hij er bij hoeft 

te gaan zitten.

    En verdorie: vroeger wás alles 

toch veel beter dan nu? Nog steeds 

springen de tranen je in de ogen als je 

ineens onverwacht een ouwe hit hoort. 

 Tom Dooley  van The Kingston Trio 

bijvoorbeeld: ‘Poor boy, you bound to 

die...’ En, neem nou, god, hoe heette 

dat nummer nou ook al weer? O ja, 

 Caty’s Clown  van de Everly Brothers: 

‘Here he comes… rompompompom… 

that’s Cáty’s Clown’. Om maar te 

zwijgen over  Diana  van Paul Anka: 

‘Tíííí tu titu…I’m so young and you’re 

so old..’ Jawel. En nu is het andersom.

   Dagelijkse ongemakken 

Van de genoegens van het lange ter-

mijngeheugen naar de ergernissen van 

het korte termijngeheugen is het maar 

een korte stap.

      - Dan zit je je bijvoorbeeld na het 

douchen net tussen je tenen van je 

linkervoet af te drogen en ineens besef 

je, dat je dat zonet, voordat je je tussen 

de tenen van je rechtervoet had afge-

droogd, die linkertenen al had gedaan.

        - Uit een rondgang bij leeftijdgeno-

ten met de vraag naar de plekken 

waar zij ooit na lang zoeken hun bril 

terugvonden noteer ik alleen de meest 

opmerkelijke:

        - In de magnetron.

        - In het bakje in de wc waar de afge-

scheurde kalenderblaadjes van Peter 

van Straaten liggen.

        - Tussen het aanmaakhout.

        - In de GFT-container, vlak voordat-ie 

werd geleegd.

        - En dan natuurlijk: ‘Gewoon op m’n 

neus’.

        - Zo blijkt ook het gereedschap dat 

je tijdens het klussen net opzij hebt 

gelegd ineens, via transcendentale 

krachten verplaatst te zijn naar het 

toilet of de linnenkast.

        En dan nog iets. Misschien wel het 

belangrijkste.

        Je hebt steeds meer kritiek op de 

nieuwste ontwikkelingen. Je ziet 

je kleinkinderen opgroeien in een 

wereld waarin niemand meer lijkt te 

begrijpen waar het in het leven - naast 

luxe en gemak - nou echt om draait. 

Je krijgt steeds meer het gevoel dat je 

gelijk hebt met je kritiek. Al was het 

alleen maar omdat die voortvloeit uit 

de wijsheid die je na die jaren hebt 

mogen vergaren.

        Maar wijsheid is vandaag de dag een 

begrip waar steeds minder naar wordt 

geluisterd. En dan kan het bijna niet 

anders dan dat de wereld spoedig naar 

de verdommenis zal gaan.

         Bij de neus genomen 

Nog drie:

      - Met al die bloedverdunners duurt 

een bloedneus steeds langer voordat ie 

ophoudt met bloeden.

        - Een griepprik? Daar krijg je alleen 

maar griep van!

        - Overal word je tegenwoordig bij de 

neus genomen. Begrijp dat dan toch!

        Met dank aan mijn leeftijdgenoten die 

hun hierboven genoemde kwaaltjes 

zo eerlijk mogelijk onder woorden 

brachten. Opdat we er niet eenzaam 

mee blijven ronddolen.

        Heeft u ze zelf ook? Mail ze naar 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email .     

De dagelijkse werkelijkheid van het ouder worden
  Meestal worden de kleine ongenoegens van het ouder in vage termen beschreven. Achteruitgang van het korte termijngeheugen. 

Minder flexibel in de opvattingen. Langzame teloorgang van de lichamelijke gezondheid. En meer van dat soort afstandelijke taal. Maar 

wat betekent het concreet? Een rondje langs mijn leeftijdgenoten leverde de volgende bloemlezing van de oudedags-werkelijkheid op. 

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.

 De nachtelijke uren zijn een spookhuis geworden   

 Stoten met rood   

 George Gently   

 Tom Dooley   
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Enige tijd geleden werd ik door Wim 

Monasso, trouw lezer van ‘Vroem, 

Vroom’, er op geattendeerd dat de 

en ook zijn toenmalige Peugeot 504 

Cabriolet wel een podiumplaats in 

deze rubriek zou mogen verdienen. 

En hij heeft helemaal gelijk. De foto 

bij dit artikel was trouwens zijn auto. 

Is het geen beauty? Het best zie je 

de elegante lijnen vanaf de zijkant, 

met een mooi chromen raamomlijs-

ting. Mode in die tijd was een wat 

vierkante vormgeving en dat zag 

je terug in de vorm van de dubbele 

koplampen en de achterlichtunits. 

In de eerste series tot 1975 waren de 

achterlichten overigens nog fraaie 

drie parallelle schuinstaande stripjes 

aan elke kant.

Het design is dus Italiaans prima, 

maar het jammerlijke was - en u 

kent zo langzamerhand mijn mening 

over Franse auto’s - de kwaliteit 

van de toegepaste materialen en 

die was - hoe zal ik het vriendelijk 

zeggen - ‘typisch Frans’. En dat 

vond ik jammer, met name bij de 

aanblik van het dashboard. Bij zo’n 

fraaie Italiaans gestylede cabriolet 

keek ik aan tegen een standaard 

dashboard uit de Peugeot 504 TI 

met een hoop kunststof en blikkerig 

omlijste tuimelschakelaars. Dat had 

toch wel iets sportiever gemogen met 

een eigen karakter. Het stuur met de 

diepgaande spaken met sportieve ge-

perforeerde gaten met in het midden 

het Peugeot-leeuwenkop-embleem, 

vond ik daarentegen weer prachtig. 

De zit op de comfortabele in luxueus 

uitgevoerde velours bekleding was 

helemaal top.

Bij de introductie van dit model was 

hij voorzien van een 1.8 viercilin-

dermotor met vier versnellingen. 

Later werd deze vervangen door een 

2.0 viercilinder met een injectiesys-

teem en bij de facelift in 1975 werd 

deze motor weer vervangen door 

een V6, die minder probleemloos 

dan de viercilinder bleek te zijn. In 

1978 herintroduceerde Peugeot de 

viercilinder weer en voorzag men de 

V6 van een Bosch K-Jetronic die het 

verbruik moest temperen. In 1980 

werd de vierbak vervangen door een 

vijfversnellingsbak. In augustus 1983 

stopte de productie en een opvolger 

kwam er niet. Ja, pas na veertien jaar 

voor de Coupé versie en die werd 

niet ontworpen door Pininfarina en 

dat was te zien ook. Nu vind ik open 

cabrio-rijden de lekkerste vorm van 

autorijden en zeker in deze Peugeot, 

want alles werkte super soepel. Een 

heerlijke gesmoorde brom van de 

motor. Hij schakelde lekker licht en 

nodigde uit tot sportief rijplezier. 

Daarbij was deze Peugeot voor-

zien van veel luxe, zoals elektrisch 

bedienbare ramen, stuurbekrachti-

ging, kortom zaken die in die tijd 

niet zo vanzelfsprekend waren. Heel 

slim heb ik altijd het sponsorbeleid 

van Peugeot Nederland gevonden, 

waarbij zij artiesten als Wim Kan en 

Paul van Vliet in deze Cabriolet en 

Coupé lieten rijden in het kader van 

PR voor het merk.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Peugeot 504 Cabriolet
Als een auto is ontworpen door de Italiaan Pininfarina, dan weet 

je één ding zeker en wel dat hij een genot is om te zien. Dat 

heeft ook de Peugeot 504 Cabriolet bewezen. Hij werd gepro-

duceerd van 1969 tot 1983 en volgde de 404 Cabriolet op die 

eveneens door Pininfarina werd getekend. Ook al zo’n pareltje.

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

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

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

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

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 12 december vond u 

vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde de vorige keer: 3-8-2-9.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

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

gende inzenders:

• Ben van Zijl, te Leidschendam

• Ton van den Berg, te Den Haag

• Gerard Stam, te Rijswijk

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

drie keer het boek De liegende rechter verloot. 

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op vrijdag 5 januari.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 26

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

7 4 6
5

9 6 2 3
1

7 8 2
9 2

2 8 1 6
6 1

1 5 9 4 8

2 5 8
7 4 2

1 6 7
6 4 3 5 9

3 8 9 2 6
8 5 9
5 6 1

3 7 2

1 2 3
9 8 5

2 5
5 6 1

9 4 2
3 7

9 2 4 8 7
1

3 9

3 6
4 5 1

1 6 8 7
2
5 8 6 9 7

3
8 1 6 9

2 9 5
7 2
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De Hofpas is de nieuwe gratis voordeelkaart voor Den Haag en om-

streken. Niet alleen voordeel  voor inwoners, maar ook voor onderne-

mers en de buurt.

Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend: onderne-
mers geven voordeel aan buurtbewoners die daardoor vaker bij hen 
over de vloer komen. Zo helpen we elkaar. En een gevarieerd aanbod 

van winkels, horeca en diensten zorgt voor een prettige sfeer in de wijk 

en stimuleert sociale contacten. En dat is waar het uiteindelijk allemaal 
om te doen is.

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

Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl

WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

ONZE NIEUWE PARTNERS
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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RETRO KING
10% korting op het gehele assortiment
Zoutmanstraat 77, Den Haag - Zeeheldenkwartier

VISHANDEL RICK BUIJS
Bij minimale besteding van € 5,- kost een drankje maar 
€ 1,- ipv tussen € 1,60 en € 2,- 
Zuiderparklaan 246, Den Haag - Moerwijk/Zuiderpark

LUNCHROOM DE JAVAANSE VLAM
5% korting op de rekening
Zoutmanstraat 90, Den Haag - Zeeheldenkwartier

HERSTELSNEL.NL
11 trainingen voor de prijs van 10. Kosten € 91,-. Geen 
inschrijfkosten t.w.v. € 39,-
Zoutmanstraat 55, Den Haag - Zeeheldenkwartier

XCELSIOR
10% korting op sportschoenen (niet geldig i.c.m. andere 
aanbiedingen). En de quickscan van € 17,50 voor € 10,- Tot 7 
januari tijdelijk 20% korting op sportschoenen
Weimarstraat 128, Den Haag - Regentessebuurt

WEFA UYGUR EN CHINESE 

SPECIALITEITEN
15% korting op de rekening
Prins Hendrikstraat 32A, Den Haag - Zeeheldenkwartier

WOUTER DE MOEL DRUMLES EN 

GITAARLES
Gratis proefles t.w.v. € 15,-
Binckhorstlaan 135, Den Haag - Binckhorst

HERBAL SPIRIT
5% korting op de edelstenen collectie
Prins Hendrikstraat 175, Den Haag - Zeeheldenkwartier

ROZEGEUR & MANESCHIJN
Gratis lpg endermologie intake en proefbehandeling t.w.v. 
€ 65,-
Zwarte Pad 9, Voorburg

&ANNE
50 % korting op re-usable bag
Boekhorststraat 191, Den Haag - Centrum 

HOTEL SEBEL
Gratis ontbijt t.w.v. € 9,-
Prins Hendrikplein 20, Den Haag - Zeeheldenkwartier 

B-APARTHOTEL KENNEDY
Een 4-persoonsappartement met de faciliteiten van een 
hotel van € 109,- per nacht voor € 70,- per nacht
Stadhoudersplantsoen 18, Den Haag - Geuzen en 
Statenkwartier

COURT GARDEN HOTEL
Gratis ontbijt t.w.v. € 9,- 
Laan van Meerdervoort 96, Den Haag - Zeeheldenkwartier 

EATALIA DELICATESSEN
Een gratis glas huiswijn van wijnhuis Lenotti t.w.v. 3,75 bij 
bestelling van een antipasto naar keuze (max. 1 per Hofpas)
Noordeinde 117, Den Haag - Hofkwartier

BAILINE DEN HAAG
Een gratis proefbehandeling + een pot vitamine C van 
Be-Life (90 capsules) t.w.v. € 47,50
Frederikstraat 943, Den Haag - Willemspark

BAILINE RIJSWIJK
Een gratis proefbehandeling + een pot vitamine C van 
Be-Life (90 capsules) t.w.v. € 47,50
Kerkstraat 17a, Rijswijk

WARUNG KROMO
Gratis koffie of thee na het diner in de zaak
Witte de Withstraat 5B, Den Haag - Zeeheldenkwartier

RIDDERS KAASHUIS
Bij de aankoop van een pond kaas een potje Franse mosterd 
cadeau
Elandstraat 158, Den Haag - Zeeheldenkwartier


